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EDITORIAL

CONTRACOMBATES À HOMOGENEIZAÇÃO
NA ESCUTA DO MUNDO

GABRIELA FIORIN RIGOTTI1

ANTONIO CARLOS AMORIM2

O 18° Congresso de Leitura do Brasil (COLE), com seu 
temário O Mundo Grita. Escuta? abre-se para ouvir os gritos 
que soam em dinâmicas e criações de diversas linguagens 
que leem o mundo: as postagens – cartas, telegramas, cartões 
postais, torpedos...; as artes – fotografi a, música, literatura, 
teatro, dança, cinema, instalações...; as formas de vida – da 
infância, da loucura, da velhice, da juventude, da resistência, 
das relações socioculturais...; as dobras da língua portuguesa 
– atravessamentos subjetivos, polissêmicos, polifônicos, 
políticos... Potências do fragmento, da sonoridade, da imagem, 
da territorialidade, da temporalidade; potências plurais 
e singulares, vacúolos e sem-sentidos, contracombates à 
homogeneização na escuta do mundo.

Leituras que possam se abrir à ausência de clareza da 
linguagem e a propostas que não sejam consideradas centrais 
ou principais. Contracombate. Palavra que sugere pensar sem 
passar pela resistência. Contracombate, a força que deriva na/
pela linguagem, re-existindo em um mundo que cala por seu 
desejo de hegemonia e de uniformidade.  

Este número da Revista Leitura: Teoria & Prática compõe, 
com as formas que organizamos o 18° COLE, na aposta de 
tratar a leitura em sua superfície de entrelace de linguagens, 
criações de escuta, de sussurros e gritos, em ouvidos, muitas 
vezes, já “murados” e à prova de sons. 

A sugestão não é buscar pelo esclarecimento e pela 

1 - Coordenadora da Comissão Executiva Editorial e pesquisadora do grupo de pesquisa Alfabetização, Leitura e Escrita – ALLE, FE/Unicamp. e-mail: gabi@
alb.com.br
2 - Presidente da Associação de Leitura do Brasil (ALB) no biênio 2011-2012 e pesquisador do grupo de pesquisa Laboratório de Estudos Audiovisuais – Olho, 
FE/Unicamp. e-mail: acamorim@alb.com.br

transparência, tributárias da comunicação e de certo viés 
cognitivo que ainda persiste em atrelar a linguagem em um 
jogo de interioridade e exterioridade com o pensamento.

A leitura encontrará as aberturas para o sem-sentido, o 
contracombate e a proliferação da vida livre?

Os escritos de Max Butlen, traduzidos por Joaquim Brasil 
Fontes, vêm ao encontro dessa pluralidade de sentidos, ao 
apontar para o desconhecimento frequente de continuidades 
acerca do processo de compreensão e interpretação literárias, 
ao mesmo tempo em que expõe como benéfi cas e necessárias 
certas rupturas de sentido.

Outras percepções para a leitura do mundo também podem 
aparecer em processos de escrita e criação a partir do corpo, 
como nos mostra Adilson Nascimento em seu ensaio literário, 
descrevendo a dança como fusão entre matéria-espírito, dois 
aspectos complementares na totalidade do ser. A imagem e 
constituição do palhaço como texto, escrito em forma de diário, 
aberto e soberano, no artigo de Eduardo Silveira evidenciam 
novamente a largueza de sentidos contidos no âmbito da leitura.

Seguindo a trilha da leitura a partir das artes, o artigo de 
Silvia Nassif faz uma análise crítica das práticas artísticas na 
educação infantil, confi rmando a importância de que sejam 
abordadas em total cumplicidade com as questões mais 
fundamentais do processo educacional. Já Dennys Dikson e 
Eduardo Calil analisam a construção estudantil do discurso a 
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partir da imagem e de textos que dialogam em histórias em 
quadrinhos da Turma da Mônica.

A leitura como espaço de encontro e desencontro do 
leitor com o autor é apontada pelo artigo de Pedro Navarro, 
novamente indicando para o sem-fi m de leituras possíveis, a 
partir de escritos e outras representações presentes no mundo. 
Nessa conexão, os escritos de Stela Miller evidenciam a 
importância do trabalho pedagógico para o desenvolvimento 
da imaginação criadora da criança a partir de práticas de leitura.

Almejando também pensar sobre o ler como matéria-
prima para o imaginar, Eliana Felipe resenha o livro de Norma 
Sandra de Almeida Ferreira, o qual incorpora refl exões sobre a 
produção, circulação e recepção das obras de Monteiro Lobato 
no Brasil e em Portugal, além de sua transferência para outros 
meios, como a televisão. Carlos Drummond de Andrade, outro 
de nossos incentivadores da imaginação, aparece no artigo de 
Maria Amélia Dalvi, que o busca nos livros didáticos e defende 
que o autor apareça em representações menos lineares e 
homogêneas, subvertendo as visões hegemônicas de literatura.

Na procura por novos e mais amplos caminhos a serem 
percorridos pelo sem-fi m de sentidos da leitura, Cyntia 
Girotto e Renata Junqueira argumentam favoravelmente à 
implementação contextualizada e adequada ao aprendizado 

da literatura infantil à realidade de seus alunos, pois tornam 
a leitura infantil signifi cante e prazerosa. Ao mesmo tempo, 
Juliana Tozzi analisa a importância da escolha de livros para a 
leitura de crianças e jovens por parte de seus professores, e Paula 
Roberta Rocha e Adriana Laplane apontam para as infl uências 
das práticas de leitura na família e na escola na constituição de 
alunos-leitores.

Este número 58 da Revista Leitura: Teoria & Prática contém 
um suplemento com artigos aprovados para apresentação no 
18º COLE. Inovamos nesta direção de publicar tais artigos 
como parte integrante da revista, no estilo de um dossiê 
temático, e divulgá-los mais amplamente para sua comunidade 
leitora. Seguimos, desta forma, qualifi cando a publicação e 
diversifi cando suas temáticas e alcances.

A publicação deste novo número da Revista Leitura: Teoria 
& Prática ressoa também com o marco dos 30 anos da criação 
e do início dos trabalhos da Associação de Leitura do Brasil 
(ALB), pois se trata de um dos artefatos mais destacáveis dessa 
história. Sua publicação traz, portanto, o sabor do conjunto de 
comemorações de aniversário da ALB que se iniciarão no 18º 
COLE. 

E signifi ca ainda um dos nossos presentes às associadas e 
aos associados da instituição!
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ARTIGOS

NARRATIVA E LEITURA: TRANSFORMAÇÕES COGNITIVAS/AFETIVAS NA EMPRESA
MARA LUIZA MACHADO IDALENCIO ABATTI1

RESUMO

Este trabalho foi construído através de um entrelaçamento de 
fi os teóricos sobre o paradigma da complexidade e fi os empíricos, 
que foram tecidos a partir da leitura da narrativa A Caverna 
de José Saramago e da produção de relatos (autonarrativas). 
A problemática da pesquisa constituiu-se na indagação sobre 
como a leitura da narrativa e os relatos produzidos pelos leitores 
poderiam contribuir para o autoconhecimento de seus sujeitos 
dentro de uma empresa. Minha hipótese é de que a leitura dessa 
narrativa vista pelo prisma da atividade de leitura desencadeia 
processos cognitivos/afetivos, o que contribui para a compreensão 
do modo de agir do sujeito-leitor no mundo. Levando-se em 
consideração também sua unidade e, na relação com os demais, 
a combinação biopsicossocial que distingue uma das outras sem 
separá-las da visão global do sujeito.  Essa nova visão contribui 
para o desencadeamento de ações e geração de novas ideias.

PALAVRAS –CHAVE

Autopoiesis; complexidade;  redes; narrativa. 

1 -  Mestre em Letras pela Universidade de Santa Cruz do Sul.

ABSTRACT
           
This work was built through a tangle of wires on the 

paradigm of theoretical complexity and empirical threads that 
were woven from the reading of the narrative of Jose Saramago’s 
The Cave and the production of reports (autonarrativas). The 
research problem consisted in asking how to read the narrative 
and the reports produced by the readers could contribute to self-
knowledge of their subject within a company. My hypothesis 
is that reading this narrative seen through the prism of the 
activity of reading process triggers cognitive/ affective, which 
contributes to the understanding of the manner of the subject-
reader in the world. Taking into consideration also its unity and 
in relationship with others, the biopsychosocial combination 
that distinguishes one from the other without separating them 
from the global view of the subject. This new vision contributes 
to the triggering of actions and generating new ideas.

KEYWORDS

Autopoiesis; complexity; networks; narrative.
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Introdução

A contemporaneidade apresenta-nos várias mudanças e 
vem exigindo que cada um de nós saiba viver/conviver nessa 
época mutável tanto no espaço sócio-histórico quanto cultural.

A troca acelerada de informações e a visão fragmentada, 
que muitas empresas ainda possuem sobre a organização e 
em torno do sujeito profi ssional/pessoal, geram o fenômeno 
da incompreensão, da mecanização. Esse fenômeno degrada 
a solidariedade, aniquila a compreensão humana, banaliza 
a responsabilidade e traz angústias aos envolvidos porque 
são causadoras de impedimento do acoplamento dos seres 
humanos com a realidade. Isso porque o ser humano necessita 
de interação, de conversações, que são constitutivas do 
próprio ser e é com elas que ele reconhece sua autonomia. 
Maturana nos diz que: “Tudo o que nós seres humanos, o 
fazemos como tal, o fazemos nas conversações. E aquilo que 
não fazemos nas conversações, de fato, não o fazemos como 
seres humanos” (MATURANA,1999, p. 47).

Atualmente, um dos grandes desafi os da organização 
(empresa) é desencadear ações e gerar novas ideias. Para tanto 
ela necessita de sujeitos com visão ampla, que tenham muito 
mais do que habilidades e competências técnicas para o bom 
desempenho de suas funções. É preciso que saibam trabalhar 
os confrontos quando em situação de incerteza. A empresa, na 
contemporaneidade, está passando por diversas crises que são 
complexas porque atinge várias dimensões da vida dos seres 
humanos. 

A falta de solidariedade dentro da empresa é um dos 
inesperados contemporâneos, principalmente dos setores, em 
que o trabalho passa a ser individualizado, no qual há menor 
troca de emoções entre os trabalhadores. Quando agimos dessa 
forma, excluímos trocas de experiências que poderiam nos 
transformar. Isso porque no momento que eliminamos palavras 
que exprimem sentimentos eliminamos também as ações, a 
partilha de conhecimento e a troca de ideias. 

Edgar Morin (2000) afi rma que as palavras “solidariedade, 
compaixão, lealdade, ética, respeito e responsabilidade” 
estão em desuso. Com isso os seres humanos estão perdendo 

o hábito de proferi-las e consequentemente, de fazer delas 
ações. Ao não proferi-las, estamos assumindo a mentalidade 
excludente que conduz à autoexclusão. Esse é um fator 
que leva ao isolamento e ao sentimento de solidão, males 
contemporâneos.

Partindo dessas considerações, desenvolvi um projeto de 
pesquisa com cinco coordenadores de setores de uma empresa 
multinacional de alimentos. O objetivo principal desta pesquisa 
foi testar a leitura de narrativas como dispositivo construtor de 
ambiente de interação e gerador de novas ideias.

Minha proposta nesse artigo é pensar na hipótese de se 
trabalhar com a leitura de narrativas literárias e a escrita de 
relatos (autonarrativas) nas empresas, a partir das teorias dos 
pesquisadores Maturana, Morin e Capra.

Complexidades e novos pressupostos teóricos

O pensamento complexo emergiu como uma nova 
abordagem de pesquisa que se apropria da transdisciplinaridade 
e busca analisar os fenômenos humanos e sua complexidade. 
Abordar o pensamento complexo é observar as intenções 
humanas apoiando-se em novos paradigmas que consideram 
o contexto e as complexidades inerentes ao ser humano. 
(MORIN, 2007).

Esse pensar complexo vem de uma teoria que tenta explicar 
as relações do ser humano como um todo, ao invés de observar 
somente as partes isoladas, valoriza todos os elementos de 
maneira igual. Esse pensamento, que é complexo, canaliza a 
autonomia e a dependência. Para Morin (2007) complexo é 
o que se pode tecer junto, e que forme ações e interações em 
nosso mundo.

Morin (2005) aborda os três princípios que integram a 
estrutura do pensamento complexo: o dialógico, o recursivo e 
o holográfi co.

O princípio dialógico representa a interação entre ideias 
antagônicas, complementares e concorrentes. “Une noções 
que, aparentemente deveriam repelir uma a outra, mas são 
indissociáveis e imprescindíveis para compreender uma 
mesma realidade”. (MORIN, 2005 p. 36). Ao falar em ordem 
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e desordem Morin (2005) prova que elas cooperam entre si e 
não são excludentes. A complexidade é isso, saber aproveitar 
as contradições, os paradoxos para produzir uma sociedade 
mais cooperativa. O operador dialógico faz a junção dos dois 
pensamentos: linear e dialógico. Ele busca manter essas duas 
contradições atuantes e complementares. Ao invés de desprezar 
as diversidades, as crises, ele procura conviver com elas e 
associá-las ao pensar. Portanto, o princípio dialógico visa 
lidar com todas as variáveis e as incertezas que não podem ser 
eliminadas.

Já o princípio da recursão organizacional considera 
que quando uma causa gera determinado efeito e esse efeito 
retroage sobre a causa, ele acaba sendo modifi cador e criador 
de um novo efeito. O sujeito é produto de um sistema de 
reprodução que vem desde os primórdios (era pré-industrial). 
O princípio recursivo demonstra que a indústria é produto das 
interações dos sujeitos e também que os sujeitos são produtos 
dessa indústria.

Morin (2001) observa que qualquer sociedade humana é 
ao mesmo tempo complementar (cooperativa) e antagônica 
(possui rivalidades). Nossas sociedades são comunidades de 
cooperação, mas ao mesmo tempo possuem antagonismo, 
muitas vezes as pessoas são rivais. As empresas fazem parcerias 
com outras organizações, todavia competem entre si. Uma 
sociedade que fosse somente competitiva se autodestruaria, se 
fosse só cooperativa, ela se acomodaria. Não haveria debates, 
confl itos e, portanto não haveria inovação. É preciso que as 
empresas construam ambientes interativos para a promoção do 
entendimento dessa complexidade.

O princípio holográfi co consiste em dizer que não apenas 
a parte está no todo, mas o todo está na parte: “O mundo está 
no interior de nossa mente, que está no interior do mundo.” 
(MORIN, 2005, p. 43). Esse princípio é o responsável pelo 
entendimento da sociedade e sua cultura. Segundo Morin 
(2002), uma parte não está apenas dentro do todo, esse também 
está dentro de cada uma das partes, assim o indivíduo faz parte 
da sociedade e a recíproca é verdadeira. 

        Dessa forma, a complexidade pode contribuir de maneira 
signifi cativa para que as empresas ampliem suas percepções em 

torno de todas as dimensões de sua existência. Passando, assim 
a ter como resultado uma consciência integradora.

O método da complexidade não tem por missão encontrar 
a certeza perdida e o princípio Uno da verdade. Pelo 
contrário, deve constituir um pensamento que se nutre de 
incerteza, em vez de morrer dela. Deve evitar cortar os nós 
górdios entre objeto e sujeito, natureza e cultura, ciência e 
fi losofi a, vida e pensamento (MORIN, 2005, p. 24).

 
O paradigma da complexidade joga fora o pensar 

fragmentado e luta pelo pensamento criativo e criador que 
é paradigmaticamente dialógico. O pensamento complexo 
faz pensar as contradições e usá-las a nosso favor para a 
compreensão e a melhoria da nossa vida.

Esses princípios estão interligados, pois o indivíduo e a 
sociedade estão em constante fazer/agir, dentro de um ciclo 
recursivo que gera ordem e desordem.

Esses princípios integram o novo modo de pensar, o 
novo paradigma.  Esse novo paradigma trata com a incerteza 
e consegue conceber a organização, pois ele une, compactua 
e globaliza reconhecendo ao mesmo tempo o singular, o 
individual e o concreto. 

A biologia da cognição

Segundo a Biologia da Cognição a autopoeisis transforma 
o recebimento passivo de informações e comandos externos 
em ativos, estabelecendo o pensar complexo, a autonomia 
em rede. Somos seres independentes na construção de nosso 
conhecimento, porém dependemos de um meio externo que 
possa nos perturbar e desencadear o processo conhecedor.

Assim, surgiu a ideia de usar a narrativa, na empresa, como 
um dispositivo perturbador e desencadeador do conhecimento.

Essa teoria tem como núcleo a ideia de autoprodução dos 
seres vivos, que resultou a partir de dois vocábulos gregos:auto-
por si e poiesis –produção.

Aqui realizo uma articulação com as elaborações de Fritjof 
Capra que também utilizou de forma consistente o termo 
autopoieis:
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A autopoiese, ou autocriação é um padrão de rede 
no qual a função de cada componente consiste em 
participar da produção ou da transformação dos 
outros componentes da rede. Dessa maneira, a rede, 
continuamente, cria a si mesma. Ela é produzida 
pelos seus componentes e, por sua vez, produz esses 
componentes. (CAPRA, 2006, p. 136).

A vida é uma sucessão de estados ou de mudanças que 
produz o conhecimento e emerge simultaneamente com a 
ação do sujeito por estar dinamicamente relacionada numa 
rede contínua de interações. Para esses autores, os seres vivos 
produzem a si próprios de maneira contínua e autônoma. 
Capra (2006) consegue nos explicar a teoria de Maturana e 
Varela, fazendo uma relação com o princípio de recursão 
organizacional que foi elaborado por Morin (2005).

Dessa forma, podemos perceber que uma indústria produz 
os seus sujeitos e, por sua vez, os sujeitos produzem as 
indústrias. Tudo isso provém de redes de relações.

A leitura nas redes sociais pode agir como um dispositivo 
e provocar no sujeito perturbações sobre o ser-fazer-conhecer 
dos sujeitos que desencadeiam a cognição a autopoiesis. 
Dessa forma são as transformações cognitivas e subjetivas 
que colocam o sujeito no devir, possibilitando a criação de 
uma inteligência coletiva. A autopoiesis é estudada para 
que entendamos o modo como se dá o conhecimento de si 
mesmo. É uma explicação que o ser humano tem do que é o 
viver e, ao mesmo tempo, uma explicação da fenomenologia 
observada no constante vir-a-ser dos seres vivos no domínio 
de sua existência.

 Para Varela (1997) a autopoiesis é a concepção do ser, é a 
“capacidade interpretativa” e o considera não como “um agente 
que descobre o mundo, mas como o que o constitui” (VARELA, 
1997, p. 35-36). Sendo assim, na Biologia da Cognição somos 
aquilo que experimentamos num processo contínuo de viver e 
aprender. O que torna o aforismo de Maturana e Varela (2005, 
p. 32) muito mais pertinente: “todo fazer é um conhecer e todo 
conhecer é um fazer”. Sendo assim, vivemos em uma constante 
circularidade de experimentações que transformam nossas 

ações. Portanto, é relevante a concepção de que não existe um 
mundo anterior a nós, independente de nossa ação.

Uma indústria com um bom funcionamento da autopoiese 
consegue desenvolver conhecimento para ser usado em situações 
distintas, bem como estabelecer confi ança mútua e uma forte 
relação dialógica. “Os seres vivos se caracterizam por produzirem-
se de modo contínuo a si próprio, o que os defi ne de organização 
autopoética” (MATURANA; VARELA, 2005, p. 52). 

Com essas refl exões percebemos que a leitura de uma 
narrativa em uma empresa pode agir como um dispositivo e 
provocar no sujeito perturbações sobre o ser-fazer-conhecer 
dos sujeitos que desencadeiam a cognição, a autopoiesis..

Segundo Bruner (1997) uma narrativa é uma garantia perene 
da humanidade de continuar, de ir mais além das realidades 
oferecidas. O autor afi rma que o ser humano se identifi ca muito 
mais com uma história do que com as premissas de relato 
“científi co”, isso porque a narrativa é formada de elementos 
humanos e permite novos conceitos, novas visões e refl exões 
sobre aquilo que o rodeia. 

Assim, a literatura traz a subjetividade, torna estranho, 
“transforma o óbvio em menos óbvio, o incompreensível em 
menos compreensível, questões de valor mais aberta à razão e à 
intuição” (BRUNER, 1997, p. 165).

Narrativa na empresa

A narrativa A caverna entra na empresa, ganha espaço e 
é considerada como dispositivo cognitivo/afetivo que junta 
diferenças e igualdades e pensa sobre a importância de 
relacioná-las. 

Ela interroga nossos “pretensos saberes, pois é arte 
profi ciente em que as contradições humanas se expõem de 
forma clara, quer como eco duvidoso das questões do passado 
que fi cou sem respostas ou como inferência do que vem pelo 
futuro.” (LOPES, 2010). 

Os encontros tiveram em média de uma hora e meia de 
duração, realizados semanalmente, em torno de sete semanas. 
Envolveu cinco coordenadores numa faixa etária de 23 a 35 
anos. Os encontros ocorreram uma vez por semana, no turno 



NARRATIVA E LEITURA: TRANSFORMAÇÕES COGNITIVAS/AFETIVAS NA EMPRESA

10LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

da tarde. Os trabalhos foram realizados em uma sala de reunião 
cedida pela empresa.

Reforçando, o que pretendo analisar são as condutas e 
as perturbações que se desencadearam nos sujeitos através 
da leitura da narrativa, das interações com seus pares e das 
autonarrativas produzidas.  

Dividi a narrativa em capítulos para que fossem lidos 
e questionados, e, posteriormente, compartilhados entre os 
pares nos dias dos encontros. Cada participante recebeu um 
livro “A caverna” e um fi chário para arquivar suas anotações e 
autonarrativas (relatos).

O primeiro encontro foi muito gratifi cante, pois consegui 
observar a inquietação dos funcionários com a realização 
da pesquisa. Realizei uma entrevista individual com os 
participantes para conhecer um pouco de sua profi ssão e do 
setor em que atuavam.

Instiguei, nesse primeiro contato, o conhecimento prévio 
deles, através do título da narrativa, A caverna. Para eles foi um 
desafi o fazer previsões sobre o enredo a partir do título. 

A proposta para os pesquisados era de que à medida que fossem 
lendo os capítulos anotassem suas inferências, suas lembranças e 
emoções que surgissem no ato da leitura. Dessa forma, eles iam 
lendo e complexifi cando a leitura com suas autonarrativas.

A narrativa A caverna tem em seu enredo uma ideia de 
mudança, ela não se desfaz de seus antagonismos, paradoxos, 
convergências e divergências. Enfi m faz com que o leitor se 
identifi que ou não com determinadas ações e pensamentos das 
personagens. A narrativa cumpre o papel de ligar as margens 
opostas:

“uma ponte entre o leitor e o conhecimento, a refl exão, 
a reorganização do mundo objetivo, possibilitando-lhe, 
no ato de ler, dar sentido ao texto e questionar tanto a 
própria individualidade como o universo das relações 
sociais”. (MARTINS, 1986, p. 66).

O processo de escrita é, ao mesmo tempo, um construtor 
cognitivo e uma prática social. Isso porque, quando se associa 
ao ato de escrever as próprias ações nas interações sociais, o 

indivíduo repensa seus atos, constrói saberes e competências 
ativamente. Quando o ser humano se dá conta que através da 
linguagem (escrita e oral) pode agir sobre os outros, ele passa 
a perceber que pode agir sobre si mesmo, sobre seus próprios 
comportamentos e sobre suas representações. Para Vygostky 
(1984) é assim que o sujeito começa a pensar e adquirir a 
consciência a partir do contato social consigo mesmo.

Trabalhei de forma dialógica porque acredito que o 
conhecimento e a subjetividade se manifestam através de um 
conjunto de relações que o ser humano estabelece numa rede 
social – nas relações plurais - por muitas vezes contraditórias 
e circunstanciais. A análise manteve-se em constante diálogo 
teórico e empírico na tentativa de estabelecer a construção de 
um pensamento complexo.

Pelo fato de ser uma pesquisa de cunho qualitativo, as 
entrevistas não seguiram uma ordem rígida baseando-se 
somente nas questões preestabelecidas, elas surgiram de acordo 
com espontaneidade e com as perturbações que emergiam no 
decorrer da leitura e do diálogo.

Na primeira semana nosso encontro foi de uma hora, mas 
sem dar-nos conta, os encontros passaram a ser de uma hora e 
meia. Mesmo assim, ao fi nal de cada encontro fi cavam ainda 
questionamentos e perturbações para o próximo. Enfi m, havia 
sempre uma motivação para que o próximo encontro chegasse 
rápido. 

No momento da leitura, os pesquisados anotavam seus 
pensamentos que emergiam devido à interação com a leitura 
com a narrativa. Com essas anotações eles construíram suas 
autonarrativas e ao lê-las percebiam que passavam a adquirir 
uma melhor compreensão e autoprodução de si mesmos. 

No pensamento complexo, segundo Morin (2005) é relevante 
que prestamos sempre muita atenção às contrariedades, às 
coisas que nos aborrecem, nos desafi am e nos questionam, pois 
essa é uma forma efi caz de aprendizagem.

Percepção global dos participantes nas autonarrativas (relatos)

Com esse trabalho compreendo mais ainda a importância 
que uma narrativa pode exercer sobre um leitor comprometido, 
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ela causa transformações importantíssimas e o sujeito começa a 
perceber-se como sujeito ativo com capacidade de produzir a si 
mesmo, de entender seus pares e até mesmo de modifi car a sua 
relação com a realidade. Um fato que ilustra essa afi rmação foi 
a escolha de uma frase da narrativa proferida pela personagem 
Marta: “Tudo o que cair sobre si, sobre mim cai, ajude-me que 
eu te ajudarei”. Essa frase foi levada até os setores e quando 
surgiu um problema na produção rapidamente eles a usavam 
resumindo-a na linguagem deles: “Me ajuda que eu te ajudo”. 
Todos relatam que a frase é como se fosse mágica, contagia 
a todos e juntos, cada setor passa a ser um todo. A frase 
considerada importantíssima na narrativa e na interação com 
os setores é proferida por eles desde o chão de fábrica até os 
gestores. 

 Os sujeitos perceberam a importância da autonomia, 
criatividade, capacidade de cooperação, como características 
urgentes para profi ssionais de qualquer setor. 

Quando a empresa (organização) compreender que é 
preciso conhecer o ser humano na sua totalidade: inteligência 
e afetividade, tanto a empresa quanto o profi ssional terão 
ascensão. 

Diante das autonarrativas  percebe-se que os sujeitos 
perante as difi culdades buscaram estratégias e readequaram às 
mudanças dos ambientes. Segundo Morin (2003, p.90) “elabora 
um cenário de ação que examina as incertezas da situação, as 
probabilidades e as improbabilidades. O cenário pode e precisa 
ser modifi cado de acordo com as informações recolhidas, os 
acasos, contratempos ou boas oportunidades encontradas ao 
longo do caminho”.

Os participantes conseguiram relacionar a narrativa com 
a situação que viviam na fábrica, durante os encontros, e isso 
despertou nos sujeitos uma íntima relação entre o ser e o fazer, 
constantes nas autopoiesis dos seres vivos. A cognição emergiu 
com valor de criatividade e caráter relacional, valores que 
foram tecidos juntos em função do acoplamento estrutural. 

Considero que as autonarrativas desempenharam relevante 
papel nessa pesquisa, pois, conforme Maturana e Varela (2005, 
p.257), “percebemo-nos num mútuo acoplamento linguístico, 
não porque a linguagem nos permita dizer o que somos, mas 

porque somos na linguagem, num contínuo ser nos mundos 
linguísticos e semânticos que geramos com os outros.” (p. 257). 

Os pesquisados apropriaram-se da narrativa como ferramenta 
para a realização de suas autonarrativas. Sentiram-se livres para 
colocar em refl exão a sua própria caverna.  Discutiram sobre 
si mesmos nas diversas situações e tentaram buscar uma visão 
integrada de si própria a partir da sua vivência social.

Percebi uma intensa relação entre sujeito/leitura muito 
importante em termos autopoiéticos, pois no momento em 
que os participantes se deixam levar pelas perturbações 
contínuas, eles passam a inventar soluções e a pensar em novas 
problemáticas que até o momento não tinham conhecimento. 

Um dos participantes adaptou seu aprendizado e mudou 
sua estrutura de percepção e, em consequência, o seu 
comportamento em relação à leitura de um livro que não fosse 
técnico. Esse participante ainda não tinha lido um livro literário 
por prazer, pois não haviam lhe dado esse desafi o. Foram 
despertos a intuição, o prazer, o sonho, a fantasia e a autoestima 
na leitura da narrativa. Morin (2000, p. 14) acrescenta “quando 
o inesperado se manifesta é preciso que sejamos capazes de 
rever nossas teorias e ideias”.

Percebeu-se que os participantes conseguiram, conforme 
Morin (2002, p. 46), “sair da causalidade linear e unívoca 
para enxergar o todo, ampliando o poder de enfrentamento das 
incertezas do contexto”. 

O acoplamento estrutural foi observado como o conjunto 
de mudanças ocorrido nos sujeitos, numa relação circular. 
Conforme Maturana e Varela (2005), um organismo é sempre 
fonte de resposta para o meio onde se encontra. Os sujeitos 
foram infl uenciados pela leitura da narrativa e, quando um 
organismo é infl uenciado, ocorre nele uma mudança, e quando 
mudado responde provocando também mudanças no meio que 
o infl uenciou. Assim, sempre que acontece um diálogo, uma 
transação, ocorre um acoplamento estrutural. “o acoplamento 
estrutural com o meio e como condição de existência, abrange 
todas as dimensões das interações celulares e, portanto também 
as que têm a ver com outras células” (p. 88-89).

Os participantes, em suas autonarrativas, contaram-nos a 
história de suas vidas, cada um de forma diferente fez alusão 
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ao sofrimento da personagem com a sua própria vida. Assim, 
considero relevante quando Bruner (2000) registra que a vida é 
um romance e ela se constitui através das histórias que narramos 
a nosso respeito. Os sujeitos ao ler e escrever seus textos se 
reorganizaram nas suas vidas. 

Bruner (2000) afi rma em seus estudos que narrar serve 
justamente para construir a realidade. Os participantes contaram 
suas próprias histórias para poderem se auto-organizar alcançando 
as suas próprias percepções sobre si mesmo. Para Bruner, essa 
“é a nossa maneira mais natural e mais precoce de organizar a 
experiência e o conhecimento”. (BRUNER, 2000, p.30). 

Considerações fi nais

A narrativa possibilita à empresa e aos sujeitos a percepção 
de que o universo é um contínuo vir-a-ser, composto pelas suas 
múltiplas relações. A obra A caverna pode ser um instrumento 
para a compreensão da mudança, da inovação e pode também 
mostrar que os modelos e as soluções anteriores, como os da 
Revolução Industrial não condizem mais com a nossa realidade.

A narrativa na empresa vem de acordo com essa ideia, de 
usá-la como dispositivo para o exercício da autonomia, para 
a emergência da cooperação (solidariedade) e para a auto-
organização.

A leitura da narrativa envolveu os leitores numa teia produtiva 
geradora de atitudes de cooperação, tolerância e acolhimento 
do Outro. Acredito que esse diálogo entre narrativa/leitores 
e sujeitos/pares possibilitou o surgimento da solidariedade e 
da emancipação. Essa rede de conversação fez com que os 
profi ssionais desenvolvessem suas potencialidades e autonomias. 

Constatei isso porque esse projeto deu frutos: O Recursos 
Humanos criou uma biblioteca na empresa para que os 
funcionários pudessem ter contato com obras literárias. Uma 
das participantes elaborou e desenvolveu uma Ofi cina Artística 
utilizando a argila para confecção de bonecos similar aos citados 
na narrativa A caverna.  Duas participantes que se destacaram 
durante os encontros foram observadas pela Psicóloga, que 
também era participante, e promovidas.

Acredito que é imprescindível despertar o papel social dos 

sujeitos, em todas as empresas, para que assim possam buscar 
a sustentabilidade global. O ser não é um ser estático, é um 
ser dinâmico que busca a autonomia e o autodesenvolvimento. 
O pensar complexo concomitantemente com a Biologia do 
Conhecer tenta explicar as relações como um todo, ao invés 
de partes isoladas, valoriza todos os elementos de forma igual. 

Levando em conta que o espaço organizacional é considerado 
um campo no qual se concentram vários sujeitos, portanto 
concentram-se, também diversos fatores que interagem entre 
si. Trazer a narrativa e o pensamento complexo para a empresa 
é acreditar que a capacidade de aprender de uma organização 
está interligada ao conhecimento de seus sujeitos. 

Ao desapegar-se do passado linear e abraçando as situações 
novas e inusitadas que surgem com a contemporaneidade, em 
que as informações e as mudanças estruturais emergem em 
velocidade acelerada será permitido ao ser humano uma atuação 
dinâmica, criativa e inovadora. O pensamento complexo 
proposto por Edgar Morin poderá contribuir para uma melhor 
compreensão das organizações (empresa), da sociedade e dos 
sujeitos. Os devires cognitivo/afetivos apresentados nesta 
pesquisa podem servir para a refl exão sobre a utilização de 
leitura e narrativas na empresa. 

Encerro com Pinchot e Carretero:

[...] mudanças radicais na natureza do trabalho estão  
revolucionando o papel do ser humano na sociedade 
moderna. Todas as instituições estão mudando, à 
medida que as relações entre empregado e empregador, 
mulher e homem, fi lho e pai, aluno e professor se 
alteram de forma profunda e permanente, em resposta 
à necessidade de que todos contribuam com sua 
inteligência, sua criatividade e sua responsabilidade 
para com a sociedade. Após décadas de enfoque 
limitado, pedem-se aos empregados que considerem 
o todo, que sejam inovadores e se preocupem com os 
clientes, que trabalhem em equipes e que determinem os 
seus próprios serviços e coordenem com os demais, em 
vez de simplesmente obedecer as ordens (PINCHOT; 
PINCHOT, 1994, p. 3).
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  As organizações estão começando a perceber que o 
indivíduo é componente       essencial da organização 
é não uma mera peça de máquina. Ele é visto como 
“uma construção própria que se realiza, dia a dia, como 
resultado da interação entre fatores cognitivos sociais 
e afetivos de comportamento” (CARRETERO, 1997, 
p.10)
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A IMAGINAÇÃO DA CRIANÇA NA LITERATURA INFANTIL
Maria Aparecida Valentim Afonso1

Resumo

Este artigo tem como temática central a análise do  livro de 
literatura infantil “Dia de Chuva”,  de Ana Maria Machado, com 
ilustrações de Nelson Cruz,  e consiste em um estudo teórico que 
integra questões relativas ao brincar, às relações sociais da criança 
e à imaginação. O objetivo principal consiste em analisar como 
a imaginação permeia as brincadeiras das crianças em contextos 
sociais e econômicos diferenciados, estando elas sozinhas ou em 
grupos, tendo na imaginação apoio para as brincadeiras. Para 
tanto, apoiamo-nos na análise das imagens e do texto, entendendo 
que nesse livro as ilustrações ajudam o leitor a compreender 
a história e o ambiente no qual se desenvolvem as ações, na 
medida em que ampliam a percepção sobre o tempo e o lugar das 
brincadeiras.  É possível conjecturar que as crianças inventam 
as brincadeiras a partir de elementos de suas casas e usam a 
imaginação, essa força criadora que as conduz durante todo o 
processo, sendo os espaços, objetos e brinquedos fundamentais 
para o desenvolvimento de suas brincadeiras. 

Palavras-chave

Brincadeira; imaginação; literatura infantil.
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Abstract

This article has as main theme the analysis of the children’s 
book “Day of rain”, by Ana Maria Machado, illustrated 
by Nelson Cruz and it is a theoretical study that integrates 
questions related to plays, to the children’s social relations 
and imagination. The main objective is to analyze how the 
imagination permeates children’s plays in different social and 
economical contexts, they being were alone or in groups, they 
have support on the imagination for their plays. For this, we are 
based on the image and text analysis, understanding that in this 
book the illustrations help the reader to comprehend the story 
and the place where the actions are developed, as they expand 
the perception about time and the place where they are playing. 
It is possible to conclude that children invent plays from their 
own houses elements and that they use the imagination, a 
creative force that guide them during all the process, being the 
spaces, objects and toys fundamental to the development of 
their play. 

Keywords

Play; imagination; children’s literature.
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A literatura infantil, cujo texto busca construir uma 
linguagem que visa dirigir-se à criança, vale-se da imaginação 
por considerá-la central na vida infantil. A consolidação da 
literatura infantil com ênfase na imaginação é defendida 
por autores e especialistas que veem nessa modalidade a 
possibilidade de conquistar e aproximar ainda mais os livros 
das crianças. Apesar de no seu início a literatura infantil 
brasileira ter como característica um discurso formador 
e essencialmente realista, a partir de Lobato pode-se 
perceber a valorização da imaginação. Lobato rompe com 
essa literatura infantil pragmática e coloca a imaginação 
e a fantasia como centrais em sua obra. Um dos recursos 
utilizados por Lobato para acionar a imaginação é o pó de 
pirlimpimpim, que permite viagens e idas a outros mundos 
às crianças. A imaginação, nessa dimensão, constitui 
oportunidade para que as crianças fujam do mundo adulto 
e escapem dele para penetrar em outros tempos e lugares. A 
obra de Lobato possibilita assim essa oportunidade ao leitor;  
ela ultrapassa a realidade e nos remete ao mundo dos sonhos 
e da imaginação. Gouvêa (2004, p.115) contribui com essa 
refl exão ao afi rmar que 

“ é nos domínios da literatura infantil que o imaginário 
é afi rmado com maior centralidade [...]. A literatura infantil 
passa a conferir centralidade à constituição de uma linguagem 
imaginária [...]”. A literatura infantil, nos últimos vinte anos, 
alinhou ainda mais o seu conteúdo deixando o estilo moralista, 
dando prioridade a textos que falem à imaginação, com a 
valorização da emoção, do pensamento crítico e independência 
das crianças. 

Bachelard (1985, p.16) afi rma que ”a imaginação não é, 
como o sugere a etimologia, a faculdade de formar imagens da 
realidade; ela é a faculdade de formar imagens que ultrapassam 
a realidade, que cantam a realidade. É uma faculdade de sobre-
humanidade”.

Reitero que o desafi o de analisar o brincar com a imaginação 
na literatura infantil poderá fornecer pistas e abrir portas 
sobre as ideias que se constroem sobre a criança no mundo 
contemporâneo. O livro “Dia de Chuva” provoca o leitor, uma 
vez que valoriza a imaginação da criança, colocando-a no 

centro das brincadeiras, constituindo material riquíssimo para a 
análise desse estudo. 

Um pouco da história

Dia de Chuva

Autora: Ana Maria Machado
Ilustrador: Nelson Cruz

Guido recebe os amigos, Henrique e Isadora, para brincar, 
mas o dia está chuvoso, e as crianças não podem ir ao quintal, 
então, inventam brincadeiras dentro de casa. Começam 
observando a chuva, os pingos de água na janela. “Eles ouviram 
um trovão e viram as nuvens escuras [...]. As crianças cansaram 
de ver a corrida das gotas na vidraça” (MACHADO, 2002).

A partir daí mergulham num mundo de faz-de-conta, e um 
dia de chuva pode tornar o cenário ideal para as brincadeiras.  
“Viajaram com os amigos nas costas dos elefantes”. As 
almofadas, colocadas umas sobre as outras, transformam-se em 
elefantes, na imaginação das crianças. Em um outro momento 
“atravessaram um abismo numa ponte perigosa”, utilizando 
a mobília da sala, sofás e uma mesa. As almofadas do sofá 
transformam-se em elefantes, camelos, carroças e caravanas. 
A mesa da sala “vira” caverna, a cama é navio em alto-mar, 
a poltrona da sala é caverna. E assim eles se divertem muito, 
mesmo estando dentro de casa.

Artimanhas das imagens

No livro Dia de Chuva a ilustração colabora para 
a compreensão da narrativa. A imagem e o texto se 
complementam, enriquecem, ampliam, redimensionam 
e se fundem, ora com elementos da ação, do real, ora com 
percepções da imaginação. Autora e ilustrador caminham 
juntos, em sintonia, construindo, com linguagens diferentes, 
personagens, ambiente, brincadeiras, ideias e concepções, 
permitindo a compreensão do texto. A função da imagem 
é facilmente percebida pelo leitor, na medida em que ela 
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colabora para a expansão da compreensão do texto e, por 
vezes, permite a percepção de aspectos que o texto escrito não 
traz. As ilustrações convidam o leitor a continuar na próxima 
página, ao dar a dimensão de movimento e por não possuírem 
margens.  Elas “sangram”, ocupando todo o espaço da página 
e em várias ocasiões da página dupla (RAMOS, 2011). O 
livro é muito rico de elementos que reportam ao foco do que é 
brincar com a imaginação. 

As ilustrações do livro “Dia de Chuva” fazem referências 
a uma família com baixo poder aquisitivo que reside em um 
bairro de periferia. Elementos arquitetônicos identifi cam essa 
confi guração, com casas em estrutura semelhante, com até dois 
pavimentos e próximas umas das outras. Nas fi guras 1 e 2 é 
possível perceber aspectos como: varal de roupas, tapetes na 
janela, pipa presa no fi o de eletricidade,  antenas de TV sobre 
os telhados. 

O céu cheio de nuvens carregadas parecem desenhar 
fi guras de animais, e o vento forte que anuncia a chuva carrega 
papéis que voam inadvertidamente pelas ruas. Guido e a mãe, 
da janela da casa, com grades, observam Henrique e Isadora 
correndo para chegar antes da chuva. Outro aspecto a observar 
é a roupa da mãe: lenço na cabeça, vassoura na mão, camisa 
da seleção brasileira, demonstrando sua condição de “dona de 
casa”. A casa, por sua vez, tem uma decoração simples, com 
elementos que se reportam a décadas anteriores como: a foto 
do casal e o quadro do “anjo Gabriel” na parede, o aparelho de 

som com discos de vinil, o lustre em modelo antigo e relógio 
grande dependurado em forma de pulseira.

A trama do livro se passa dentro da sala da família onde 
objetos e móveis como: mesa com cadeiras, armário com 
aparelho de som, caixa de som, sofás, mesa de centro, mesa de 
canto com abajur, completando o cenário. Complementando o 
espaço, as janelas da sala são amplas, em vidro transparente, 
deixando as crianças perceberem as impressões de um dia de 
chuva.

O espaço da casa é o elemento fundamental para compreender 
a história, a situação social das crianças e o desenvolvimento 
das brincadeiras. O cenário é urbano: enquanto uma retoma 
o passado não tão distante, a outra permite a identifi cação da 
criança com seu modo de vida contemporâneo.

O espaço da casa de Guido é amplo e oferece a ele e seus 
amigos a oportunidade para a realização das brincadeiras. 
Móveis e objetos sem nenhuma sofi sticação complementam o 
ambiente e conferem às crianças sua utilização nas brincadeiras 
sem nenhuma restrição.

É possível perceber que o meio social, os brinquedos e 
objetos disponíveis interferem nas brincadeiras que a criança 
desenvolve de diversas formas. Rodari (1982) afi rma que o 
mundo exterior penetra na casa de muitos modos, visto que 
a criança de hoje é interceptada por diversos estímulos que 
vão desde os eletrodomésticos da família, como microondas, 
máquinas de lavar roupa até aos microcomputadores  que podem 
aos olhos da criança assumir outras funções. As experiências 
vividas pelas crianças ajudam a ampliar as brincadeiras que 
realizam, na medida em que elas trazem, para suas atividades 
lúdicas, elementos do seu cotidiano e de suas vivências. Diante 
disso, o acesso à programação da TV, à internet e aspectos da 
cultura, como cinema, teatro, shows de música, orquestras 
ampliam cada vez mais as experiências,  a criatividade da 
criança e a sua capacidade imaginativa.  
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Imagem: entre a imaginação e a realidade

Na fi gura 4, o espaço da sala, a proporção dos móveis e as 
brincadeiras ganham destaque com a ampliação das crianças 
e da sala como um todo. A percepção do leitor é a de que as 
crianças têm liberdade para brincar. Confi rma essa ideia a 
expressão de Guido, braços abertos, parecendo se deslocar, 
sinalizando bem para a liberdade que o ambiente da casa lhe 
proporciona. Henrique e Isadora, por sua vez, encontram-se 
afastados uns dos outros e também brincam sobre almofadas 
com movimentos livres, e, ainda mais afastado, o cão. 

Destaque também para a luz, ou a falta dela. O contraste, 
da luz difusa que entra pela janela, pois o dia chuvoso permite 
ao ilustrador o jogo de luz e sombra que colaboram para 
acentuar a mobilidade da ilustração, tornando principalmente 
as crianças mais cheias de vida. Essa penumbra que o ilustrador 
imprime às cenas dá a dimensão exata do silêncio que perpassa 
aquele espaço, permitindo o mergulho ainda mais profundo 
na imaginação. Nada os interrompe e,  assim, inventam várias 
formas de brincar com uma precariedade de brinquedos, mas 
tendo a imaginação como sua aliada.

O abajur sobre a mesa assume aspecto de monstro gigante, 
quando sua sombra é projetada no chão da sala. Todos os 
objetos, as crianças e o cão estão na sala, rodeados por sombras, 
e esse clima constrói o ambiente, o cenário das brincadeiras e 
lembranças do passado. Esse ambiente revela o tempo em que a 
história se passa, trazendo referências de algumas décadas atrás.

Nesta ilustração, como em todo o livro, há dois planos de 
percepção do discurso. Um que se dá com a leitura do texto, feita 
pelo narrador: “Então eles viajaram com os amigos nas costas 
dos elefantes”, que pode levar o leitor a imaginar o animal. Mas 
no plano do ilustrador, as almofadas são transformadas pelas 
crianças em elefantes. Essa abordagem feita com as imagens 
conduz o leitor para o mundo da imaginação, do faz de conta. 

Outro aspecto a observar é que Guido e seus amigos não 
usam brinquedos industrializados; utilizam os objetos, espaço 
e muita imaginação para criar toda a estrutura da brincadeira. 
As crianças ressignifi cam os móveis e objetos da decoração da 
sala, a partir da imaginação, transformando-os no que desejam, 
fazendo-os assumir outras funções, Mas, afi nal, o que é uma 
mesa, cadeira, sofá para a criança? Os objetos são usados como 
mobília pelo adulto, entretanto, podem assumir outras funções, 
isto porque a criança consegue explorar o objeto de outros 
ângulos. A criança entra debaixo da mesa que nesse momento 
lhe parece um telhado, sobe na mesa que pode transformar-se 
em qualquer superfície que deseja: barco, navio etc. A casa, 
onde a criança brinca,  é um ambiente familiar, seu mundo. 
Com certeza, ela já teve várias oportunidades de explorar o 
espaço, os móveis, com suas formas, contornos e sugestões. 
Então, torna-se mais fácil a exploração desse espaço com todas 
as suas possibilidades.

Nessa aventura, quando as crianças estão sobre as almofadas 
e imaginam estarem nas costas dos elefantes, utilizam 
informações que têm sobre viagens, animais que transportam 
pessoas, acrescentando situações no plano da imaginação.

Para brincar com a imaginação a criança usa a criatividade, 
o acervo de experiências, conhecimentos que tem, associando à 
espontaneidade que a liberdade de brincar proporciona. Vigotski 
(1998) diz que a criança, ao brincar, representa as coisas e as 
pessoas por objetos familiares e por meio de gestos fi gurativos, 
usando esses objetos como personagens de suas invenções. O 
autor chama a atenção para o fato de que o objeto admita um gesto 
apropriado e possa funcionar como referência a ele. Na imagem 
analisada, a percepção de que as almofadas podem lhes fornecer 
alguns indícios como, por exemplo, o fato de poder galgá-las, sua 
forma arredondada, macia e a mobilidade de movimentos.
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Brougère (2004) reitera que nas brincadeiras com a 
imaginação os objetos assumem signifi cados para a criança 
que podem ser anulados com a presença do adulto. O universo 
construído pelas crianças é o resultado da decisão de quem 
brinca. Somente quem está brincando consegue atribuir 
signifi cados necessários para a continuação da brincadeira. A 
performance nessa brincadeira é fundamental. Na brincadeira 
não há narração por parte das crianças do que estão fazendo; 
elas constroem com os gestos e movimentos os comportamentos 
pertinentes a cada ação. Há predomínio do corpo, da ação sobre 
o diálogo. O roteiro da brincadeira não existe a priori; ele é 
inventado pelos participantes à medida que o ambiente lhes 
oferece condições físicas, espaciais para construir o faz-de-
conta e lhes ajude a conduzir a imaginação. 

Por que as crianças escolhem viajar em elefantes? 
Observando as imagens do livro, é possível perceber que o 
ilustrador deposita um elefante sobre a mesa, na forma de um 
porta-lápis. Esse fato indica que a inspiração para a “viagem 
nas costas dos elefantes” possa ter surgido a partir dessa 
sugestão do ambiente. As crianças não o usam diretamente nas 
brincadeiras, mas levam a ideia de elefante, ou seja, algo macio 
em que podem subir, sentar, que transporta para algum lugar.

O texto revela a imaginação das crianças e a imagem, a 
ação real. Brougère (2004) reitera que nem tudo pode ser 

transformado em brinquedo. Mas o brinquedo pode ter uma 
variedade infi nita de formas, dependendo da imaginação 
da criança. Algumas vezes, a criança busca nos objetos 
propriedades que estão bem defi nidas e que ela sabe interpretar 
como ninguém, no cenário da brincadeira. O texto na página 
anuncia: “Depois foram descansar e dormiram na caverna dos 
ursos”. Na fi gura 5, as crianças transformam o sofá em caverna 
de ursos onde dormem e descansam. No brinquedo da criança o 
que importa não é tanto o conceito de caverna como na realidade 
a vemos. Transformada em brinquedo, a caverna não surge 
como a representação real, e, sim, de uma ideia. Na brincadeira, 
a criança capta uma das funções, a que mais lhe interessa no 
momento, e encontra no objeto essa característica que para ela 
é essencial. Nesse caso, é o fato de poder se proteger, esconder, 
repousar.

Nesta ilustração, as crianças usam os objetos (móveis) 
para dar vida e emprestar ação ao que está sendo imaginado. 
A ilustração, nesse momento, reitera o texto e contribui 
para mostrar ao leitor onde as crianças se esconderam. Mas 
nem sempre precisam que esses objetos tenham alguma 
semelhança com os objetos do “mundo real”; bastam alguns 
indícios. O importante para elas é que a brincadeira se 
realize, mesmo que apenas algumas características sejam 
representadas. Desse modo, o objeto se submete à função 
do brinquedo construída pela imaginação das crianças. 
Na fi gura 5, as crianças se escondem debaixo do sofá, 
mas os pés fi cam do lado de fora. Mesmo que o corpo não 
esteja completamente escondido, as crianças superam essa 
difi culdade com o faz-de-conta. O sofá cumpre sua função na 
brincadeira, sugerindo às crianças a caverna, a possibilidade 
de abrigo e proteção.

Considerações fi nais

A narrativa apresenta a marca de um tempo. Guido pode 
ser considerado representante de uma época em que ainda era 
possível reunir os amigos em casa, brincar durante um longo 
período do dia. Um tempo onde as crianças não dispunham 
de muitos elementos materiais para inventar as brincadeiras, 
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pois estavam acostumadas com brinquedos simples, feitos 
artesanalmente, sem apelos comerciais.

Na história é possível perceber a presença constante da 
imaginação permeando as brincadeiras das crianças. Embora 
as crianças estejam dentro de casa, inventam e descobrem 
maneiras novas de brincar a partir dos objetos e móveis da casa.

Nessa narrativa os elementos da casa: móveis, objetos e 
brinquedos são fundamentais para que as crianças inventem  
as brincadeiras e tenham na imaginação, essa força criadora 
que as conduz durante todo o processo, o apoio para todas as 
brincadeiras. Rodari (1982, p.89) diz que “a imaginação é uma 
função da experiência, e a experiência da criança de hoje mais 
extensa (não sei se pode dizer mais intensa, mas este é um outro 
problema) do que da crítica de ontem”.
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Resumo

A proposta apresentada neste trabalho visa a observar as 
relações dialógicas entre dois enunciados: um artigo de opinião e 
a ilustração de tal artigo; o leitor presumido; e o contexto sócio-
histórico, com apoio nos conceitos sobre gêneros discursivos 
expressos na Estética da Criação Verbal e em outros textos de 
Bakhtin e do Círculo. Foram empregadas, também, concepções 
teóricas direcionadas à análise da linguagem verbovisual, baseada 
em Dondis (2007). Para tal estudo foi examinada a materialidade 
do gênero artigo de opinião e da ilustração correspondente, do 
caderno Tendências/Debates do jornal Folha de São Paulo, de 
09/01/2011, referentes a um momento específi co das eleições 
presidenciais no Brasil. Como a ilustração é elaborada pelo 
artista numa interpretação valorativa do artigo, procura-se 
observar nas imagens verbovisuais o caráter hiperbólico, o tom 
valorativo, a contradição interna. São elementos que se destacam, 
expressando valores que circulam no contexto social, nem sempre 
apreendidos de modo claro. Por meio do cruzamento dos sentidos 
de diferentes pontos de vista procura-se observar a sintonia ou a 
assimetria entre os dois enunciados, pelo tom avaliativo adotado 
em cada um deles. Também, observa-se como respondem ao 
leitor pressuposto do jornal e ao contexto imediato. Espera-se 
que esse estudo, desenvolvido sob a perspectiva dialógica da 
linguagem, venha a acrescentar ao profi ssional de educação 
sugestões de análise das diversas linguagens midiáticas, a fi m de 
auxiliar os aprendizes quanto ao julgamento crítico das opiniões 
apresentadas pela mídia impressa.

Palavras-chave

Artigo; ilustração; sentidos implícitos; mídia impressa.

Abstract

This paper aims at studying the dialogical relationships 
between two enunciations — an opinion article and the article’s 
illustration; the presumed reader; and the socio-historical 
context, with the support of the concepts of discursive genres as 
seen in The Aesthetics of Verbal Creation and in other Bakhtin’s 
and the Circle’s texts, along with some theoretical concepts of 
the analysis of verb-visual language, as in Dondis (2007). For 
this study, it was examined the materiality of the genre “opinion 
article” and its corresponding illustration, as published in Folha 
de São Paulo’s Tendências/Debates pullout from January 9 , 
2011, which discussed a particular moment in the Brazilian 
elections for president. As the illustration is the result of the 
artist’s interpretation of the article, our objective is to observe the 
hyperbolic character of the imagery, its evaluative tone and its 
inner contradiction. They are elements that stand out, expressing 
values that are spread within the social context, but which are not 
always clearly recognized. By cross-referencing the meanings of 
different points of view, it is our aim to point out the enunciations’ 
symmetries and/or asymmetries through the evaluating tone 
adopted in each one of them. Also, it will be studied how they 
respond to the newspaper’s assumed reader and their immediate 
context. We hope that this study, developed under a dialogical 
view of language, will come to present to educators some 
suggestions on how to approach the various media languages, 
in order to help learners achieve a more critical judgment of the 
opinions imposed by the print media.

Keywords

Article; illustration; implicit meaning; print media.
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1.  Introdução

Nos tempos atuais, em que as informações chegam de 
maneira rápida e distinta, a leitura com consciência crítica é 
um grande desafi o para os aprendizes que cursam o Ensino 
Médio. A comunicação de massa, principalmente o jornal, pode 
se tornar a mola diretriz para qualifi car o aprendiz a participar 
como agente modifi cador no mundo moderno, fazendo-se 
necessário que a leitura seja realizada de maneira signifi cativa 
em tempo correspondente.  

A utilização da teoria bakhtiniana para a análise de textos 
midiáticos contribui de maneira progressiva e fecunda para 
a compreensão do signo ideológico de natureza neutra e 
em que se baseiam todos os demais signos, que é a palavra. 
São as palavras do locutor refl etindo as posições valorativas 
das enunciações sócio-histórico-culturais anteriores, com o 
acréscimo de outras, posteriores, que possivelmente poderão 
responder a essa demanda, com refl exos individuais, isto é, 
com o estilo de cada participante. Assim, todo esse processo, 
cujos movimentos simétricos permitem a confi guração de 
uma determinada esfera social, pode transformar a situação 
a qual permitiu a origem do enunciado concreto. Esta é uma 
direção para o desenvolvimento social, e, consequentemente, 
para o aperfeiçoamento do indivíduo. Esses enunciados, para 
Bakhtin (2003, p. 261) “refl etem as condições específi cas e as 
fi nalidades de cada referido campo”. 

A análise de gêneros da mídia impressa, como subsídio para 
os profi ssionais de educação no letramento da língua materna, 
transforma-se num ponto de referência concreto, podendo 
ser observadas as posições axiológicas e valorativas de seus 
interlocutores, possibilitando um exame atento das posturas 
ideológicas de cada campo de ação, em cada momento histórico 
e, de certa forma, uma familiaridade com os gêneros discursivos 
para fi ns de interação responsável. É imprescindível, porém, que o 
educando mantenha uma aproximação com a vida do mundo por 
meio de enunciados midiáticos, cujos esclarecimentos apoiados 
na relação com outros conhecimentos o auxiliem quanto ao 
julgamento crítico das diversas opiniões e dessa forma venham 
a defi nir a escola como um elo na cadeia da vida real do aluno. 

Dessa forma, a proximidade com os acontecimentos do 
mundo e os possíveis refl exos consequentes na vida humana, 
refratados nos enunciados da mídia impressa, colaborará para 
que a escola na sua posição de norteadora seja um elemento 
essencial no aprimoramento do educando como ser participativo 
do desenvolvimento social, de maneira competente. 

Umberto Eco, em sua conferência (1996), “From Internet 
To Gutenberg”, mostra-nos que a habilidade de compreensão 
de textos verbais nos torna aptos a sermos críticos e fi carmos 
atentos à persuasão dos textos não verbais, cujas imagens 
transformam ideias individuais em gerais. Tal estudioso nos 
orienta que é preciso uma nova forma de competência crítica, 
um novo treinamento educacional. 

Assim, corroborando com o linguista italiano, este trabalho 
visa a apresentar uma análise de acordo com a teoria da 
linguagem do Círculo de Bakhtin, entre o artigo de opinião 
e sua ilustração, do jornal Folha de S. Paulo, de 09/01/2011, 
colaborando com a leitura crítica no Ensino Médio, permitindo 
a integração ativa e respondente de leitores no contexto social.

2.  Fundamentação teórica

Desde os remotos tempos, a linguagem é observada 
e analisada, surgindo diversas tendências para os estudos 
linguísticos. O papel do ouvinte, porém, era passivo, e a 
linguagem era subestimada na sua função comunicativa, foco 
de estudo da linguagem do Círculo de Bakhtin, em que o 
outro, o ouvinte, tem participação responsiva ativa na interação 
comunicativa, realizada em determinada esfera social. Isso 
requer a compreensão dos interlocutores aos sentidos que 
abrangem o evento da comunicação com o dado acontecimento 
na história do indivíduo, numa expectativa dialógica. Bakhtin e 
seu Círculo nos fornecem os conhecimentos necessários para a 
realização da análise dessa inter-relação. 

Bakhtin/Volochínov, na obra Marxismo e Filosofi a da 
Linguagem tratam da importância do sujeito ativo, responsável 
pelo seu discurso, à espera de atitudes responsivas em seu 
interlocutor, cuja visão de valores pertinentes ao seu tempo 
histórico dialogiza com o seu mundo interior, numa adaptação 



IMAGEM E TEXTO: UMA RELAÇÃO DE TENSÃO 

22LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

ao mundo exterior, construindo suas apreciações numa tomada 
de posição expressa em sua enunciação.     

A enunciação proposta pelo Círculo, de natureza social, 
não pode, de forma alguma, ser considerado exclusivamente 
individual e nem pode ser explicada a partir das condições 
psicofi siológicas do sujeito participante do diálogo. A palavra 
ou o signo expressa de um lado a interioridade, os valores do 
sujeito; de outro está voltada para o contexto social. 

Nas várias formas de enunciação no momento da 
comunicação, delas faz parte toda a vivência histórica que 
perpassa pelo ser durante a interação e, também, as possibilidades 
futuras, sugerindo os tipos e vínculos composicionais que 
determinam, em função da situação, da posição social e das 
relações pessoais de reciprocidade entre os participantes da 
comunicação, os gêneros do discurso. 

A análise dessas diferenças pode defi nir a natureza dos 
enunciados e a relação de reciprocidade entre linguagem 
e ideologia. Para tal estudo, o fi lósofo russo defi niu certas 
particularidades constitutivas do enunciado (BAKHTIN, 2003): 
alternância dos sujeitos do discurso; conclusibilidade específi ca 
do enunciado; relação do enunciado com o próprio falante e 
com outros participantes da comunicação discursiva. Outro 
traço constitutivo do enunciado é a entonação expressiva, que 
segundo Bakhtin (2003, p. 290) é “um dos meios de expressão 
da relação emocionalmente valorativa do falante com o objeto 
da sua fala”.

Atentando para a palavra na sua forma apenas, como 
estudada pela linguística tradicional, e a palavra expressada 
com o objetivo da interação comunicativa, valorativa, como 
o Círculo propõe, Bakhtin (2003) afi rma que é na enunciação 
que as palavras ganham sentido, pois é por meio delas que nos 
comunicamos dentro de determinado contexto, “numa situação 
de interação e de confl ito tenso e ininterrupto” (BAKHTIN, 
2009, p.111). 

Na enunciação é expresso o signo ideológico do grupo de 
indivíduos, o seu tema, “que se apresenta como a expressão 
de uma situação histórica concreta que deu origem à 
enunciação” (BAKHTIN, 2009, p. 133). No tema leva-se em 
conta o enunciado concreto com seus elementos linguísticos/

enunciativos representados pela palavra, pelas escolhas 
sintáticas e fonéticas, pela entonação etc. Além disso, temos 
os elementos que fazem parte da situação extraverbal que é 
a identidade dos interlocutores, a fi nalidade da enunciação, o 
momento histórico, a ideologia, os discursos que circulam nas 
enunciações, nos enunciados concretos. 

Como resultado da enunciação concreta e da compreensão 
ativa determinados pelo tema, construído no contexto histórico 
e, consequentemente, pela mobilidade da signifi cação dos 
elementos, encontra-se o signo ideológico. “Tudo que é 
ideológico possui um signifi cado e remete a algo situado fora 
de si mesmo.” (BAKHTIN, 2009, p. 31). Sendo a palavra um 
fenômeno ideológico por excelência, toda a sua realidade é 
absorvida por sua função de signo, podendo preencher qualquer 
espécie de função ideológica. A palavra é, pois, o material 
privilegiado na comunicação social. 

Segundo a teoria bakhtiniana, é a situação de produção 
que vai permitir a promoção de todos os sentidos próprios e 
específi cos para o acontecimento histórico que é a enunciação 
individual. Seguindo os preceitos de Bakhtin (2003, p. 21), 
“nesse momento e nesse lugar, em que sou o único a estar situado 
em dado conjunto de circunstâncias, todos os outros estão fora 
de mim”. Para ser indivíduo, porém, necessita da presença do 
outro, que lhe fornece as condições para se concretizar como 
ser humano.  Essa condição existencial no outro se deve ao fato 
de que cada um é singular e por serem assim movem-se em 
diferentes direções cerceadas pela valoração da visão de mundo. 
Surgem, assim, inúmeras formas, relativamente estáveis, por 
serem infi nitas também, as possibilidades a acontecerem com o 
uso da linguagem, “nos diversos campos da atividade humana. 
[...] os quais denominamos gêneros do discurso” (BAKHTIN, 
2003, p. 261-262, grifo do autor).

Desde Platão e Aristóteles os gêneros se manifestavam por 
meio da classifi cação das espécies e orientam até hoje a ordem 
dos gêneros. Partindo do conceito aristotélico, Bakhtin procura 
ampliá-lo em função das novas formas de comunicação exigidas 
por uma sociedade que evoluiu do ponto de vista econômico 
e tecnológico. Assim, fez-se necessária uma inovação dos 
critérios de classifi cação dos gêneros, o que Bakhtin considerou 
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o dialogismo do processo comunicativo, em que utilizou a 
pluralidade das práticas da prosa representada nos romances - 
objeto primeiro de seu estudo. 

Com o objetivo de superar as difi culdades na classifi cação 
dos gêneros discursivos, tal a sua heterogeneidade, Bakhtin 
os separa em primários e secundários. Os primeiros são os 
mais simples; formam-se nas condições de comunicação 
discursiva imediata, por exemplo, a réplica do diálogo 
cotidiano. Os secundários são mais complexos, pois surgem 
nas condições de uma relação mais desenvolvida e organizada 
como o romance, o drama, os diversos tipos de pesquisas 
científi cas. “No processo de sua formação eles incorporam 
e reelaboram diversos gêneros primários (simples) que se 
formam nas condições da comunicação discursiva imediata” 
(BAKHTIN, 2003, p. 263), utilizando um e outro para atingir 
a efi cácia da interação. O estudo das peculiaridades das 
diversidades de gêneros do discurso são grandes aliados para 
a investigação da historicidade que é circunscrita em toda 
interação comunicativa. A análise dessas diferenças pode 
defi nir a natureza dos enunciados e a relação entre linguagem 
e ideologia, dos quais, entre outros aspectos, decorre o estilo 
do enunciado concreto.

A concepção de estilo, no sentido bakhtiniano, pode dar 
margens a muito mais do que a simples busca de traços que 
indiciem a expressividade de um indivíduo, sendo, portanto, a 
expressão da relação discursiva típica do gênero e da expressão 
pessoal, mas não exclusivamente subjetiva. A situação e os 
participantes mais imediatos determinam o estilo que é a atitude 
responsiva ativa do sujeito a qualquer enfrentamento dialógico, 
preceito que fundamenta um enunciado. 

Uma das peculiaridades marcantes no estilo é o tom. 
Por mais superfi cial que seja um enunciado, ele responde a 
dizeres de um outro objeto, de um outro fato, de uma outra 
época e dessa forma inclui os sentidos que foram, são e serão 
refratados - pois o indivíduo é histórico - fazendo-se refl etir 
em seu enunciado concreto, permitindo uma  resposta a uma 
série de outros enunciados anteriores e posteriores a ele, numa 
apreciação social, fator indissociável das relações dialógicas de 
qualquer enunciado.

 A vida, segundo Bakhtin (2003, p. 348), “é dialógica 
por natureza. Viver signifi ca participar do diálogo: interrogar, 
ouvir, responder, concordar, etc. Aplica-se totalmente na 
palavra, e essa palavra entra no tecido dialógico da vida humana, 
no simpósio universal”. É na inter-relação com as palavras 
dos outros que se completa o sentido de um novo enunciado. 
O sentido é sempre dialógico, cuja confi guração se encontra 
em todos os elementos que constituem qualquer enunciado: 
confi ança, aceitação, aprendizado, fronteiras da concordância, 
combinação das vozes; isto é, sentido sobre sentido, num 
envolvimento de compreensão.

A separação dos conceitos de texto e de enunciado na visão 
bakhtiniana é de suma importância para o estudo das relações 
dialógicas. Um texto só é considerado enunciado, quando instiga 
uma resposta de um dos participantes do evento comunicativo.

Tanto as relações entre textos - intertextualidade - como as 
relações no interior de um texto - interdiscursividade - refl etem 
e refratam as avaliações apreendidas no discurso de outrem, que 
num movimento contínuo, mantêm relações dialógicas com a 
obra. Para Bakhtin (2003, p. 320), “os sentidos estão divididos 
entre vozes diferentes”. Quando essas vozes representam o 
outro de maneira autônoma, independente da voz e da vontade 
do autor, permitindo que elas se defi nam e assim possam refl etir 
as consciências de outras consciências, observa-se a polifonia. 
Para a compreensão das vozes inseridas na obra construída, 
autor e leitor precisam estar em conformidade, a fi m de 
perceberem a abrangência do todo intencional veiculado. 

Um dos conceitos mais complexos para o estudo do 
dialogismo é o da resposta, que movimenta o acontecimento 
na sua realização no tempo e no espaço. “Perguntas e respostas 
supõem uma distância recíproca” (BAKHTIN (2003, p. 408). 
Segundo Machado (2010), para esse distanciamento, Tzvetan 
Todorov utilizou o termo exotopie num de seus primeiros livros: 
Mikail Bakhtine: Le príncipe dialogique (1981), sendo aceito 
pela comunidade de estudiosos e tradutores por interpretar de 
maneira coerente a ideia de Bakhtin. 

O processo de exotopia possibilita um excedente de visão 
capaz de posicionar os elementos do acontecimento de forma 
a tornarem-se pontos de vista, cujos acessos extrapostos são 
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projetados num contínuo movimento para fi ns de acabamento 
do fenômeno da interação, que é progressivo, sendo o seu 
inacabamento determinante para que o sentido dialógico nas 
relações perdure.  Este é o mundo das relações arquitetônicas, 
nomeado por Bakhtin, o qual afi rma que a “arquitetônica do 
mundo da visão artística não ordena só os elementos espaciais 
e temporais, mas também os de sentido” (BAKHTIN, 2003, p. 
127).

Dessa forma, abarcando as variadas possibilidades 
geradas no decorrer da história do indivíduo, a teoria dialógica 
bakhtiniana permite-nos observar e analisar os fi os do processo 
construtivo de enunciados verbovisuais da mídia impressa, 
como artigo de opinião e sua ilustração, relacionando-os ao 
contexto sócio-político-cultural.

 
3. O dialogismo entre artigo de opinião e ilustração

A escolha do gênero discursivo artigo de opinião refl ete a 
relação do enunciado com as articulistas e também com o leitor, 
na explanação dos pontos de vista a respeito do papel da mulher 
na sociedade.  O artigo, para Melo (2003, p. 127), “é o gênero 
que democratiza a opinião no jornalismo, tornando-a não um 
privilégio da instituição jornalística e dos seus profi ssionais, 
mas possibilitando o seu acesso às lideranças emergentes na 
sociedade”. 

As autoras são pessoas representativas na sociedade 
brasileira e professoras doutoras da PUC/SP. Flavia Piovesan 
é membro da Força-Tarefa da ONU para a Implementação do 
Direito ao Desenvolvimento e Sílvia Pimentel é presidente do 
Comitê da ONU sobre a Eliminação da Discriminação contra a 
Mulher. Podemos atentar, dessa forma, à relação valorativa das 
autoras com o tema o qual determinou a escolha dos recursos 
lexicais, gramaticais e composicionais.

 Abaixo, o texto recortado para concretizar a análise. 
Que a eleição de Dilma, nossa primeira 

presidente, e a composição de seu ministério 
tragam o empoderamento das mulheres 

brasileiras
Pela decisão soberana do povo, hoje será a primeira vez que a faixa 

presidencial cingirá no ombro de uma mulher. (...) A valorização da 
mulher melhora a nossa sociedade e valoriza nossa democracia.
     Assim a presidente Dilma inaugurou o seu discurso de posse, 
enfatizando que sua luta mais obstinada será pela erradicação da 
pobreza. A presidente brasileira soma-se às 11 mulheres chefes de 
governo, considerando 192 países.
    O Brasil situa-se no 81º lugar no ranking de desigualdade entre 
homens e mulheres de 134 países, tendo como indicadores o acesso 
à educação e à saúde e a participação econômica e política das 
mulheres (relatório Global Gender Gap).
     O estudo conclui que nenhum país do mundo trata de forma 
absolutamente igualitária homens e mulheres. Os países nórdicos 
revelam a menor desigualdade de gênero - despontando Noruega, 
Suécia e Finlândia nos primeiros lugares do ranking-, enquanto os 
países árabes têm os piores indicadores.
     Se comparada com outros países latino-americanos, como a 
Argentina (24º lugar) e o Peru (44º lugar), preocupante mostra-
se a performance brasileira, explicada, sobretudo, pela reduzida 
participação política de mulheres.
    Ainda que no acesso à educação e à saúde o Brasil ostente um 
dos melhores indicadores de nossa região, quanto à participação 
política atingimos a constrangedora 114ª posição,  muito distante 
das posições argentina (14ª), chilena (26ª) ou mesmo peruana (33ª).
     Ao longo da história, atribuiu-se às mulheres a esfera privada - os 
cuidados com o marido, com os fi lhos e com os afazeres domésticos 
-, enquanto aos homens foi confi ada a esfera pública.
     Nas últimas três décadas,  no entanto, houve a crescente 
democratização do domínio público, com a signifi cativa participação 
de mulheres, ainda remanescendo o desafi o de democratizar o 
domínio privado -o que não só permitiria o maior envolvimento de 
homens na vivência familiar, com um grande ganho aos fi lhos(as), 
mas também possibilitaria a maior participação política de mulheres.
     No mercado de trabalho, para as mesmas profi ssões e níveis 
educacionais, as mulheres brasileiras ganham cerca de 30% a menos 
do que os homens. Para José Pastore, além das diferenças de renda, 
as mulheres enfrentam uma situação desfavorável na divisão das 
tarefas domésticas. Os maridos brasileiros dedicam, em média, 
apenas 0,7 hora de seu dia ao trabalho do lar. As mulheres que 
trabalham fora põem quatro horas diárias.
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     Se hoje há no mundo 1 bilhão de analfabetos adultos, dois terços 
são mulheres. Consequentemente, 70% das pessoas que vivem na 
pobreza também o são -  daí a feminização da pobreza. Garantir o 
empoderamento de mulheres é condição essencial para avançar no 
desenvolvimento. Os países que apresentam a menor desigualdade 
de gênero são justamente os mesmos que ostentam o maior índice de 
desenvolvimento humano.
     Que a eleição de nossa primeira presidente e a composição 
de seu ministério (com um terço integrado por mulheres) tenham 
força catalizadora de impulsionar o empoderamento das mulheres 
brasileiras.
     Afi nal, como lembra Amartya Sen, nada atualmente é tão 
importante ao desenvolvimento quanto o reconhecimento adequado da 
participação e da liderança política, econômica e social das mulheres. 
Esse é um aspecto crucial do desenvolvimento como liberdade.

Texto: Artigo de opinião
Fonte: Folha de S. Paulo. Caderno Tendências/ Debates, 09/01/2011.

Figura: Ilustração
Fonte: Folha de S. Paulo. Caderno Tendências/ Debates, 09/01/2011.

No título, Mulher, democracia e desenvolvimento, é 
apresentada de forma sintética a evolução dos tempos, 
apoiando-se na importância do papel da mulher no progresso 
da humanidade, tendo a democracia como um dos seus pilares. 

Os argumentos utilizados pelas articulistas no artigo de 
opinião concretizam o tema, que segundo a teoria bakhtiniana é 
a ideia global da construção de sentidos, que é o reconhecimento 
do avanço da democracia no campo feminino conquistado 
ao longo do tempo. As articulistas tecem seus argumentos, 
auxiliadas pela voz da presidente Dilma Rousseff. Além da 
presidente, outras vozes pertencentes ao mesmo discurso de 
apoio às mulheres são retomadas, entre elas a de José Pastore, a 
de Amartya Sem, e a do relatório Global Gender Gap. 

Os elementos gráfi cos que compõem a ilustração 
determinam a situação concreta e a compreensão ativa da 
enunciação, construída no contexto histórico, que é a resistência 
feminina à força masculina.

Tanto no enunciado do gênero artigo de opinião como no 
gênero ilustração há toda uma relação histórica do papel da 
mulher através dos tempos e do mundo. Também, a época da 
divulgação é histórica, visto ter sido na segunda semana da 
posse da Presidente Dilma Rousseff, primeira presidente do 
Brasil, cujo discurso de posse, mostra seu comprometimento 
com a postura de conquista feminina.

Podemos sustentar que é a história que compromete as 
atitudes responsivas, observadas na materialidade de cada 
gênero discursivo. 

 
3.1  A materialidade linguística 

A organização do pensamento concretizado na materialidade 
da linguagem escrita e a escolha dos argumentos demonstram 
que o artigo de opinião dialoga com duas correntes através do 
tempo e do espaço, numa visão de cronotopia. Para Bakhtin 
(2010, p. 211), “o próprio espaço intensifi ca-se, penetra no 
movimento do tempo, do enredo e da história. Os índices do 
tempo transparecem no espaço, e o espaço reveste-se de sentido 
e é medido com o tempo. Esse cruzamento de séries e a fusão 
de sinais caracterizam o cronotopo artístico”. Apesar desse 
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conceito se referir ao texto artístico, literário, a importância 
do tempo que atua no enunciado de modo externo e interno 
permitiu a expansão de tal pensamento analítico.

Seguindo esses preceitos, na interligação das relações 
do tempo e do espaço, observamos no artigo de opinião que 
os pontos negativos em relação à mulher se destacam por se 
encontrarem em maior número, revelando a postura feminista 
das articulistas, em:

(§ 3) O Brasil situa-se no 81º lugar no ranking de 
desigualdade entre homens e mulheres  de 134 países.

(§ 5) Reduzida participação na política pelas mulheres 
brasileiras.

(§ 9) No mercado de trabalho, para as mesmas profi ssões e 
níveis educacionais, as mulheres brasileiras ganham cerca de 
30% a menos do que os homens.

(§ 9) Situação desfavorável das mulheres na divisão das 
tarefas domésticas.

(§ 10) Dois terços da população analfabeta adulta mundial 
são mulheres.

Essa postura também é delatada no uso da conjunção 
concessiva no § 6: Ainda que no acesso à educação e à saúde, 
indicando uma conexão contrastiva do processo comunicativo 
(NEVES, 2000). Essa escolha vai contra a direção da explanação 
das ideias para a defesa do tema do enunciado que é reconhecer o 
avanço da democracia no campo feminino. A crítica ao processo 
que melhorou a educação e a saúde da mulher é concretizada 
pelo aspecto concessivo, prevalecendo a ideia negativa expressa 
no contínuo do período: quanto à participação política atingimos 
a constrangedora 114ª posição, evidenciando o  feminismo 
cultural das autoras. Esse tipo de feminismo tem como 
adversários as instituições e os valores patriarcais e como meta a 
autonomia cultural (WIKIPEDIA). Podemos detectar, assim, as 
organizações que serviram de base para as avaliações e o seu uso 
para retaliações: educação, saúde e política. 

Nos pontos positivos, as autoras apresentam poucos 
argumentos, utilizando a materialidade da língua de maneira 
abstrata, sem números estatísticos, observados em: 

(§ 8) Nas últimas três décadas, no entanto, houve a crescente 
democratização do domínio público, com a signifi cativa 

participação de mulheres.
 (§ 10) Países com menor desigualdade de gênero são 

justamente os mesmos com maior índice de desenvolvimento 
humano.

Observando o enunciado do § 10, acima, foi evidenciada a 
desigualdade de gêneros, um quesito indicativo da inferioridade 
feminina, por estar na primeira oração. A ligação com a oração 
seguinte realizada pelo verbo ser, de acordo com Sacconi 
(1994), pode ser considerada como um estado permanente, 
o que podemos relativizar com a permanência do pouco 
desenvolvimento humano em certos países. Sem grandes 
colocações a respeito do sucesso do crescimento da mulher 
na sociedade, mais uma vez deixam à mostra o seu interno 
ideológico feminista. 

Podemos concluir, com base na análise do material 
linguístico, que para as autoras o crescimento feminino, em 
todos os âmbitos, é uma possibilidade amparada na incerteza 
de certas ações que ainda vão se realizar (uso do tempo verbal 
futuro do pretérito, “permitiria” e “possibilitaria”, no parágrafo 
8). Tal mudança se concretizará sob determinadas condições 
(uso da conjunção condicional “se”, nos parágrafos 5 e 10), 
em que se espera dispensar as concessões (uso da conjunção 
concessiva “ainda que”, no parágrafo 6) exigidas pela 
sociedade machista, ainda em vigor, que atua na adversidade 
(uso da conjunção adversativa “no entanto”, no parágrafo 8). 
Todas essas ideias foram estimuladas pelo discurso de posse da 
presidente Dilma Rousseff, de cujas palavras as articulistas se 
serviram, transcrevendo-as no primeiro parágrafo, entre aspas, 
expondo o ideal almejado. Para Bakhtin (2003), nas aspas 
se ouvem nitidamente os ecos da alternância dos sujeitos do 
discurso e das suas mútuas relações dialógicas.

  De acordo com a análise realizada, podemos considerar 
que as articulistas, com seu estilo crítico, manifestaram, 
coincidentemente, a postura crítica do jornal Folha de S. Paulo, 
que tem esse critério como um de seus norteadores (MANUAL 
DA REDAÇÃO, 2010).

 Continuando o estudo, a seguir serão observados os 
elementos gráfi cos que compõem as fi guras da ilustração do 
mesmo artigo.
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3.2.  A materialidade verbovisual

A localização da ilustração ao lado do artigo, na página 
do jornal, permite um movimento dialógico de leitura. Um 
sapato vermelho de salto agulha destaca-se sobre um piso 
determinado e cercado por uma luminosidade.  E sobre 
ele, em tamanho gigantesco, um calçado masculino, numa 
posição de ataque freado, com luminosidade e cor indefi nida. 
As fi guras metonimicamente representadas – a parte pelo 
todo - simbolizam os gêneros: masculino e feminino. Esta é a 
descrição do discurso ilustrativo do artigo de opinião Mulher, 
Democracia, Desenvolvimento, do jornal Folha de São Paulo, 
do dia 09/01/2011.

Os sentidos sugeridos da ilustração nos remetem à história 
da humanidade em que o homem com o poder tomado a si 
colocava a mulher como submissa por motivos que a história 
apresenta. Porém, como expressado no desenho, a refreada de 
um possível ataque ao símbolo feminino no poder, confi gurado 
pela cor vermelha – cor vibrante, que indica transformação 
e cor do partido da presidente brasileira – do sapato alto – 
índice de autoridade feminina -, possibilita-nos acreditar numa 
possível transformação na atitude masculina, que ainda pode  
vislumbrar no decorrer da história que está sendo construída.

O tamanho desproporcional dos calçados, realizado em 
escalas diferente, remete-nos a uma relativa posição social 
masculina sustentada na sociedade por várias épocas, em várias 
situações, tolhindo o crescimento da mulher na sociedade. 
Porém, a luminosidade que envolve os calçados delata, de 
acordo com a teoria bakhtiniana, a visão de mundo do falante, 
os seus juízos de valor e emoções, colocando em destaque 
aquele considerado a força no momento presente da história: 
o feminino. A cor, para Dondis (2007, p. 64), “está de fato, 
impregnada de informação”. 

A ilustração está apresentada como um recorte ultrapassado, 
pelas bordas irregulares, transportando-nos a uma ideia de 
registro antigo. Podemos relacionar essas confi gurações ao 
que anteriormente era considerada simples utopia: a ascensão 
das mulheres brasileiras na política. Na época atual, temos 
vislumbrado esse progresso na materialização da psicologia 

social que tem a posição feminina na sociedade como uma 
espécie de estopim para o desenvolvimento humano.

Todos esses dizeres estão inseridos num determinado 
momento da história em que o espaço do tempo da situação 
social faz emergir a fi gura da mulher na sociedade de maneira 
diferenciada, ocupando um lugar de destaque, fazendo evoluir 
uma ideologia ainda arraigada no interno masculino. A obra 
(ideológica), que no caso é a ilustração, de acordo com Bakhtin 
(2009), é levada a estabelecer contatos estreitos com a ideologia 
cambiante do cotidiano, a impregnar-se dela, em cada época de 
sua existência histórica.

 Após a análise de alguns componentes gráfi cos 
utilizados na ilustração, podemos dizer que o tom crítico 
do artista marcou o avanço da mulher na história atual da 
humanidade, cuja ascensão foi prorrogada pela soberania da 
força.

Dessa forma, nesse estudo, baseado na teoria bakhtiniana, 
foi observada uma tensão nos sentidos provenientes dos dois 
enunciados, em que se cruzam diferentes pontos de vista, por 
serem produzidos por pessoas diferentes com diferentes visões 
de mundo, mas objetivando um mesmo tom crítico.

4.  Conclusão

Procurando estabelecer relações dialógicas entre 
enunciados que circulam na mídia impressa, observando os 
aspectos verbais e visuais sustentados pela história, procuramos 
mostrar que a relação valorativa das enunciadoras do artigo foi 
determinada pelas escolhas dos recursos permitidos pela língua, 
conduzindo-o a um posicionamento idealizado como feminista. 
A transparência ideológica também foi confi gurada na 
ilustração de tal artigo pela posição das fi guras representativas 
dos gêneros, cujas formas realizadas em escalas diferentes fez 
sobressair o masculino, sendo destacada, porém, a posição 
feminina no matiz das cores. Com esses dados evidenciamos 
a necessidade do estudo dos elementos gráfi cos básicos, para 
uma melhor leitura visual.

Podemos dizer que os enunciados analisados se 
complementam, observados em cada materialidade específi ca 
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em que os vários discursos e vozes conduziram as enunciações 
a um mesmo tom crítico.

Objetivando a uma possível resposta-ação, esperamos 
que essa amostra de análise dos enunciados artigo de opinião 
e ilustração, colabore no ensino/aprendizagem de gêneros da 
mídia impressa nas escolas, possibilitando ao aprendiz uma 
maior clareza nas diferentes formas de apresentação de opiniões.
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Resumo

Este trabalho abordou o uso dos Acervos Complementares 
PNLD/2010 no ensino-aprendizagem da leitura numa perspectiva 
de letramento, através de uma pesquisa sobre as contribuições 
dos livros para a prática docente no desenvolvimento da leitura 
nas séries iniciais do Ensino Fundamental, apoiada nas ideias 
de Solé (1998), Kleiman (1998), Brandão (2006), Soares (1998) 
e Leal & Melo (2006). Os objetivos específi cos da pesquisa 
foram: Identifi car as orientações dadas ao professor, contidas no 
Documento do PNLD Acervos Complementares, que acompanha 
os acervos; Identifi car os conhecimentos revelados pelos docentes 
sobre as possibilidades de uso dos Acervos Complementares 
na sala de aula; Os sujeitos da pesquisa foram duas professoras 
do 1º e 2º anos. Os resultados demostraram que as professoras 
utilizando as obras no que se refere ao ensino da leitura, em seus 
discursos apresentaram algumas situações em que estratégias de 
leitura foram vivenciadas, mesmo de forma incipiente observamos 
tentativas de desenvolver as habilidades de compreensão textual 
entre os alunos mesmo antes de estarem alfabetizados.

Palavras-chave

Acervos complementares; ensino; leitura.

Abstract

This work addressed the use of Complementaries 
Collections PNLD/2010 in the teachinglearning of reading in 
a literacy perspective through research of the contributions 
of the books to the teaching practices in the development of 
reading in the early years of the Elementary School, supported 
by the ideas of Solé (1998), Kleiman (1998), Brandão (2006), 
Soares (1998) and Leal & Melo (2006). The main goals of this 
work are: to identify the guidelines given to the teacher, taken 
from the document of Complementaries Collections PNLD; 
to identify the knowledges revealed by the teacher about the 
possibities of the use of the Complementaries Collections in 
the classroom.The subjects of this research were two teachers 
of the frist and second years. The results show that the teachers, 
using the works about teaching of reading, in their talks, they 
presented some situations in which the reading strategies were 
experienced. Even incipiently we observed tries to develope 
the textual comprehension habilities among the students, even 
before being literated.
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Complementary collections; teaching; reading.
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1. Introdução

Segundo Soares (1998), quando a língua passa a ser vista como 
enunciação/discurso, permite uma alteração “em essência” no 
ensino da leitura, passando a ser considerada como interação entre 
o autor/texto/leitor (apud SOUZA, LEITE e ALBUQUERQUE, 
2006). Neste sentido, Souza, Leite e Albuquerque (2006 p. 30) 
afi rmam que “O ‘letramento escolar’, que envolve o processo de 
didatização do ensino da leitura deve ser feito de modo a garantir 
que as práticas de leitura, desenvolvidas no âmbito da escola se 
aproximem daquelas realizadas fora dele”. 

O Ministério da Educação implantou mais um programa que 
contribui para as práticas de Alfabetização em uma perspectiva 
do Letramento, o PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) 
Acervos Complementares. Esse programa traz acervos compostos 
por obras pedagógicas complementares aos livros didáticos, 
destinadas às salas de aula do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental. 
Esses livros visam “oferecer a professores e alunos alternativas 
de trabalho e formas de acesso aos conteúdos curriculares nas 
diferentes áreas de conhecimento” (BRASIL, 2009, p. 3). 

Através dos Acervos Complementares o professor poderá 
explorar diversos conteúdos curriculares a partir de temáticas de 
interesse dos alunos favorecendo o aprendizado da Leitura e da 
Escrita: Ensino Regular do Sistema de Escrita Alfabética (doravante 
SEA); Ensino das estratégias de Leitura e de Produção de textos 
dialogando com diversos componentes curriculares. Torna-se 
importante e necessário saber se essas obras estão efetivamente 
sendo utilizadas nas salas de aula, caso estejam sendo utilizadas, 
qual a fi nalidade de seu uso pelo professor? De que maneira o 
professor está explorando esses livros visando à aprendizagem 
da leitura? E quais estratégias de leituras são exploradas pelos 
docentes para a promoção da compreensão leitora?

 .
2. Referencial teórico 

2.1. Concepções de língua e de Leitura: implicações para 
formação do leitor

Durante muito tempo a leitura foi concebida apenas 

como uma prática de decodifi cação de palavras. Era 
considerado leitor aquele que tinha capacidade de dominar 
essa habilidade. Entretanto, a concepção de língua como 
um processo de interação trouxe algumas implicações 
para o ensino, infl uenciando dessa forma o modo como 
compreendemos o que é leitura.

Desse modo, segundo Solé (1998), ler é um processo 
de interação entre o leitor/texto/autor. Nessa interação a 
construção do signifi cado do texto envolve não só o próprio 
texto, mas os conhecimentos prévios do leitor e os objetivos 
pretendidos pelo mesmo. Segundo a autora, são os nossos 
objetivos e fi nalidades de leitura que guiam as interpretações 
que damos aos textos, dessa forma quando os sujeitos leem 
textos com intenções diferentes podem extrair informações 
distintas do mesmo.  

Nessa mesma perspectiva interativa, Kleiman (1998) 
afi rma que quando lemos um texto, seja ele qual for, estamos 
colocando em ação nossos valores, crenças e atitudes 
refl etindo o grupo social em que fomos criados. Contudo, 
para que possamos compreender o que estamos lendo 
desenvolvemos estratégias de leitura defi nidas por Solé 
como “processos cognitivos e metacognitivos complexos, 
que exige de quem lê a habilidade de pensar e planejar 
durante a leitura” (1998, pp. 69 – 70). 

Dentre as estratégias de leitura defi nidas por Solé (1998), 
algumas são consideradas por Brandão (2006) como principais: 
traçar objetivos para a leitura, selecionar informações do texto, 
ativar conhecimentos prévios, antecipar sentidos no texto, 
elaborar inferências, avaliar e controlar a compreensão do texto. 
Alguns autores como (Solé, 2005; Brandão 2006; Leal 2006) 
salientam a importância do desenvolvimento dessas estratégias 
de leitura para compreensão dos textos. Para tanto o professor 
precisa planejar o ensino de tais estratégias. 

2.2. Ensino da leitura na alfabetização: o professor como 
mediador no processo de ensino e aprendizagem 

Se a escola pretende formar leitores críticos, competentes, 
fl uentes, experientes dentre outros; qual seria a função do 
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professor como mediador dessa aprendizagem?  O que deveria 
ser feito para que os alunos possam compreender textos?

Segundo Jolibert (1994) o docente deve ser um facilitador 
para aprendizagem da leitura. A autora afi rma que é lendo de 
verdade desde cedo que as crianças se tornam leitoras. Nesse 
sentido, o papel do docente não é apenas o de colaborar para 
as crianças construírem o signifi cado do texto, mas é preciso 
também que o professor entenda como os alunos fazem para 
chegar até ele.

Além disso, para toda ação pedagógica o planejamento 
deve ser o ponto de partida. O professor precisa ter clareza dos 
seus objetivos de ensino para organizar o tempo pedagógico, 
selecionar recursos e gerenciar as atividades. Dessa maneira, 
quando o planejamento está inserido na rotina do docente 
permite que o mesmo possa repensar suas práticas avaliando 
os resultados e buscando maximinizar o aproveitamento das 
aulas em outras intervenções. De acordo com Leal e Melo 
(2006):

Se planejarmos uma boa rotina de trabalho, como 
estratégias efi cazes de registro de situações bem 
sucedidas, armazenamentos de recursos didáticos, 
classifi cação dos planejamentos de aula em pastas, por 
exemplo, podemos reaproveitar muito do que fi zermos 
em um ano no ano seguinte. (p. 40)

No que se refere à leitura, Leal e Melo (op. cit.) afi rmam que 
no planejamento do ensino da leitura as fi nalidades devem ser 
variadas no intuito de atender diferentes objetivos didáticos. De 
acordo com as autoras é preciso “planejar situações didáticas, 
que levem os alunos a desenvolver estratégias de leitura 
diversifi cadas e conhecimentos apropriados para diferentes 
contextos de interação” (p. 41). 

As referidas autoras abordam algumas fi nalidades de 
leituras que não se esgotam apenas nos contextos de sala 
de aula, mas perpassam as diferentes situações de leitura na 
sociedade. Dentre elas destacamos a leitura feita por prazer, 
ler para receber mensagem de outras pessoas, Ler para buscar 
informação e a leitura para aprender a ler, em que as autoras 

salientam a importância de um ensino sistemático. Leal e Melo 
(2006), afi rmam que:

Um trabalho sistemático de ensino da leitura pode ser 
imprescindível para avaliar que capacidades os alunos 
já desenvolveram e o que ainda não conseguiram 
desenvolver. Assim planejamos situações de leitura com 
fi nalidades diversas e, ao mesmo tempo, propormos 
atividades para dar conta de desenvolver as capacidades 
que perpassam todas essas fi nalidades (p.52)

E para conhecermos melhor o recurso didático que estamos 
pesquisando, iremos abordar um pouco os livros do PNLD 
Acervos complementares.

2.3 Conhecendo o PNLD - Acervos Complementares 

Cada vez mais, a proposta de “Alfabetizar letrando” vem 
sendo propagada na sociedade possibilitando que as crianças 
ao mesmo tempo em que se apropriam do Sistema de Escrita 
Alfabética, também participem da prática de leitura e escrita 
mesmo sem dominar suas particularidades (BRASIL, 2008). 

Os livros do PLND Acervos Complementares 2010 são 
destinados às salas de 1º e 2º anos do Ensino Fundamental da 
rede pública, tendo como objetivo a ampliação do universo 
cultural dos alunos nas diferentes áreas de conhecimento 
contribuindo também para aumentar as práticas de letramento 
no ambiente escolar. 

São muitas as contribuições que essas obras podem 
trazer para o ensino nas séries iniciais (1º e 2º anos). Dentre 
elas, permitir que as crianças ampliem seus conhecimentos a 
cerca dos diversos componentes curriculares favorecendo o 
enriquecimento do seu universo cultural, a partir de temáticas 
interessantes apresentadas de forma lúdica se sentiram motivadas 
a ler com autonomia. E também, possibilitar a refl exão sobre 
os conhecimentos do sistema de escrita alfabética por meio de 
textos curtos e atrativos. Além disso, poderão contribuir para 
o desenvolvimento de habilidades de compreensão textual 
através de situações de leitura compartilhada (op. cit.).
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4. Metodologia 

4.1. Escolha do campo e sujeitos

Os sujeitos da pesquisa foram duas professoras, sendo 
que uma professora do 1º ano e outra do 2º ano do Ensino 
Fundamental, em que os Acervos Complementares já tinham 
sido apenas apresentados em formações realizadas pelo CEEL, 
sem terem sido alvo de um trabalho mais sistemático. 

Para efetivação da pesquisa, adotamos alguns procedimentos 
de coleta e de análise dos dados. Estes procedimentos foram 
organizados nas seguintes etapas:

• Levantamento das informações contidas no documento 
ofi cial do PNLD Acervos Complementares;

• Entrevista com as duas professoras do 1º e 2ª ano do Ensino 
Fundamental;

• Categorização e análise dos dados.

5. Análise dos resultados

A organização das análises procedeu da seguinte maneira: 
primeiramente verifi camos as orientações dadas ao professor 
no documento que acompanha os acervos complementares, 
em seguida analisamos as os conhecimentos revelados pelas 
professoras fazendo um paralelo com a análise do Manual que 
compõe os Acervos Complementares.

5.1 Análise documental: quais as propostas presentes no 
Acervos Complementares para o ensino da leitura nos 
anos iniciais

Além de retomar algumas competências e habilidades 
descritas nos Parâmetros Curriculares Nacional, que devem 
ser desenvolvidas nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o 
documento (op. cit.) apresenta eixos temáticos que podem ser 
trabalhados com as obras dos acervos para cada componente 
curricular, bem como, oferece algumas situações didáticas que 
podem ser desenvolvidas a partir dos livros.

Enfatizando a importância do letramento e as alfabetizações 
como foco dos anos iniciais, o manual (BRASIL, 2010) e 
enfatiza o compromisso dos Acervos quanto ao apoio às salas 
de aula, o Manual (op. cit.) resgata a importância da curiosidade 
natural das crianças nessa fase de aprendizagem e enfatiza que:

Os livros dos acervos não foram inscritos para o 
professor, com o objetivo de concretizar um plano de 
curso de estabelecer os roteiros de suas respectivas 
aula. [...] Na verdade foram inscritos diretamente para 
os jovens leitores, inclusive os iniciantes; e é a essas 
crianças que eles pretendem seduzir, informar, divertir, 
convencer, etc. (BRASIL, 2010, p. 9). 

Verifi camos que o documento que acompanha os acervos 
apresenta eixos temáticos para o trabalho com os livros 
paradidáticos e, ao mesmo tempo, oferece algumas propostas 
de atividades que podem serem desenvolvidas com o material 
em cada componente curricular. 

É importante ressaltar que para cada temática explicitada o 
documento apresenta algumas sugestões de abordagens com os 
alunos e atividades para uso dos acervos complementares. 

O quadro nº 01 abaixo explicita os tipos de refl exões e 
situações de aprendizagens exploradas no documento (op. cit.) 
no que ser refere ao ensino da Língua Portuguesa.
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Quadro nº 02 - Situações exploradas na área de Língua 
Portuguesa no Manual das Obras Complementares – 

PNLD (2010)

Componente Tipos de refl exões Situações de aprendizagens

Português

1- Aprendizagem das 
letras e da refl exão 
sobre as correspondên-
cias grafofônicas.

- As obras apresentam pala-
vras que obedecem à ordem 
alfabética;
- usados como consulta para 
escrita de palavras;
- Atividades sistematizadas 
em que levantamos outras 
palavras que inicia com a 
mesma letra/som.

2- Livros que 
contemplem em seus 
textos: Brincadeiras; 
parlendas; trava-língua, 
poemas, histórias e etc. 

- Apoio para construção 
de conjuntos de palavras 
estáveis;
- Apoio para leitura e escrita 
de palavras;
- Instigam as crianças a 
estabelecerem relação entre 
palavras e que possuem texto 
de fácil memorização.

3- Livros que exploram 
o vocabulário 

- Ajudarão os alunos a 
perceberem que uma mesma 
palavra possui diferentes 
signifi cados e que algumas 
expressões populares têm 
signifi cados especiais.

4- Livros que possi-
bilitam refl exão 
sobre alguns recursos 
linguísticos 

- Alguns livros contêm, de 
forma bem humorada, situ-
ações de uso da linguagem 
em que diferentes acepções 
de uma palavra podem 
ser mobilizadas, causando 
distinto afeto de sentidos.

 

Verifi camos, como demonstra o Quadro nº 01 que 
as obras infl uenciarão de forma positiva não somente o 
desenvolvimento de habilidades de compreensão textual de 
forma geral, mas também na apropriação do Sistema de Escrita 
Alfabética. Os livros que compõe os acervos poderão refl etir 
sobre os nomes das letras, as correspondências grafofônicas, 
as rimas e aliterações através de texto dos mais variados 
Gêneros Textuais, como parlendas, trava-línguas, poemas, 
histórias etc. 

No entanto, observamos uma exposição mais sistemática 
sobre leitura na discrição das habilidades envolvendo o 
componente Língua Portuguesa. É destacada a importância 
de desenvolver nas séries iniciais do Ensino Fundamental as 
estratégias de leitura, assim como, e demonstrado que os livros 
dos acervos são excelentes recursos para o desenvolvimento 
dessas habilidades, quando apresenta algumas estratégias de 
leitura ressaltando a importância das crianças compreenderem 
textos. 

Essas estratégias são bem destacadas por autores (SOLÈ, 
1998; KLAMER, 1998; BRANDÂO, 2006; COLOMER 
& CAMPS 2002) que pesquisam sobre a importância da 
compreensão leitura na formação de leitores autônomos.

O documento também apresenta uma espécie de catálogo 
com as capas das 150 obras selecionadas para compor os acervos 
com uma breve descrição do que cada obra irá apresentar. 
Subsidiando o professor na escolha do livro que poderá utilizar 
para o desenvolvendo de determinadas temáticas, competências 
e habilidades.

Esse material chega às escolas para diversificar os 
recursos para o ensino da leitura e da escrita no ciclo de 
alfabetização. Favorecendo não apenas uma aprendizagem 
significativa para as crianças, pela beleza e qualidade 
dos livros, fatores que instigam a curiosidade dos alunos, 
a busca pela leitura, mas também oportunizando aos 
docentes fazerem de suas práticas mediações que envolvam 
planejamentos sistematizados com uma riqueza de textos 
envolvendo diversos gêneros textuais promovendo o 
letramento, ou como diz ALBUQUERQUE (2006) o 
alfabetizar letrando.
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5.2 Análise das entrevistas: o que pensam as professoras 
sobre as propostas presentes nos Acervos Complementares 
para o ensino da leitura nos anos iniciais

Professora A

Inicialmente questionamos as professoras sobre os recursos 
utilizados para o ensino da leitura e da escrita. A professora A 
afi rmou que: 

Livros, né? Porque quem vai aprender a ler e a 
escrever tem que ter muita leitura, inicialmente. E no 
mais a gente utiliza jogos. Alguns jogos, letra móvel, 
principalmente, letrinhas móveis para formar palavras, 
ler palavras [...].
(Professora A)

Cientes que os Acervos Complementares PNLD 2010 
chegaram às escolas no inicio do ano de 2010, percebemos que 
a docente usava os livros dos acervos nas suas aulas, porém não 
sabia da sua fi nalidade nem do compromisso que essas obras 
tinham para o ensino no 1º e 2º ano do Ensino Fundamental. Ao 
perguntarmos a professora A se tinha trabalhado com os livros 
dos acervos ela indagou: 

A gente já usa aqui na escola, né? Assim, eu meio que 
comecei a usar sem saber realmente que fazia parte de 
um programa. Mas aí depois tu comentasses algumas 
coisas no ano passado, não foi? A gente fi cou meio 
curiosa, assim e foi investigar. Aí, a gente começou a 
usar eles com outro olhar, né? (Professora A)

Nesse sentido, é evidente que a partir do momento que os 
recursos são apresentados aos professores um novo olhar é 
lançado que poderá proporcionar e viabilizar o uso consciente 
dos materiais. 

Comparando a divulgação do uso dos livros dos acervos com 
dados de pesquisa que iremos mencionar agora, verifi camos 
a importância da divulgação de recursos didáticos para os 
professores reconhecerem suas possibilidades de uso. 

Paiva (2010) demonstrou a importância da divulgação dos 
catálogos editoriais para as escolhas dos recursos no contexto 
escolar, em sua pesquisa a autora constatou que 72% dos 
professores que participaram do estudo afi rmaram a importância 
do uso desse material para atualização e escolhas dos recursos 
didáticos nas escolas e entre esses professores muitos fazem 
uso das orientações de atividades indicadas para os recursos 
expostos nos catálogos.

Além disso, Paiva (op. cit.) verifi cou que alguns Programas 
oferecem aos professores recursos para uso na sala de aula, 
mas muitas vezes são desconhecidos pela falta de divulgação. 
A referida autora apresentou como exemplo, o Programa 
Nacional de Biblioteca na Escola – PNBE. 

Mesmo reafi rmando o grande sucesso do Programa (PNBE) 
no que se refere à distribuição e aquisição desses recursos nas 
escolas públicas quando menciona que “[...] essa abrangência e 
garantia de distribuição dos livros para as escolas é um aspecto 
positivo a ser destacado para um programa que opera em âmbito 
nacional.”; (op. cit. p 12). 

Como mencionamos anteriormente nas análises dos 
dados deste documento, verifi camos uma grande variedade 
de informações e sugestões de atividades para o professor. 
Mas, também, através do discurso das docentes é notório o 
desconhecimento dos princípios e objetivos subjacentes ao uso 
desses recursos didáticos nas salas de aula implicando, dessa 
forma, uma falta de divulgação no âmbito do contexto escolar.

 Ao perguntarmos a docente de que maneira é possível 
utilizar os livros dos Acervos e quais temáticas já foram 
abordadas com esse material, ela nos respondeu que já havia 
trabalhado nas suas aulas, antes dessa pesquisa, alguns livros.

Além disso, a docente reconheceu que as obras são 
pertinentes para o trabalho no ciclo de alfabetização, demonstrou 
perceber que alguns livros trabalham especifi camente com as 
letras, rimas e aliterações. Em sua fala, menciona que:

Para a alfabetização tem muita coisa que tem haver com 
a fase de alfabetização, que especifi ca assim as letras, 
né? Os sons tal... Que é legal que os alunos começarem 
a compreender que a gente escreve usando as letras. 
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Que a gente usa as letras para formas as palavras que a 
história em si é um textos, né? (Professora A). 

Apesar de ter afi rmado que não chegou a utilizar o manual 
que acompanha os acervos a docente verifi cou nas obras as 
possibilidades para trabalhar a apropriação da escrita através 
das rimas, aliterações e os nomes das letras. O que de fato, 
como mencionamos anteriormente, o documento (BRASIL, 
2010) explicita, quando apresenta ao professor as refl exões que 
podem ser feitas a partir das obras dos acervos. Esse resultado 
corrobora com os estudos sobre letramento os quais mostraram 
que a apropriação do SEA deve ocorrer dentro de práticas reais 
de leitura e produção de texto (MORAIS, 2005).

Parece-nos, pela fala da professora que o trabalho com texto 
propriamente dito, com a leitura com compreensão só devem ser 
trabalhando após apropriação da escrita. Ao questionarmos sobre o 
ensino da leitura a partir dos livros é mencionado pela professora:

Primeiro, é com eu te disse nessa fase eles precisam 
muito de ouvir, né? Ouvir a história, se encantar com a 
história, por que quando eles começam a perceber que 
podem escrever histórias deles, né? Aí é que eles se 
interessam para aprender ler e escrever, se interessam 
para ler, pois querem ler outras coisas.
(Professora A)

Como enfatizar SILVA & MARTINS (2010) mesmo antes 
de ler e escrever, a criança precisa está lendo, pois ao ouvir 
a texto lido ou contado poderá possibilitá-lo a compreensão 
e interpretação dentro de suas limitações e riquezas. E como 
menciona a autora “Para ser preparada para o mundo da escrita, 
é preciso então que a criança ouça a leitura de textos escritos e 
escreva textos, com o auxílio do professor, mesmo antes de ser 
alfabetizada”. (p.77).

 Percebemos que apesar da docente dizer ter planejado 
uma atividade de leitura não foi mencionado pela docente 
em nenhum momento que tenha feito antecipação da leitura e 
nem indícios de que tenha proporcionado o desenvolvimento 
de algumas estratégias de leitura. Mesmo, perguntando-a se 
em suas aulas ela aborda algumas estratégias de leitura que 

viabilizem a compreensão textual, percebemos que a docente 
desconhece o termo “estratégias de leitura”, nos relatando que: 

O livro Jonas e as cores é um livro que a gente pode 
usar uma estratégia a semana inteira, para ler na sexta-
feira, por exemplo, Jonas mandou dizer que vem visitar 
vocês, entendeu?  a gente diz isso na segunda-feira,  
na terça-feira a gente relembra aos meninos, vocês 
lembram quem eu disse que viriam visitar você? 
(Professora A).

Reformulamos a pergunta e questionamos se ela fazia 
antecipações da leitura, se resgata os conhecimentos prévios 
dos alunos sobre o texto e se levanta as hipóteses do texto lido 
antes, durante e depois da leitura. A professora respondeu 
que:

Antes a gente pode fazer aquelas perguntas que a gente 
faz sempre, né? Como é que se escreve Jonas, por 
exemplo? Eles já conhecem as letras, né? Com “J” não 
é professora? E durante do mesmo jeito a gente deve 
estar atenção para aquelas palavras chaves que a gente 
quer destacar, né? 
(Professora A) 

Podemos perceber que a docente confunde o trabalho 
com as estratégias de leitura para compreensão do texto com 
atividades de apropriação do SEA. SOLÉ (1998) enfatiza 
que a concepção que o professor tem sobre o que é leitura 
infl uenciará nas sua s práticas pedagógicas. Desse modo, 
observou-se a dicotomia escolar que COLOMER & CAMPS 
(2002) apresentam entre “aprender a ler e ler para aprender”, 
visto que a escola centra a aprendizagem nos primeiros anos 
do Ensino Fundamental na aquisição da escrita remanejando 
para os anos seguintes a atividade de inserção de práticas reais 
de leitura.

Em um dos momentos da entrevista, quanto a questionamos 
sobre as estratégias de leitura a docente mencionou as fi nalidades 
de leitura, no entanto não explicita tais fi nalidades e nem deixa 
claro por que são importantes 
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[...] por que se você ler sempre e não tem uma fi nalidade, 
o aluno começar a perceber que a leitura não serve para 
nada. Quando você ler e está sempre voltando àquela 
leitura, Para as situações de sala de aula o aluno vai 
perceber que a leitura é importante.
(Professora A).

No contexto atual, vários autores (SOLÉ, 1998; BRANDÃO, 
2006; COLOMER & CAMPS, 2002; LEAL & MELO; 2006) 
já discutiram e vem enfatizando a importância das fi nalidades 
e objetivos didáticos nas situações didáticas que envolvem o 
trabalho com a leitura. 

Verifi camos ainda que esses livros não estavam disponível 
para os alunos, já que não fi cam na salas de aula como orienta 
o documento que acompanha os acervos. A docente relata que 
tem um cantinho da leitura, mas que nem todas as obras do 
acervo fi cam em sua sala e ainda afi rma que esses livros servem 
como recursos didáticos para todos os alunos da escola, ou seja, 
do 1º ao 5º ano.  

Professora B

Primeiramente perguntamos a professora B (2ª ano) que 
recursos didáticos a mesma utilizava para ensina os alunos a 
ler. Nesse momento percebemos que a docente em sua rotina 
diária dispõe de um momento para leitura deleite. 

Revistas, jornais, os livros, né? Poemas, poesias e livros 
paradidáticos. Uso muito Trava-línguas, eu gosto muito 
de parlendas. Por que são menores e a questão da rima. 
È muito bom a gente trabalhar eles se apropriam mais.
(Professora B).

Nesse sentido, podemos perceber que a docente favorece aos 
seus alunos uma rica diversidade textual ampliando o repertório 
de textos e leituras em suas aulas. Como bem ressalta (SOUZA; 
LEITE; ALBUQUERQUE 2006) “O letramento escolar que 
envolve o processo de didatização da leitura precisa ser feito 
de modo a garantir que práticas de leitura desenvolvidas nesse 
espaço se aproximem daquelas realizadas fora dele” (p.30)

A docente nos afi rmou que tinha utilizado os livros 
que compunham os acervos tanto para fazer leitura deleite 
quanto para situações didáticas que envolviam atividades de 
apropriação do SEA, Leitura e produção de texto.

Em seguida, questionamos se ela utilizou o documento 
que acompanha os acervos para conhecer melhor as obras e as 
orientações contidas nele como apoio para suas intervenções 
didáticas e a mesma nos relatou que não, justifi cando que não 
tive tempo ainda de olhar com cuidado o material, mas que 
agora iria levar para casa para lê-lo. Desse modo, retomamos 
a importância da divulgação desses materiais nos contextos 
escolares, como anteriormente salientou PAIVA (2010).

Quando indagamos a docente sobre as temáticas 
que poderiam ser trabalhadas com os livros dos Acervos 
Complementares ela nos apresentou alguns exemplos que já 
tinham sido vivenciados em suas aulas, afi rmando que,

 [...] aqui. É “ Kaka Darebuque” pronto eu usei esse 
livro na época do dia dos índios. Ai eu usei ele, e 
também a gente não olhou só a questão do índio, mas 
da arte, que a gente não tem Artes, né?
(Professora B) 

Ao perguntarmos sobre o uso dos acervos Complementares 
nas situações didáticas envolvendo a leitura a docente afi rmou que: 

No incentivo. Está sempre lendo trazendo novidades, 
livros novos, cada dia um livro novo, ai eles já esperam, 
né? Para ver a capa, para ver a cor, para ver se tem 
desenhos, as letras.. para ver o tamanho.. É grosso ou 
fi no? É grande ou pequeno? Isso aí incentiva. Já vai 
incentivando eles a olhar tudo isso, não só a história. 
Mas ver o livro como um tudo. Eu leio também essa 
partizinha (sinopse) que tem aqui.
(Professora B)

 
É evidente, pela sua fala, que a professora reconhece a 

importância de ler para os alunos dede cedo para incentivar 
seus alunos a sentirem prazer nos momentos da leitura. De 
acordo com WEELS (1986) apud COLOMER & CAMPS 
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(2002) o ambiente em que a comunicação escrita ocupa uma 
fusão social, ou seja, onde os professores leiam para suas 
crianças de maneira signifi cativa irão determinar suas futuras 
aprendizagens da escrita. Pois de acordo com os autores:

O importante de ouvir contos é que, por essa experiência, 
a criança começa a descobrir a potencialidade simbólica 
da linguagem: seu poder para criar mundo possíveis e 
imaginários que são independentes dos objetos, dos 
acontecimentos e das relações simbolizadas e que 
podem ser interpretados em contextos distintos daqueles 
em que originalmente a experiência ocorreu, se é que 
ocorreu realmente. (WEELS 1986 apud COLOMER & 
CAMPS 2002, p. 64)

Quanto ao planejamento das atividades de leitura 
envolvendo os livros observamos que a docente nesse momento 
centra-se na questão de decodifi cação das palavras.

Assim, vamos dizer assim, um texto que tenha 
rimas, pegava aquela partizinha ali e tomava a leitura 
individualmente, também fazia isso. E as vezes assim, 
através de tiras, pegava aquela partizinha e dizia venha 
cá vamos ler aqui. 
(Professora B)

Desse modo, questionando-a sobre quais estratégias de 
leitura poderiam ser desenvolvida a partir dos livros dos 
acervos, e também para essa professora tivemos que reformular 
a questão, perguntando-a se nas suas leituras fazia antecipações, 
verifi cação de hipóteses antes, durante e depois da leitura. 
Ao responder-nos a professora afi rma que faz levantamento 
das hipóteses com o titulo das obras, buscando reconhecer os 
conhecimentos de mudo dos sues alunos, bem como durante a 
leitura busca fazer antecipações, e resgatar as hipóteses durante 
a leitura. Verifi camos abaixo um exemplo de com é trabalhado 
as antecipações da leitura citado pela docente:

A questão do titulo, sabem o que são mamíferos? Se 
eu falo mamíferos eles teriam que saber o que seriam. 

Deixa eu ver um que eu trabalhei, pronto: Rápido 
com um gafanhoto, se o título diz isso, “Rápido com 
gafanhoto” vai falar de quê? Entendesse? Se é rápido 
com um gafanhoto eu não posso falar de uma preguiça, 
vai falar de quem?
(Professora B)

De acordo com BRANDÃO (2006) antecipar sentidos do 
texto é uma estratégia que está diretamente relacionada aos 
conhecimentos de mundo dos alunos, pois fazem partes de suas 
ideias, experiências e conhecimentos, possibilitando aos seus 
leitores ligações entre o que está lendo e as suas expectativas.

 Desse modo, verifi camos ainda na fala da docente que 
nos momentos que trabalha a leitura é relatado situações de 
antecipação durante a leitura 

Na questão de trabalhar a apropriação quando vai olhar 
a leitura a gente se aprofunda mais a gente pode parar. 
E agora aconteceu o quê? Eu mudo de voz, mudo o 
tom...O tom mais grave, de ousadia.
(Professora B)

 
No momento que indagamos se os alunos teriam acesso a 

esse material de forma autônoma a docente informa que não, 
justifi cando que eles poderiam rasgar e eram disponibilizados 
outros livros, que não faziam parte do acervo. Nesse 
momento verifi camos que a falta de contanto e divulgação 
com o documento que acompanha os acervos trouxe algumas 
consequências. Pois, ao analisarmos o documento verifi camos 
que os livros que compõe os livros deste Programa devem fi car 
nas salas de 1º e 2º anos do Ensino Fundamental, e que seu 
compromisso maior é com a curiosidade do aluno (BRASIL, 
2010). 

4. Considerações fi nais
 
Consideramos que mesmo não consultando o documento 

(BRASIL, 2010) que acompanha os Acervos Complementares as 
docentes apresentam algumas refl exões abordadas no documento.
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Quanto aos conhecimentos sobre as estratégias de leitura 
ambas as docentes não conheciam o termo, porém depois de 
redefi nida a pergunta notamos nos discursos das professoras 
que apresentam algumas estratégias que podem ser abordadas 
em suas práticas. No entanto, percebemos que a professora A, 
apresentou nesse momento um conhecimento incipiente quando 
ao desenvolvimento das estratégias de leitura, confundindo-as, 
por exemplo, com o reconhecimento de algumas letras, como 
mencionamos anteriormente. Já a professora B, apresenta em 
sua fala que durante as suas leituras resgata as hipóteses dos 
alunos e tenta apreender o sentido do texto lido.

Notamos que de modo geral as docentes apresentam em suas 
falas que os livros dos Acervos Complementares contribuem 
para o ensino na Alfabetização, para refl etir sobre o nome das 
letras, as rimas e aliterações. O que nos permitiu verifi car que 
as professoras sabem da importância dos livros nos ciclos de 
alfabetização, bem como, apresenta o documento (BRASIL, 
2010) quando explicita orientações ao professor. 

Desse modo, percebemos que as professoras apresentaram 
alguns conhecimentos sobre o uso dos acervos complementares em 
suas práticas tanto para atividades que visão refl etir sobre o SEA, 
quanto em atividades de leituras, nas leituras deleite principalmente.
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Resumo

Contando com a contribuição de pesquisadores diversos, 
nossa proposta é lançar as seguintes indagações: quando se fala 
em leitura na contemporaneidade, que leitores vemos, quais 
lugares ocupam e que importância atribuem ao exercício de ler? 
Quem são seus mediadores e o que os mesmos pensam a respeito 
desta atividade? Quais são os espaços, os objetos e  usos da leitura 
e que efeitos a mesma provoca em seus leitores? E, por fi m, qual 
o lugar que o texto literário ocupa no mundo contemporâneo? 
É útil? Para quê? É inútil? Por quê? Sem intenção de oferecer  
respostas prontas e acabadas, procuraremos, sob à luz da 
Sociologia da Leitura, refl etir sobre estes questionamentos, como 
uma forma de entender as  recentes práticas culturais de leitura e 
suas implicações na formação do leitor contemporâneo.
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Abstract

With the contribution of many researchers , our proposal is 
to launch the following questions: when it comes to reading in 
contemporary readers see , what places they occupy and attach 
importance to the exercise of reading ? Who are the mediators 
and what they think about this activity? What are the spaces, 
objects and uses of reading and what effects it causes in your 
readers? And fi nally, what place the literary text occupies in the 
contemporary world? It is useful? For what? It is useless? Why? 
No intention to provide ready answers and fi nished, we will 
seek, in the light of the sociology of reading, refl ecting on these 
questions as a way of understanding recent cultural practices 
of reading and its implications in shaping the contemporary 
reader.
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Foi-se o tempo em que a palavra “ler” trazia, de imediato, à 
nossa mente tão somente a imagem de um sujeito debruçando-
se sobre um grosso objeto denominado livro, situação vivida 
e rememorada por Ribeiro (1995, p.15), como podemos ver 
abaixo: 

A circulação entre os livros era livre (tinha que ser, 
pensando bem, porque eles estavam pela casa toda, 
inclusive na cozinha e no banheiro), de maneira que 
eu convivia com eles todas as horas do dia, a ponto de 
passar tempos enormes com um deles aberto no colo 
(...) Um pouco febril ás vezes, chegava a ler dois ou 
três livros num só dia , sem querer dormir e sem querer 
comer porque não me deixavam ler á mesa (...)

             
Vemos retratada acima a infância de um menino que se 

reconhecia leitor pelo fato de manter o hábito (no caso acima, 
mais assemelhado a um vicio) de ler livros de forma voraz 
e constante, um hábito adquirido desde pequenino, porque 
vivenciado por toda sua família, desde os avós até os pais. Sem 
dúvida que a família acabou exercendo, com o comportamento 
que tinha, uma forte infl uência nessa criança que haveria de se 
tornar o reconhecido e renomado escritor, João Ubaldo Ribeiro. 

Mas outro conhecido escritor formou-se, não convivendo 
com o mesmo perfi l cultural de família descrita acima, muito 
pelo contrário. Miguel Sanches Neto (2004,  p.23) nos mostra 
uma infância na qual o livro era objeto raro e, para seu padrasto 
(o pai morreu analfabeto), supérfl uo, como podemos atestar no 
trecho a seguir: 

Cheguei a fazer uma horta em casa e reconheço o 
lado social deste conteúdo prático, mas me revolto 
por ter perdido tempo com pás, enxadas, rastelos e 
regadores, quando minhas mãos sonhavam com outros 
instrumentos de trabalho- livro e lápis. 

Notamos que hoje são muitas as possibilidades de leitura, 
em todos os sentidos; seja no objeto: que deixou de ter no livro 
a sua única representação; seja nas formas de ler: não mais 
aquela “bem comportada”, que começa, rigorosamente, de uma 

página inicial e termina, necessariamente, numa página fi nal, 
mas também representadas pelas novas práticas trazidas pelos 
textos digitais com seus formatos interativos; seja nos espaços 
em que se realizam os atos de ler: não mais a escola, biblioteca, 
ou qualquer outro espaço limitado a quatro paredes, e sim cada 
vez mais aberto, móvel, dinâmico, a exemplo das ruas com seus 
outdoors, das TVs, com suas propagandas, do rádio, com suas 
informações ininterruptas; enfi m, de uma sociedade que se vê 
cada vez mais tecnológica e em inovação constante.  

Porém, o que vemos, em se tratando da cultura brasileira, 
são cidades exibindo uma diversidade social, étnica e política, 
a qual, ao mesmo tempo em que exibe esta diversidade, traz de 
comum o fato de crianças, jovens e adultos considerarem ver 
TV e ir ao cinema como atividades de lazer, de prazer, enquanto 
a leitura, especifi camente aquela canonizada representada 
pela existência dos dois elementos clássicos, livro e leitor, é 
percebida como obrigação, dever, como apontaram pesquisas 
realizadas em 5.506 municípios brasileiros, no ano de 1999, 
pelo IBGE- Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística - e 
comentadas  por Magda Soares ( 2008, p.21).

O que nos chama a atenção é que vivemos numa época 
marcada por novos impressos portadores e mediadores de 
atividades de leituras, antes inimagináveis, deixando de ser 
o objeto livro aquele suporte exclusivo das práticas leitoras, 
como vemos na citação de André Belo (2002, p.92): 

A era contemporânea coincidiu também com a perda da 
hegemonia do livro impresso na comunicação escrita. 
A produção do livro foi ultrapassada por objetos 
tipográfi cos mais baratos, a começar pelo jornal. (...) A 
enorme quantidade das práticas de leitura caracteriza a 
sociedade contemporânea.

E tais objetos tipográfi cos multiplicam-se de forma 
diretamente proporcional à dimensão dos espaços urbanos. 
Quanto maior o centro urbano, maior a profusão de mensagens 
escritas. Ora, se as leituras que se fazem na atualidade não se 
dão exclusivamente via livro, mas por meio de outros suportes, 
a exemplo de cartões de visita, panfl etos distribuídos nas ruas 
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aos pedestres, nos carros aos motoristas, em propagandas nas 
traseiras de ônibus coletivos, em faixas nos espaços aéreos 
por aviões de pequeno porte, nos outdoors gigantescos, nas 
fachadas de prédios, em carros de som via autofalantes, nas 
imagens da TV e no som do Rádio, em cartazes apregoados em 
postes, muros residenciais, comerciais ou em pontos de ônibus, 
podemos dizer que todos nós somos leitores em potencial, pois 
que lemos constantemente as mensagens veiculadas em tantos 
suportes como os que elencamos anteriormente. 

Os lugares para se ler também não se restringem mais a 
bibliotecas públicas, nas quais buscávamos os livros em 
fi chários quase sempre empoeirados e abarrotados de tantas 
referências que cabiam insistentemente nas gavetinhas pequenas 
e distribuídas de A a Z, para facilitar a pesquisa do leitor. Não! 
As bibliotecas estão ao nosso alcance, na hora que queremos e 
onde queremos, haja vista as páginas de pesquisa disponíveis 
na internet, com materiais digitalizados, trazendo, inclusive, um 
risco: o de violação dos originais e dos direitos autorais, como 
nos chama a atenção Robert Darton (2010, p.30): “Digitalizar é 
preciso. Mas não de qualquer jeito. Precisamos fazer isso tendo 
em mente o interesse do público, e isso signifi ca fazer com que 
os digitalizadores prestem contas aos cidadãos”. A respeito 
desta mudança nos espaços e gestos de leitura, Roger Chartier 
(1998, p. 77) nos traz sua contribuição, advogando:

Os gestos mudam segundo os tempos e lugares, os 
objetos lidos e as razões de ler. Novas atitudes são 
inventadas, outras se extinguem. Do rolo antigo ao 
códex medieval, do livro impresso ao texto eletrônico, 
várias rupturas maiores dividem a longa história das 
maneiras de ler. Elas colocam em jogo a relação entre 
o corpo e o livro, os possíveis usos da escrita e as 
categorias intelectuais que asseguram sua compreensão.

Em meio a essas tantas possibilidades de leituras, o que 
as mesmas nos oportunizam? Qual tem sido a contribuição 
de tantos gêneros discursivos para a formação de leitores?  A 
respeito dessas indagações, e como um adendo para as mesmas, 
concordamos com Belo (2002, p. 52), quando  testemunhamos 
sua afi rmação de que “o leitor, de certa maneira, reescreve o 

texto que lê. Por isso, a página impressa não é uma letra morta: 
ela é o lugar onde se produz o encontro, sempre diferente, entre 
a palavra já escrita e os novos sentidos que os leitores lhe vão 
dando”. Sentidos atribuídos não somente a textos extensos, 
como os dos livros de romances, ou de poemas, de crônicas ou 
contos, dos textos jornalísticos, mas também a enunciados curtos 
como os exemplifi cados acima, lidos, logicamente, de forma 
rápida. Enfi m, seja qual for a intenção, a fi nalidade do escrito, 
e portanto do gênero discursivo, o  certo é que, à medida que 
lemos, nos informamos. E nos informando, descobrimos novas 
possibilidades de leitura em cada texto novo que nos chega, 
seja de qual gênero for. Adquirimos a capacidade de relacionar 
este novo escrito, esta novidade, a outros já conhecidos, 
porque lidos; de perceber não uma única interpretação, mas 
outras possíveis diante do que chega a nossas mãos, ouvidos e 
olhos. E esta capacidade torna-se mais potencializada quando 
mediadores como  pais, familiares, amigos nos orientam  quanto 
a estas questões. E por que não lembrar da Escola? Não terá ela 
alguma responsabilidade, pela maneira com trata a leitura? 

O que ocorre, ainda hoje, é que muitos que se dizem 
educadores negam aos alunos uma atitude mais crítica com 
relação à leitura de diversos materiais escritos que circulam 
na sociedade. Certamente este profi ssional, ou desconhece, ou 
esquece que uma das funções da leitura é justamente ampliar 
e enriquecer a nossa visão da realidade de um modo bem 
específi co. 

Muitas são as competências que se buscam hoje desenvolver 
em nossos alunos no que concerne à leitura, prática tão carente 
de um acompanhamento adequado no que se refere a essas 
atividades nos espaços educacionais, e, consequentemente, 
fora deles. Os Parâmetros Curriculares Nacionais ( PCN) 
do Ministério da Educação, divulgados a partir de 1998, 
resultantes de discussões nas principais instituições acadêmicas 
brasileiras e provocadores dos mais acalorados debates a favor 
e contra sua concepção e dispersão, propuseram diferentes 
rumos à área da leitura e para isso trouxeram, enumeradas, 
especialmente nos exemplares de Língua Portuguesa, desde o 
Ensino Fundamental até o Ensino Médio, várias expectativas 
com relação á construção da aprendizagem da língua materna. 
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Queremos ressaltar um trecho deste documento, quando lemos 
que o aluno deve ser capaz de (1999, p.51) “aderir ou recusar a 
posições ideológicas que reconheça nos textos que lê”. 

Num outro parágrafo do mesmo documento (p.64), 
encontramos, entre outros valores e atitudes subjacentes às 
práticas de linguagem, o “posicionamento crítico diante dos 
textos, de modo a reconhecer a pertinência dos argumentos 
utilizados, posições ideológicas subjacentes a possíveis 
conteúdos discriminatórios neles veiculados.” Para esclarecer 
ainda mais a respeito desta proposta, que foi trazida como nova  
para o ensino de leitura, já há mais de uma década, trazemos a 
fala de Cyana Leahy (2008, p.201): 

Eu diria que a proposta dos PCNs para o ensino de línguas 
baseia-se na leitura das estruturas mais profundas de 
variados textos- leitura entendida aqui no sentido mais 
amplo que a decodifi cação superfi cial de signos. Essa 
leitura será auxiliada pelos conhecimentos linguísticos 
e literários, a serviço da compreensão dos textos, que 
abrangerão as diversas funções da linguagem.

 
O que se pode verifi car , quando em oportunidade de 

visitas a espaços escolares, ou quando em cursos de formação 
continuada a professores nos quais atuamos como formadores, 
ou ainda em reportagens divulgadas em TV, jornais e revistas 
de alcance nacional, é que, apesar de mais de uma década 
de existência, as propostas institucionais encontram-se bem 
distantes da sua aplicação na prática: ou há um desconhecimento 
total do documento, ou uma falta de formação superior na 
área específi ca (o que, acreditamos, ajudaria a amenizar as 
difi culdades de compreender este material), ou ausência de uma 
política de investimento, por parte das secretarias de educação, 
no sentido de informar melhor sobre a proposta do documento. 

Enfi m, em meio a tudo isso, o que vemos são práticas 
adotadas pela maioria dos docentes que, ao invés de formar 
leitores, afastam jovens e adultos da atividade  de ler, que, 

consequentemente, é vista como um desprazer. Parar para ler 
um livro “cansa”, “é chato”, “é monótono”, “é perda de tempo”, 
“é para quem não tem o que fazer”; assim pensa uma maioria de 
estudantes jovens e adultos  (informação verbal)2. 

Ações de facilitação de acesso à leitura tem ocorrido no país, 
visando a formação do leitor, a exemplo do Programa Nacional 
Biblioteca da Escola (PNBE), do “Literatura em minha casa” , do 
PROLER, do Leia Brasil, entre outros, pois, contraditoriamente, 
quando se fala em desprazer, é porque veio à mente do sujeito, 
jovem ou adulto,  a imagem de um livro de literatura. E quando 
a proposta do dia são textos literários, quase sempre é visível o 
desinteresse. Todavia não poderia deixar de ser, afi nal “literatura 
não tem nada a ver com a realidade”, “literatura é devaneio puro”, 
“é coisa de quem não tem o que fazer”. Esses são pensamentos 
resultantes da formação de gerações passadas e presentes que 
tivemos, na maioria dos espaços escolares, por docentes que, 
para os quais, literatura se resumia (ou se resume?) a decorar 
características de um período literário que não tem nada a ver 
com o que se lê, com o que se assiste, com o que se vê, com o 
que se usa, com o que se  bebe, com o que se come, com o que 
se veste, com o que se faz, enfi m; não tem nada a ver com a  
realidade dos sujeitos. Ora, vejamos o que afi rma Soares (2008, 
p.31) a respeito do texto literário:

A leitura literária democratiza o ser humano porque 
mostra o homem e a sociedade em sua diversidade e 
complexidade, e assim nos torna mais compreensivos, 
mais tolerantes - compreensão e tolerância são 
condições essenciais para a democracia cultural. (...) 
A leitura literária democratiza o ser humano porque 
traz para o seu universo o estrangeiro, o desigual, o 
excluído, e assim nos torna menos preconceituosos, 
menos alheios às diferenças(...).

Ou seja, não há literatura sem realidade, uma vez que ela 
se origina, indubitavelmente, dos  dramas e tramas mundanos. 

2 - Ao longo de onze anos lecionando o componente curricular Língua Portuguesa, na rede pública de ensino, junto a SEC, e há mais de três anos realizando 
acompanhamentos a estagiários dos Cursos de Licenciatura em Letras Vernáculas na UNEB, campus XXII (Euclides da Cunha-Ba), as salas de aulas trabalha-
das/visitadas apontam um signifi cativo e preocupante  número de alunos desinteressados pela prática da leitura nos espaços escolares.
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Enfi m, como toda a arte, a literatura é fruto da experiência 
humana. Neste sentido, o texto literário informa e forma, pois. 
Como tantos outros gêneros discursivos, ele também amplia o 
conhecimento a respeito da vida, porque ele é a própria vida. 

Voltando aos PCNs (1999, p.08), deparamo-nos com um 
outro parágrafo que acentua mais outra contribuição da atividade 
de ler: “Questionar a realidade formulando-se problemas e 
tratando de resolvê-los, utilizando para isso o pensamento lógico, 
a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica(...)”. 
Assim, nas escolas, a maior variedade de textos possíveis, 
ofertada sem julgamentos nem hierarquizaçoes, oportunizará 
descobertas próprias, a formação individual do gosto de ler em 
cada um.Vejamos o que sugere Márcia Abreu (2006, p.111):

(...) os livros preferidos pelos alunos podem (e devem) 
ser lidos e discutidos em classe, levando-se em conta 
os objetivos com que foram produzidos, os gêneros 
de escritos a que pertencem, seu funcionamento 
textual. Estes livros podem ser comparados com 
textos eruditos, não para mostrar como os últimos são 
superiores aos primeiros, mas para entender e analisar 
como diferentes grupos culturais lidam e lidaram com 
questões semelhantes ao longo do tempo.   

Assim, promover a leitura em sala de aula e, lógico, com 
isso estimulando sua continuidade fora dela, é educar os homens, 
segundo o fi lósofo alemão Friedrich Nietzsche (que já no século 
XIX tecia uma crítica radical à civilização ocidental) para 
desenvolverem o instinto de águia, animal que voa acima das 
montanhas, desenvolvendo seus sentidos e habilidades, aguçando 
seus ouvidos, olhos e competência para ultrapassar perigos, e 
não o instinto da tartaruga, que, diante do perigo, da surpresa, 
se esconde, tentando se proteger contra o desconhecido; como 
consequência, nada vê, nada sente, nada ouve. 

Formar boas tartarugas parece ser mais fácil, menos 
trabalhoso, na maior parte dos meios educacionais, o que só 
favorece e satisfaz os objetivos políticos, sociais e econômicos 
daqueles que pretendem se manter no poder sem ameaças por 
perto, sem águias lhes rondando, situação vigente desde o período 
de nossa formação colonial. Possibilitar tais encaminhamentos 

é, antes de mais nada, abrir aos nossos alunos-leitores os olhos 
para distinguir entre aquilo que pode ser  refúgio  e o que pode 
ser armadilha, aquilo que prende e aquilo que liberta. E, para 
quebrá-las, quando diante delas se encontrarem, só mesmo o 
hábito de leituras não apenas lúdicas, mas, sobretudo, lúcidas.
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VOZES DA PRODUÇÃO ACADÊMICA: BIBLIOTECA E LEITURA EM DEBATE
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Resumo

Neste trabalho de pesquisa, ora em andamento, investiga a 
produção acadêmica gerada nos dez últimos anos que se dedica 
a pensar as relações entre a leitura e a biblioteca. Busca localizar, 
reunir, e classifi car essa produção em seus vários aspectos. 
Interroga os momentos, lugares e sujeitos nela envolvidos, bem 
como as discussões e análises que realizam, as opções teóricas 
privilegiadas e os referenciais teóricos escolhidos. Equaciona 
seus diálogos (ou não) com as recentes ações e iniciativas 
dos poderes públicos em relação aos espaços e acervos para 
formação de leitores. Como pesquisa de caráter bibliográfi co, 
busca construir uma visão do tipo “Estado da Arte”, através 
do mapeamento e sistematização das pesquisas em leitura que 
abordam o tema da biblioteca. Toma como pressuposto que 
a leitura é uma prática histórica, social e cultural, composta, 
portanto, de múltiplos objetos, espaços, formas, signifi cados, 
etc. Esse pensamento encontra ressonância  nos referenciais 
da historia cultural, especialmente nos estudos de Chartier 
(1996) e outros. As refl exões de Michéle Petit (2008), Baratin 
e Jacob (2000), Silva (2001) e Perrotti (2008), ajudam a dar 
contorno ao assunto maior desta investigação. Da mesma 
forma, os trabalhos que se dedicam a refl etir sobre os desafi os 
e procedimentos de uma pesquisa do tipo ‘Estado da Arte’, 
como: Soares (1989); Fiorentini (1994); Ferreira (1999); Megid 
(1999); Ribeiro (2011); etc. 

Palavras-chave

Leitura; biblioteca; estado da arte. 

1 - Grupo de Pesquisa ‘Alfabetização, Leitura e Escrita’(ALLE) – Faculdade de Educação – UNICAMP

Abstract

This research investigates the academic production 
generated in the last ten year which dedicates itself to considering 
the connections between the act of reading and the library, a 
room for modern man’s education. It seeks to locate, gather and 
classify this academic production in its several aspects. This 
work interrogates moments, places and subjects involved in its 
production, as well as discussions and analysis carried out by 
favoured theoretical options and chosen theoretical referentials. 
It sets out its dialogues (or not) with recent public powers’ 
actions and initiatives towards spaces and collections used in the 
formation of readers. As a bibliographical research, this work 
searches for building an “State of Art” vision, through mapping 
and systematizing researches about reading which approach the 
theme of library. It assumes that reading is a historical, social 
and cultural practice; therefore, it is composed by multiple 
objects, spaces, shapes, meanings, etc. The thought that fi nds 
its resonance in referentials of cultural history, especially in 
Chartier’s studies (1996 et al.). The refl ections of Michéle Petit 
(2008), Baratin and Jacob (2000), Silva (2001) and Perrotti 
(2008), among others, collaborate to outline the major issue 
of this investigation. Likewise,  those woks which devote 
themselves to the refl ection about challenges and procedures 
of an “State of Art” research, such as: Soares (1989); Fiorentini 
(1994); Ferreira (1999); Megid (1999); Ribeiro (2011); etc. 
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1.

O fi nal do século XX e início do século XXI trouxeram 
consigo os dilemas comuns a uma ‘sociedade completamente 
invadida por seu patrimônio escrito’ (CHARTIER, 2001). 
Pode-se mesmo chamar de invasão, já que os escritos se 
colocam na vida das pessoas através de diferentes meios e 
suportes, formatos e funções em todo e qualquer tempo. A 
cultura escrita se impõe de tal forma a essa sociedade que a 
capacidade de ler passa a ser ferramenta fundamental para a 
sobrevivência do homem moderno. Consequentemente parece 
existir entre nós ‘uma espécie de valorização generalizada do 
ato de ler. Uma convicção disseminada de que a leitura é uma 
prática importante, que deve ser buscada e cultivada por todos. 
’ (FERREIRA, SCORSI E SILVA, 2009). Em recente notícia 
do Jornal Folha de São Paulo (Caderno Cotidiano, 17 de janeiro 
de 2012 – pg. 04), anuncia-se a distribuição de livros para as 
unidades penitenciárias federais do país pelo Ministério da 
Justiça. Há em andamento, em alguns estados, de programas 
de redução de pena daqueles que se dedicarem à leitura de 
livros tendo cumprido ainda certas condições, como tempos 
estabelecidos e boa avaliação em  determinados resultados 
escritos como resenhas, por exemplo. 

No entanto, no Brasil a situação da leitura ainda é bastante 
contraditória. Se de um lado ‘o país tem a maior produção 
editorial da América Latina e é responsável por mais da metade 
dos livros editados no continente’ (LINDOSO, 2004) de outro, 
os índices escancaram uma situação bem menos animadora, 
apontando para os baixos índices de leitura da população.

Em sua sexta edição realizada no ano de 2009, o INAF2 - 
Indicador de Alfabetismo Funcional -, apontou uma pequena 
diminuição na porcentagem de analfabetos adultos no país (de 
12% em 2001 para 7% em 2009). No entanto, quando falamos 

da população enquadrada no nível Alfabetismo Pleno - pessoas 
com capacidade de compreender e interpretar textos em situações 
usuais – o quadro permanece praticamente inalterado no decorrer 
dos anos pesquisados. Em 2001, 26% da população e em 2009, 
apenas 27% da população brasileira adulta era capaz de ler textos 
mais longos, comparar informações, realizar inferências e sínteses. 

 Já na pesquisa Retratos da Leitura no Brasil3, realizada 
em 2007 pelo Instituto Pró-Livro, aproximadamente 77 
milhões de pessoas (45% da população estudada) declararam-
se não-leitoras. A situação é agravada, segundo a pesquisa, 
pelas difi culdades de acesso ao livro, mas também pela falta 
de tempo ou de interesse pela leitura. No que diz respeito às 
bibliotecas, os mesmos entrevistados dizem saber da existência 
de bibliotecas perto de sua residência, no entanto, 73% afi rmam 
não utilizá-las. O estudo afi rma que a biblioteca é usada 
primordialmente pelos estudantes, ainda assim em proporções 
bastante pequenas - apenas um em cada quatro frequenta a 
biblioteca com regularidade. 

Como forma de enfrentamento desses problemas, temos um 
conjunto recente de ações governamentais que buscam promover 
a leitura no país, visando garantir a democratização do acesso 
ao livro e a instalação de bibliotecas públicas em todo território 
nacional. Dentre eles, o Plano Nacional do Livro e da Leitura 
(PNLL), o Programa Nacional de Incentivo à Leitura (Proler), o 
Plano Nacional do Livro Didático (PNLD), o Programa Nacional 
de Biblioteca Escolar (PNBE), entre outros. São programas que 
concentram grande parte de suas ações na distribuição de livros e 
na formação de acervo para as bibliotecas. 

Ao mesmo tempo, tem-se a meta pública de colocar ao 
menos uma biblioteca em cada município brasileiro, através de 
projetos como o “Cada município, uma biblioteca”4 vinculado 
ao Programa “Mais Cultura”, do Ministério da Cultura, que 
investiu, apenas no ano de 2009, 37 milhões na aquisição de 

2 - O INAF – Indicador do Alfabetismo Funcional –  relatório realizado pelo Instituto Paulo Montenegro e  pela ONG Ação Educativa desde 2001, apresenta 
as análises e interpretações dos resultados da mais recente mensuração dos níveis de alfabetismo da população adulta brasileira realizada no segundo semestre 
de 2009. O relatório completo esta disponível em: www.ipm.org.br/.../inaf_brasil2009_relatorio_divulgacao_fi nal.pdf.
3 - A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil teve sua primeira edição publicada pelo Instituto Pró-Livro em 2001, e apresenta estudos sobre o comportamento 
leitor no país. Seu último relatório, publicado em 2008 está disponível em: http://www.prolivro.org.br/ipl/publier4.0/dados/anexos/48.pdf.
4 - Projeto “Cada município, uma biblioteca” – disponível em: http://www.cultura.gov.br/site/2009/04/24/cada-municipio-uma-biblioteca-2/.
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kits, que incluem livros, mobiliários, computador, televisão, 
aparelho de DVD e de som. Dados do 1° Censo Nacional das 
Bibliotecas Públicas Municipais5, pesquisa encomendada à 
Fundação Getúlio Vargas pelo próprio Ministério da Cultura, 
mostram que, em 2009, 79% dos municípios brasileiros 
possuíam ao menos uma biblioteca aberta, o que corresponde 
a 4.763 bibliotecas em 4.413 municípios. Em 13% dos casos, 
as bibliotecas públicas municipais ainda estão em fase de 
implantação ou reabertura e em 8% estão fechadas, extintas 
ou nunca existiram. Das bibliotecas em funcionamento, 33% 
foram inauguradas entre os anos de 1999 e 2009, período de 
maior implantação de bibliotecas públicas municipais. 

 Segundo o documento “Por uma Política de Formação de 
Leitores” enviado pelo Ministério da Educação às secretarias 
municipais e estaduais de educação no ano de 2009, ‘uma 
política de formação de leitores é condição básica para que 
o poder público possa atuar sobre a democratização das 
fontes de informação, sobre o fomento à leitura e à formação 
de alunos e professores leitores’.  O documento afi rma 
ainda que as políticas para formação de leitores constituem 
fundamentalmente uma ‘ forma de reverter a tendência 
histórica de restrição de acesso aos livros e à leitura, como 
bem cultural privilegiado, a limitadas parcelas da população’. 
(BRASIL, 2009, p.9)

2.

No que tange à esfera acadêmica, os trabalhos científi cos que 
abordam a temática da leitura cresceram em proporções grandiosas 
nos últimos anos, demonstrando a importância que a temática 
vem assumindo nessas discussões, como apontam as pesquisas 
de Ferreira (1999, 2001 e 2003); Martins (2005) e Penido (2010)6

 realizadas no âmbito do Grupo de Pesquisa ‘Alfabetização, 
Leitura e Escrita’ (ALLE), da FE/ Unicamp.

Essa multiplicação e diversifi cação da produção, por 
programas de pós-graduação e áreas de conhecimento, 
demonstram as difi culdades de realização de estudos capazes 
de acompanhá-la e avaliá-la em seu ritmo, suas escolhas, 
etc. Ao mesmo tempo coloca-se uma necessidade cada 
vez maior de seu conhecimento, tanto no que diz respeito 
às quantidades e características mais gerais, como numa 
abordagem de caráter mais qualitativo, tentando equacioná-
las em suas ênfases, seus silêncios, seu comportamento ao 
longo do tempo. 

Dentro desse primeiro conjunto identifi cado por 
Ferreira (2003), já há uma quantidade considerável de 
trabalhos que abordam as práticas de leitura em relação 
com a questão da biblioteca. O catálogo analítico7

 “A pesquisa sobre leitura no Brasil” foi realizado com 
o objetivo descrever e mapear a trajetória da pesquisa 
brasileira sobre leitura, reunindo os resumos das dissertações 
de mestrado e teses de doutorado defendidas em programas 
de pós-graduação no país no período recortado. O conjunto 
de 408 resumos reunidos através dessa busca foram 
organizados em oito categorias de análise denominadas pela 
pesquisadora “focos temáticos”. São eles: compreensão/
desempenho em leitura; análise do ensino em leitura/
proposta didática; leitores: preferências, gostos, hábitos, 
histórias e representações; professor/bibliotecário como 
leitor; texto de leitura usado na escola; memória de leitura, 
do leitor, do livro; concepção de leitura; historiografi a da 
produção científi ca sobre leitura. 

No entanto, como alerta Ferreira (2003), a produção 
sobre leitura, além de numerosa, é bastante complexa, 

5 - 1° Censo Nacional das Bibliotecas Públicas Municipais – disponível em: http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2010/05/microsoft-power-
point-fgv-ap-minc-completa79.pdf.
6 - Para o período de 1980 a 1995, Ferreira (1999) reuniu um conjunto de 189 resumos de teses e dissertações que tratavam da temática da leitura no Brasil. 
Entre 1995 e 2000, Martins (2005) já constata um aumento signifi cativo nessas produções: 181 em apenas 5 anos . O crescimento expressivo da temática da 
leitura nas produções acadêmicas é confi rmado por Penido (2010) com um total de 685 pesquisas defendidas no período de 2000 a 2005, um aumento de  mais 
de 250% em relação ao período anterior.
7 - Catálogo analítico “A pesquisa sobre leitura no Brasil 1980-2000”, disponível em: http://www.fe.unicamp.br/alle/catalogo_on-line/abrir.swf.
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gerando uma malha de diferentes áreas e temas correlatos. 
Dentro desse conjunto, há uma quantidade considerável de 
trabalhos que abordam as práticas de leitura e seus espaços, 
em especial o espaço da biblioteca, ainda não quantifi cados 
ou sistematizados.  

Este trabalho de pesquisa vê seu sentido nessa mesma 
direção. Busca ampliar o conhecimento das investigações 
que abordam especifi camente a leitura em sua relação com a 
biblioteca nos últimos dez anos. Integra um conjunto de outros 
esforços que vem sendo realizados no Grupo de Pesquisa 
‘Alfabetização, Leitura e Escrita’(ALLE). Tanto os trabalhos de 
Ferreira (1999, 2001 e 2003), Martins (2005) e Penido (2010), 
como o trabalho de Ribeiro (2011). Igualmente, dedica-se a um 
tema que já movimentou pesquisas anteriormente concluídas 
no grupo e que tomaram a biblioteca como fator importante 
para a formação dos leitores e para a investigação acadêmica.  
Bianchi (2003); Klébis (2006); Aliaga (2007) Bachiega (2008) 
Takamatsu(2011). 

Dá continuidade a um envolvimento das autoras com este 
assunto, ao menos em duas direções: a) em uma pesquisa de 
Iniciação Científi ca8, que se dedicou a investigar as avaliações 
realizadas por unidades escolares da cidade de Campinas/SP, em 
torno de uma ação política municipal, denominada Programa 
Bibliotecas Escolares; b) na docência em ensino básico e 
superior, enfrentando os desafi os em relação à biblioteca.

3.

O crescimento quantitativo de trabalhos científi cos fez 
emergir na área das ciências humanas um tipo de pesquisa até 
então comumente utilizada no campo das ciências exatas e 
biológicas. São pesquisas documentais de caráter bibliográfi co, 
denominadas “Estado da Arte”, que parecem evidenciar 
uma preocupação por parte dos pesquisadores em conhecer, 
organizar e discutir o acúmulo gerado pela produção acadêmica.  

Desta forma, as pesquisas do tipo “Estado da Arte” ou 

“Estado do Conhecimento” buscam mapear, organizar e 
catalogar o conhecimento produzido sobre determinado assunto, 
como forma de sistematizar aquilo que foi produzido por um 
grupo em local e tempo específi cos, não apenas identifi cando 
as grandes tendências desse discurso ‘especializado’, as 
referências teórico-metodológicas que lhe dão suporte, seus 
‘resultados’, como também os aspectos que porventura venham 
sendo silenciados. 

Este formato de pesquisa permite questionamentos do tipo 
Quem? Onde? Quando? no que se refere às produções acadêmicas, 
além de oferecer suporte a análises de caráter qualitativo, 
fundamentando possíveis discussões acerca do comportamento e 
das tendências apresentadas pelo conjunto pesquisado.

  
Foi verifi cado que a área das ciências humanas, ao 
incorporar este tipo de pesquisa, mais utilizadas 
nas áreas de exatas, tecnológicas e biológicas, foi 
benefi ciada por conseguir identifi car através dela as 
informações que são processadas e emitidas em grande 
velocidade devido às tecnologias existentes. Essa 
rapidez com que as informações são divulgadas exige 
um mapeamento constante, evitando com isso que as 
informações se percam em meio a tantas processadas, 
causando um considerável atraso na área, já que muito 
é produzido e acessível, mas não se sabe, na totalidade, 
exatamente o que e para que. (RIBEIRO, 2011, p.32)

No Brasil esse tipo de trabalho ganhou espaço entre os 
pesquisadores das ciências humanas já na década de 70, frente à 
consolidação dos cursos de pós-graduação e consequentemente, 
o aumento quantitativo das produções acadêmicas no país. 

Segundo Ferreira (2002), nas últimas décadas houve 
um crescimento signifi cativo de pesquisas conhecidas pela 
denominação “estado da arte” ou “estado do conhecimento”. 
Seu trabalho vem somar-se a inúmeros outros de caráter 
bibliográfi co surgidos no mesmo período, como: “Alfabetização 
no Brasil: o estado do conhecimento” (SOARES, 1989)  

8 - A pesquisa “Programas Bibliotecas Escolares da rede municipal de Campinas”, realizada entre Agosto /2006 a Julho/2007, contou com apoio fi nanceiro 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi co e Tecnológico (CNPQ), através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científi ca (PIBIC).
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“Pesquisa em ensino de física do 2º grau no Brasil: concepção 
e tratamento de problemas em Teses e Dissertações” (MEGID 
NETO, 1990); “Rumos da pesquisa brasileira em educação 
matemática: o caso da produção científi ca em cursos de pós-
graduação” (FIORENTINI, 1994); entre outros. Para Ferreira 
(1999) esses pesquisadores parecem ter vivido um determinado 
período em que se constata o aumento signifi cativo na 
produção de estudos e de pesquisas sobre determinada área 
de conhecimento, principalmente refl exões desenvolvidas em 
nível de pós-graduação, que apresentaram um crescimento 
tanto quantitativo quanto qualitativo, porém são trabalhos 
pouco divulgados, pouco analisados e articulados

Além disso, ‘esses pesquisadores parecem querer responder 
a uma determinada demanda social que lhes cobra propostas/ 
soluções para certos problemas, principalmente, o reiterado 
fracasso da escola brasileira. Um dos caminhos que vislumbram 
é o de conhecer o já construído e produzido para depois buscar 
o que ainda não foi feito. ’ (FERREIRA, 1999).

Em relação às especifi cidades metodológicas, ‘as 
investigações do tipo “estado da arte” estão vinculadas aos 
estudos de revisão bibliográfi ca. ’ (TEIXEIRA e MEGID 
NETO, 2006). No entanto, é importante diferenciar a pesquisa 
bibliográfi ca com o objetivo de fundamentação teórica e a 
pesquisa bibliográfi ca para construção do corpus de pesquisa, 
como ocorre nas pesquisas ‘estado da arte’. No primeiro caso, 
o pesquisador recorre aos bancos de teses e dissertações ou às 
revistas científi cas com o intuito de buscar trabalhos já realizados 
que se aproximem e dialoguem com o seu objeto de pesquisa. 
Já no caso das pesquisas ‘estado da arte’, esta busca confi gura 
a própria construção do corpus, uma vez que o conjunto de 
trabalhos encontrados dentro das delimitações impostas pelo 
pesquisador torna-se seu próprio objeto de pesquisa. 

Ao assumir os resumos das produções científi cas como 
objeto de estudo e fonte de pesquisa, tratamos de um gênero do 
discurso ligado à esfera acadêmica, com determinada fi nalidade 
e condições específi cas de produção, possíveis de serem lidos 
como ‘um enunciado estável delimitado pela alternância dos 
sujeitos produtores, pela noção de acabamento de todo e 
qualquer enunciado e pela relação dos parceiros envolvidos em 

sua produção e recepção.’ (FERREIRA, 2002)
O grupo ALLE (Alfabetização, Leitura e Escrita) da 

Faculdade de Educação da UNICAMP também tem dedicado 
esforços na sistematização e discussão das produções 
acadêmicas referentes à cultura escrita e a leitura. Esse 
movimento ocasionou o desenvolvimento de diversas pesquisas 
do tipo estado da arte no interior do grupo. São elas:  “Pesquisa 
em leitura: um estudo dos resumos de dissertações de mestrado 
e teses de doutorado defendidas no Brasil, de 1980 a 1995” 
(FERREIRA, 1999); “Leitura no Brasil: catálogo analítico de 
dissertações de mestrado e teses de doutorado: 1980-2000” 
(FERREIRA, 2003); “Leitura no Brasil -  dissertações de 
mestrado e teses de doutorado defendidas no Brasil – 1996 a 
2000” (MARTINS, 2005); A presença da Literatura Infantil 
na Revista “Leitura: Teoria & Prática”, (GIACOPINI, 2007); 
Um estudo da Leitura como temática nos resumos das teses 
de doutorado e das dissertações de mestrado no Brasil (2000-
2005), (PENIDO, 2010) e “Alfabetização - o estado da arte em 
periódicos científi cos 1987-2008” (RIBEIRO, 2011). 

O presente trabalho também se insere no conjunto de 
pesquisas que aborda questões referentes à cultura escrita 
e a leitura no interior sociedade moderna.  Como corpus de 
pesquisa, busca reunir, ordenar e organizar o conjunto das 
produções científi cas, neste caso, os resumos das dissertações 
de mestrado e teses de doutorado publicadas no Brasil no 
período de 2000 a 2010, que tragam como temas centrais a 
leitura em sua relação com a instituição chamada biblioteca. 

4.

Tem como objetivos: 
 

1. Localizar, reunir, e classifi car a produção acadêmica 
nacional dos últimos anos (2000-2010), cujo tema principal 
é a biblioteca em sua relação com a leitura. Toma os 
resumos das dissertações de mestrado e teses de doutorado 
disponíveis nos bancos de teses e dissertações da CAPES 
e do IBICT, visando, através deles, identifi car os principais 
lócus dessa produção; suas principais tendências e ênfases; 
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as escolhas metodológicas e opções teóricas que se 
destacam; aspectos que vem sendo abordados; problemas e 
questões focadas; silêncios e ausências percebidas. 

2. Interrogar os momentos, lugares e sujeitos envolvidos, 
bem como as discussões e análises que emergem dessas 
produções. Quantos, onde e por quem são produzidos 
estes trabalhos? Quais as metodologias utilizadas pelos 
pesquisadores? Com quais suportes teóricos? Como é o 
comportamento desse conjunto ao longo do tempo? Quais 
tendências são privilegiadas? Quais são ignoradas? Que 
recortes temporais são defi nidos? Com quais critérios? 

3. Refl etir sobre seus diálogos (ou não) com as recentes ações 
e iniciativas dos poderes públicos em relação às bibliotecas 
e aos acervos para formação de leitores.
 
De modo a alcançar esses objetivos realizamos uma 

primeira consulta aos bancos de teses online, gerenciados por 
diferentes instituições ligadas à esfera acadêmica. O banco 
de teses da CAPES9 - Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior -, possui um amplo acervo de teses 
e dissertações defendidas junto a programas de pós-graduação 
do país. Ao avaliar os resultados de sua pesquisa, Penido 
(2010) destaca que ‘99% das teses e dissertações poderiam ser 
localizadas apenas no portal da CAPES, fazendo deste uma das 
mais completas fontes de pesquisa on-line nesse segmento. ’ 

Desta forma, elegeu-se o banco de teses online da CAPES 
como principal local de busca. Além deste, também foram 
consultados outros bancos de teses online, como a BDTD 
- Biblioteca Digital de Teses e Dissertações10, vinculada ao 
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 
– IBICT, que possui um acervo considerável de trabalhos 
científi cos defendidos no Brasil, e os sites das universidades 
que disponibilizem este serviço online. 

Esses bancos constituem hoje uma facilidade ao pesquisador 
que deseja buscar informações acerca de sua área de interesse. 
No entanto, um conjunto de operações precisa ser realizado por 

quem deseja explorá-los. É preciso saber a forma de buscar a 
informação desejada, como também selecioná-la do volumoso 
conjunto de informações encontradas. 

Nesse sentido, em todos os bancos de teses selecionados, 
a busca por tema foi feita através de assuntos e/ou palavras 
chave. Para esta pesquisa, elencou-se inicialmente um conjunto 
de palavras que serviram como critério para uma busca 
combinada. São elas: “biblioteca/ leitura- leituras”, “biblioteca/ 
leitor- leitores”, “biblioteca/ ato de ler”, “biblioteca - história 
da leitura”.  

A essa primeira busca, seguiu-se a leitura atenta e 
minuciosa dos resumos encontrados, num universo de cerca de 
246 trabalhos, a fi m de selecionar aqueles que pareciam melhor 
contemplar os objetivos desse trabalho. Esse movimento 
gerou um conjunto inicial de 104 de teses e dissertações, que 
foram objeto de arquivo digital e foram também impressos no 
mesmo formato disponibilizado pelo banco de dados online, 
organizados em pasta catálogo: por ano de defesa e ordem 
alfabética de autores. 

Nesse momento, procedemos à leitura atenta dos resumos 
levantados e selecionados de modo a propor uma primeira 
distribuição desse material por grupos de trabalhos com 
diferentes focos.  

O próximo passo será a construção de uma planilha do 
Excel que contemplará os itens: tipo de pesquisa (mestrado 
ou doutorado), ano de defesa, instituição, setor (pública ou 
privada), região, sexo do orientando, sexo do orientador, área e 
palavras-chave. Esperamos com ela facilitar a visualização dos 
dados e tabular os resultados de natureza quantitativa

O levantamento e seleção das informações pertinentes 
ao trabalho e sua inserção na planilha permitirão a obtenção, 
descrição, correlação e análise de sub-conjuntos de informação, 
ligados, sobretudo, aos dados de identifi cação das pesquisas 
acadêmicas. 

A leitura dos resumos permitirá categorizá-los, 
qualitativamente falando, em aspectos como: tendências 

9 - Disponível em: http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses.
10 - Disponível em: http://bdtd.ibict.br/
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apresentadas; aspectos preponderantes e não tratados; 
referenciais de apoio; resultados; etc. a fi m de descrevê-los 
e discuti-los de acordo com os objetivos propostos por esse 
trabalho. 

Essa discussão se apoiará na leitura da literatura referente 
ao tema do trabalho, de forma a poder fazer sentido numa 
conjuntura em que a biblioteca, como instituição, vem ocupando 
posição preponderante nas discussões a respeito da formação dos 
leitores. Trata-se de um esforço que contribui para a construção 
de uma história da leitura no Brasil, no que diz respeito a história 
de sua discussão em relação com a  biblioteca. 

Esses trabalhos se multiplicaram no contexto dos referencias 
trazidos por autores da história cultural – especialmente no que 
diz respeito ao livro e a leitura – que colocaram a necessidade e 
oportunidade de trabalhos apoiados em fontes primárias, dados 
de arquivos, etc. 
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Resumo

A presente pesquisa está sendo desenvolvida na disciplina de 
Estágio Supervisionado II no curso de Licenciatura em Matemática 
- UESB na turma do 7º semestre com 11 alunos, no município 
de Vitória da Conquista, tendo como sujeitos da pesquisa os 
orientadores de estágio, alunos/estagiários e professores/regentes. 
A intenção é desenvolver um trabalho utilizando dois recursos 
tecnológicos, o Google Docs e o Moodle, como ambientes de 
interação individual e coletivo, respectivamente, possibilitando 
trazer para disciplina de Estágio Supervisionado discussões e 
refl exões partilhadas sobre a construção da identidade e a práxis 
docente, ampliando assim o espaço sala de aula presencial. Trata-
se de uma pesquisa de natureza qualitativa, cujos instrumentos 
utilizados serão a observação de aulas, entrevistas, questionários, 
diários de campo e participação direta dos envolvidos no processo. 
Os resultados parciais evidenciaram que recursos tecnológicos 
utilizados como ambiente de discussão, refl exão e interação 
contribuem positivamente para prática pedagógica do professor 
estimulando o aluno numa participação ativa, signifi cativa e uma 
maior abertura ao diálogo.
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Estágio supervisionado; licenciatura em matemática; 
Google Docs; docência.
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Abstract

This research is being developed in the discipline 
of Supervised Internship II in the Bachelor’s Degree in 
Mathematics - UESB in the class of the 7th semester with 11 
students in Vitória da Conquista, and as subjects of research 
mentors internship, students / trainees and teachers / conductors. 
The intention is to develop a job from two technological 
resources, Google Docs and Moodle environments as 
individual and collective interaction, respectively, making 
it possible to bring discipline Supervised discussions and 
shared refl ections on the construction of identity and teaching 
practice, thereby extending the space classroom attendance. 
This is a qualitative research, whose instruments are used 
to classroom observation, interviews, questionnaires, fi eld 
diaries and direct participation of those involved in the process. 
Partial results showed that technological resources used as 
an environment for discussion, refl ection and interaction 
contribute positively to the teacher’s pedagogical practice 
stimulating student participation in active, meaningful and 
greater openness to dialogue.

Keywords

Supervised in-service training; Mathematics education 
degree; Google Docs; teaching.
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Introdução

Após seis anos trabalhando com disciplina de Estágio 
Supervisionado, analisando relatórios, memoriais e demais 
trabalhos dos alunos/estagiários do curso de Licenciatura 
em Matemática, foi possível diagnosticar que esses alunos 
enfrentam diversas difi culdades no processo de ensino da 
disciplina Matemática. “No ato do ensino o professor se 
defronta com as verdadeiras difi culdades, obstáculos reais, 
concretos, que precisa superar. Nessa situação ele aprende”. 
(PINTO, 1997).

É comum escutar aluno/estagiário lamentando que o curso 
de licenciatura não prepara para a prática em sala de aula, além 
das difi culdades de planejamento, da articulação da teoria com 
a prática, de relacionar os conhecimentos adquiridos durante a 
graduação com o planejamento pedagógico. Para Melo (2001):

Esse tipo de relação entre teoria e prática, decisiva 
para o professor porque ele terá que refazê-la com seus 
alunos, é relevante para qualquer situação de formação 
profi ssional: o aluno da licenciatura em matemática, 
por exemplo, tem que compreender o signifi cado e 
a função dos vários anos de cálculo integral a que é 
submetido, mesmo que não se destine ao magistério da 
matemática. (MELO 2001-p. 2)         

O que se percebe é que em contato com a sala de aula, os 
estagiários acabam por repetir metodologias conservadoras, 
muitas vezes por eles criticadas, como por exemplo, um ensino 
descontextualizado, linguagem abstrata supervalorizando 
regras, processos de memorização, distanciamento entre teorias 
e práticas pedagógicas, difi culdades intrínsecas a matemática, 
bem como o isolamento dessa disciplina perante as demais 
áreas de conhecimento. Neste contexto Nóvoa (1991) aborda 
que não basta deter o conhecimento para o saber transmitir 
a alguém, é preciso compreender o conhecimento, ser capaz 
de reorganizá-lo, ser capaz de reelaborá-lo e de transpô-lo em 
situação didática em sala de aula. 

Em seu estudo sobre a aprendizagem docente, a partir de 
experiências com formação, Hernández (2002) sinaliza alguns 

entraves para o aprendizado signifi cativo de professores, 
entre os quais: a concepção essencialmente prática do fazer 
pedagógico, busca pela funcionalidade estreita do conhecimento, 
generalização das práticas pedagógicas, desinteresse sobre 
entender os mecanismos e processos de aprendizagem das 
crianças e adolescentes, a consequente dicotomia entre 
teoria e prática que gera uma falta de defi nição quanto à base 
epistemológica que o orienta no campo da educação ou na sua 
área específi ca de conhecimento.

Pensando em todas essas questões, essa pesquisa visa trazer 
para disciplina de Estágio Supervisionado uma discussão sobre 
a construção da identidade docente e possibilitar, através de 
relatos refl exivos no diário feito no Google docs., no ambiente 
virtual Moodle e em discussões na sala de aula, que o aluno/
estagiário investigue e refl ita sobre a sua prática docente no 
período de estágio.

O Google Docs, é uma ferramenta do Google  que  funciona 
online, apesar de já existir um programa que permite a sua 
utilização mesmo offl ine ( Google Gears). Com o google docs,é 
possível criar, editar, compartilhar, publicar  artigos, através dos 
recursos, como o processador de texto, editor de apresentações, 
de planilhas, de desenho e de formulários. Sendo possível  
convidar pessoas para partilhar alterações nos seus documentos 
em tempo real e efetuar alterações em conjunto e ao mesmo 
tempo,  visualizar quem está editando e  “bater papo” com essa 
pessoa conforme as alterações que são inseridas.

         O Modlle é um software livre, de apoio à aprendizagem, 
executado num ambiente virtual de aprendizagem, que 
possibilita um trabalho colaborativo, que encontra-se fortemente 
apoiada na pedagogia social construcionista, acessível através 
da Internet, de uma rede local ou intranet, que permite a criação 
de cursos “on-line”, páginas de disciplinas, grupos de trabalho 
e comunidades de aprendizagem, estando disponível em 75 
línguas diferentes. Conta com 25.000 websites registados, em 
175 países. Foi criado pelo educador e cientista computacional 
Martin Dougiamas ) as bases para constituição de uma relação 
dialógica com as tecnologias e o redimensionamento da prática 
pedagógica. Para Alves (2001, p.28) as “práticas pedagógicas 
em que a informática, a escrita e a oralidade sejam consideradas, 
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em sua complexidade, como tecnologias do pensamento, 
adjuvante das produções dos alunos” .

Muito se tem discutido sobre uma proposta de reforma 
curricular nos cursos de licenciatura, que prepare melhor o 
aluno para docência. Já se tem um avanço que é referente à 
RESOLUÇÃO CNE/CP nº 2 / 2002 no Art. 1º, que institui 
que a carga horária dos cursos de Formação de Professores da 
Educação Básica, em nível superior, em curso de licenciatura, 
de graduação plena, será efetivada mediante a integralização 
de, no mínimo, 2800 (duas mil e oitocentas) horas, nas quais a 
articulação teoria-prática garanta, nos termos dos seus projetos 
pedagógicos, as seguintes dimensões dos componentes comuns:

I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente 
curricular, vivenciadas ao longo do curso; 
II - 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular 
supervisionado a partir do início da segunda é outro 
aspecto importante para refl exão. 

Podemos perceber que é uma carga horária considerável para 
se trabalhar prática, porém é lamentável que o aluno chegue ao 
fi nal do curso se sentindo despreparado para o trabalho docente. 
É necessário discutir como se vêm trabalhando as disciplinas 
de prática. Esta pesquisa procura analisar : Como trabalhar a 
disciplina de Estágio Supervisionado de forma a contribuir 
que o aluno/estagiário perceba que a formação docente é um 
processo contínuo e a construção da identidade é individual?   
De que modo o estágio pode ser para o aluno/estagiário um 
momento de refl exões e descobertas, construção de saberes 
ao invés de um período de obrigação curricular e repetição de 
práticas conservadores?

Melo (2001) aborda que a prática deverá estar presente 
desde o primeiro dia de aula do curso superior de formação 
docente, em tempo real, por meio da presença orientada em 
escolas de educação infantil e ensino fundamental e médio, 
ou de forma mediada pela utilização de vídeos, estudos de 
caso, depoimentos e quaisquer outros recursos didáticos que 
permitam a reconstrução ou simulação de situações reais.

A discussão em relação à prática se dá exatamente por 

perceber que existe uma dicotomia entre teoria e prática 
específi ca da formação do professor: a aprendizagem da 
transposição didática do conteúdo, seja ele teórico ou prático. 
A prática do curso de formação docente é o ensino; portanto, 
cada conteúdo que é aprendido pelo futuro professor no seu 
curso de formação profi ssional, precisa estar permanentemente 
relacionado com o ensino desse mesmo conteúdo na educação 
básica (MELO, 2001).

           Portanto esta pesquisa objetiva analisar como a disciplina 
de Estágio Supervisionado e consequentemente como o período 
de estágio pode contribuir para discussão sobre a construção 
da identidade docente proporcionando uma investigação e 
refl exão da própria prática que é de fundamental importância 
diante das difi culdades percebidas pelos estagiários durante o 
acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos e observados 
em relação à prática pedagógica dos estagiários. E ainda de que 
maneira as tecnologias de informação e comunicação podem 
contribuir para auxiliar o orientador de estágio proporcionando 
uma maior interação entre estagiário e professor- regente no 
Estágio Supervisionado do curso de Matemática. 

Estágio supervisionado e a importância das tecnologias 
como instrumentos de mediação

O Estágio Supervisionado é o período no curso de 
licenciatura em que o aluno tem a oportunidade de colocar em 
prática seus conhecimentos, habilidades, articular a teoria com a 
prática, construção da identidade como docente, “um momento 
privilegiado no desenvolvimento das habilidades voltadas para 
a fundamentação, diálogo e intervenção na realidade.” (LIMA 
e PIMENTA, 2004).  Por conta disso, representa um momento 
de medo, ansiedade e para outros é chegado o momento tão 
sonhado e desejado. 

Para Santana (2010) a tecnologia é uma maneira de 
conseguir uma inovação ou uma mudança na forma de se 
trabalhar a sala de aula, além do limite das quatro paredes, e o 
que tem grande importância nisso é a internet e com a criação 
dos computadores pessoais, isso ganha uma nova confi guração, 
estabelecendo e proporcionando outras relações, e novas 
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situações e com isso criando novas maneiras de se aprender. 
O acesso à rede, por parte do sistema educativo vem sendo 
ampliado gradativamente, demonstrando que a potencialidade 
para fi ns didáticos deste meio, ainda tem muito a oferecer 
(GALLIANI, 2004). 

Segundo Gouvêa (1999), os recursos tecnológicos 
auxiliando a prática do professor não irão substituir o papel do 
professor, pelo contrário: 

“O professor será mais importante do que nunca, pois 
ele precisa se apropriar dessa tecnologia e introduzi-la 
na sala de aula, da mesma forma que um professor, um 
dia, introduziu o primeiro livro numa escola e teve de 
começar a lidar de modo diferente com o conhecimento 
sem deixar as outras tecnologias de comunicação de 
lado. Continuaremos a ensinar e a aprender pela palavra, 
pelo gesto, pela emoção, pela afetividade, pelos textos 
lidos e escritos, pela televisão, mas agora também pelo 
computador, pela informação em tempo real, pela tela 
em camadas, em janelas que vão se aprofundando às 
nossas vistas...” (GOUVÊA, 1999 p.70).

Atitudes assim que podem ser incorporadas na prática 
do professor de qualquer série, afi nal “os ambientes digitais 
oferecem novos espaços e tempos de interação com a 
informação e de comunicação entre os mestres e aprendizes. 
Ambientes virtuais de ensino onde se situam formas 
desgrudadas da geometria aprisionada de tempo, espaço e 
relações hierarquizadas de saber existentes nas estruturas 
escolares tradicionais.” (KENSKI, 2008).

Dessa maneira as possibilidades pedagógicas de recursos 
tecnológicos quando utilizados como estratégias de apoio em 
atividades de acompanhamento e supervisão em atividades 
de estágio. As redes digitais possibilitam organizar o ensino 
e a aprendizagem de forma mais ativa, dinâmica e variada, 
privilegiando a pesquisa, a interação e a personalização em 
múltiplos espaços e tempos presenciais e virtuais (MORAN, 
2007). 

Para Valente (2008) com a evolução constante das 
tecnologias, faz-se necessário que os educadores dominem 

essas tecnologias para que possam ser exploradas nas diversas 
situações educacionais. Seja para acessar informações 
comunicando com outras pessoas estabelecendo relações 
de cooperação solucionando problemas, ou representando e 
construindo novos conhecimentos.

Caminhos trilhados

A pesquisa em andamento é de natureza qualitativa 
por possibilitar um contato direto com a realidade a ser 
pesquisada, ou seja, no caso específi co da disciplina de Estágio 
Supervisionado  na UESB, com dois encontros por semana  
de 3 aulas cada , em que tínhamos a oportunidade de estar 
discutindo várias questões relatadas nos diários, observação 
dos  alunos/estagiários nas escolas e acompanhamento dos 
relatos desses alunos através dos diários no Google Docs, 
além disso,acompanhamento individual. A pesquisa qualitativa  
procura aprofundar-se na compreensão dos fenômenos 
estudados, ações dos indivíduos, grupos ou organizações em 
seu ambiente e contexto social, interpretando-os segundo a 
perspectiva dos participantes da situação enfocada, sem se 
preocupar com representatividade numérica e generalizações 
estatísticas.  Assim sendo, a interpretação, e a consideração 
do pesquisador como principal instrumento de investigação e 
a necessidade deste de estar em contato direto com o campo, 
para captar os signifi cados das interações e comportamentos 
observados, revelam-se como características da pesquisa 
qualitativa (JUDITH, MAZZOTTI & GEWANDSZNAJDER, 
1998). E ainda na visão de GOLDENBERG (1999, p.14):

(...) a preocupação do pesquisador, nesta abordagem, 
não é com a representatividade numérica do 
grupo pesquisado, mas com o aprofundamento da 
compreensão de um grupo social, de uma organização, 
de uma instituição, de uma trajetória, etc. 

Para Borba (2004) a pesquisa qualitativa vem ganhando 
espaço na Educação Matemática a partir dos programas de 
Pós-Graduação em Educação Matemática, como o da UNESP 
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de Rio Claro, por volta do ano de 2000. Desta maneira muitos 
trabalhos têm sido desenvolvidos utilizando essa abordagem, 
assim como a diversidade de linha de pesquisa, incluindo 
Tecnologias da Inteligência (BORBA & PENTEADO, 2003). 

Enuanto que para Garnica (2004), a pesquisa qualitativa se 
caracteriza com as seguintes características: 

(a) a transitoriedade de seus resultados; (b) a 
impossibilidade de uma hipótese a priori, cujo 
objetivo da pesquisa será comprovar ou refutar; 
(c) a não neutralidade do pesquisador que, no 
processo interpretativo, vale-se de suas perspectivas 
e fi ltros vivenciais prévios dos quais não consegue 
se desvencilhar; (d) que a constituição de suas 
compreensões dá-se não como resultado, mas numa 
trajetória em que essas mesmas compreensões e também 
os meios de obtê-las podem ser (re) confi guradas; e 
(e) a impossibilidade de estabelecer regulamentações, 
em procedimentos sistemáticos, prévios, estáticos e 
generalistas (p. 86).

Os instrumentos utilizados na presente pesquisa são a 
observação, gravação de aulas , entrevistas, questionários, diários 
no Google Docs, ambiente virtual Moodle e participação direta 
dos envolvidos no processo, no caso específi co, professores/
orientadores, aluno/estagiário e professor/regente. Segundo 
Alves, Mazzotti & Gewandsznajder (1998, p.163), as pesquisas 
qualitativas possuem características multimetodológicas, por 
utilizar uma grande variedade de procedimentos e instrumentos 
para coleta de dados.

Instrumentos metodológicos
  
Nessa pesquisa tem como um dos principais instrumentos, 

o diário individual no Google Docs , tanto para o estagiário 
quanto para o regente em que são feitas anotações após 
cada aula, em todas as etapas do estágio (observação, 
cooparticipação e regência). 

Na visão de Barbier (2002), o diário é denominado como 
instrumento de investigação, no qual “cada um anota o que 

sente o que pensa o que medita, (...) o que constrói para dar 
sentido ao que faz à sua vida”. 

Já para Zabalza (2004) o diário é um facilitador do 
estabelecimento do processo de aprendizagem que pode ser 
reconhecido nas seguintes categorias de fenômenos: 

I - Processo de se tornar consciente da própria atuação ao 
ter de identifi car seus componentes para narrá-los; 
II - Processo de recodifi car essa atuação (transformar a 
ação em texto), o possibilita a racionalização das práticas 
e sua transformação em fenômenos modifi cáveis (e, 
portanto, possíveis de melhorar). (ZABALZA 2004, p. 
27)

O objetivo de utilizar essa interface (Google Docs) é permitir 
que o estagiário refl ita sobre a sua prática, possibilitando 
uma discussão sobre a construção da identidade docente, 
crescimento pessoal e desenvolvimento da autonomia. Na 
visão de Lima (2005), o trabalho com os Diários na formação 
inicial possibilita a refl exão sobre a própria prática docente e 
para a socialização de experiências, possibilitando o avanço na 
formação, na autonomia e no profi ssionalismo dos docentes.

No diário o estagiário escreve um relato da experiência de 
estágio, de forma refl exiva, fazendo suas anotações, dúvidas, 
relatos das aulas e até mesmo desabafos, tudo relacionado ao 
período de estágio, interagindo diretamente com o professor /
orientador. No caso específi co do diário para o professor/regente 
servirá como análise da prática pedagógica do estagiário, que 
envolve o planejamento pedagógico e execução do plano, além 
de permitir uma refl exão das aulas que servirão para discussão 
e enriquecimento do conhecimento profi ssional de professores 
em formação inicial e também para os formadores, além de 
proporcionar uma melhor interação entre o professor/orientador 
e estagiário. 

Outro aspecto a ser considerado é a troca de experiência 
com o professor/regente que tem contato direto com o Ensino 
Básico de escolas públicas e possibilita uma troca de saberes 
com o orientador de estágio, que muitas vezes não trabalha 
mais com o Ensino Básico ou nunca trabalhou. Vale ressaltar 
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que todos os assuntos considerados relevantes para o estágio 
que apareçam nas anotações nos diários do Google Docs 
serão discutidos em sala de aula entre o orientador de estágio 
e estagiário, além de algumas reuniões envolvendo todos os 
sujeitos da pesquisa (orientador de estágio, oito regentes e onze 
estagiários).

Com essa pesquisa estudamos o local, ou seja, o âmbito 
escolar, as relações de alunos, professores/estagiários, 
professores/regentes e o processo de ensino-aprendizagem 
da matemática, procurando compreender e ser o mais preciso 
na observação. Utilizaremos também como instrumentos, a 
entrevista, questionários, estudo bibliográfi co e revisão da 
literatura, que abrange a leitura de livros, periódicos, teses, 
dissertações e documentos sobre o Estágio Supervisionado. 

Considerações parciais dos resultados

Durante o processo da pesquisa, percebe-se o quanto 
ela é pertinente, especialmente por explorar as tecnologias, 
uma área cuja importância tem aumentado bastante. Ao lado 
desse aspecto, há também o desafi o de incorporar na prática 
pedagógica as interfaces tecnológicas para Educação presentes 
no mundo contemporâneo.

Compartilhar com os alunos algumas horas de um trabalho 
diferenciado do tradicional foi uma estratégia que contribuiu 
na identifi cação das difi culdades por eles apresentadas durante 
o período de estágio em relação à prática pedagógica; 
difi culdades estas relacionadas principalmente na articulação 
da teoria com a prática; o desprestígio da Licenciatura em 
detrimento do Bacharelado (fato relacionado à atividade que 
o Licenciado vai exercer que é a docência no Ensino Básico); 
carência de uma formação teórico-prática no campo da 
Educação Matemática por parte dos professores formadores dos 
cursos de Licenciatura; descontextualização do conhecimento 
matemático com a realidade e com a história.

Pode-se perceber como são muitas as possibilidades 
pedagógicas de recursos tecnológicos quando utilizados 
como estratégias de apoio em atividades de acompanhamento 
e supervisão em atividades de estágio. As redes digitais 

possibilitam organizar o ensino e a aprendizagem de forma mais 
ativa, dinâmica e variada, privilegiando a pesquisa, a interação 
e a personalização em múltiplos espaços e tempos presenciais e 
virtuais (MORAN, 2007).

Acrescenta-se ainda a ausência de uma cultura acadêmica 
que leve o estagiário a refl etir criticamente sobre a prática 
pedagógica durante o período de estágio. Muitos professores/
orientadores de estágio adotam o diário de campo nas disciplinas 
de Estágio Supervisionado com o objetivo de possibilitar ao 
aluno/estagiário fazer os relatos da experiência do período de 
regência, mas o que se percebe é que da forma como é cobrado 
o diário, não se aproveita muito do que é escrito, não se faz uma 
refl exão, discussão do que foi relatado, fi cando apenas como 
instrumento de avaliação do aluno. Assim as experiências 
relatadas fi cam apenas no papel, o debate das questões de 
estágio, na maioria das vezes, não vão para sala de aula. Já o 
diário construído no Google Docs engloba muitos aspectos 
positivos observados no desenvolvimento da pesquisa. Dentre 
eles, temos: 

  Constância no relato - O aluno é motivado para escrever 
tudo que se passou no estágio após cada aula dada. Ele 
relata as experiências com uma frequência impressionante.

  Riqueza de detalhes- Quando o aluno escreve, ele consegue 
colocar tudo de forma clara e objetiva no documento, o que 
não acontece quando está verbalizando. O diferencial no 
DOC é a possibilidade de escrever, apagar e reescrever o 
tempo todo, de forma prática e objetiva. 

  Relatos refl exivos- Permite ao estagiário estar o tempo 
todo refl etindo sobre a sua prática. O orientador de estágio 
colabora no sentido de fazer questionamentos à medida que 
vai lendo as anotações.

  Feedback imediato- O orientador de estágio acompanha 
os diários com uma frequência maior e pode dar o retorno 
imediato, fazer comentários, questionamentos quase que 
diariamente. 

  Possibilidade de comunicação síncrona- Estagiário e 
professor conectados ao mesmo tempo, o que possibilita 
um atendimento individualizado. 
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  Discussão sobre o planejamento- O estagiário pode anotar 
o seu planejamento e o professor estar dando sugestões 
e fazendo correções. Acontece uma troca de saberes, de 
experiências. É um processo colaborativo. 

  Naturalidade e facilidade em lidar com essa ferramenta 
por parte do estagiário – A intimidade que o aluno tem 
com essas interfaces (computador e internet), incentiva e 
estimula à escrita. Antes era difícil solicitar a um aluno, 
em especial de Matemática, redigir um texto. Hoje, 
com ascensão dos meios digitais, isso acontece quase 
que naturalmente. Cabe ao professor orientar para que 
posteriormente seja um trabalho científi co, mesmo que ele 
escreva de forma descontraída, mas ir pontuando, fazendo 
as devidas correções.

  Permite reler tudo que escreveu, refl etir e até modifi car 
se for o caso- Tudo que o aluno escreve, fi ca lá salvo no 
documento (internet), o que possibilita estar relendo e 
refl etindo sobre as mudanças ocorridas, ou não, durante o 
estágio. É possível analisar o crescimento, as difi culdades 
encontradas e de como ele lida com cada situação. O próprio 
aluno percebe as transformações no decorrer do processo. 

  Acesso ao diário de qualquer lugar que tenha internet 
– Como o diário é redigido no Google Docs, ele fi ca salvo 
na internet, então em qualquer lugar que o aluno estiver, 
ele pode fazer anotações. Essa fl exibilidade de horário é 
excelente tanto para o estagiário quanto para o professor, 
principalmente hoje, com os computadores portáteis. As 
ideias não se perdem.

  Ser autor- Quando termina o estágio, o que se percebe é que o 
aluno escreveu um texto, cheio de refl exões, dúvidas, angústias, 
medos, alegrias e superações. Ele escreveu a sua experiência 
de estágio. É autor do próprio texto, da própria história.

  Desenvolver habilidades de leitura e escrita – Esse 
aspecto é de uma riqueza fascinante, pois aquele aluno que 
parecia não gostar de escrever, em poucos dias já produziu 
um texto de várias páginas, diga-se de passagem, escrevendo 
com paixão, por se tratar da sua experiência. O professor, 
por sua vez, sempre orientando para que o aluno não fi que 
repetindo os “vícios de linguagem computacional”.

  Comunicação bidirecional, direta e instantânea – 
Permite uma maior interação entre estagiário e orientador, 
pois o professor pode estar fazendo questionamentos o 
tempo todo e o aluno respondendo. O diário é do aluno, 
mas o professor também fi ca como editor, o que possibilita 
essa comunicação instantânea .

  Argumentação e contra-argumentação- Durante a 
construção do texto, o aluno vai descobrindo a importância 
de ter argumentos para sustentar uma opinião e defender o 
seu ponto de vista. Para isto, é necessário analisar as ideias 
e sintetizá-las. É uma discussão saudável, pois professor 
e aluno debatendo (argumentando e contra-argumentando) 
no texto de uma forma quase que natural, pois a intenção 
do professor é exatamente fazer questionamentos para que 
o aluno faça os relatos de forma fundamentada e justifi cada, 
que não sejam falas vagas, sem conteúdo. 

  Abertura ao diálogo- Com esse diário, o professor vai 
abrindo espaço para uma intimidade ímpar com o aluno, 
ocasionando uma maior abertura ao diálogo, sem medos 
e receios. Essa abertura proporciona uma liberdade de 
expressão, de comunicação, fazendo com que o aluno se 
sinta mais tranquilo e seguro, até mesmo na sala de aula 
com os colegas.

  Relatos pessoais, medos, sonhos e decepções – A 
passagem do processo de aluno para professor provoca 
diversos sentimentos nos estagiários. Tudo isso é relatado 
no diário do Google Docs de forma clara, sem receios. O 
mais interessante é a possibilidade do professor levar esses 
escritos e compartilhar com a turma toda, pois na maioria 
das vezes, eles passam por sentimentos semelhantes e não 
conseguem verbalizar isso na sala de aula. O professor só 
pode levar um tema escrito no diário para aula em comum 
acordo com o autor do texto, pois o diário é pessoal, porém 
existem colocações importantes para todos. Cabe ao 
professor saber conduzir esse processo.

É importante destacar que estamos em fase de aplicação e 
coleta de dados, mas já é possível diagnosticar que os relatos no 
diário contribuem para que os alunos/estagiários encontrem força 
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e estímulo para conduzir o estágio com determinação, confi ança 
e qualidade. Em alguns casos, até mesmo permanecer no estágio. 

Fica implícito aqui, o convite a uma refl exão sobre 
as considerações feitas neste trabalho, na busca pelo 
desenvolvimento de novas propostas para as disciplinas de 
Estágio Supervisionado, que contemplem os aspectos que 
foram destacados, possibilitando aos futuros professores 
transformações e inovações no processo de ensino da 
matemática e com um auxílio de recursos tecnológicos, como 
o Google Docs, têm sido possível discutir todas essas questões 
em sala de aula, fazendo com que o próprio aluno/estagiário 
refl ita sobre a sua prática.

Referências

ALVES, Evandro. Escrita Digital e Educação de Jovens e 
Adultos: produzindo sentidos num encontro inusitado. 
Porto Alegre: PPGEDU/FACED/UFRGS. 2001. Artigo.

BARBIER, René. A pesquisa-ação. Trad. Lucie Didio. 
Brasília: Plano Editora, 2002.
CARR, W.; KEMMIS, S. Becoming critical: knowing 
through action research.Londres: Falmer Press, 1986.

FREIRE, Paulo. Comunicação ou extensão. Paz e Terra, São 
Paulo, 197BARRETO, Raquel (org). Tecnologias educacionais 
e educação a distância: avaliando políticas e práticas. Rio de 
Janeiro: Ed. Quartet. 2001.

GALLIANI, Luciano. La scuola in rete. Roma: Editori 
Laterza. 2004.

GOUVÊA, Sylvia Figueiredo. Os caminhos do professor na 
Era da Tecnologia - Acesso Revista de Educação e Informática, 
Ano 9 - número 13 - abril 1999.

FIORENTINI, D. (org.) Formação de professores de 
Matemática: Explorando novos caminhos com outros 
olhares. Campinas: Mercado de Letras, 2003.  

FIORENTINI, Dario.(Org.)  A formação do professor que 
ensina matemática: perspectiva e pesquisas. Belo Horizonte 
(MG): Autêntica, 2006.

HERNÁNDEZ, Fernando. A importância de saber como 
os docentes aprendem.2002.Disponível em: < http://www.
revistapatio.com.br/patio/patio.htm>. 

KENSKI, V. M. Processos de interação e comunicação 
mediados pelas tecnologias. In: ROSA, D., SOUZA, V. 
(orgs.). Didática e práticas de ensino: interfaces com diferentes 
saberes e lugares formativos. Rio de Janeiro: DP&A, 2008.

LIMA, Maria do Socorro e PIMENTA Selma Garrido. Estágio 
e Docência. São Paulo: Cortez Editora, 2004.

MELO, G. N. de. Formação inicial de professores para a 
educação básica: uma (re)visão radical (versão preliminar para 
discussão interna). São Paulo: texto, out-nov/2001.

MORAN, José Manuel. A educação que desejamos: novos 
desafi os e como chegar lá. Campinas: Papirus, 2007. 

NACARATO, Adair Mendes. A escola como locus de formação 
e de aprendizagem: possibilidades e riscos da colaboração. 
IN:  Cultura, formação e desenvolvimento profi ssional de 
professores que ensinam Matemática. FIORENTINI, Dario; 
NACARATO, Adair Mendes (Org.). São Paulo: Autêntica, 
2005.

NACARATO, Adair Mendes et al. Professores e futuros 
professores compartilhando  aprendizagens: dimensões 
colaborativas em processos de formação. IN:  A formação do 
professor que ensina matemática. NACARATO, Adair Mendes; 
PAIVA, Maria Auxiliadora Vilela (Org.). Belo Horizonte: 
Autêntica, 2006.

NÓVOA, Antônio. Profi ssão professor. Porto, Porto Editora, 
1991



GOOGLE DOCS: CONSTRUÇÃO DE UM DIÁRIO REFLEXIVO NA DISCIPLINA DE ESTÁGIO SUPERVISONADO...

60LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

PIAGET, J. (1976) - Equilibração das Estruturas Cognitivas. 
Trad. Marion M.S. Penna.  Rio de Janeiro.

PINTO, Álvaro de Vieira. Sete lições sobre educação de 
adultos. 1997.

TOSCHI, Mirza Seabra. TV Escola: o lugar dos professores 
na política de formação docente. In: BARRETO, Raquel (org). 
Tecnologias educacionais e educação a distância: avaliando 
políticas e práticas. Rio de Janeiro: Ed. Quartet. 2001.

VALENTE, José Armando. A escola como geradora e gestora 
do conhecimento: o papel das tecnologias de informação e 
comunicação. In: GUEVARA, A. J. H.; ROSINI, A. M. (Org.). 
Tecnologias emergentes: organização e educação, São Paulo: 
Learning, 2008. 

VYGOTSKY, Lev Semyonovitch. A formação Social da 
mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos 
superiores. Org. Michael Cole...[et al.]; tradução José Cipolla 
Neto [et al.], São Paulo, Martins Fontes, 1994.

ZABALZA, Miguel A. Os diários de aula: um instrumento 
de pesquisa e desenvolvimento profi ssional. Porto Alegre: 
Artmed, 2004.



LUZ, CÂMERA, AÇÃO! FAMÍLIA E INFÂNCIA
Carla Cristina Lima de Almeida1

Carla Valesini2

1 - Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FSS/UERJ).
2 - Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FSS/UERJ).

Resumo

O trabalho analisa os resultados de um grupo focal realizado 
com pais e mães em uma unidade de educação infantil na zona norte 
do Rio de Janeiro. Busca compreender experiências e concepções 
sobre cuidados com os fi lhos, usando o cinema como mediador 
do debate. Foram exibidos trechos de três longas-metragens que 
tratam da temática família e infância. A pesquisa observou que o 
nascimento dos primeiros fi lhos acarreta uma reorganização de suas 
identidades, momento vivenciado por uma “despersonalização” 
dos pais. Além disso, encontrou uma valorização de interações 
com as crianças baseadas na afetividade e intimidade. O grupo 
possibilitou uma refl exão sobre os contextos de aprendizagem e 
crescimento oferecidos às crianças, demarcando a importância 
da mediação das tecnologias, do convívio familiar, bem como 
a difi culdade de dispor do espaço urbano em suas experiências. 
Este aspecto reforça a predominância do lazer dentro de casa e 
as limitações do convívio social e até mesmo com a família 
extensa por parte das crianças. A partir desse material levantamos 
questionamentos relacionados aos signifi cados contemporâneos 
atribuídos a temas como infância, paternidade, maternidade 
destacando-se diferenciações geracionais neste processo.

  
Palavras-chave

Família; infância; cuidado; educação; Grupo Focal.

Abstract

The paper analyzes the results of a focus group conducted with 
mothers and fathers in a childhood education unit in the 
north of Rio de Janeiro. It seeks to understand experiences 
and views on child care, using the fi lm as a mediator of the 
debate. We show parts of three feature fi lms that deal with 
the theme family and childhood. The survey noted that the 
birth of the fi rst children causes a reorganization of their 
identities, when experienced by a “depersonalization” of the 
parents. Moreover, he found an enhancement of interactions with 
the children based on affection and intimacy. The 
group provided a refl ection on the contexts of learning and 
growth offered to children, pointing out the importance 
of mediation in technology, the family life as well as the 
diffi culty of disposing of urban space in his experiments. This 
reinforces the predominance of leisure in the home and the 
limitations of social life and even with the extended family by 
children. From this material we raised questions related to 
the meanings attributed to contemporary issues such 
as childhood, fatherhood, motherhood emphasis 
on generational differences in this process.

Keiwords

Family; childhood; care; education; Focus Groups
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1. Introdução

Este trabalho tem por objetivo discutir os resultados parciais 
da pesquisa “Família e Infância: no ‘contratempo’ do cuidado 
de crianças”, fi nanciada pela Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ)3. Trata-se de um estudo 
sobre os modos de cuidar de crianças pequenas, apreendidos 
a partir das experiências de um grupo de pais, cujas crianças 
frequentam a educação infantil numa escola situada na zona 
norte do Rio de Janeiro. A pesquisa produziu um catálogo com 
fi lmes que tratam do tema infância e família.

Algumas questões nos acompanham ao longo do processo 
de pesquisa. Uma primeira ideia central ao nosso estudo é que 
a tarefa de cuidar de crianças está vinculada ao modo como 
os sujeitos equacionam narrativas de gênero. No caso da 
paternidade confrontam-se leituras sobre a ausência paterna 
junto aos fi lhos ou na vida familiar e a crescente valorização 
da paternidade afetuosa e envolvente. Quanto às mulheres, a 
maternidade põe em evidência projetos subjetivos confl itantes 
com cuidados na infância, tais como carreiras profi ssionais 
e satisfação pessoal. Como os fi lmes jogam com estas 
perspectivas? E quais as respostas dos pais e mães a esses 
cenários?

Ao lado da ideia de construção de um adulto cuidador - 
capaz de gerenciar e produzir cuidados específi cos a um ser 
dependente e frágil - emerge a compreensão da criança como 
produtora de cultura, ativa nas suas relações com o seu entorno. 
Essa criança é cada vez mais um ser com necessidades próprias, 
anseios, portanto, um ser também a ser satisfeito. Assim, quais 
são as necessidades de cada criança em seus diferentes contextos 
e expressões biográfi cas, sociais, históricas e culturais? Como 
os pais negociam com essas necessidades e respondem a 
elas? Que expectativas e percepções possuem acerca das suas 
crianças?   

Cuidar - educar uma criança é também um campo permeado 
por signifi cados. A cada dia espera-se que tais estímulos sejam 

não apenas quantitativos, porém qualitativos. O que fazer com 
as crianças? O que é construir um contexto rico, estimulante, 
no cotidiano familiar? Como saber se as crianças vivem estes 
contextos como estimulantes?

Podemos resumir que nossas inquietações de pesquisa 
nos conduziram a três eixos: a relação entre identidades 
de gênero e construção da paternidade e maternidade; a 
percepção da infância e da criança como produtora de cultura 
e os desdobramentos nos cuidados a serem oferecidos a ela; a 
preocupação e capacidade das famílias de oferecer contextos 
estimulantes para o crescimento e aprendizagem infantis.

Com estes questionamentos partimos para o trabalho de 
campo o qual foi estruturado de modo a fornecer elementos 
para a análise dos aspectos por nós levantados, mas também 
aberto a novas descobertas inerentes ao processo de estar junto 
ao outro. Sobre esse deslocamento do trabalho de pesquisa 
Brandão destaca que não se trata de uma mera formalidade, 
porém de “uma compreensão fundada na aventura assumida da 
intersubjetividade.” (2003: 91).

2. Procedimentos de pesquisa

Optamos pela técnica de Grupos Focais como estratégia 
de aproximação às experiências vividas pelos pais. Isto porque 
esperávamos levantar, junto com as vivências de cada um, os 
processos de formulação, negociação e os posicionamentos 
frente ao tema do cuidado na infância a partir das interações 
sociais, neste caso, estabelecidas com o grupo. O grupo focal, 
“difere da entrevista individual por basear-se na interação entre 
as pessoas para obter os dados necessários à pesquisa.” (Trad, 
2009).

Nesse sentido, instigou-nos perceber como os pais 
negociavam em grupo suas opiniões acerca do cuidado dos 
fi lhos, sem perder de vista os três eixos que mencionamos 
acima. De que modo eles eram afetados uns pelos outros e 
se havia uma (re)formulação sobre o assunto a partir dessas 

3 - A equipe de pesquisa é composta por Flávia Simplício, Jaqueline Andrade e Maria Alice Cavalcante, alunas do Curso de Graduação em Serviço Social da 
Faculdade de Serviço Social da UERJ. 
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interações? Em suma, havia um interesse específi co da pesquisa 
em perceber a importância do contexto do grupo nas narrativas 
de pais e mães. 

Para viabilizar essa experiência foram organizadas três 
ofi cinas com temas específi cos4, com duração de 1 hora, que 
aconteceu ao fi nal do horário da escola (18h às 19h). Acabamos 
desdobrando a segunda ofi cina em mais uma, pois o tempo foi 
curto para a discussão, totalizando assim quatro grupos focais. 
Esse formato ocorreu em virtude das condições oferecidas pela 
escola, que disponibilizou seus funcionários para tomarem 
conta das crianças enquanto os pais se reuniam; mas também 
foi a dinâmica que melhor atendeu à disponibilidade dos pais 
de participar, pois em sua maioria eram trabalhadores. 

Essas limitações no tempo das ofi cinas nos levaram a 
algumas preocupações. Como explorar a fundo as ideias e 
opiniões dos pais, facilitando a fala de todos, sem realizar muitas 
interrupções e cortes na dinâmica das reuniões? Outro desafi o 
foi adaptar-se a um estilo de condução do grupo que privilegiava 
a facilitação da exposição das ideias dos participantes e não 
um processo “educativo”, como estamos habituadas a fazer nas 
intervenções profi ssionais como assistente social, cujo objetivo 
é provocar a refl exão. 

Outro elemento importante da estratégia do Grupo Focal 
que utilizamos foi a combinação com fi lmes. Considerando a 
natureza da nossa pesquisa, que se volta para uma refl exão sobre 
o cinema e a produção de narrativas sociais e culturais, achamos 
por bem implicar a linguagem cinematográfi ca com os grupos. 
Indicamos a cada sessão um fi lme-chave para a temática que 
seria abordada e, no início de cada grupo, exibimos pequenos 
trechos dos fi lmes indicados5. A intenção era sensibilizar para o 
assunto que seria discutido, conforme salienta Xavier:

O modernismo nos legou este imperativo de 
desautomatização da percepção e de ampliação de 
repertório como tarefa da arte, recuperação de uma 
sensibilidade amortecida pelo investimento prático 

em que o cotidiano se faz o lugar do hábito, da 
percepção que está instrumentada por uma interação 
com o mundo marcada pelo cumprimento de certas 
fi nalidades, das mesmas fi nalidades a cada novo dia. 
(2008, p.17. Grifos nossos).

Além, dessa “tarefa” de reeducação das sensibilidades, 
podíamos observar se os fi lmes operavam para esses sujeitos 
e suas famílias como mediadores culturais. Que lugar era 
atribuído aos fi lmes em suas experiências pessoais? Como 
dialogavam com eles?

Nesse sentido, algumas situações muito interessantes 
emergiram no grupo. Uma participante, em especial, atrasou-
se duas vezes para chegar ao grupo porque queria terminar 
de assistir ao fi lme que fora indicado. Cabe mencionar que 
buscamos deixá-los muito à vontade quanto aos fi lmes, 
mostrando que não era necessário assisti-los para participarem 
do trabalho. Ainda assim, todos se envolviam com os fi lmes, 
seja se programando para vê-los, algumas vezes envolvendo a 
família, seja buscando na memória as experiências anteriores 
com os fi lmes.

Outra situação relatada por um pai foi a emoção vivida por 
ele ao assistir um dos fi lmes que tratava da relação entre pai e 
fi lho, mencionando explicitamente a lembrança da sua própria 
relação com o pai. Nesse caso, encontramos a ideia de que o 
cinema provoca um posicionamento subjetivo fundado sobre 
um conjunto de identifi cações, ganhando destaque aqui o enredo 
do fi lme. Uma das participantes mencionou a identifi cação 
com uma personagem cuja educação era pautada pela atenção 
irrestrita e sem limites aos seus desejos infantis. 

Se pensarmos no sentido proposto pelos estudos culturais 
o objeto de estudo não é o texto, mas os usos feitos do texto. 
E qual o uso este pai/mãe estava fazendo do fi lme? O cinema 
se tornou um pretexto para que? Aqui resgatamos a ideia do 
espectador como um agente produtor de sentidos. (Bordwell, 
2005).

4 - Os temas propostos nas ofi cinas foram, respectivamente: I – Percepção da Infância, Cultura e Lazer; II – Experiências de Cuidado na Infância; III – Infância: 
Confl itos e Prazer.
5 - Os fi lmes foram: “Em Busca da Terra do Nunca”; “A Fantástica Fábrica de Chocolate” e “Ensinando a Viver”.
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Além desse “uso”, o pai relata prazerosamente a experiência 
de assistir ao fi lme em casa como um evento familiar, um 
encontro onde pai, mãe e fi lha se entrelaçam desfrutando de 
uma vivência em comum. 

Os fi lmes fazem pensar, provocam emoções e experiências 
prazerosas, mas a experiência de assisti-los no cinema, 
associada ao lazer, foi trazida como parte do passado frente à 
nova condição de pais e mães. Discutiremos melhor esse ponto 
mais adiante quando apresentarmos os resultados do trabalho.

Tínhamos consciência de que no processo de seleção dos 
fi lmes e das cenas não estávamos isentas de intencionalidades. 
Uma delas foi a busca por fi lmes que exprimiam uma narrativa 
lúdica. Discutimos em grupo a preparação desse material e 
levantamos as implicações desse procedimento. Sabíamos que 
as imagens, os sons e as cores, tudo era contundente demais e 
conduzia a um estado de emoções. Procuramos, na medida do 
possível, manter essas questões conscientes.

Vale apontar que as ofi cinas foram fi lmadas mediante a 
concordância de todos, que também leram e assinaram os 
Termos de Consentimento Livre e Esclarecido, nos termos 
da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde /CNS. 
Os pais foram convidados a participar da pesquisa em uma 
reunião prévia às ofi cinas, que ocorreu na escola após carta-
convite distribuída a todos, enviada por e-mail com o reforço 
da direção da escola. 

Nesse primeiro encontro explicamos os objetivos da 
pesquisa e foi também o momento em que surgiu a sugestão 
de deixarmos as fi tas de DVD com antecedência para circular 
entre os pais. Deste grupo inicial em que participaram sete 
pessoas, uma média de quatro pessoas esteve presente em 
cada ofi cina. Uma delas participou da primeira, mas não pode 
continuar, pois estava grávida e teve o bebê logo em seguida. 
Três mantiveram-se presentes até o fi nal, dois eram marido e 
mulher. A maioria era mulheres, sendo que um pai participou 
de todos os encontros ativamente.

É interessante mencionar que houve uma preocupação por 
parte do grupo de se comunicar de algum modo conosco (via 
e-mail ou recados com a diretora da escola) para justifi car o 
não comparecimento. Identifi camos que houve uma ótima 

receptividade do trabalho, tendo sido mencionada várias vezes 
a importância daquele espaço por proporcionar-lhes falar de 
suas experiências, além de se conhecerem melhor.

Nos estudos sobre limites e vantagens do uso da técnica 
de Grupos Focais, Trad (2009) menciona que “existem grupos 
cujo público-alvo é difícil de recrutar, a exemplo de minorias 
étnicas, os velhos e portadores de defi ciências, mães com fi lhos 
muito pequenos (apud GASKELL, 2002)”. Apesar de nossos 
participantes se incluírem nessa última categoria, percebemos 
que o interesse e importância dada aquele espaço fi zeram com 
que os pais buscassem contornar, quando possível, os obstáculos 
para o comparecimento. Em um dos encontros, inclusive, uma 
mãe optou por participar do grupo com o fi lho de 1 ano no colo, 
pois este estava se convalescendo de uma doença e pedia pela 
mãe.

Quanto à pergunta se o Grupo Focal permitiu analisar 
processos interativos entre os participantes, identifi camos que 
sim. Em geral, observamos que o grupo estabeleceu uma relação 
cordial e respeitosa. Havia muita aproximação entre as opiniões 
apresentadas, mas nos momentos de discordância, inclusive 
nos casos mais contundentes, não identifi camos tentativas de 
convencimento do outro ou busca por consensos. A participação 
de todos ocorreu satisfatoriamente, apesar de verifi carmos que 
uns desenvolveram mais as falas do que outros acreditamos que 
isso expressa as características pessoais dos integrantes. 

Reconhecemos a riqueza destas interações para a pesquisa, 
mas também observamos que houve um efeito não previsto: 
o estreitamento da relação entre os participantes, visto que 
todos tem em comum o fato de serem pais de crianças que 
estudam no mesmo colégio, porém até então não haviam se 
aproximado. Além disso, surgiram ideias de desdobramentos 
desta atividade, reconhecendo-se a necessidade de iniciativas 
no contexto da escola as quais envolvessem os pais ansiosos 
por compreenderem mais seus processos de cuidado dos fi lhos. 
Foram sugeridas, por exemplo, ofi cinas com os profi ssionais da 
escola, onde estes poderiam conhecer o modo como as famílias 
cuidam de suas crianças. 

Apesar destes resultados, consideramos necessário o 
aprofundamento de algumas temáticas surgidas nos grupos 
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e que não puderam ser exploradas. Nesse sentido, estamos 
programando a realização de entrevistas individuais com 
os participantes, como também com outros sujeitos que se 
destacaram nas suas redes de ajuda, como avós. A partir da 
sistematização e análise do material organizaremos o retorno 
da pesquisa aos participantes e à escola. 

Com relação ao processo de sistematização e análise, cabe 
mencionar que todo o material foi transcrito e sistematizado. A 
partir da observação das temáticas que emergiram das falas dos 
pais agrupamos os tópicos de interesse do grupo e passamos 
a correlacioná-los com as discussões propostas na pesquisa, 
ampliando e aprofundando o tema do estudo.

3. Resultados preliminares

3.1. Identidade de gênero e construção da paternidade e 
maternidade

Para trabalharmos esse item selecionamos o longa-metragem 
“A Fantástica Fábrica de Chocolate” (versão de 2005), que faz 
um recorte de diferentes tipos de maternidade e paternidade 
(submissos, ausentes, competitivos, amorosos etc.). Em nossa 
pequena amostragem também acompanhamos particularidades 
de cada mãe e pai, mas é importante destacar que aqui não 
encontramos caricaturas como no fi lme. No grupo focal 
acompanhamos as complexidades, contradições, virtudes e 
difi culdades de que todos nós seres humanos somos compostos. 

Atendo-se agora aos pais, constatamos que todos são 
descritos como sendo afetivo-amorosos; sendo que apenas um 
esteve presente fi sicamente, os demais apareceram através da 
fala de suas esposas. Nas últimas décadas assiste-se, a partir dos 
discursos acadêmicos, da mídia e das práticas sociais, a difusão 
da concepção de uma “nova paternidade”, que está sendo muito 
utilizada quando se fala da participação mais efetiva e amorosa 
do homem no cotidiano de seu fi lho. O diálogo que se segue 
aponta para os laços afetivos entre pai e fi lho:

B: Na parte do lazer ele é tudo. Tem momentos até que 
meu fi lho prefere chamar o pai para brincar, mesmo 

que eu esteja na frente dele disponível. É. E ele vai 
ao quarto, pega meu marido pela mão... Empurra o 
carrinho, faz altas brincadeiras (...). Ele pede para 
o meu marido ligar o vídeo game pra ver o jogo de 
carrinho. Até para assistir fórmula 1 
CA (coordenadora): Com o pai? Aí é ele brincando 
com o pai. 
B: Atualmente gira tudo em torno de carrinho. 
CA: Ele assiste há programas também? Vocês veem? 
B: Assistimos. Hoje em dia é o fi lme “Carros”. Eu não 
aguento nem mais ver aquele fi lme. Meu marido vira 
e fala assim: - Bota o desenho que ele quer ver. E eu 
digo: - Eu não, não aguento mais ver esse negocio. 
Tenho urticária! Ele que vai lá e coloca para o menino 
assistir e fi ca assistindo com ele. Eu já não aguento ver 
a cara do desenho. 

Contudo, o discurso e a presença deste “pai” coexistem com 
outros modelos. Numa mesma sociedade e num mesmo pai há 
diferentes - e muitas vezes contraditórios - modelos culturais 
com os quais as pessoas interagem em seu cotidiano. Como 
mencionado, o tema da paternidade transformou-se em assunto 
de discussão e mesmo de debate, que remete, dentre outras 
questões, a uma refl exão sobre as relações de gênero, num 
contexto onde as mulheres cada vez mais reivindicam e ocupam 
espaços no mercado de trabalho. Isso, entretanto, não indica 
uma subversão dos lugares tradicionais, já que “as mulheres 
aparecem ocupando funções tradicionalmente masculinas, 
mas os homens ainda são colocados fora das “atribuições 
femininas”, particularmente aquelas relacionadas ao contexto 
doméstico”. (Medrado, 1998: 156).

A presença masculina em assuntos tradicionalmente 
vinculados às mulheres, na maior parte das vezes, gera confl itos. 
Em geral, as práticas culturais estão muito organizadas 
em torno de imagens tradicionais sobre masculinidade e 
feminilidade. Em uma pesquisa, realizada no fi nal dos anos 90, 
Benedito Medrado analisou comerciais veiculados em âmbito 
nacional, pela rede de televisão de maior audiência do país. A 
análise procedeu a uma classifi cação temática dos comerciais. 
A categoria “cuidado” foi defi nida como a relação afetiva 
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existente entre pessoas de diversas idades e, principalmente, 
entre pai-fi lho e mãe-fi lho.

Dos 26 comerciais que foram nesta pesquisa classifi cados 
como “cuidado”, em 15 as fi guras maternas aparecem 
como protagonistas da relação de afeto com os fi lhos. Em 
4 os protagonistas são os pais, cuja interação é baseada 
na educação moral e na garantia de futuro em termos 
fi nanceiro. Há também, entre as personagens analisadas, a 
fi gura do “pai pastelão”, caracterizada, segundo o autor, pela 
incompetência e atrapalhação na hora de cuidar do bebê. 
Este discurso pode ser encontrado na fala de uma das mães 
do grupo focal: 

Bem, em relação ao meu marido eu posso dizer que 
essa relação mais próxima com nosso fi lho se realça 
na parte do lazer mesmo. Do lazer mesmo. A parte 
do cuidado não é bem a área dele. Ele é até muito 
estabanado, nunca sabe o que fazer. Ele fi ca perdido, 
mesmo quando tenta. (Grifos nossos). (B)

Retornando a pesquisa de Medrado (1998), apenas em 
um comercial a relação pai-fi lho é baseada no afeto e no 
cuidado. No grupo focal todos os pais foram apresentados 
como sendo afetivo-amorosos, entretanto suas esposas - 
com exceção de uma, cujo marido foi o único a participar da 
ofi cina, o que já é um dado interessante - relataram de forma 
direta e indireta que seus maridos não são tão participativos 
na divisão de tarefas domesticas e nos cuidados dos fi lhos 
(alimentação, banho etc.) como/quanto no lazer.  O que 
podemos ver no diálogo abaixo. A participante ‘B’, que 
estava quase no nono mês de gravidez, chega ofegante 
depois de subir dois andares: 

CA (coordenadora): Nós acabamos de começar. É pra 
quando o seu bebê? 
B: Agora, primeira metade de Dezembro. Eu estou 
fazendo uma reforma, no quartinho lá em casa. Não 
dava para sair enquanto eu não limpasse o chão, 
senão ia fi car se esfregando na sujeira. (Grifos nossos).

Em uma das ofi cinas, ‘A’ falou sobre essa desigualdade 
encontrada na divisão das tarefas domésticas; é importante 
destacar que ela e o marido trabalham fora e que geralmente 
é ele quem pega o fi lho na escola. ‘A’ comentava que ela e o 
esposo discordam quanto a colocar o fi lho de castigo ou não:

(...) Se nosso fi lho está fazendo alguma coisa de errado, 
o ‘G’ muda a atenção dele para essa outra coisa. Eu 
até entendo que esse método pra ele dá certo porque 
ele não faz nada em casa, então ele só fi ca com nosso 
fi lho. O que ele faz é trabalhar lá no computador dele, 
mas obrigações mesmo de casa ele não tem. Ele pode 
realmente parar a qualquer momento para brincar 
com nosso fi lho em outra coisa. Se eu parar o tempo 
todo para brincar com ele em outra coisa, eu não faço 
nada em casa (...) (Grifos nossos).

A pesquisa mencionada anteriormente (Medrado (1998)) 
reforça o argumento de que na contemporaneidade as mulheres 
ainda são veiculadas como as protagonistas no cuidado dos 
fi lhos e das tarefas domésticas e que os homens são vistos, por 
parte da sociedade, como incompatíveis com essas tarefas ou 
como não tendo potencial para elas. Nesse sentido, apesar da 
mídia apresentar muitas vezes o pai dessa forma, ela passa a 
trazê-lo para a cena dos cuidados domésticos e familiares, e 
nesse sentido entra em consonância com o debate atual sobre 
paternidade. 

Esses discursos também existem na prática. Um exemplo disso 
é o casal ‘S’ e ‘FV’ que tem participação igualitária na criação de 
sua fi lha (tanto no que tange ao lazer, quanto aos ‘cuidados’) e nos 
afazeres de casa. Ambos trabalham fora, são amoroso-afetivos 
e cuidam dela, não há nenhuma distinção quanto ao gênero. De 
acordo com as palavras de ‘S’ na semana de férias do marido, ele 
“está sendo mais pai do que eu mãe”. Ao ser indagado o porquê 
disso, ela respondeu: “quem está acordando de madrugada é ele, 
quem dá o leite, coloca para dormir, troca fralda. Está sendo mais 
pai do que eu”. ‘S’ continuou: “O legal é que eu nem conheço isso, 
sei que minha regalia vai acabar; a gente ou divide o tempo ou 
divide, não tem outra opção. Mas essa geração está permitindo 
isso: participação tanto do pai quanto da mãe”. (Grifos nossos).
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A busca do ideal igualitário é uma marca da sociedade 
moderna, principalmente da segunda metade do século 
XX. O ingresso da mulher no mercado de trabalho e o seu 
crescimento gradativo na participação do âmbito público 
acarretaram importantes mudanças no papel da mulher na 
esfera privada. A mulher, na sua maioria, deixou de restringir 
suas aspirações ao casamento e aos fi lhos. O diálogo abaixo 
explicita este fato: 

CA (coordenadora): Eu queria perguntar com quantos 
meses os seus fi lhos entraram para a creche. 
A: Ele entrou em fevereiro, com 10 meses; ia fazer 11 
na verdade. 
S: Ela entrou com 7. 
A: Eu consegui esticar ao máximo, mas teve uma hora 
que não deu mais. 
S: Na realidade eu poderia ter esticado mais um 
pouquinho, mas já estava agoniada de não fazer nada, 
fi car em casa era entediante. 
A: Entediante. 
S: Não que fosse ruim cuidar dela, mas eu queria 
cuidar dela e fazer mais alguma coisa. Hoje eu vejo 
que faz falta eu fi car em casa, mas...

De acordo com Elisabeth Badinter (2010), 

Uma vez que a maternidade não é mais o único 
modo de afi rmação de uma mulher, o desejo de fi lhos 
pode entrar em confl ito com outros imperativos (...) 
quais serão as consequências disso para a relação 
matrimonial? Como reorganizar a vida domestica? 
Poderão elas conservar as vantagens de sua vida atual 
e, em especial, que aspecto da liberdade elas deverão 
abandonar? (p.21)

Ao longo das ofi cinas algumas das falas das participantes 
expuseram os confl itos e difi culdades enfrentados pela 
maternidade, no que tange a conciliar a devoção/os cuidados 
aos fi lhos com as necessidades e espaços pessoais. Faz-se 
necessário ressaltar que não houve um enfoque negativo por 
parte delas, os discursos foram em tom de constatação: 

S: A casa é dela. A gente já perdeu o espaço. Aquele 
espaço enorme é dela. 
CA (coordenadora): É um parque de diversões. 
S: Principalmente quando ela pega o pãozinho e 
começa a espalhar pela casa. 
B: Toma conta da sala inteira, do quarto, é brinquedo 
que nem campo minado no chão da casa inteira. 
S: Brinquedo até na cozinha. 
B: Por mais que a gente cate, o ensine a aguardar, sempre 
tem brinquedo espalhado por tudo quanto é canto. 
CA (coordenadora): Eles tomam o espaço?!
B: Eles tomam conta do espaço geral. 

[...]

S: É muito engraçado, nasceu junto com ela. Você 
não se atenta quando que acabou a sua vida. Não é 
que sua vida acabou, mas sua vida renasceu e você 
não percebe que aquilo dali acabou. Você só percebe, 
quando – caramba – faz tanto tempo que não vou ao 
cinema! Caramba, queria fazer isso!
B: - Cinema!
S: Cinema! Lembra? 
(Risos).
B: Há muito tempo que não vou. 
S: Então, são mudanças que a gente observa – não são 
coisas comentáveis – porque a gente não percebe, mas 
tendo a oportunidade... A gente não pode perder né?! 
(Grifos nossos).

Segundo Badinter, o “fi m da vida” deve ser entendido como o 
fi m da liberdade da mulher e dos prazeres que esta oferecia. Ainda 
dentro da “perda” vivenciada por mulheres e homens (do grupo 
focal) quando estes também são mães e pais, encontramos a questão 
da “perda” dos nomes. Em seus relatos a partir do momento que 
seus fi lhos entram na creche eles passam a ser conhecidos como 
o pai/mãe da/do _____. “Apenas as crianças possuem nome”. 
Inclusive durante as falas indiretas podemos ver essa realidade:

 

(...) Em compensação o pai da N (FV) foi assistir, o pai 
da N estava lá. (S)
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(...) A gente incentiva demais. Até mesmo porque 
durante todo o ano a família da N é a família do pai 
da Natalia, porque a mãe da S é de outro estado. (FV) 

Nos trechos que se seguem os pais abordam diretamente 
sobre essa questão:

Porque quando a N nasceu todo mundo falou: – Ah! 
Você a colocou na creche? – Agora você não é mais 
o FV, você é o pai da N! Esquece que nenhum pai vai 
lembrar seu nome, vão lembrar o nome da sua fi lha. – 
Esse é o pai e a mãe da N. (FV)
O legal de tudo é que a gente encontra as pessoas... 
Sexta-feira aconteceu uma coisa engraçada; uma 
mãe disse: - A gente conhece as crianças. Como é o 
seu nome? (...) A gente não sabe os nomes dos pais. 
Conhece a mãe do Ar, do G etc. – a mãe das crianças. 
E é legal para nós termos um pouco mais de contato, 
fazer amizade. Nós vemos as pessoas e não sabemos 
das suas difi culdades, de suas vidas... E muitas vezes 
não queremos saber (...). É legal essa interação, hoje 
em dia está todo mundo tão distante; e tem crianças 
ali vendo. Eu acho que só cumprimentei a A na hora 
de pegar a criança; o marido dela eu vejo mais vezes. 
Eu não sabia o nome dele, eu brincava com o Ar. O pai 
do G eu não sei o nome, mas já sei que a mãe é F. (S)
Quando temos fi lhos, os nossos nomes são esquecidos. 
Nós viramos mãe. Mãe da N, mãe do Ar, pai da N, pai 
do Ar. Esquecem os nossos nomes. (A)

Contudo, ao mesmo tempo em que a maternidade/paternidade 
acarreta para eles certa despersonalização, além de perda de espaços 
e desejos pessoais; ela também traz autênticas transvalorações: 

Em contrapartida quando a N nasceu essa palavra 
família passou a ter um signifi cado muito diferente, 
até mesmo pela situação em que ela veio. Foi muito 
especial! Não sei como que essa menina nasceu, 
mas está aí graças a Deus. Família passou a ter um 
signifi cado muito especial e a gente passou a ver que 
antes nossos fi nais de semana eram nossos, a gente 
viajava... Ia fazer alguma coisa. Eu passei a fi car muito 

mais com a minha família mesmo, até em função de 
vários outros acontecimentos. A incentivar o convívio 
dela com os primos, que isso é muito legal. (FV)
[...]
S: A paternidade – pelo menos observando a mim e ao 
FV – nos sensibilizou. Porque eu sempre falei: - Sou 
muito egoísta com o meu tempo, então eu vou curtir, 
porque quando eu tiver meu fi lho não vou ter mais nada 
do que eu quero, vou ter o que eu posso. Nós temos 
sobrinhos na família e aí você tem o seu celular que 
é de ultima geração, tocou o negócio até desmonta. 
Minha sobrinha pegava o meu celular: - Ai tia, que 
lindo!  Rosa! Deixa eu bater foto? Aonde que faz ele 
funcionar? - Não Y. Olha, vamos brincar?! Brincar!  
(...) - Celular, ela aperta e sai pela casa. Gente celular 
é caro, sensível... Sabe?! As coisas pararam de ter a 
importância que tinham para nós. Meu irmão sempre 
reclamou de mim porque sempre fui muito material. 
Não gosto que ninguém mexa. Mas Natalia mexe! E eu 
não me importo com ela mexer; o que é meu é dela. Se 
quebrar, fazer o que? Quando eu tiver dinheiro compro 
outro. 
CA (coordenadora): Foi uma coisa espontânea o que 
aconteceu, você não fi cou se trabalhando para isso?!
S: Não, isso realmente nasceu junto com ela. (Grifos 
nossos).

No caso da participante ‘A’, a maternidade a fez transvalorar 
(pelo menos em parte) a sua relação com a mãe: 

“Dia 5?! Ele nasceu dia 31 de Março, eu fui para casa 
dia 2. Começaram os problemas dia 3, 4... Foi por aí. 
Os dois foram correndo atrás de uma bomba elétrica 
para poder tirar o leite e eu já desesperada. Eu queria 
amamentar, mas a dor era muito grande; seio rachado, 
empedrado. Ele chorando de fome e eu de dor; enfi m, 
quando eles chegaram em casa com a bombinha 
elétrica, a primeira pessoa que eu abracei foi o G: – G, 
eu te amo! Obrigada! Aí ele: – Não fui eu não. Foi sua 
mãe. Eu a abracei, dizendo: – Mãe, obrigada! Te amo, 
mãe! Eu fi quei pensando que até então nunca havia 
falado “Eu Te Amo” para minha mãe. Foi a primeira 
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vez. Já tinha dito em cartas também, bilhetinhos de 
aniversario, mas você dizer “Eu Te Amo”, eu acho que 
é importante. É importante você ouvir e falar. Mas eu 
sempre tive difi culdade de lidar com a minha mãe por 
conta dessa distancia dela”. 

Essa discussão reforça a concepção da maternidade e 
paternidade como construção social e não como algo imutável, 
da ordem do natural. E, dessa forma, criam-se, cada vez mais, 
espaços para diferentes modos de ser mãe e ser pai. 

3.2. Famílias e contextos estimulantes para o crescimento e 
aprendizagem infantis

Talvez por se tratarem de crianças pequenas, a brincadeira 
é um ponto de destaque nas conversas dos pais da pesquisa. É 
natural que os fi lhos queiram brincar e é natural que os pais 
sejam os primeiros coadjuvantes dessas brincadeiras. Por 
isso, relatam com tanta pro priedade os tipos de brincadeiras 
mais solicitados pelos fi lhos, as preferências, o que fazem e 
o que ainda não fazem, demarcando através da brincadeira 
uma cartografi a sobre o crescimento das crianças, suas 
personalidades/identidades e os contextos através dos quais 
essa experiência acontece. 

Para Porto (1998:179):

Numa perspectiva interdisciplinar, são vários os 
autores que tem por tema a importância do ato de 
brincar no desenvolvimento do individuo, do ponto 
de vista tanto psicológico quanto cognitivo e sócio-
cultural. Por meio da brincadeira, a criança aprende a 
se conhecer e a atuar no mundo que a rodeia.

Assim, é no contexto do lazer e da brincadeira que as 
crianças crescem o que é muito valorizado pelos pais. Acreditam 
que a interação entre eles e seus fi lhos deva ser marcadamente 
íntima, afetiva e lúdica. É através dessa convivência que 
esperam transmitir valores, tais como o valor-família. De modo 
que brincar e educar se aproximam, mas também se afastam 
num movimento que nem sempre é conduzido com muita 

certeza pelos pais. Por esse motivo, um assunto recorrente 
trazido por eles nas ofi cinas que realizamos foi “o que é certo e 
o que é errado fazer?”

O nosso grupo destaca a família extensa, os amigos/
outras crianças e o lazer dentro e fora de casa como cenários 
estimulantes para as crianças. 

Estamos falando de pais que moram numa grande metrópole, 
como o Rio de Janeiro, no século XXI e que trabalham quase 
o dia todo. O tempo e o espaço provocaram mudanças na 
relação com as crianças e no que esperar delas. E diante dessas 
mudanças os pais esboçam sentimentos e opiniões ambivalentes. 
Há um saudosismo de uma infância “natural” vivida de forma 
expansiva e livre, mas também com punições e severidade 
inaceitáveis aos olhos de hoje. De outro ponto de observação, 
a experiência hoje mostra que as crianças estão muito mais 
“espertas”, “questionadoras”, em contrapartida os adultos 
encontram muito mais difi culdades de atenderem às demandas 
que apresentam. Estas famílias menores, nuclearizadas e com 
limites econômicos precisam driblar o tempo, o cansaço, a 
falta de dinheiro, etc. Assim, as experiências espaço-temporais 
distintas apresentam muitas nuances, nem totalmente boas, 
nem totalmente más nas narrativas dos pais. 

O poeta Manoel de Barros diz de sua infância: “O lugar 
onde a gente morava quase só tinha bicho, solidão e árvores” 
(2010, p.17). Brandão (2002) referindo-se à infância relatada 
por Paulo Freire descreve:

Me vejo então na casa mediana em que nasci, no Recife, 
rodeada de árvores, algumas delas como se fossem 
gente, tal a intimidade entre nós – à sua sombra brincava 
e em seus galhos mais dóceis à minha altura eu me 
experimentava em riscos menores que me preparavam 
para riscos e aventuras maiores.(...) Na verdade, aquele 
mundo especial se dava a mim como o mundo de minha 
atividade perceptiva, por isso mesmo como o mundo de 
minhas primeiras leituras. [...] Fui alfabetizado no chão 
do quintal da minha casa, à sombra das mangueiras, 
com palavras do meu mundo e não do mundo maior dos 
meus pais. O chão foi o meu quadro negro; gravetos, o 
meu giz. (Brandão, 2002, p.200).
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Que quintais os pais de nosso estudo estão proporcionando 
aos seus fi lhos? 

“Em Busca da Terra do Nunca” foi o fi lme que escolhemos 
para pensar as interações entre adultos e crianças, pais e 
fi lhos. Poderíamos dizer que o fi lme apresenta o seu quintal 
imaginário... 

Uma mãe viúva e com quatro fi lhos se vê às voltas com 
a criação deles sozinha. Um passeio no jardim aproxima as 
crianças de um escritor em busca de inspiração para sua nova 
peça de teatro. O encontro é fantástico, repleto de ludicidade, 
brincadeiras, amizade aonde todos vão descobrindo formas de 
lidar com as difi culdades que surgem. As crianças... crescem. 

Nos comentários dos pais:

O engraçado é que esse é um fi lme que acontece numa 
ordem, mas na verdade ele é muito mais introspectivo 
do que outra coisa, ele faz você mergulhar nas emoções. 
Não tem nada de visual que vá te levar pra algum 
lugar. Na verdade você mergulha no mesmo lance dele, 
sempre a mesma coisa... Ele faz você mergulhar. Ele 
interage com os espectadores- faz você viajar e até ver 
coisas particulares. Acaba se vendo muitas das vezes. 
Bem legal! (FV)
Super-bonito. [...]interessante como as ideias surgiam 
pra ele, as sacadas que ele tinha, a interação que 
ele tinha com as crianças. É muito interessante. (B) 
(Grifos nossos).

A interação com as crianças baseada na afetividade e 
proximidade é um aspecto da atualidade que valorizam muito. 
Observam através do fi lme, mas também de suas histórias 
pessoais, que muitos adultos antigamente viviam norteados 
pelas convenções sociais, rígidos, e a brincadeira era a antítese 
da educação.

Veja a mãe dela (fi lme – Em Busca da Terra do 
Nunca), muito convencional, ou seja, a mãe dela 
sempre acha que está fazendo um bem para ela. Mas 
ela é convencional, as questões de sentimento... A gente 
vê o fi lme, as crianças passaram a ter momentos de 

diversão, o lazer. E passou a ter momentos de diversão 
e aos olhos da mãe dela isso é um absurdo, você não 
estava educando a criança. Acho que até isso mudou 
muito na nossa sociedade: - O que é educação? É você 
ver o seu fi lho robô? Ou é você participar afetivamente 
também na criação de seu fi lho? (FV)

Esperam oferecer para os fi lhos uma convivência carinhosa, 
afetuosa, íntima. A criança é vista como um ser com aptidões e 
talentos a serem reforçados, estimulados. Para FV:

 
 A gente acredita muito que a criança vai assimilando as 
coisas aos pouquinhos; por mais que em didática seja 
o mínimo possível tentamos incentivá-la. [...] Eu falei 
para a S que eu tenho que me controlar porque quero 
pegar sempre os talentos dela - toda criança tem as 
suas facilidades, seus talentos – e quero potencializar 
ao máximo isso e trabalhar as difi culdades dela.

Nesse aspecto destacamos a importância que adquirem as 
tecnologias, mediadoras da relação das crianças com o mundo 
e também protagonizando os contextos de estimulação da 
infância. Não há uma aversão a esse processo, as diferentes 
mídias podem ser favoráveis, desde que fi ltradas pelo adulto. 

Os meios de comunicação são mediadores de conteúdos 
educativos e também instrumentos de lazer e diversão em 
família. Daí decorre um conjunto de mídias: TV – programas 
infantis (canais infantis, desenhos, programas educativos) e 
de adulto (telejornais, novelas, fi lmes), DVD, computadores, 
música (com animação gráfi ca), clipes infantis.

Há uns dois meses ela estava chorando, não parava de 
chorar; aí a gente acessou o “You Tube” e colocamos 
uma musica que tinha uma animação gráfi ca, na 
mesma hora ela parou de chorar. (FV)
[...]
B: Tem um programa que eu acho legal na Discovery, 
que é aquele do ‘Mister Maker’.
S: Ah! Eu acho legal também. 
B: [...]Ele começa a fazer desenho, corta, faz colagem... 
Aí eu coloco as canetinhas... O meu irmão mandou de 
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presente pro D. um tapete mágico, que vem com uma 
caneta a base de água. É só água na verdade. Mas você 
desenha no tapete e vai aparecendo o desenho. Depois 
a água seca e o desenho some. Aí, eu o coloco na frente 
da televisão, sento junto com ele, pego uma caneta, dou 
outra para ele: - Vamos desenhar? Vamos imitar o que 
o ‘Mister Maker’ está fazendo?! Eu acho o máximo. 

Vale ponderar que os pais apresentam uma leitura crítica das 
produções para crianças, não apenas quanto à qualidade, mas 
também do ponto de vista do estímulo ao consumo, da adequação 
da faixa etária e da difi culdade de acesso, especialmente pela 
questão econômica. Isto porque sensivelmente reconhecem que 
os canais de TV fechada apresentam mais e melhores opções 
para as crianças, porém os mesmos possuem um custo alto.

Então, ou você tem dinheiro para ter o canal fechado, 
para dar qualidade para a criança, para prender seus 
olhos na televisão ou você vai deixá-lo assistir aquilo, 
ou vai educá-lo que a televisão é um meio/instrumento 
que vai servir pra pegar um livro para estudar, sabe? 
Sei lá. (Diz dando com as mãos). Mas, de modo geral 
se você não tem dinheiro para ter esse benefício, a 
televisão não tem nada a oferecer. (S)

A relação das crianças com a tecnologia é mediada pelos 
pais. Não apareceu em nosso material de pesquisa a ideia da 
“TV-babá”, mas não se pode negar que ela surge e dá intensidade 
a uma dinâmica onde o lazer é cada vez mais interno, dentro de 
casa. 

Mas o conceito de educação hoje está diferente. A 
minha vizinha falava: - Ah! É muito fácil eu fazer 
as coisas em casa. Eu não conseguia. De 30 em 30 
minutos eu tinha que voltar até o berço; a N estava 
chorando. A minha vizinha, então, dizia: - Ah, não! Eu 
coloco o bebê conforto virado à televisão e vou lavar 
prato tranquilamente. Eu não quero isso para minha 
fi lha, eu quero que a TV seja educativa na hora que 
ela acordar cedo para ver Telecurso 2000; sei lá. Pode 
ser ignorância minha, mas na hora que alguém ligar 

a televisão, quero que ela saia, vá dormir ou fazer 
qualquer coisa útil. – Eu paro na frente da televisão? 
– Lógico que paro. Às vezes chego do trabalho e fi co 
assistindo as novelas. N assiste porque ela gosta das 
aberturas. (S)

A tecnologia torna-se um pretexto para a construção de 
sociabilidades, como por exemplo, a atração das crianças 
vizinhas para assistirem os fi lmes na casa de uma das mães 
de nossa pesquisa, única oportunidade que sua fi lha tem de 
conviver com outras crianças. 

O principal contexto de relações envolvendo as crianças é o 
da família, inclusive todos os participantes foram unânimes em 
destacar a importância da convivência com avós, primos e parentes. 
Por outro lado, sentem a falta de ampliar as redes de relacionamentos 
envolvendo amigos e crianças da mesma faixa etária de seus fi lhos.

 
Gostaria de ter opções... De crianças. A gente envolve 
muito a N com os primos. - É importante? É super, hiper, 
ultra, mega... Se tiver coisa maior que isso... Importante! 
Porque a gente preza muito o núcleo familiar. Ela tem 
que saber que aquela é a família dela. Mas eu também 
quero que ela aprenda o que é amigo e a gente não tem 
muita opção, porque – por circunstâncias familiares – 
a gente só tem esse vínculo. Os nossos fi nais de semana 
estão voltados para a família. A gente não tem um 
fi nal de semana para visitar o fi lho da B: - Vamos tirar 
esse fi nal de semana para ir à casa da B, e a gente 
vai brincar. Não tem. Eu gostaria de ter mais opções, 
mas infelizmente... De repente agora possa melhorar 
um pouquinho, porque nossa condição mudou. Mas 
essa é uma coisa que realmente falta. Ou a gente está 
aqui, vai para pracinha e brincamos nós três, por não 
conhecer ninguém no bairro. Ou a gente vai para a 
casa da vovó e junta a família inteira para brincar. (S)

O discurso acima sinaliza para a restrição do lazer em 
espaços públicos nas grandes metrópoles, como afi rma Porto 
(1998,p.183), “a cidade grande reduziu acentuadamente para 
as crianças, os espaços adequados ao exercício do seu direito 
à brincadeira.” Esta ideia também surge na fala de outra mãe:
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B: Eu queria ter mais oportunidades de fazer 
atividades ao ar livre. Mas onde eu moro é 
praticamente impossível. Eu moro no Rio Comprido. 
- Eu vou levá-lo para brincar na pracinha? Só se for 
para brincar com os bandidos ou com os mendigos. 
É complicado. E qualquer outra atividade que 
ultrapasse a pracinha tem que pegar ônibus... Pegar 
carro... Dispõe de outra infraestrutura e eu não tenho 
carro. Não tem como: - Vamos ali à praia dar uma 
volta?! E ele sente falta, eu sei que ele sente falta, 
porque às vezes eu saio daqui da creche com ele e 
ele vê as crianças brincando na pracinha Afonso 
Pena... E pede para ir lá. Às vezes se está sobrando 
um tempinho, eu levo. Mas passou das 19h30min 
da noite não tem como levá-lo na pracinha mais. 
Eu tenho que pegar ônibus, metro, ir para casa. É 
complicado. 
CA (coordenadora): Mesmo no fi m de semana é mais 
complicado? 
B: É. E o convívio com outras crianças ele não tem. 
Não tem mais criança na minha família, ele é o mais 
novo. Ninguém tem a idade dele. A única que tem a 
idade dele é a minha sobrinha, mas não mora aqui, 
mora na Inglaterra. Aí é complicado. 
CA (coordenadora): E onde vocês moram tem play, 
algum espaço?  
B: Não. A minha vizinha toma conta de criança... 
Às vezes a porta dela está aberta quando eu chego, 
ele invade a casa dela... Vai entrando para poder 
conversar com as outras crianças. Mas também não é 
todo dia, entendeu? 
E o contato com a família eu gostaria que ele tivesse 
mais, mas fi ca difícil. Meus pais moram em Petrópolis. 
Eles são os mais presentes na vida dele. 

As famílias extensas não perdem o seu valor e importância, 
porém a experiência dos participantes da pesquisa confi rma a 
tendência à redução dos núcleos familiares. Isto aliado ao pouco 
uso do espaço urbano tem levado as famílias a se fecharem em 
suas casas. Nesse sentido, as tecnologias constituem um meio 
de troca, de aquisição de conhecimentos, um recurso para 
lidarem com as necessidades das crianças.

Considerações fi nais

O trabalho apresentou alguns resultados da pesquisa 
desenvolvida com pais de crianças que frequentam uma escola 
infantil na zona norte do Rio de Janeiro. Observamos que a 
interação dos participantes através do grupo focal foi muito 
bem recebida, o que talvez se justifi que pelo fato de terem 
tão poucas oportunidades de convivência, especialmente com 
pessoas fora de seu círculo familiar. 

Destacamos do material a formação da identidade de pais e 
mães, marcada em suas narrativas por um processo que chamamos 
de “despersonalização”, onde nomes pessoais são substituídos 
pela posição materna e paterna. Associamos a essa questão o 
debate sobre limites na educação e cuidado das crianças. 

Outro aspecto que ressaltamos foram os contextos de 
crescimento e aprendizagem que proporcionam para os seus 
fi lhos. O grupo apresenta uma experiência de interações ricas 
de signifi cados, onde a família surge como um valor, como na 
fala de um pai: [...] quando a N nasceu essa palavra família [...] 
passou a ter um signifi cado muito especial.

Além disso, levantaram a importância do convívio afetivo 
e íntimo com os fi lhos e destacaram as brincadeiras e o lazer 
dentro de casa como as principais formas de interação. Os 
pais/mães relacionam-se com as tecnologias de forma crítica 
e criteriosa, selecionando os recursos que consideram mais 
apropriados e estimulantes para as crianças.

Nos próximos passos da pesquisa realizaremos entrevistas 
em profundidade com os pais, mães e estenderemos aos avós, 
que estiveram intensamente presentes através das falas dos 
participantes. Assim, sentimos a necessidade de aprofundar 
num próximo momento a discussão sobre as redes de ajuda 
envolvidas nas relações familiares. 
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Resumo

No presente texto, pretendemos tecer algumas considerações 
acerca da circulação de impressos no Brasil dos oitocentos 
e em meados do século XX e contribuir na elucidação dos 
mesmos. Classifi car os impressos em livros, livretos, folhetos, 
opúsculos, jornais e revistas e apresentar aspectos da produção 
de impressos no período de 1860 a 1938 no Brasil são objetivos 
deste trabalho. O objeto de análise é a Coleção Folhetos 
Evangélicos, um conjunto de 644 impressos que pertenceu 
ao Reverendo Vicente Themudo Lessa. O aporte teórico está 
pautado em Roger Chartier (1998) e Carlo Ginzburg (1979) 
os quais discorrem acerca das práticas de leitura e do conceito 
de Circularidade Cultural. Alguns resultados apontam, a partir 
da Coleção Folhetos Evangélicos, circulação de impressos 
protestantes foram ferramentas de trabalho de reformadores, 
o principal veículo de divulgação de suas ideias, permitindo 
a defi nitiva inserção do Protestantismo no Brasil. A partir da 
análise da Coleção Folhetos Evangélicos podemos inferir o 
aumento da circulação de impressos no Brasil dos oitocentos e 
em meados dos novecentos. 

Palavras-chave

Leitura; impressos; Brasil. 
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Abstract

In the present text, we intend to weave some considerations 
concerning the printed matter circulation in Brazil of the eight 
hundred and middle of century XX and to contribute in the briefi ng 
of the same ones. To classify printed matters in books, booklets, 
brochures, brochures, periodicals and magazines and to present 
aspects of the printed matter production in the period of 1860 
the 1938 in Brazil are objective of this work. The analysis object 
is the Collection Evangelicals Brochures, a set of 644 printed 
matters that Vicente Themudo Lessa belonged to the Reverend. It 
arrives in port it theoretical is pouted in Roger Chartier (1998) e 
Carlo Ginzburg (1979) which discourses concerning the practical 
ones of reading and the concept of Cultural Circularidade. 
Some results point, from the Collection Evangelicals Brochures 
protestant printed matter, circulation had been tools of work of 
reformers, the main vehicle of spreading of its ideas, allowing 
the defi nitive insertion of the Protestantism in Brazil. From the 
analysis of the Collection Evangelicals Brochures we can infer 
the increase of the printed matter circulation in Brazil of the eight 
hundred and middle of the nine hundred. 
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Palavras iniciais

Este texto versa sobre a produção e a circulação de impressos 
no cenário brasileiro oitocentista e em meados do século XX, 
com vistas a contribuir para a elucidação de impressos que 
circularam em terras brasileiras. Para tanto, elegemos como 
cerne de análise a Coleção Folhetos Evangélicos com objetivo 
de classifi car os impressos em livros, livretos, folhetos, 
opúsculos, jornais e revistas bem como apresentar aspectos da 
sua produção no período de 1860 a 1938 no Brasil.

Discorrer acerca da circulação da palavra impressa num 
país com um alto índice de analfabetos, como era o Brasil 
dos oitocentos e, além disso, discutir a circulação de ideais 
protestantes num território predominantemente católico é trazer 
a tona um projeto, uma missão organizada para conquistar 
um espaço religioso acreditando que “[...] o ensino da leitura 
é um meio de transformar os valores e os hábitos dos grupos 
sociais que são o seu alvo” (CHARTIER, 1996, p. 35) e, assim, 
implantar o Protestantismo no Brasil. 

Esse foi o cenário escolhido por missionários protestantes, 
que abandonaram seus lares, estudaram o idioma e a geografi a 
brasileira, para difundir a Palavra Sagrada e a cultura norte-
americana. Com o intuito inculcar novos ideais adotaram como 
estratégia a disseminação dos impressos protestantes infi ltraram 
no território, até desconhecido. 

Os missionários vindos do exterior eram apoiados, 
geralmente, pela Sociedade Bíblica Britânica e (BFBS) e pela 
Sociedade Bíblica Americana (ABS), fundadas em 1804 e em 
1816, respectivamente, organizações voluntárias que tinham 
com fi nalidade a divulgar a Bíblia na língua vernácula da 
população e manter a propaganda evangélica no estrangeiro e 
no seu país de origem. 

Distribuir impressos para aqueles que não sabiam ler? 
Segundo Nascimento (2007b, p. 10), o que poderia ser visto 
como um problema era, na verdade, o diferencial. Quando o 
colportor, vendedor ambulante de impressos protestantes, 
chegava num determinado local que as pessoas não sabiam ler, 
ele propunha a organização de um grupo e se comprometia em 
enviar um professor para ensiná-los que, na verdade, também 

era um missionário. Provavelmente, o interesse pelo acesso à 
leitura tenha contribuído para que brasileiros se vinculassem ao 
Protestantismo.

Essa estratégia, que funcionou como estímulo para aquela 
massa analfabeta que viu a possibilidade de ter acesso a uma 
literatura acessível, de fácil compreensão, além da Bíblia em 
português, que geralmente era restrita aos clérigos católicos, 
antecedeu a organização de escolas. Dessa forma, eles 
mapearam no território brasileiro os lugares propícios às futuras 
instalações de igrejas e escolas. 

Palavras impressas, circulação de ideias – a Coleção 
Folhetos Evangélicos

Pertencente ao Centro de Documentação e História 
Reverendo Vicente Themudo Lessa, localizado na cidade 
de São Paulo, a Coleção Folhetos Evangélicos é composta 
por 644 títulos que pertenceram ao leitor e colecionador de 
impressos Vicente Themudo Lessa. O período de publicação 
dos impressos corresponde ao ano de 1860 a 1938.

Pernambucano, nascido em 22 de janeiro de 1874, Vicente 
Themudo Lessa eternizou por meio dos impressos salvaguardados 
em sua biblioteca particular a imagem de um leitor e colecionador 
que se fez protestante por meio da leitura. Foi o primeiro ministro 
presbiteriano brasileiro ordenado no século XX, seguiu sua 
professando a de fé disseminando a Palavra Sagrada protestante, 
missão pela qual percorreu todos os estados brasileiros e teve 
acesso a diversas obras, as quais foram reunidas em sua biblioteca 
particular que após sua morte, em 7 de julho de 1940, foram 
doados pela viúva Francisca Leme (1874 – 1952), membro da 1ª 
Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, à biblioteca da 
Faculdade de Teologia da Igreja Presbiteriana Independente. 

Vicente Themudo Lessa foi consagrado, no meio evangélico, 
como um dos pilares da história do Protestantismo brasileiro. 
Entre as homenagens póstumas à ele dedicadas destacamos 
está a nomenclatura da instituição que recebeu como doação, 
além da Coleção Folhetos Evangélicos, os milhares de títulos 
por ele salvaguardados. O Centro de Documentação e História 
Rev. Vicente Themudo Lessa está localizado na 1ª Igreja 
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Presbiteriana Independente de São Paulo, criada por um grupo 
sete pastores, entre eles, Vicente Themudo Lessa. 

Novas práticas e saberes religiosos, advindos da cultura 
norte-americana, foram postos em circulação no Brasil dos 
oitocentos através dos impressos. Com a abertura dos portos 
proveniente da vinda da Família Real Portuguesa, o território 
brasileiro foi palco não só da circulação de títulos, mas, também 
do comércio e, posteriormente, da produção dos mesmos com a 
criação de tipografi as. Em meio aos 47 volumes que compõem 
a Coleção Folhetos Evangélicos fi guram livros4, livretos5, 
folhetos6, opúsculos7, jornais e revistas.

TIPOLOGIA QUANTIDADE
Folheto 333
Livreto 2
Opúsculo 65
Livro 190
Relatório 5
Revista 15
Estatuto 34

QUADRO 1. TIPOLOGIA E QUANTIDADE DE IMPRESSOS
FONTE: Coleção Folhetos Evangélicos. São Paulo: Centro de 
Documentação e História Reverendo Vicente Themudo Lessa

Além dos folhetos que totalizam 333 títulos, sobressaem a 
totalidade de livros que corresponde a 190. Além da tipologia 

dos impressos, os temas que fi guram na Coleção Folhetos 
Evangélicos não correspondem a nomenclatura, não se trata 
de um conjunto de folhetos e não é uma coleção evangélica. 
Entre os títulos, são encontrados uma gama de temas acerca 
do Protestantismo, Oração, Catolicismo, Espiritismo, além 
de biografi as, entre outros. O referido levantamento refl ete a 
circulação de diferentes tipos de impressos no Brasil oitocentista 
e em meados dos novecentos. 

A circulação de impressos favoreceu a circulação de ideias, 
saberes e práticas educativas e religiosas norte-americanas. A 
imprensa teve signifi cativa responsabilidade pela circularidade 
de culturas, uma vez que possibilitou a socialização da palavra 
impressa, rompendo com a posse da cultura letra daqueles mais 
abastados. A circulação de impressos, enquanto estratégia para 
difundir novos ideais religiosos, práticas educativas protestantes 
e norte-americanas pôs a palavra escrita religiosa ao alcance de 
muitos brasileiros que não tinham acesso a cultura letrada.

[...] A invenção do alfabeto - que cerca de quinze 
séculos antes de Cristo quebrou pela primeira vez 
esse monopólio - não foi sufi ciente, contudo, para pôr 
a palavra à disposição de todos. Somente a imprensa 
tornou mais concreta essa possibilidade. [...] A ideia de 
cultura como privilégio fora gravemente ferida (com 
certeza não eliminada) pela invenção da imprensa 
(GINZBURG, 1987, p. 128-129).

A abertura dos portos favoreceu o comércio e a circulação 
de impressos protestantes. O acesso a Palavra Sagrada em terras 
brasileiras, na língua vernácula, foi possibilitada em 1850, quando 
Fletcher importou “[...] a versão de 1821 da Sociedade Bíblica de 
Londres, [...] os brasileiros puderam ter acesso às Escrituras em sua 

4 - Livro é o ajuntamento de folhas avulsas coladas ou, cadernos costurados no festo, recobertas de uma capa de cartolina ou outro material mais grosso, for-
mando um volume (BEDA, 1983, p. 85).
5 - Livreto [Livrete] é um livro pequeno, seja no tamanho, seja no número de folhas, com acabamento em um ou mais cadernos grampeados lateralmente ou a 
cavalo, com ou sem capa (BEDA, 1993, p. 85).
6 - Folheto é uma folha impressa até o tamanho máximo da medida “ofício”, dobrada ao meio; ou menor, com uma ou várias dobras. No entanto, o folheto pode 
ter mais de duas folhas (BEDA, 1993,p. 85).
7 - Opúsculo é um folheto de tamanho reduzido (BEDA, 1993, p.85).
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própria língua – mas mesmo então havia bispo que deblateravam 
contra essa leitura” (HALLEWELL , 1985, p. 26).

O aumento da circulação de impressos no Brasil incentivou 
a produção de títulos no próprio país. O período de publicação 
da Coleção Folhetos Evangélicos refl ete o crescimento da 
produção, do comércio e da circulação de impressos no Brasil 
oitocentista e em meados dos novecentos.

GRÁFICO8 1.  EDIÇÃO DOS TÍTULOS DA COLEÇÃO FOLHETOS 
EVANGÉLICOS

FONTE: Coleção Folhetos Evangélicos. São Paulo: Centro de 
Documentação e História Reverendo Vicente Themudo Lessa 

Segundo Hallewell (1985, p. 4) “as edições impressas no 
Brasil são somente comparáveis aos países com boa tradição 
editorial e [...] as exportações do livro brasileiro aumentam 
sensivelmente a cada ano”. O gráfi co apresentado corrobora 
com a afi rmativa do autor acerca no tocante ao desenvolvimento 
da indústria editorial brasileira.

No período de 1860 a 1938 alguns dos impressos protestantes 
que circulavam no Brasil eram produzidos no próprio país. O 
Brasil já possuía casas publicadoras do Norte ao Sul, sejam 
elas comerciais ou de denominações protestantes. Contudo, os 
centros editoriais de outros países que também tiveram seus 

impressos espalhados no Brasil logo “após a abertura dos portos 
vieram para o Brasil missionários ingleses posteriormente, de 
outras nacionalidades a partir da Constituição de 1824 com o 
objetivo claro de difundir o Protestantismo.” (SILVA, 2009).

GRÁFICO 2. PRODUÇÃO DE IMPRESSOS POR REGIÕES 
BRASILEIRAS.

FONTE: Coleção Folhetos Evangélicos. São Paulo: Centro de 
Documentação e História Reverendo Vicente Themudo Lessa 

O gráfi co apresentado foi elaborado com a quantidade de títulos 
produzidos no Brasil e identifi cados na análise, os quais totalizam 
400 impressos que foram divididos por regiões brasileiras. É 
notório o destaque da Região Sudeste, responsável pela produção 
de 347 títulos. Vale ressaltar que os Estados mais se destacaram 
foram Rio de Janeiro e São Paulo. O fato de a região Sudeste ter 
destaque nas publicações dá-se também pelo fato de ser a região 
com maior aceitação da inserção do protestantismo aqui no Brasil, 
consequentemente, permitindo maior número de publicações.

Os impressos produzidos por tipografi as localizadas na 
Região Nordeste totalizam 39 títulos, seguidos da Região Sul 

8 - Elaborado apenas com os títulos que trazem a informação acerca do ano de publicação que corresponde exatamente a 494 impressos, os demais (150) não 
possuem identifi cação, por essa razão não foram utilizados no gráfi co. 
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com a quantidade correspondente a 21. As Regiões Norte e 
Centro-Oeste totalizaram 2 e 1 títulos, respectivamente.

Grande parte da literatura protestante que circulou no 
Brasil a partir do século XIX, foi editada pela gráfi ca e editora 
Livraria Evangélica da Rua das Janelas Verdes, em Lisboa, e no 
Brasil, pela Casa Vanorden, enquanto que as Bíblias vinham da 
Inglaterra e dos Estados Unidos. 

A Casa Vanorden foi a primeira tipografi a instalada no Brasil 
para imprimir e editar literatura evangélica. O proprietário, o 
ministro presbiteriano holandês Emanuel Vanorden, converteu-
se em Londres, estudou Teologia nos Estados Unidos e veio para 
o Brasil como missionário, em dezembro de 1872, trabalhando 
no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em 1887, montou em São 
Paulo, a “Typographia a vapor Vanorden & Cia”. Lançou “A 
Aurora”, um periódico ilustrado para crianças; “A Opinião”, 
um jornal secular, além de publicar vários folhetos e livros 
(NASCIMENTO, 2007a, p. 17).  

Em 1894, o missionário metodista J. W. Wolling, montou a 
“Casa Publicadora”, uma ofi cina gráfi ca na Rua Esperança, nº 15, 
também em São Paulo, passando a imprimir o jornal metodista 
“O Expositor Cristão”. Lançou também periódicos especializados, 
como “O Bem-te-vi”, para crianças, “A voz missionária”, para 
senhoras, “Cruz de malta”, para os jovens, “Flâmula juvenil”, 
para adolescentes, e “O Cenáculo”, um devocionário para orações 
diárias, editado mundialmente. (NASCIMENTO, 2008, p. 7).

Vasconcelos (2010) afi rma que a primeira Igreja Batista no 
Brasil, por sua vez, foi formada pela comunidade de imigrantes 
norte-americanos, em Santa Bárbara do Oeste, interior do 
estado de São Paulo, que se organizou em 1871. No entanto, a 
primeira igreja Batista Nacional data do ano de 1882, na cidade 
de Salvador. O Christão Batista foi um dos primeiros jornais 
batista editado no Brasil por volta de 1885, no Rio de Janeiro. 

Os presbiterianos têm seu primeiro jornal publicado no 
Brasil em 1864, denominado a ‘Imprensa Evangélica’. O seu 

segundo jornal foi o ‘Púlpito Evangélico’ fundado em 1874, 
pelo missionário holandês Emanuel Vanorden, desembarcado 
no Rio de Janeiro em 1872.

Como a demanda por impresso estava grande, muitos 
protestantes buscavam editoras comercias para fazer a impressão 
dos títulos utilizados na evangelização como também nos 
cultos. Para reduzir os custos com impressão nestas editoras, os 
protestantes criam as Casas Publicadoras Protestantes, esta por 
sua vez ofertará o suporte necessário para as editoras das suas 
respectivas denominações. 

Com o passar dos anos muitas editoras foram sendo 
criadas, quer fruto da fusão que o caso do jornal ‘O século9’ 
com a ‘Imprensa Evangélica10’ que irá resultar o ‘Norte 
Evangélico11’, quer fruto da necessidade de reduzir os gastos 
por parte de cada denominação protestante. No tocante a 
produção em território brasileiro dos impressos analisados, 
o quadro abaixo segue com os nomes e localizações dos 
centros editoriais. 

Possíveis Considerações

Os impressos protestantes foram ferramentas de trabalho de 
reformadores, o principal veículo de divulgação de suas ideias, 
permitindo a defi nitiva inserção do Protestantismo no Brasil. 
A partir da análise da Coleção Folhetos Evangélicos podemos 
inferir o aumento da circulação de impressos no Brasil dos 
oitocentos e em meados dos novecentos. 

Com base nos títulos catalogados por Vicente Themudo 
Lessa, foi possível constatar que a maioria deles foram 
disseminados pelos protestantes a partir de seu desembarque 
em terras brasileiras, a maioria produzidos no próprio país. Os 
frutos desta análise refl etem a circulação de ideias, por meio 
dos impressos, no cenário do Brasil Oitocentista e em meados 
dos novecentos.

9 - Fundado pelo Órgão Evangélico Presbiteriano na Capital do Rio Grande do Norte em 1895 (VASCONCELOS, 2010, p. 40).
10 - Jornal Publicado em 1864, tendo como seus redatores; Ashbel Green Simonton e seu cunhado Alexander Latimer Blackford, além do ex-padre Manoel da 
Conceição, tendo como colaborador Robert Kalley (VASCONCELOS, 2010, p. 34).
11 - O jornal Norte Evangélico fundado em fevereiro de 1909, resultado da fusão d’ O século com a Imprensa Evangélica. Sua criação atendia à difi culdade de 
circulação em outras do Brasil (VASCONCELOS, p, 40)
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Resumo  

Este t    exto apresenta considerações sobre os sentidos de uma 
tese provisória ou de uma pesquisa em construção. Toma como 
ponto de partida a pesquisa “Representações Simbólicas na 
Educação Infantil: a oralidade expressa o lugar dos sentidos”, 
vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Federal da Bahia. Trata-se de uma investigação 
no campo da expressão oral, no âmbito da Educação Infantil, 
considerando os sentidos produzidos pela criança a partir de sua 
leitura do mundo real e imaginário. As refl exões sobre as quais se 
assentam a pesquisa foram construídas a partir de concepções que 
tomam a língua e o sujeito da linguagem como o lugar da interação. 
Os primeiros repertórios construídos pela criança e sua leitura antes 
do ingresso em instituições escolares serão tomados como ponto 
de partida. Argumentamos a favor do espaço para as narrativas 
orais, onde se incluem os contos, as historias e as brincadeiras da 
tradição oral. Assim, ao anunciarmos a tese provisória: a linguagem 
oral se destaca como uma das principais representações simbólicas 
na infância, estamos cientes de que está só se tornará legitima com 
a voz e os sentidos produzidos pela criança, aquela que permitirá o 
acesso às respostas que pretendemos alcançar.

Palavras-chave

Representações simbólicas; expressão oral; Educação 
Infantil. 

Abstract

This text focuses on some consideration about the senses 
of a provisional thesis or a research  in construction. It takes 
as its starting point the survey “symbolic representations 
in Early Childhood Education: the orality expresses the 
senses”, from the Graduate Program in Education of the 
Federal University in Bahia. It is a research in the fi eld of 
oral expression, in the context of child education, by taking 
into consideration the meanings produced by the child from 
its reading of the real and imaginary world. The refl ections on 
which is based on the research were built from language and 
subject interactional conceptions. The knowledge constructed 
by the child and its reading experience before getting into a 
school will be taken as a starting point. We argue in favor of 
oral narratives opportunities, which include tales, stories and 
oral traditional games and plays. Thus, when we announce 
the provisional thesis: the oral language stands out as one 
of the main symbolic representations in childhood, we are 
aware that this only become legitimate with the voice and the 
meanings produced by the child, who will allow the access to 
the answers that we want to achieve.

Keywords

Symbolic representations; oral expression; early childhood 
education.
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1. Representações que se inscrevem urgentes

O tratamento de um tema é inesgotável. Os limites são impostos 
pelo projeto de dizer, e aquele que diz sabe que não dominará por 

completo os sentidos de seu dizer. 

João Wanderley Geraldi 

Quando decidimos dar sentido à pesquisa “Representações 
Simbólicas na Educação Infantil: a oralidade expressa o 
lugar dos sentidos”, uma questão nos inquietava: a recorrente 
pergunta sobre os resultados. Essas seriam perguntas insistentes 
e desequilibrantes: O que quer comprovar a pesquisa? Onde 
estão a sua originalidade e seu ineditismo? Qual seria a tese?”

Queremos anunciar que um pesquisador encontra-se 
sempre em status de construção e, portanto, sua pesquisa vai se 
delineando ao passo em que o eu-pesquisador vai se construindo 
pelos constantes diálogos com os atores sociais, tempos e cenas 
de pesquisa. Não é possível uma resposta apriorística, pronta 
com base em fontes bibliográfi cas apenas. O estado provisório 
é o que marca a pesquisa. Acreditamos que uma investigação 
tenha como ponto de partida as representações do pesquisador 
em construção, e vai ganhando corpo com as representações de 
outros atores - nessa pesquisa, as crianças da educação infantil 
– até se sentir livre da contingência inicial e se revelar a tese de 
conclusão da pesquisa. Será este o estado ao fi nal da pesquisa, 
pronta para ser anunciada com o rótulo de inédita, original – 
uma nova ideia?

Já não sabemos o que vale a nova ideia, assim anuncia o 
poeta Antero de Quental, em Tese e Antítese (CALDAS, 2004).  
C  om ele, imaginamos a impossibilidade de uma nova ideia, no 
sentido da defesa de um ineditismo. 

Defendemos que a linguagem oral se destaca como uma das 
principais condutas de representações simbólicas na infância 
e, p or isso, é promotora do acesso aos demais símbolos que 
concorrem para expressão dos sentidos que a criança produz. 
Assim acreditamos, porque o símbolo tem o poder de evocar, 
por ser “[...] uma das possibilidades de signifi cação oculta de 
uma expressão da representação de uma ideia, de um conceito, 

de um ser, de uma emoção ou de um objeto” (FRIEDMANN, 
2005, p.12). 

2. Expressão oral na Educação Infantil – pelo direito aos 
sentidos produzidos

A criança, desde a infância, é um leitor e produtor de textos 
em potencial, que lê e compreende os sentidos à sua volta de 
maneira singular. A representação é uma capacidade peculiar 
do ser humano, de alguma forma ele compreende e representa 
o mundo. Compreender as representações simbólicas é também 
compreender o imaginário (TRINDADE e LAPLANTINE, 
1997), a partir da interpretação que os homens atribuem à 
realidade, para apreender o mundo que o circunda e nele poder 
se relacionar. 

A proposta de pesquisa se constrói nas representações 
que antecedem à lógica de tempo e espaço real da pesquisa. 
O pesquisador é um descritor – aquele que destaca um ato de 
representação - o que ele pretende animar, privilegiar, considerar 
como circunstância de emergência... (BORDAS, 2002), 
portanto já traz consigo um olhar problematizante revelador da 
dimensão lacunar. A tese provisória, aqui, também toma como 
inspiração as representações de infância, de expressão oral e de 
símbolos já vividos como pesquisadoras. 

A infância é marcada por uma diversidade de linguagens 
e, antes do ingresso na escola, as interações estabelecidas 
contribuem para os primeiros repertórios de aprendizagem 
que constituem base necessária para a leitura e a escrita. A 
oralidade, os aspectos simbólicos e o imaginário marcaram a 
nossa infância. 

Uma de nós, por exemplo, vivenciou uma experiência 
particularmente vivida na infância em que a fi gura paterna inventava, 
e dessas invenções resultou o “Fite, Fite Kalunga”, um monstro 
apresentado como bicho de sete cabeças que comia gente. E o 
monstro aparecia no começo, não tão assustador, com apenas uma 
cabeça e era construído gradativamente, ganhando mais cabeças 
à medida que a história avançava e o medo aumentava. Assim, 
a entrada na escola, aos oito anos, já carregava um imaginário 
construído na infância, que se expressava através da oralidade.  
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As representações construídas em pesquisas anteriores, 
tal como a que foi feita sobre as primeiras palavras dos 
bebês em interação com os esquemas simbólicos - imagem, 
imitação, jogo simbólico e linguagem oral (cf. ALMEIDA, 
2007), também contribuíram para a confi guração do olhar 
problematizante na pesquisa atual. As ocorrências registradas 
e analisadas permitiram a categorização dos enunciados das 
crianças considerando a interação dos esquemas simbólicos 
(PIAGET, 1971) com aspectos linguísticos lexicais e 
semânticos.

A pesquisa referida oportunizou compreender a gênese da 
palavra, partindo das primeiras produções lexicais com caráter 
concreto, transitando pelos diferentes fenômenos que antecedem 
uma realidade abstrata – o seu uso de forma conceitual. O 
conceito, nesta discussão, pressupõe dar signifi cado ao objeto 
no mundo de relações temporais, espaciais e causais. Tal 
conduta começa a se fazer possível, uma vez que a criança 
torna-se capaz de acessar os símbolos (ALMEIDA, 2007). 

O interesse de pesquisa agora se direciona para expressão de 
linguagem da criança que já se encontra na escola na educação 
infantil e para a oralidade como ponto de partida para a leitura 
e a escrita. Compreende-se leitura e escrita, neste estudo, 
como um processo que tem início na educação infantil e que 
recebe contribuições das interações que a criança estabelece 
fora e dentro da escola e os primeiros repertórios linguísticos 
construídos. 

Destacamos, portanto, como objetivo principal desta pesquisa, 
a necessidade de compreender as representações simbólicas 
expressas pela oralidade, para dialogar com os sentidos que a 
criança produz na educação infantil a partir de sua leitura do 
mundo real e imaginário. Esse objetivo decorre de três questões 
que são lançadas em busca de transformação da problemática 
inscrita: (1) Como a expressão oral da criança é reveladora 
dos sentidos que ela produz a partir da leitura do mundo real e 
imaginário? (2) A discussão dos compromissos e necessidades 
postos pelo debate educação-sociedade nesta primeira década do 
milênio contempla a expressão oral da criança? (3) A Educação 
Básica reservada à criança da educação infantil assegura o direito 
à expressão de suas linguagens básicas?

A expressão oral é uma linguagem que reclama o direito 
de dizer presente nos debates acadêmicos e científi cos e nas 
práticas da sala de aula. O interesse de pesquisa em Linguagem 
nos remete, assim, à condição histórica, social e política 
da criança (ARIÈS, 1978; KRAMER, 1994). É, antes, uma 
iniciativa que traz para o plano da refl exão o fazer político da 
educação básica no Brasil. 

A educação formal da criança de zero a seis anos como um 
direito assegurado na Constituição de 1988 (BRASIL, 1988) é 
ainda uma “jovem” (23 anos) a reclamar os seus direitos e os 
deveres daqueles que participam dos processos educacionais. 
Mais jovem ainda é a confi guração de instituições de educação 
infantil para o acesso das crianças em creches e pré-escolas 
como primeira etapa do ensino básico a partir da Lei 9394/1996 
(BRASIL, 1996). 

Com a Educação Infantil,  constituída como primeira 
etapa da Educação Básica, integrada ao Ensino Fundamental 
e Médio (BRASIL, 1996), era de se esperar que a porta da 
escola estivesse sempre aberta para duas expressões da 
criança: o falar e o brincar. O direito à primeira infância já 
estava assegurado na Constituição, no Estatuto da criança e do 
adole  scente e na Educação Infantil. No entanto, a existência 
de uma lei não signifi ca a garantia do espaço da criança na 
prática. O direito aos sentidos produzidos pelas crianças na 
escola, muitas vezes, são traduzidos apenas em diretrizes e 
normas pedagógicas.

  Observamos com Kramer (1994) que o conceito de 
infância subjacente a esses momentos políticos se distancia do 
mundo em que a criança se insere e da afi rmação de criança 
produtora da cultura.

A esse respeito, o Relatório para a UNESCO da Comissão 
Internacional sobre a Educação para o Século XXI destacou, no 
fi nal do século XX, a luta contra o insucesso escolar como um 
imperativo para o século XXI. Para os relatores, isso exigiria 
também “valorização da cultura oral e os conhecimentos 
retirados da experiência da criança ou do adulto” (DELORS, 
1999). 

No entanto, a pesquisa por entrada lexical no Plano Nacional 
de Educação (BRASIL, 2001), divulgado após o primeiro ano 
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do século XXI, revela que palavras, tais como: fala, oralidade, 
voz, cultura oral, tradição oral e escuta não são mencionadas 
no documento. Entre objetivos e metas propostos, o documento 
transcreve o artigo 32 da Lei de Diretrizes e Bases de 1996 e 
destaca “o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, 
como meios para o desenvolvimento da capacidade de aprender 
e de se relacionar no meio social e político” (BRASIL, 1996).   

Queremos estar esperançosas de que, na interpretação 
da Lei de Diretrizes e Bases de 1996, todos (pesquisadores, 
alunos, professores) possam compreender Leitura e Escrita 
numa relação contínua com a Oralidade. De modo diferente, o 
que é nossa preocupação, confi gura-se a negação do direito de 
uma das mais caras expressões do ser humano. 

Pode soar pretensioso, e até prematuro, anunciar que a 
pesquisa proposta pretende preencher lacunas de pesquisas e 
estudos já existentes. Pensamos que a maioria das pesquisas 
acaba, de alguma forma, repetindo aspectos já estudados. 
Porém, a interação com as novas circunstâncias, a interlocução 
com os diferentes sujeitos, a inserção nos contextos pesquisados 
e a construção epistemológica, a partir dos fenômenos que se 
revelam, resultam em novos achados e contribuições.

É visível a supervalorização da sociedade com a capacidade 
de escrever, mobilizando, assim, na escola, a ênfase para os 
processos de escrita e de leitura, tomados, inadequadamente, 
com maior ênfase para decodifi cação de signos (MARCUSCHI, 
2001). Indubitavelmente, a escrita tem que ter o seu lugar na 
escola, mas é preciso cuidar para que a escrita não seja a única 
forma de expressão na escola. 

Preocupa-nos, além disso, a suposição de que a oralidade não 
precisa de momentos de aprendizagem específi cos – a expressão 
da oralidade compreendida como manifestação espontânea sem 
que mereça tratamento pedagógico. Desejamos, aqui, ressalvar 
a oralidade para que possa ter o seu lugar na escola, como uma 
competência a ser desenvolvida desde a educação infantil, 
já que a oralidade é uma expressão que marca a infância da 
criança ouvinte. 

Decorrente disso, a maioria das pesquisas sobre 
aprendizagem da leitura e da escrita ainda revela evidente 
preocupação com a linguagem escrita. As representações 

simbólicas, neste sentido, são percebidas na escrita oralizada 
- fala das crianças quando são interrogadas sobre o seu texto 
(desenhos, escritos), as marcas simbólicas e as leituras reveladas 
partem, assim, de material gráfi co. Mesmo que a apreensão 
ocorra a partir da fala, do dito pela criança, a referência é o seu 
texto escrito ou desenhado. Acreditamos, então, que a proposta 
sugere a “urgência de uma perspectiva corporal” (BORDAS, 
2002) que urge entender os processos de inscrição da oralidade 
na educação infantil e as representações simbólicas da criança.

3. Opções teóricas e metodológicas em articulação com as 
urgências que se inscrevem

A pesquisa em Educação e Linguagem com crianças 
na Educação Infantil inscreve urgências que buscam 
transformações que são aqui anunciadas em dimensões 
discursivas. Destacam-se as pragmáticas - fatuais, a exemplo 
da necessidade de escuta das representações simbólicas da 
criança para dialogar com os sentidos por ela produzidos; 
transformações cognitivas – mentais ou de percepção, como é a 
necessidade de analisar por qual/quais função(s) da linguagem 
(cf. HALLIDAY, 1973) a leitura do mundo real e imaginário 
acontece; e transformações deônticas – relacionadas aos 
princípios éticos ou comportamentos culturais (BORDAS, 
2002), marcadamente, nesta pesquisa, a urgência de observação 
das narrativas orais que acontecem e se simbolizam em cenas, 
com atenção para os repertórios construídos pela criança fora e 
dentro do ambiente escolar.

O movimento das urgências que se inscrevem, 
inevitavelmente, parece confundir a tese provisória com a 
antítese que se interpõe na dialética exigida pelos diálogos 
com os atores sociais e pelas opções teóricas e metodológicas 
acionadas. O estado de tese, neste momento, é aquele que exige 
diálogos conceituais e metodológicos mais precisos na interação 
da pesquisadora com os atores sociais, com o contexto da 
pesquisa e com os fenômenos que, gradativamente, se revelam. 
Isso porque é diante dos acontecimentos, das cenas signifi cativas 
e da necessidade de interpretação que buscamos a sustentação 
teórica adequada para análise e explicação dos fenômenos. 
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Nesta pesquisa, iniciamos os diálogos com estudiosos 
e pesquisadores que enfatizam o ponto de vista discursivo e 
validam a mediação simbólica. Isso porque o interesse para as 
habilidades semântica e discursiva acontecem ainda com pouca 
atenção.

A presença do elemento simbólico na perspectiva de Orlandi 
(2007) enfatiza o ponto de vista discursivo, valida o equívoco, 
a contradição e a “falha” projetada na sala de aula por alunos. 
Assim, estes elementos constituem e são constitutivos do gesto 
simbólico. Na expressão oral ou escrita, encontra-se o gesto de 
interpretação. 

Defende-se, então, a interpretação vista como uma 
compreensão, no sentido de ato que representa, que projeta 
sentidos através de seus mecanismos interpretativos na relação 
com as diversas linguagens, nas distintas posições dos sujeitos. 
Sujeito histórico, social, descentrado de sua origem porque ele 
próprio é um lugar de signifi cação. Porque ele, sujeito ativo, 
determina a constituição dos sentidos, embora este processo 
escape ao seu controle consciente e às suas intenções, como 
falha necessária (ORLANDI, 2007). 

A esse respeito, os estudos de Belintane (2005), com 
aproximações entre Linguística, Psicanálise e Educação, 
creditam aos gêneros textuais presentes na infância (parlendas, 
brincadeiras e mnemônicas), originalmente de base oral, as 
contribuições na aquisição de habilidades linguageiras que 
permitem uma boa entrada na escrita e a formação de bons 
leitores. Defende, assim, que a criança seja incentivada a 
utilizar a diversidade possível da oralidade infantil.  

Propiciar a utilização de textos originários da tradição oral, 
presentes na memória do aluno, signifi ca compreender que o 
processo de aprendizagem da leitura e da escrita deve acontecer 
sem se distanciar da realidade experimentada em algum 
momento da vida. Mais ainda, signifi ca validar o processo 
numa relação mais implicada com a oralidade e com o desejo 
de signifi car a sua cultura. 

O desejo de ler e de escrever é mobilizado pela oportunidade 
de rememorar momentos prazerosos de brincadeiras com 
palavras: parlendas, mnemônicas, rimas, adivinhas, contação 
de histórias... (BELINTANE, 2005). É nessa oportunidade que 

a atividade intelectual pode acionar a diversidade de repertórios 
linguísticos construídos a partir das interações permitidas. 

A discussão sobre o desejo de ler por Muniz (2000) adverte 
sobre as práticas pedagógicas e interlocuções necessárias. É 
importante que o lugar do aluno não seja o da passividade e que 
o professor não seja o único interlocutor dos textos. O espaço 
para o desejo de ler reclama a presença de práticas de escuta 
das possibilidades de leitura dos alunos, o que, uma vez mais, 
valida a necessária presença da oralidade e suas manifestações 
simbólicas. 

 Observa-se que as relações sociais (dentro e fora da 
escola) atuam sobre o discurso e, assim, geram diferentes 
“códigos” linguísticos. Estes, por sua vez, criam para o falante 
diferentes signifi cações e ordens de relevância e de organização 
da realidade (SOARES, 2000). O uso da linguagem é, portanto, 
determinado pelas relações sociais e a criança ao entrar na 
escola deve ter este aspecto validado.

Neste enfoque, a função social da linguagem não se 
limita à ação do adulto sobre a criança, mas, especialmente, à 
atividade da própria criança que, ao fazer uso da linguagem, 
busca satisfazer a cada uma de suas necessidades. Halliday 
categoriza sete modelos de linguagem, cada uma delas 
exercendo funções específi cas: instrumental, reguladora, 
interacional, pessoal, heurística, imaginativa e representativa 
(Soares, 1983).

As relações entre o desenvolvimento dessas funções 
na criança e a aprendizagem sistemática da língua na escola 
justifi cam aspectos do desempenho na leitura e na escrita. 
Segundo Halliday, a escola atribui maior importância à função 
representativa, função presente no discurso do professor e nos 
materiais didáticos. Há, portanto, uma relação unilateral.

A função heurística é destacada como a que a criança está 
mais familiarizada ao ingressar na escola, no entanto acaba 
perdendo espaço para outras formas de leitura do mundo. 
Esta função valoriza o próprio processo de elaboração do 
pensamento, a cognição humana. Dentre os vários fatores 
caracteristicamente heurísticos, consideramos relevante para 
este estudo: os processos de conotação, as inúmeras fi guras de 
linguagem que são reveladas na expressão oral, principalmente 



REPRESENTAÇÕES DE UMA PESQUISADORA EM CONSTRUÇÃO: OS SENTIDOS DE UMA TESE PROVISÓRIA

85LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

as semânticas, porque não tomam os sentidos a partir de 
palavras isoladas.

Os diferentes usos que a língua assume são também 
discutidos a partir da classifi cação que o linguista Jakobson 
(2005) faz das funções da linguagem: função emotiva, 
referencial, conativa, poética, fática e metalinguística. Estes 
estudos são relevantes nesta pesquisa porque sustenta a 
compreensão sobre a linguagem utilizada e as interrelações 
estabelecidas sobre quem expressa, o que se expressa e para 
quem dirige a mensagem. A função poética da linguagem revela-
se na presença da linguagem simbólica e pode proporcionar ao 
aluno um caráter dinâmico de uma língua a ser expandida pela 
expressão oral.

O entrelaçamento teórico acima apresentado se impõe, 
nesta pesquisa, pela defesa da necessária atenção aos sentidos 
que não se querem únicos, buscando relativizar as apropriações 
que pretendemos movimentar numa incessante interpretação. 
Abre-se sensivelmente ao vivido e ao imaginário das crianças 
na educação infantil, como sujeitos que se constituem, que 
defi nem seu ponto de vista, e o fazem de maneira simbólica. 
Objeto e sujeito se revelam indissociáveis, já que a linguagem, 
anunciada por Ludwig Wittgenstein, é constitutiva de todo ser. 

4. Da tese provisória à (sín)tese que se pretende alcançar 
guiada pela voz da criança

Ser guiada pela voz da criança exige uma aproximação 
sensível. Para tanto, recorremos às contribuições efetivas 
de Melanie Klein por discutir questões como formação de 
linguagem, fala total e construção de signifi cados. A natureza 
simbólica desta pesquisa exige a sustentação kleiniana para 
análise com crianças, pois envolve aspectos que naturalmente 
se interporão ao processo, como as manifestações lúdicas, a 
expressão de fantasias inconscientes e os aspectos simbólicos 
que se revelam (cf. KLEIN, 1996, 1997).

É preciso que o diálogo entre pesquisador e criança aconteça 
em um contexto favorável à observação e à “descrição das 
cenas signifi cativas” (BORDAS, 2002). Elegemos as classes da 
educação infantil, no seguimento pré-escolar. A aproximação 

pretende seguir a adaptação das metodologias do grupo focal 
voltada para pesquisas com crianças. O grupo focal, neste 
contexto, se aproxima de uma prática presente na rotina de 
diversas instituições de educação Infantil – a hora da rodinha 
(roda de conversa e atividades), podendo, portanto, possibilitar 
melhor interação com as crianças.  

A concepção aqui adotada amplia essa prática, pois busca, 
junto com a criança, compreender como elas próprias constroem 
as representações a respeito do mundo que lê. A discussão dos 
grupos pretende sempre mobilizar a construção de narrativas 
orais sobre diversifi cadas temáticas que as crianças inserem no 
mundo real e imaginário: as histórias que um dia a elas foram 
contadas, as brincadeiras que exigem expressão oral, os sonhos 
que tiveram de olhos fechados, os sonhos que constroem de 
olhos abertos, os amigos imaginários e suas conversas... 
Macedo (2004, p.179) nos alerta de que o grupo focal exige 
um certo domínio de técnicas não diretivas de entrevistas, ou 
seja, “uma certa atitude que consiste em demonstrar tolerância 
às ambiguidades, paradoxos, contradições, insufi ciências, 
impaciências, compulsões, até mesmo sentimentos de rejeição 
ao tema tratado ou metodologia”.

Acreditamos que os explícitos e implícitos – imaginários, 
metáforas, símbolos, conotações, da expressão oral das crianças 
possam ser reveladores do que as crianças já lêem e escrevem 
na educação infantil, o que aprenderam para constituir o mundo 
desta forma distanciando, assim, de interesses investigativos de 
coletar dados para categorizar “o que as crianças não sabem”, 
“suas difi culdades”, “suas defi ciências”...  

Antecipamos o sentimento de que apreender tal subjetividade 
não deve ser uma tarefa simples, especialmente porque nos 
pretendemos participantes das ações.  A pesquisa participante 
exige que o pesquisador se permita imergir, se impregnar nas 
ações e atitudes. Assim, dispositivos de gravação de áudio e 
vídeo se farão necessários, além de registros escritos após cada 
encontro. 

A interpretação que será feita seguirá os fundamentos do 
interacionismo simbólico, proposto por Herbert Blumer. Esta 
abordagem metodológica para compreender os fenômenos 
revela-se bem adequada ao objeto deste estudo. Isso porque, 
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do ponto de vista metodológico, os princípios interacionistas 
enfatizam que: a) símbolos e interação devem ser os principais 
elementos a se apreender na investigação; b) símbolos, 
signifi cados e defi nições são construídos pelos atores sociais; 
c) é preciso apreender e compreender a natureza refl exiva dos 
sujeitos pesquisados (MINAYO, 2008, p. 153).

Não há dúvida que esta pesquisa busca apreender o ponto 
de vista das próprias crianças, ou seja, suas representações, 
projeções de leituras do mundo real e imaginário, portanto 
representações simbólicas. É a fala da criança que guiará a (sín)
tese que se pretende alcançar. Quiçá, agora, já possa dizer que 
ao fi nal da pesquisa haverá uma tese. A tese é uma construção 
da criança e cabe a esta trazê-la ao nosso conhecimento, pois as 
questões inquietantes aqui apresentadas são das pesquisadoras, 
mas as respostas virão do discurso e conhecimento da própria 
criança. 

Pensamos que não poderá ser de outra forma. A nossa 
proposta é de escuta da criança, o que ela deseja falar, para 
compreender as representações simbólicas e dialogar com os 
sentidos por ela produzidos. É ela própria quem anunciará a tese, 
confi rmando como a sua expressão oral se destaca como conduta 
de representação simbólica. É a própria criança, quem trará a voz 
reveladora de como os símbolos são acessados para expressão 
dos sentidos, representação de ideias, emoção, sentimento...
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Resumo

O trabalho que expomos é resultado de uma pesquisa 
qualitativa, sustentada por dados quantitativos, trabalhando 
alunos da Rede Pública Estadual de Educação em Resende/RJ. 
Consideramos a hipótese que a violência apresentada na escola 
gera desinteresse por parte dos alunos, gera insegurança, gera 
medos entre outros. Esses acontecimentos geram problemas, 
e necessidades de contextualizá-las nas discussões com os 
discentes, professores, familiares e principalmente na sala 
de aula. Infl uenciada por Medrado que sustenta discussões e 
pesquisas, provocam debates no Grupo Interdisciplinar de 
Pesquisa Podis (Poder e Disciplinamento nas Instituições 
Escolares de Sorocaba - Universidade de Sorocaba - SP, e ao lado 
de Maffesoli subsidiam as nossas pesquisas a cerca do tema em 
questão. Metodologicamente, os dados foram pesquisados em 
duas turmas do Ensino Médio. Para o estudo foram pesquisados 
aproximadamente 80 alunos da Escola Municipal do 1º turno, 
no Ensino Médio, discutindo a temática da violência. De posse 
dos dados coletados e das análises das falas dos discentes 
numa proposta pedagógica ética, construímos a investigação. 
Diante do exposto, acreditamos que as trocas de experiências 
e os subsídios fornecidos pelos pesquisados, educadores e/ou 
educadores possam contribuir para outras pesquisas afi ns.

Palavras-chave

Violência; contexto escolar; discurso discente.

Résumé

Le travail que nous exposer les résultats d’une recherche 
qualitative, étayée par des données quantitatives, les élèves 
travaillent en réseau d’éducation publique de l’Etat à Resende / RJ. 
Nous considérons l’hypothèse que la violence engendre désintérêt 
à l’école présenté par les élèves, crée de l’incertitude, soulève des 
craintes parmi les autres. Ces événements causent des problèmes, 
et a besoin de les contextualiser dans les discussions avec les 
élèves, les enseignants, les parents et en particulier dans la salle de 
classe. Infl uencé par Medrado qui prend en charge la discussion 
et la recherche, les débats provoquent dans interdisciplinaires 
Podis groupe de recherche (puissance et la discipline dans les 
établissements de Sorocaba école - Université de Sorocaba -. 
SP, et à côté de Maffesoli subventionner notre recherche sur le 
sujet en question méthodologique les données ont été étudiés 
dans deux groupes de l’école secondaire. Pour l’étude ont été 
interrogés au sujet de 80 étudiants de l’École Municipale du 1er 
tour à l’école secondaire, d’aborder le sujet de la violence. en 
ayant les données recueillies et analyse le discours des étudiants 
en l’éthique pédagogiques, renforcer la recherche. Compte tenu 
de ce qui précède, nous pensons que les échanges d’expériences et 
les subventions accordées par les chercheurs, les éducateurs et les 
éducateurs ou peuvent contribuer à d’autres recherches connexes.

Mots clés

Violence; contexte scolaire; de la parole des élèves.
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Introdução

A exposição por meio do Painel objetiva apresentar a 
discussão: a violência no contexto escolar enquanto discurso 
discente. Para a apresentação do tema em pauta, convidamos 
educadores e/ou outros leitores a participar das refl exões postas 
em questão. Para a exposição e análises foram realizadas 
pesquisas sobre o assunto. Nesse sentido, essa comunicação 
será importante para expor e discutir (re)pensar de forma 
contextualizada. “À medida que conhecemos os fatos melhor 
podemos atuar melhor sobre eles.” Nessas discussões e atuando 
como docente em sala de aula é que procuramos refl etir sobre 
a teoria e prática, sem desconsiderar o pedagógico, o social e o 
político, num direcionamento ético. Tudo em prol de desolcultar 
os silêncios, as omissões e as ações pretenciosas. Assim, e 
respeitando as várias posturas e falas dos alunos, pretendemos 
compreender os diversos olhares e as signifi cações por meio 
de pesquisas e diálogos. A partir dessa dialética, das refl exões 
expostas, como ponto inicial urge relevância em problematizar 
o fenômeno violência no contexto escolar enquanto discurso 
discente.

1. A violência no contexto escolar enquanto discurso 
discente

No âmbito da comunicação o discente é apagado pela 
violência. Nesse sentido, é que nos propomos a investigar 
dentro do campo da interdisciplinaridade para superar o 
paradigma disciplinar, para exaltar as informações qualitativas, 
em convergência com análises quantitativas, no contexto de 
construção do conhecimento científi co. Para a construção do 
trabalho e o desvelamento das discussões, é preciso refl etir que:

Não é possível analisar a violência de uma única 
maneira; torná-la como um fenômeno único. Sua 
própria pluralidade é a única indicação do politeísmo 
de valores, da polissemia do fato social investigado. 
Proponho então, considerar que o termo violência é 
uma maneira cômoda de reunir tudo o que se refere à 

luta, ao confl ito, ao combate, ou seja, à parte sombra 
que sempre atormenta o corpo individual ou social 
(MAFFESOLI, 1987, p. 15).

Esse fenômeno é complexo e tem amplitude em suas 
sustentações, tem dimensão social, política, pode infl uenciar 
e gerar outras formas tais como: a) desrespeito geral; b) 
punições exacerbadas; c) olhar preconceituoso. Essas 
questões no contexto da escola têm ocasionado medo 
por parte de alguns alunos, faltas às aulas, e até mesmo o 
abandono escolar. Por essa ótica, há interferência no trabalho 
em sala de aula. Assim, objetiva-se discutir a violência sobre 
a ótica interdisciplinar, provocar, desvelar algumas “pistas” 
para que a partir dessas análises apontadas pelos alunos, 
possam entender que o tema violência precisa ser trabalhado 
e contextualizado e ouvidos 80 alunos das referidas turmas 
citadas. Foram aplicados questionários sobre o assunto. Com 
essas explicações, por meio das análises, foram sugeridas, 
constantes discussões, promoções de palestras a fi m de que 
as falas ocultadas pelo silêncio possam ser reveladas, assim, 
trabalhar fi lmes e outros. Para as efetivações das ações o 
“convite” aos leitores, educadores, demais membros da 
sociedade, debruçar olhares diferenciados aos que gritam, 
xingam e são “revoltados”, principalmente aos silenciados 
pelo sofrimento.

A violência nos contextos educacionais vem sendo enxergada 
como um fenômeno que “incomoda” a sociedade como um todo. 
Neste ambiente educador de professores, alunos, pais e demais 
grupos sociais, cada sujeito que compõe esse “lugar,” tem uma 
parcela de responsabilidade para discutir ações pedagógicas, 
criar e recriar dinâmicas para levar os participantes a trabalhar 
as questões relativas à violência, desenvolver o senso crítico 
sobre essas e outras questões dentro do contexto escolar. É 
crucial perceber que as instituições escolares devem ser vistas 
como ambientes que tecem relações sociais, éticas, políticas 
que precisam trabalhar em harmonia, priorizando as relações 
interpessoais, a fi m de buscar o desenvolvimento de todos que 
atuam e direcionam o processo de obtenção do conhecimento, 
e de trocas de experiências.
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Segundo Foucault (1983, p. 209),

a arqueologia do poder institucional é, concomitantemente, 
o poder das instituições de representação. Em Microfi bra 
do Poder evidencia o autor, fatores descendentes 
e hierárquicos dos poderes instituídos. A escola é 
reconhecida, então, como espaço de poderes, e ao mesmo 
tempo, faz uso da construção de saberes.

A partir dessas análises e debates, fi ca comprovado a validade 
do trabalho, construímos diretrizes para a validação e ação dos 
pesquisadores. Assim sendo, a escola é um ambiente que tece 
relações sociais entre os atores que exercem funções diversas, 
compõem o cenário pedagógico. Esse “lugar” por sua vez, pode 
apresentar vários tipos de violências, por gestos, simbologias, 
roubos, a violência sutil (violência do olhar). Nessa ótica, é fácil 
perceber as mudanças nas relações entre os atores da escola, 
principalmente em sala de aula, professores e alunos, cada dia 
mais difícil. Entretanto, essas, eventuais difi culdades, aumentam 
os números de estudantes da instituição. Nesse sentido, torna-se 
evidente ver a relação da escola com as singularidades culturais 
dos alunos que compõe o grupo social marcado, por outros tipos 
de “sinalizações” “violências” do contexto escolar, que direciona 
em congruência com o conjunto de ações que são elucidadas pelos 
valores dos participantes no contexto. Nesses casos, vê-se avançar 
os números de pessoas que sofrem os problemas relacionados de 
violações de violências grupais, sociais, políticas e/ou outras formas.

Para essa refl exão em torno da violência utilizou-se:

[...]O sensível não é apenas um momento que se poderia 
superar o quadro de um saber que progressivamente 
de depura. É preciso considerá-lo como elemento 
central no ato de conhecimento. Elemento que permite, 
justamente, estar em perfeita congruência com a 
sensibilidade social difusa de que se tratou.[...] A partir 
do momento que o sentimento é coletivo, e que se vêem 
suas consequências, tanto sociais quanto políticas, para 
melhor ou para pior, é preciso saber integrá-lo no ato 
de conhecimento a fi m de tornar este último mais efi caz 
(MAFFESOLI, 2005, p. 190-193).

Nesse sentido, na sala de aula, na escola, no contexto 
social, identifi car os confl itos e tentar trabalhá-los num trabalho 
interdisciplinar é a proposta da refl exão apontada no esboço 
do artigo. Para a efetivação do trabalho é importante estar em 
sintonia para as ações.

1.1. Tipos de violência

Para argumentar os tipos de violências, partimos da 
explicação feita por Medrado (2010, p. 36) que ressalta: 
Olhar violento que restringe a criatividade e inibe as atitudes 
inovadoras. Este olhar é séptico – de assepsias, de purifi cação 
nas áreas físicas e entre os dos educandos submetidos à 
limpeza física e mental. Expondo o entorno social contextual, 
iluminado por essa abordagem, entendemos que para 
compreendermos melhor o assunto, é aconselhável, partirmos 
não perder de vista o momento em que vivemos na sociedade 
vigente, onde “as violências nas escolas e as políticas públicas 
precisam” precisam trabalhar juntas. Desse modo, discutir os 
problemas, realizar projetos em prol dos assuntos elencados 
pelas comunidades educacionais e/ou diversas provavelmente, 
nortearão novos entendimentos educativos e sociais. Dessa 
forma, a assimilação dos fatores coletivos, das questões na 
atualidade.

Nesse sentido, Medrado (2010, p. 46-47), contribui para a 
refl exão através de Foucault (1983, p. 209) que ‘ acrescenta; 
a arqueologia do poder institucional é concomitantemente, o 
poder das instituições de representação. Em Microfísica do 
Poder evidencia o autor, fatores descendentes e hierárquicos 
dos poderes e, ao mesmo tempo, faz uso da construção 
de saberes. Provavelmente, estamos diante de litígios 
indissociáveis: de um lado, deparamo-nos com os poderosos 
instituídos pelo movimento descendente e, de outro lado, 
aqueles constitutivos dos poderes ascendentes – os saberes’. 
Diante dessa refl exão, é preciso estudar os tipos de violências, 
não apenas para entender os conceitos, mas, sim, numa 
contextualização interdisciplinar e num campo político e 
ético. Entretanto, é crucial assumir-se como educador no 
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contexto da sociedade. Para o entendimento, consolidamos 
com Freire (2000, p. 46) que subsidiam o artigo:

Uma das tarefas mais importantes da prática educativo 
- crítica é propiciar as condições em que os educandos 
em suas relações uns com os outros e todos com o 
professor ou a professora ensaiam a experiência 
profunda de assumir-se. Assumir-se como ser 
social e histórico, como ser pensante, comunicante, 
transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de 
ter raiva porque é capaz de reconhecer-se como objeto. 
A assunção de nós mesmos não signifi ca exclusão dos 
outros.

É indispensável entender o sentido da valorização da 
pessoa, enquanto sujeito de transformação e ação.

Apesar das várias defi nições para violência, a defi nição 
de violência numa forma restrita pode ser entendida como 
uma ruptura brusca da harmonia num determinado contexto, 
podendo ser sobre a forma de utilização da forma física, psíquica, 
moral, ameaçando ou atemorizando os outros. Pode acontecer, 
igualmente, no âmbito público ou privado. A primeira é a mais 
visível, infl ui e distorce a imagem da sociedade.

A violência possui um papel bastante signifi cativo da nossa 
sociedade em que vivemos e, por isso, muitas características 
dessa última, podem infl uenciar e infl uenciam, muitas vezes, 
os comportamentos de modo a sermos violentos. Veja alguns 
tipos de violência:

a. violência física é o uso da força com o objetivo de ferir, 
deixando ou não marcas evidentes.

b. a violência psicológica ou agressão emocional, tão ou 
mais prejudicial que a física, é caracterizada pela rejeição, 
depreciação, discriminação, humilhação, desrespeito e 
punições exageradas.

c. a violência verbal não é uma forma de violência psicológica. 
A violência verbal normalmente é utilizada para importunar 
e incomodar a vida das outras pessoas.

d. violência na qual o agressor abusa do poder que tem 
sobre a vítima para obter gratifi cação sexual, sem o seu 

consentimento, sendo induzida ou obrigada a práticas 
sexuais com ou sem violência física.

e. negligência é o ato de omissão do responsável pela 
criança/idoso/outra em proporcionar as necessidades 
básicas, necessárias para a sua sobrevivência, para seu 
desenvolvimento.

Para trabalhar os tipos de violências mencionados 
consideramos Freire (1992, p. 118) que diz: “a insignifi cação do 
diálogo está no fato de que os sujeitos dialógicos crescem um 
com o outro. O diálogo nivela, não reduz o outro. Ao contrário, 
implica um respeito fundamental dos sujeitos neles engajados”. 
Isto é as relações existentes entre os sujeitos são essências para 
a dialógica por todo o percurso de vida.

Existem diversas formas de violências que não foram 
mencionadas e pouco evidenciadas na sociedade, como, por 
exemplo, as violências éticas e políticas. Pouco diferente da 
violência social, esta foi relacionada no passado a atentados 
e assassinatos, sendo praticamente exclusiva de escalões 
próximos aos governos. Uma das formas mais conhecidas 
de violência política foi o chamado ‘Terror’, período 
revolucionário na França em que a sustentação de um regime 
se deveu à pura e simples eliminação de todos os suspeitos e a 
um estado de guerra total e pânico de massas. O período nazi-
fascista é exemplar em termos de violência de todas as formas. 
Outra forma de violência política é a imposição de ideologias.

Há também a violência cultural, que é pouco conhecida 
e constitui na substituição de uma cultura por um conjunto 
de valores importados e forçados. Um exemplo disso é a 
‘europeização’ dos indígenas americanos, principalmente nas 
regiões onde se instalaram missões católicas. Mais recentemente 
muitas missões religiosas podem danifi car a estrutura de tribos 
mais primitivas, causando a perda de sua identidade cultural.

A violência é, atualmente, reconhecida como um problema que 
mobiliza a atuação das diversas instituições, governamentais ou 
não-governamentais, envolvidas com a promoção da saúde pública.

Nesse sentido convém ressaltar que o termo “violência” 
é polissêmico, com diferentes signifi cados constituídos 
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histórica e culturalmente, ao qual se atribui situações 
diversifi cadas, que vão desde pequenos delitos até 
agressões contra a vida, evidenciando realidades 
e manifestações de violências bastante distintas e 
heterogêneas. Contudo, apesar da complexidade do 
termo e da difi culdade de conceituação, existe um 
consenso básico de que todo ato de agressão – física, 
moral, institucional – que tenha como alvo a integridade 
do(s) indivíduo(s) ou grupo(s) é considerado ato de 
violência” (DEBARBIEUX, 2002, p. 65).

Dessa forma, é aconselhável discutir o tema em todos os campos 
sociais, visando buscando a raiz da discussão e com os atores da 
sociedade. Nesse olhar, é crucial o trabalho interdisciplinar.

2. Violência na escola

Para Bernad Charlot (2002),

a violência na escola é aquela que se produz dentro 
do espaço escolar” desvinculada das atividades da 
instituição escolar. É quando o espaço é utilizado para 
resolver questões externas à escola. É quando o espaço 
é utilizado para resolver questões externas à escola.

A violência nas instituições educativas vem sendo enxergada 
como um fenômeno de sociedade. Inseridos em um contexto 
em que, a instituição escolar é percebida como uma verdadeira 
“rede de relações”, acredita-se que a compreensão das relações 
entre escola e as práticas de violência passa pela reconstrução 
da complexidade das relações sociais que vigoram no ambiente 
escolar. Assim, a escola é um ambiente social demarcado por 
acontecimentos diversos entre a Instituição e as particularidades 
culturais da população em formação, que circundam os espaços. 
As interações sociais, estabelecidas nessa realidade, passam a 
ser cingidas por estilos violentos de sociabilidade.

Nesse sentido, fez-se possível perceber, que a relação da 
escola com as singularidades culturais dos alunos que compõe o 
seu núcleo é marcada, por vezes, por uma ‘violência simbólica’ 
do saber escolar, exercita pela hegemonia dos hábitos sociais 

dos professores e diretores, em detrimento ao conjunto de 
valores dos alunos.

No que se refere às incivilidades, temos então, delitos e 
vitimização, tais como: extorsão, roubos, agressões, racismo, 
bem como, insultos; regidos por um sentimento de insegurança 
que refl ete a percepção de violência. Diante dessas situações, 
percebe-se um aumento da violência e das hostilidades contra 
os professores em sala de aula, intensifi cando manifestações de 
violência contextual.

Faz-se evidente, que parte, das violências, surgem de uma 
lógica de exclusão, que pode ser determinada socialmente; 
fi rmando-se nesse contexto, é necessário instaurar uma 
instituição escolar com regras, regulamentos e esferas de poder. 
Cabe a cada grupo pensar, independentemente de todas as 
barreiras que se apresentam, o que é possível fazer para reverter 
o quadro negativo e descobrir que existe ações acessíveis, que 
podem ser colocadas em prática, desde a sala de aula até toda a 
escola e no cotidiano, onde reside.

Reconhecer a violência sob todas as suas formas e usá-la 
em benefício do grupo, é educar e agir em prol da comunidade. 
É se lançar num verdadeiro empreendimento ético, onde o 
educador conhece o preço do desejo, o singular consegue 
se articular com o coletivo. É preciso que haja um clima de 
confi ança e sabedoria para lidar com as questões de violências.

A escola não é mais uma corrida de obstáculos em direção 
a uma vida futura, mas lugar de vidas e trocas. Ela não é mais 
um local fechado às regras de vida e de trabalho específi co, mas 
um espaço aberto. Não é mais um lugar de transmissão oral 
do saber pelo mestre, mas um lugar de apropriação do saber 
e do saber fazer de cada um, de acordo com seu caminho e os 
desejos que o meio educativo e as múltiplas relações nas quais 
está envolvido despertam nele.

Trabalhar a problemática da violência no âmbito da 
escola é uma preocupação que tem levado muitas pessoas 
a refl etir e levantar propostas. Para  entender o propósito 
da discussão em torno da violência refl etimos a partir de: 
“subtrair os aspectos socioeconômicos, políticos e culturais 
da conceituação sobre violência na escola é negligência 
investigativa, torna-se questão mais confusa. Neles não 
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se esgotam as preocupações, contudo, por via deles, 
reivindicamos a inconclusividade do termo”.

É importante visualizar cada cidadão, com suas 
características peculiares para que o trabalho desejado pela 
escola possa surtir o resultado esperado.

É preciso repensar os atos de violências. Buscar a 
valorização, a especifi cidade de cada um no contexto, resgatar 
os valores sociais e políticos.

Além disso, confl ito entre os pais e o feto de provir de uma 
família desfeita (viver separado de um dos pais biológicos) são 
também um pretexto para a violência.

De modo geral, provir de uma família de baixa condição 
socioeconômica é condição geradora de violência.

É preciso um trabalho de política social, educacional e 
pedagógica, com envolvimento e comprometimento de todos 
os setores visando o direito à vida.

Revelados a esses seguimentos, é aconselhável considerar 
também os fatores internos e externos de cada sujeito envolvido 
no problema de violência.

Nesse espaço, é que pode desvendar os “fatos” que 
incomodam a grande parte da sociedade.

3. Violência na escola e os aspectos legais

Diversos estudos mostram que a percepção de uma visão 
crítica sobre o fenômeno da violência sinaliza-se focal, na 
medida em que permeia todas as relações sociais, em que são 
profundamente afetados os membros da comunidade escolar, 
como, por exemplo, alunos, professores, diretores e pais.

Abramovay (2001, p. 9), no seu texto ‘Escolas de Paz’ nos 
coloca que:

A violência escolar tem numerosas causas e 
consequências e o papel de uma análise sociológica 
é conhecer e se interrogar sobre as categorizações 
de um dado problema social. É nesse sentido, e 
dentro da perspectiva de Cultura de Paz da UNESCO 
(Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura), que surge a pesquisa ‘Violência 

nas Escolas’, com claras propostas para mudanças 
profundas nas escolas e com a indicação de políticas 
públicas, tanto específi cas quanto universais.

Com base na explicação, torna-se necessário ampliar os 
conhecimentos e debruçar o olhar aos pontos mencionados pela 
autora. Cotejando-os com as pesquisa feitas com os alunos do 
trabalho existem no interior da sociedade questões que exigem 
diferentes análises e frente aos projetos futuros provavelmente 
serão revelados por meio de outras representações que devem 
estar impregnadas pelas subjetividades dos participantes, 
docentes, discentes e educadores, no contexto escolar.

Assim, o Conselho Tutelar, por expressa disposição do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 136, p. 56), passou 
a exercer uma atividade diretamente ligada a defesa do direito 
ao acesso, frequência e aproveitamento escolar dos estudantes, 
quando não intervém especifi camente em determinado caso 
concreto, seja por ação ou omissão de seu responsável, seja 
por abuso ou negligência da entidade escolar em não oferecer 
o serviço de educação ou oferecê-lo de forma irregular ou 
insatisfatória, podendo aplicar medidas protetivas aos pais ou 
responsáveis (BRASIL/ECA, art. 101, III, c/c 129, V, p. 43), 
ou desencadeando procedimento administrativo por infração 
às normas de proteção à Criança ou ao Adolescente (BRASIL/
ECA, art. 194, p. 78) ou, ainda, provocando a ação do Ministério 
Público ou da Autoridade Judiciária (BRASIL/ECA, art. 136, 
III e IV, p. 56) para os casos de suas responsabilidades.

A par destas atribuições, o Conselho Tutelar pode e deve 
ser acionado pela escola não apenas quando está diante de um 
‘aluno-problema’, até porque, neste caso, a ação preventiva da 
escola deu sinais de inefi cácia absoluta, mas sim para implantar-
se um verdadeiro ‘estado de direito’ na comunidade escolar, 
como porta - voz, numa dimensão interdisciplinar.

3.1. O estatuto da criança e do adolescente

Ao cenário educativo e social, no bojo das discussões 
é de preocupação social e política, a parceria do trabalho, 
principalmente amparado pela Legislação em vigor. 
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Tratar o tipo de violência não é apenas tarefa simples, mas 
compromisso de cidadania, formação destinada aos diversos 
campos e necessidades existentes, é necessário ter vontade 
política dos que atuam a segurança pública e a justiça do País 
em desenvolvimento. Todos, temos “algo” que pode contribuir 
de algum modo para que sejam denunciados e, orientandos os 
que estão em situações de revelações.

Segundo o Estatuto da Criança e Adolescente (2002, p. 30) 
“é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação 
dos direitos da criança e adolescente”. No mesmo sentido o art. 
4° do ECA (2002, p. 12) estabelece que é dever da família, 
da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, 
assegurar com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
previstos no Estatuto. É relatado também no Art. 5° (2002, p. 12) 
que: “nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, 
por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais”.

Portanto, são medidas aplicáveis aos pais ou responsável 
no Art. 129.
I. encaminhamento a programa ofi cial ou 

comunitário de proteção à família;
II. inclusão em programa ofi cial ou comunitário de 

auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e 
toxicômanos;

III. encaminhamento a tratamento psicológico ou 
psiquiátrico;

IV. encaminhamento a cursos ou programas de 
orientação;

V. obrigação de matricular o fi lho ou pupilo e 
acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar;

VI. obrigação de encaminhar a criança ou adolescente 
a tratamento especializado;

VII. advertência;
VIII. perda da guarda;
IX. destituição da tutela;
X. suspensão ou destituição do pátrio poder.
Parágrafo único. Na aplicação das medidas previstas 
nos incisos IX e X deste artigo, observar-se-á o disposto 
nos arts. 23 e 24 (BRASIL/ECA, 2002, p. 54).

O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê no seu 
artigo 130, que a criança que sofre maus-tratos por parte do 
seu responsável poderá ser afastada de seu agressor. O estatuto 
preocupa-se com a integridade física e mental da criança, pois 
“verifi cada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual 
impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá 
determinar como medida cautelar, o afastamento do agressor da 
moradia comum” (BRASIL/ECA, art. 130, 2002, p. 55).

Na luta em prol de diminuir a violência à criança e 
adolescente é aconselhável, primeiramente uma conscientização 
social, uma mudança de conceitos e atitudes. É preciso 
estabelecer um pensamento único acerca do Estatuto da Criança 
e do Adolescente, sobretudo se faz necessário acreditar nele 
como um instrumento efi caz ao bem-estar de nossa infância 
e juventude, desta forma é crucial o inter-relacionamento de 
todos os órgãos federais, estaduais e municipais, além dos não 
governamentais, só assim poderá alcançar sucesso.

3.2. O papel do gestor na prevenção da violência

Debarbieux, considera que o papel do diretor do 
estabelecimeto, a importância da mobilização e da coesão das 
equipes, a parceria institucional são elementos essenciais. “ Os 
confl itos entre adultos parecem contribuir para a desregulação 
da ordem escolar, que ressurge fortemente no clima da escola e 
in fi ne  na violência em todas as formas”.Assim, é preciso  que a 
gestão democrática da educação  se manifesta como um projeto 
em construção,  para  o sucesso do trabalho especialmente 
no que se refere à organização do trabalho pedagógico, da 
Instituição.

Entretanto, para dar continuidade ao trabalho do Gestor 
numa perspectiva e uma prática transformadora, é crucial 
propor uma dialética dos temas que perpassam o cotidiano 
da escola, respeitando, as representações que os participantes 
possuem, partindo da realidade. 

Nesse caso, o trabalho do gestor deve considerar postura 
crítica, pensamento refl exivo, um espírito criativo, e também 
enriquecimento da própria experiência e vivência. Dessa forma, 
entender melhor o contexto histórico – social dos educadores e 
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demais membros da Gestão. Sem dúvida, continuar a buscar 
entendimento leituras e debates. Promover trocas de saberes, 
intercâmbios, buscar dados para desvelar fatos e interpretar os 
problemas que surgem no cotidiano e as mudanças. 

Pela complexidade dos fatos e dos fenômenos é 
compromisso de todos instituir uma educação de ação/ 
refl exão.  Planejamento e administração são ações que 
devem  servir para facilitar  a vida de todos e conquistar 
resultados desejado, de maneira  responsável e solidária  
na perspectiva de trocar conhecimentos e descobrir outras 
formas de convivência. Essas novas estratégias exigem 
mudanças de posturas e de ações.

A violência não vai se resolver de imediato trata-se, de 
uma conquista ou construção coletiva de um aperfeiçoamento 
contínuo para procurar respostas para os confl itos da escola.

Enfi m, o trabalho de Gestão escolar, é fundamental tanto 
no sentido de adquirir formas diferentes de agir, de promover 
o desenvolvimento do processo de ensino- aprendizagem, de 
maneira a abrir espaços.

3.3. Criação de um ambiente acolhedor

Apontado por Charlot (2002), existem violências de variadas 
espécies e origens tomando parte no ambiente escolar: a violência 
na escola - que ocorre dentro do espaço escolar, mas não tem 
a ver com as relações e dinâmicas escolares, podendo haver 
ocorrido em outro lugar -, a violência à escola - violências que 
visam à instituição escolar e seus representantes -, e fi nalmente 
a violência da escola, simbólica e institucional, ocasionada pelos 
modos e mecanismos de funcionamento da instituição.

Por essa refl exão, entendemos que as escolas que trabalham 
em parceria e harmonia, têm divulgação dos hábitos de 
convivências, valorizam os discentes, os docentes e demais 
membros da localidade, torna-se atraente e dinâmica para a 
elaboração e ação dos envolvidos no contexto.

O “lugar” passa ser mais acolhedor e provavelmente 
instigará novas descobertas, formas diferentes de 
comunicação, aguçará as discussões, em consonância 
com outros membros da educação e /ou de outros campos 

do saber, possibilitando, nesse contexto a descoberta de 
outras representações simbólicas. Tudo para as descobertas 
ofuscadas pela subjetividade e a “cultura do medo”, 
ocasionada na sociedade vigente.

Considerações preliminares

Embora os resultados sejam parciais, consideramos que 
as discussões por meio da pesquisa a ampliação dos saberes 
mostram a viabilidade de construir outros trabalhos a fi m de 
oferecer ações para a criação de projetos pedagógicos, que são 
essências para a função social e política na ação educativa.

Na questão do Gestor escolar, é possível interagir numa 
postura interdisciplinar e ética para a melhoria dos problemas 
oriundos pela política de resgate da pessoa, enquanto cidadão.

Incentivar atividades voltadas para a mudança de postura 
dos profi ssionais envoltos no cenário educativo e/ou dos 
diversos setores da sociedade pode contribuir para a inovação 
do sujeito e dos profi ssionais que direcionam as grandes escalas 
sociais e políticas.

Não podemos deixar de mencionar que as políticas públicas 
e governamentais precisam repensar as ações oferecidas 
aos grupos sociais que tanto sofrem as discriminações e 
violências no cotidiano. Fazem necessários outros modelos 
de comportamentos, novos recursos, estudos com os vários 
grupos da sociedade, enfi m, a união e intercâmbio nos diversos 
patamares para as futuras investigações.

Diante das situações e ações discutidas, o desafi o ao 
qual nos propomos deixa o convite aos demais educadores, 
aos membros da sociedade. Nessa ótica, é preciso inundar 
conhecimentos apoiados por um trabalho interdisciplinar.

A discussão da violência na escola sempre esteve ligada às 
questões sociais.

Dessa forma, não há receitas e nem soluções defi nitivas 
para a questão das violências.

A partir da pesquisa sobre o tema, refl etir, reconstruir 
diálogos de maneira diferente, no contexto, entender as gerações 
e contestar de maneira ousada provavelmente, “gritos surgirão 
para leitura do mundo”.
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FORMAR PROFESSORES MEDIADORES DE LEITURA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: É POSSÍVEL 
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Resumo

Ao longo das últimas décadas do século XX e nos dias atuais, 
muitas discussões existem sobre a importância da leitura como 
processo de construção de sentido e de produção de conhecimentos, 
ou como um meio que favorece a expansão do letramento dos 
alunos-leitores, em uma dada sociedade, mas, no espaço da sala de 
aula, a leitura ainda continua sendo vista com um mero processo 
de decodifi cação de signos linguísticos. Assim, o grande desafi o de 
tais refl exões ainda é fornecer subsídios teóricos e metodológicos 
para auxiliar a prática pedagógica dos professores, visando a 
formação de leitores críticos e profi cientes. Neste contexto, o 
presente estudo tem o objetivo descrever e relatar os resultados 
de um Curso de formação continuada para professores do ensino 
fundamental de escolas públicas realizado na UFCG, em parceria 
com o MEC/Plataforma Freire, cujos objetivos consistiram em: 1) 
contribuir para a formação continuada de professores mediadores 
de leitura que atuam na educação básica; 2) atender às demandas 
de formação de profi ssionais da educação básica explicitadas nos 
Planos de Ações Articuladas (PAR). O trabalho fundamentou-se 
teoricamente em pesquisas desenvolvidas por KLEIMAN (1999, 
2001), CORACINE (2005), HILLA (2009), MARCUSCHI (2001, 
2008), ALVES (2008, 2010), entre outras. Os resultados apontaram 
para o redimensionamento de concepções e estratégias de leitura, 
e,  consequentemente, das  práticas de ensino dos docentes.

Palavras-chave

Mediadores de leitura; formação continuada; ensino de leitura.

Abstract

Over the last decades of the twentieth century and today, 
there have been a number of discussions on the importance 
of reading either as a process of construction of meaning and 
producing knowledge  or as a means to favouring the increase of 
the reading students’ literacy  in a given society. However, inside 
the classroom, reading is still seen as a mere process of decoding 
linguistic signs. Thus, the great challenge is to provide theoretical 
and methodological subsidies aimed at helping the teacher’s 
pedagogical practice, with the purpose of producing critical and 
profi cient readers. In this context, our study aims to describe and 
report the results of a Course on continuing education for teachers 
belonging to public elementary schools. The course was offered 
by the Federal University of Campina Grande, with the support of 
MEC ( Ministry of Education and Culture ). The objectives of the 
course are as follows: 1) to contribute to continuing education of 
mediating teachers of reading  at elementary schools; 2) to meet 
the demand for educating elementary teachers, according to the 
guidelines of PAR ( Plans of Articulate Actions ). The research was 
based on the works of  KLEIMAN ( 1999, 2001), CORACINE 
( 2005), HILLA ( 2009), MARCUSCHI ( 2001, 2008), ALVES 
( 2008, 2010), among others. The results indicated the need to 
re-structure the concepts and strategies concerning reading, and, 
consequently, improve the teacher’s classroom practice.

Keywords

Reading mediators; on-going teacher education; the 
teaching of reading.
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Introdução

O problema do ensino de leitura vêm preocupando profi ssionais 
da área de linguagem há décadas, devido aos seus efeitos no 
desempenho linguístico dos alunos, conforme demonstram 
claramente os resultados ofi ciais dos exames realizados pelo MEC, 
a saber: PROVA BRASIL, SAEB, ENEM, bem como resultados 
de diversas pesquisas (ANTUNES (2003), MARCUSCHI (2001), 
HILA (2009), ALVES (2007, 2008, 2010).

Na atualidade, algumas ações políticas têm sido 
empreendidas no sentido de favorecer uma melhoria na 
educação brasileira. Entre elas, destacam-se as iniciativas 
de formação continuada de professores, a exemplo do PRÓ-
LETRAMENTO e do GESTAR, bem como outras políticas de 
leitura tais como PNLL e PNBE, respaldadas pela compreensão 
do professor como um intelectual em processo contínuo de 
formação, capaz de refl etir sobre sua atuação e avaliá-la. Tais 
iniciativas evidenciam a centralidade da formação docente e da 
formação do aluno leitor para que efetivamente haja um ganho 
de qualidade na educação e na cultura do letramento. 

Nesse sentido, destacamos a proposta do Curso Mediadores 
de Leitura2, uma das várias ações do MEC voltadas para a 
Formação Continuada no Brasil, a qual objetiva subsidiar, 
teórica e metodologicamente, os professores da Escola Básica 
de escolas públicas a utilizarem em suas aulas estratégias 
producentes de leitura de textos, focalizando o trabalho 
com a literatura e os diversos gêneros textuais que circulam 
socialmente.

A preocupação com a formação docente continuada 
para o ensino de leitura se origina da constatação de vários 
estudos, de que a abordagem escolar da leitura tem, por 
vezes, enfatizado meramente as habilidades de decodifi cação 
da escrita. Assim, longe de ser uma atividade prazerosa e de 
construção de sentidos, a leitura no ambiente escolar tem se 
limitado à recuperação de elementos explícitos na superfície 
textual, prestando-se à avaliação escolar pura e simples. Como 

consequência, a escola com suas práticas desmotivadoras e 
pouco signifi cativas de leitura, ao invés de se constituir como 
locus do desenvolvimento de leitores com atitudes crítico-
refl exivas perante um texto, tem apenas contribuído para o 
afastamento do aluno da atividade de ler, dentro e fora da sala 
de aula. Agravando esse estado de coisas, tem-se o fato de 
que cada vez mais torna-se raro o acesso ao texto nas famílias 
brasileiras, seja pelas condições fi nanceiras precárias, seja 
pela infl uência de padrões culturais de comportamento. Dessa 
forma, a família tem deixado de assentar as bases do letramento 
de suas crianças, desconsiderando os usos sociais da leitura.

Diante do quadro supracitado, torna-se inegável a relevância 
da escola e, por conseguinte, do professor no processo de 
formação de leitores. É por meio da mediação do professor que 
o aluno leitor pode descobrir que ler, mais do que simplesmente 
extrair informações da superfície de um texto, demanda a 
construção de sentido para o lido. 

Sendo assim, se fazem necessárias ações de formação 
docente continuada que possam propiciar aos professores 
mediadores da leitura oportunidades para, mediante a refl exão 
sobre sua prática pedagógica e suas implicações, repensar 
as metodologias de ensino de leitura em prol da formação 
de leitores profi cientes, pois embora recentes pesquisas 
demonstrem avanços nas práticas de leituras da população 
brasileira (Cf. Revista Leituras, MEC/jul-2008), sobretudo na 
faixa etária de 15 a 14 anos, ainda é preocupante o quadro de 
leitores ativos em nosso país.

O curso Mediadores de Leitura, que vem sendo realizado 
desde o ano de 2011, em várias instituições públicas de Ensino 
Superior, em parceria com o MEC busca: contribuir para a 
formação continuada de professores mediadores de leitura que 
atuam na educação básica, bem como atender às demandas de 
formação de profi ssionais da educação básica explicitadas nos 
Planos de Ações Articuladas (PAR).

Tendo em vista o exposto, o presente trabalho tem como 
objetivo relatar e discutir a experiência do Curso Mediadores de 

2 - Curso de Formação Continuada promovido pela UFCG (Universidade Federal de Campina Grande, em parceria com o MEC/Plataforma Freire, com o 
intuito de formar professores para formar leitores, fazendo o uso do acervo literário encaminhado às bibliotecas escolares, pelo MEC/PNBE. 
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Leitura, o qual contou com a participação de 50 professores do 
Ensino Fundamental de escolas públicas do Estado da Paraíba.

2. Abordagens teóricas para o ensino da leitura e 
formações de leitores

Teoricamente, a leitura é tratada a partir de três grandes 
abordagens: ascendente, descendente e interativa. Na 
abordagem ascendente, a leitura é vista na perspectiva do 
texto e a construção de sentido limita-se a um processo de 
extração das ideias do autor; na abordagem descendente, o 
leitor passa a ser o centro das atenções, é ele o responsável pela 
atribuição de sentido ao texto e na abordagem conciliatória/
interativa, há um processo de interação que não considera 
apenas o que está explícito e o conhecimento prévio do 
leitor, mas o contexto e as condições de produção do texto. 
Ler passa a ser visto como um processo ativo e complexo de 
construção de sentido que se confi gura no ponto de encontro 
entre leitor, texto e autor.

De forma mais precisa, no modelo ascendente de leitura, 
considera-se que o leitor, diante do texto, processa seus 
elementos componentes, considerando primeiramente as letras, 
depois as palavras, as frases em um processo ascendente, 
sequencial e hierárquico que leva à compreensão do texto. 
Ler, nesta perspectiva, é basicamente decodifi car palavras, 
o que, na teoria da leitura, signifi ca passar do código escrito 
para o código oral. As propostas de ensino baseadas no 
presente modelo de leitura veem o texto como uma unidade 
de sentido absoluto, independentemente de quem o lê e de 
suas condições de produção. É um modelo centrado no texto 
e que não pode explicar fenômenos tão correntes como o fato 
de que continuamente inferimos informações, levantamos 
hipóteses, fazemos uso de conhecimentos extratexuais, sem 
nos apegarmos apenas ao estritamente linguístico ou às ideias 
explicitadas pelo autor.

No modelo descendente de leitura, diferentemente do 
ascendente, toda ênfase é colocada no leitor. O texto escrito 
é tratado como um objeto indeterminado, cabendo ao leitor a 
construção e recriação do signifi cado da mensagem escrita por 

um autor. A leitura passa a ser entendida não apenas como um 
ato de decodifi cação, de transposição de um código escrito, 
mas como um ato cognitivo de compreensão, que envolve 
conhecimento de mundo, de práticas sociais e conhecimentos 
linguísticos, muito além dos fonemas e grafemas.

Nesta abordagem, cujo foco está no leitor, na extração 
de informações do texto, descobriram-se muitas capacidades 
mentais de leitura, que foram denominadas estratégias 
cognitivas e metacognitivas (KLAIMAN, 1999). O 
conhecimento prévio passou a ocupar um lugar de destaque na 
leitura, o leitor não procede letra por letra, palavra por palavra, 
mas usa seus conhecimentos prévios e seus recursos cognitivos 
para estabelecer antecipações sobre o conteúdo, fi xando-se 
neste para verifi cá-las.

Quanto à perspectiva interativa,  trata a leitura  como um 
processo interacional entre leitor, texto e autor. O texto deixa 
pistas da intenção e dos signifi cados do autor, constituindo-se 
como um mediador desta parceria interacionista.

De acordo com Leffa (1999) e outros autores, o modelo 
interativo de leitura considera que, no processo de acesso ao 
sentido do texto, há o inter-relacionamento dos dois tipos de 
processamento: o ascendente e o descendente, numa interação 
dos diversos níveis de conhecimento do sujeito, indo da 
decifração de sinais gráfi cos ao conhecimento de mundo desse 
leitor. 

Sobre a questão da leitura na perspectiva interativa, Koch 
e Elias (2006) ressaltam que o lugar mesmo da interação é o 
texto, cujo sentido não está lá, mas é construído, considerando-
se, para tanto, as sinalizações textuais dadas pelo autor e os 
conhecimentos do leitor que, durante todo o processo de leitura, 
deve assumir uma “atitude responsiva ativa” (p. 12). Nesse 
sentido, espera-se que o leitor concorde ou não com as ideias 
do autor, complete-as, adapte-as etc. Compreender um texto, 
nesta perspectiva, exige ativação de conhecimento de mundo, 
predição de conteúdos, levantamento de hipóteses, produção 
de inferências, reconhecimento das ideias do autor, através de 
pistas deixadas por ele, etc.

Com efeito, considerar a diversidade de conhecimentos 
de cada leitor implica aceitar uma pluralidade de leituras e de 
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sentidos em relação a um mesmo texto. Não existe uma leitura 
única, possível e correta de um mesmo texto, como acontece 
muitas vezes com a leitura proferida pelo professor que chega 
a induzir o aluno a aceitar sem questionar o que está no texto. 
Essa passividade do aluno, assim como a atitude autoritária do 
professor, certamente é fruto do desconhecimento da concepção 
de língua, linguagem e leitura como forma/lugar constitutivo da 
interação e do saber.

Outro aspecto importante das teorias da leitura trata da 
discussão acerca das estratégias de leitura. Para Solé (1998), de 
modo geral, uma estratégia é um procedimento que serve para 
regular a atividade das pessoas, possibilitando-lhes selecionar, 
avaliar, persistir ou abandonar determinadas ações para atingir 
uma meta proposta. Embora não determine totalmente como 
uma ação deve ser realizada, uma estratégia envolve sempre 
a existência de um objetivo a alcançar e a consciência dessa 
existência, a supervisão e avaliação do próprio comportamento 
em função do atingimento dessa meta, além da possibilidade de 
mudá-lo caso necessário.

As estratégias de compreensão leitora, especifi camente, são 
procedimentos cognitivos, ou seja, de pensamento, e também 
procedimentos linguístico-discursivos que envolvem objetivos 
a serem realizados, o planejamento das ações voltadas a atingi-
los, bem como sua avaliação e possível mudança. Leitores 
experientes usam as estratégias de maneira inconsciente e, 
enquanto leem e compreendem, o processamento mental 
da informação escrita ocorre automaticamente. Entretanto, 
quando encontram algum obstáculo na compreensão (uma frase 
incompreensível, um desfecho que contradiz o esperado etc.), 
precisam parar a leitura e prestar atenção ao problema surgido, 
dispensando a ele maior atenção e realizando ações de forma 
planejada para resolvê-lo (reler o contexto da frase, examinar 
novamente as informações iniciais que levaram a prever um 
fi nal diferente do encontrado etc.). Entram, assim, num “estado 
estratégico” (SOLÉ, 1998), no qual se tornam conscientes da 
própria compreensão leitora.

As estratégias de leitura não amadurecem ou aparecem 
magicamente no leitor, daí ser preciso ensiná-las. Esse ensino é 
necessário para formar leitores autônomos, capazes de enfrentar 

inteligentemente textos com distintas características. Portanto, 
deverá voltar-se à formação de leitores capazes de interrogar-se 
sobre a própria compreensão, de estabelecer relações entre o 
lido e o que compõe o seu acervo pessoal de conhecimentos, 
de questionar seu conhecimento e mudá-lo, além de transferir o 
aprendido para outros contextos.

O ensino das estratégias de leitura dirige-se à formação de 
um aluno-leitor que saiba utilizar as estratégias adequadas para 
a compreensão de um texto, o que exige dele a comprovação de 
hipóteses, a revisão, o controle do que lê e a tomada adequada 
de decisões em função dos objetivos pretendidos.

O ensino das estratégias leitoras requer, então, pensar 
na leitura como atividade situada numa situação educativa 
entendida como um processo de construção conjunta, através 
da qual professor e alunos podem compartilhar signifi cados e 
dominar procedimentos com maior precisão e rigor, tendo em 
vista a compreensão de textos.

3. É possível redimensionar o ensino de leitura na escola a 
partir da formação continuada? 

Reafi rmamos a importância do Curso Mediadores de 
Leitura, porque se constitui numa ação das políticas de leitura, 
vislumbrando a melhoria da competência leitora dos alunos 
da escola básica. Acreditamos nesta proposta, uma vez que 
ela favorece o redimensionamento das práticas de ensino de 
leitura, contribuindo para a formação do aluno-leitor, enquanto 
um sujeito crítico capaz de se posicionar diante do que lê. É 
preciso descontruir a ideia de leitura como um mero processo 
de decodifi cação de signos linguísticos, como se observa nas 
práticas escolares, se distanciando das novas perspectivas 
da Linguística para o ensino de Língua Portuguesa e, 
especifi camente, para o ensino de leitura.

A leitura é parte da interação verbal escrita, enquanto 
implica a participação cooperativa do leitor na interpretação 
e na reconstrução do sentido e das intenções pretendidas 
pelo autor (ANTUNES, 2003). Nesta perspectiva o leitor se 
constitui o sujeito leitor como sujeito da interação na busca de 
interpretar e compreender o  explícito e o implícito no texto. O 
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sentido não é dado a priori,  mas  constituído saber do leitor, 
pelas suas intenções, bem como pelas pistas do autor do textos, 
entre outros elementos de natureza social e cultural.  

É desse jogo de reconstrução de sentido que o professor 
precisa ter consciência para poder tornar o seu aluno um leitor 
profi ciente. Para isso, o texto precisa ser encarado como uma 
unidade da linguagem em uso ou um evento comunicativo 
passível de várias interpretações e não apenas como um 
conjunto de informações e/ou mensagem construída a partir de 
signifi cados isolados.

Respaldado teoricamente em uma nova perspectiva de ensino 
de leitura, como um jogo interlocutivo e um processo ativo de 
compreensão e interpretação de textos que implica estratégias 
de seleção, antecipação e inferências, descreveremos, de forma 
parcial, como se desenvolveu o trabalho do Projeto Mediadores 
de Leitura.

O Curso, ministrado entre agosto de 2011 a março de 
2012, contou com a uma equipe formadora contituída por 
uma coordenadora, duas professoras formadoras e  uma 
tutora, além do público alvo composto por 50 professores 
da rede pública de ensino de 17 municípios do Estado da 
Paraíba.

No que concerne às etapas do curso, foram organizadas 
da seguinte forma: a primeira etapa foi destinada ao 
embasamento teórico sobre concepções e estratégias de 
leitura; a segunda etapa priorizou o trabalho com os gêneros 
textuais/discursivos e a literatura infantil; a terceira e última 
etapa destinou-se às atividades práticas de elaboração de 
projetos de leitura com vistas à aplicação em sala de aula. 
Todas essas etapas tomaram como referencial teórico/
metodológico o módulo “Formação de Mediadores de 
Leitura: caderno de teoria e prática”, elaborado pela equipe 
formadora do projeto na UFCG. 

O que observamos ao longo do trabalho é que as 
concepções de leitura predominantes entre os docentes eram 
a ascendente e descendente.  Essas concepções interferem na 
capacidade de pensar o ensino de leitura de forma producente, 
gerando difi culdades em relação às estratégias de ensino que 
possam favorecer à ativação de conhecimentos de mundo 

dos alunos-leitores; à antecipação ou predição de conteúdos; 
ilustração; o levantamento e a checagem de hipóteses, à 
localização e/ou retomada de informações; bem como à 
comparação de informações, generalizações e produções de 
inferências. 

A primeira proposta de atividade para os cursistas foi 
responder a uma carta (exemplo 1) enviada pela equipe 
formadora, com o intuito de identifi car as concepções de leitura 
e as experiências de ensino destes docentes.

Exemplo 1

Os docentes se empenharam de forma signifi cativa nesta 
atividade e o gráfi co abaixo é representativo das questões 
respondidas por eles.
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Gráfi co 1 - Concepções de leitura dos cursistas presentes 
nas cartas-respostas

Categoria 1: Resposta não apresentada ou apresentada 
sem clareza

Série 1: Não responderam a questão 
Série 2: Não apresentaram uma explicação clara sobre o que 
seja leitura 

Categoria 2: Concepções de leitura apresentadas

Série 1: Leitura como processo de decodifi cação 
Série 2: Leitura associada à transmissão de conhecimento 
Série 3: Leitura compreendida como atribuição de sentido e 
processo  interativo entre texto e leitor 
Série 4: Leitura como ato de compreensão

 
As respostas elucidadas no gráfi co demonstram a limitação 

dos docentes participantes do Curso de Formação Continuada no 
que diz respeito às concepções de leitura. Para a maioria deles a 
leitura é vista como uma atividade decodifi cadora, associada à 
transmissão de conhecimento e captação de informações. Como 
exemplo, vejamos algumas dessas concepções apresentadas 
por eles nas cartas. 

Exemplo 2 

“Para mim leitura é decifrar códigos escritos, 
compreender  e interpretar  o sentido do que estar 
escrito, desenhado, pintado ou rabiscado” (cursista 
A)

“Leitura é uma viagem de descobrimento pelo mundo 
das imagens, letras palavras e textos, é conhecimento 
adquirido pelo universo” (cursista B)

“A leitura é tudo aquilo que nos passa alguma 
informação, transmitido algum conhecimento sobre 
determinado assunto” (cursista C)

No que diz respeito às estratégias de leitura, foram discutidos 
com os docentes vários textos e atividades, explorando a leitura 
como interação entre o leitor e o autor, tal como na proposta de 
Rojo (2009, p. 77-78)3:

• ativação de conhecimentos de mundo;
• antecipação ou predição de conteúdos: o leitor aborda o 

texto a partir da situação da leitura, de suas fi nalidades, 
da esfera de comunicação em que ela se dá, do suporte 
do texto, de sua posição na página, de seu título, de fotos, 
legendas, ilustração;

• checagem de hipóteses: ao longo da leitura, o leitor checa 
suas hipóteses, confi rmando-as ou desconfi rmando-as 
e, consequentemente, buscando novas hipóteses mais 
adequadas;

• localização e/ou retomada de informações: em certas 
práticas de leitura (para estudar, para buscar informações 
na internet), o leitor está constantemente buscando e 
localizando informação relevante por meio do recorte-
cole, iluminação ou sublinhando e, posteriormente, 
reutilizando-a de maneira organizada;

• comparação de informações: o leitor compara informações 
de várias ordens, advindas do texto, de outros textos, de seu 

3 -  A citação de Rojo não está citada literalmente.
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conhecimento de mundo, de maneira a construir o sentido 
do texto que está lendo;

• generalização (conclusão geral sobre o fato, situação-
problema etc., após análise de informações pertinentes): 
uma das estratégias que mais contribui para a síntese 
resultante da leitura é a generalização exercida sobre 
enumerações, redundâncias, repetições, exemplos, 
explicações;

• produção de inferências locais: é possível descobrir, pelo 
contexto imediato e pelo signifi cado anteriormente já 
construído, um novo signifi cado para um termo até então 
desconhecido;

• produção de inferências globais: nem tudo está dito 
ou posto num texto. O texto tem seus implícitos e 
pressupostos que também têm de ser compreendidos 
numa leitura efetiva. Para isso, o leitor lança mão 
de certas pistas que o autor deixa no texto e de seus 
conhecimentos de mundo.

A atividade, a seguir, é demonstrativa da exploração dessas 
estratégias:

Exemplo 3

1. Leia a seguinte tirinha de Chico Bento (Maurício de Sousa) 
e responda4:

a) A que conhecimentos prévios o leitor recorre para atribuir 
sentido ao lido?

b) Ao se deparar, no segundo quadro, com a palavra “parapeito” 
e não conhecendo o sentido da mesma, que estratégias ele pode 
usar para dar conta da compreensão?

c) Que inferência o leitor faz no terceiro quadrinho ao constatar 
a surpresa de Rosinha?

d) Que pistas fornecidas pelo texto permitem ao leitor fazer tal 
inferência? 

Na etapa de trabalho de ensino de leitura partindo de gêneros 
textuais, os docentes em formação tiveram a chance de discutir 
o conceito de gêneros e seus elementos constitutivos, e outros 
aspectos referentes às esferas de circulação social e aos usos no 
contexto de ensino. Tentamos deixar claro para os docentes que 
os gêneros textuais são instrumentos para agir linguisticamente, 
que se materializam nas diversas situações sociodiscursivas 
através das quais estabelecemos vínculos comunicativos com 
os outros (ALVES, CORDEIRO, RIBEIRO, 2011). 

Imaginemos a seguinte situação: um grupo A de alunos 
só tem acesso na escola à leitura de narrativas literárias e 
um grupo B tem acesso à leitura de narrativas literárias, 
jornais, revistas, enciclopédias, impressos publicitários 
entre outros.  Qual dos dois grupos terá mais condições para 
a construção de novos conhecimentos e de desenvolvimento 
das habilidades de leitura? Ao trabalharmos a leitura a partir 
dos diversos gêneros textuais, necessariamente, levamos 
em conta seus usos e funções sociais numa determinada 
situação  comunicativa,   ampliando cada  vez  mais  o  
processo  de  letramento, sendo assim, é através do acesso 
a essa diversidade de gêneros textuais que as habilidades de 
leitura são aprimoradas. As razões para isso é que não lemos 
uma fábula da mesma forma como lemos uma reportagem 
ou uma bula de remédio, cada um desses textos vão suscitar 
em nós leitores um comportamento diferente, em função dos 
objetivos de leitura, das características dos textos lidos e da 
situação comunicativa que se põe a nossa frente. 

4 - Atividade extraída do Módulo Formação de Mediadores de Leitura: caderno de teoria e prática, p. 45. Editora da UFCG/2011.
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As leituras que realizamos, sejam elas na escola ou em 
qualquer outro ambiente estão sempre associadas aos nossos 
objetivos de leitores. Lemos uma lista telefônica ou um verbete 
de dicionário quando buscamos uma informação precisa. 
Para seguirmos instruções lemos uma receita culinária, um 
manual telefônico. Quando queremos ler por prazer, lemos 
um romance, um conto, uma história em quadrinhos. Também 
lemos para buscar informações de caráter mais geral, neste caso 
lemos notícias em jornais, revistas, sites. Enfi m, são muitos os 
objetivos em função das demandas sociais e, consequentemente, 
são inúmeros os exemplos de gêneros textuais que se associam 
a estes objetivos. 

Isto signifi ca dizer que a escola tem um papel muito 
importante na inserção destes gêneros no espaço de 
leitura na sala de aula, priorizando atividades que possam, 
efetivamente, contribuir para a formação cidadãos leitores, 
capazes não somente de decodifi car palavras, mas de ler o 
mundo e de construir signifi cados a partir do que lê. E nesta 
missão, o professor tem uma função importantíssima como 
mediador de leitura que é favorecer aos alunos o acesso às 
múltiplas leituras e, ao mesmo tempo, propiciar atividades 
signifi cativas de exploração dos procedimentos de leitura 
dos gêneros textuais, de modo que favoreça também aos 
alunos o entendimento da necessidade de ler de formas 
distintas (atenta, rápida, seletiva, etc)5.

A partir dessa compreensão é que se deu a orientação dos 
professores para a elaboração de projetos de ensino de leitura, 
professores que, apesar de demonstrarem algumas difi culdades 
na elaboração desses projetos, foram capazes de elaborar 
propostas signifi cativas, conforme demonstra o exemplo a 
seguir.

Exemplo 4

FRAGMENTO DE UM PROJETO SOBRE O GÊNERO 
TEXTUAL CONVITE*

1º Momento:
• Explanação sobre o projeto a ser desenvolvido.
• Apresentação (sem fazer a leitura do mesmo) do 

convite para levantamento do conhecimento prévio 
dos alunos, questionando-os:

• para que serve um convite?
• em que situações enviamos convite?
• quais as informações encontradas num convite?
• você já recebeu ou enviou um convite? para quê?
• como o convite chega ao destinatário?
• realização e  levantamento de hipóteses sobre o convite 

apresentado;
• quem enviou o convite?
• para quem?
• qual o objetivo do convite?
• Apresentação do Expositor de convites e solicitação para 

que os alunos formem grupos  e manuseiem, leiam  e 
escolham 2 ou 3 convites.

• Leitura e análises dos convites escolhidos para o registro 
dos questionamentos:

• quais as funções comunicativas do gênero? (informar e 
convidar);

• quais os elementos que aparecem em geral, num convite?
• como as imagens de cada convite se relacionam com a 

informação que ele contém?
• quais as semelhanças e diferenças encontradas nos 

convites?

5 - Cf. Colomer (2007).
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2º Momento:
• Distribuição de dois convites para os alunos para que eles 

façam a atividade individualmente.
• Atividade a partir de da leitura desses convites: analise 

cada um dos convites e responda: Por qual motivo os 
convites foram feitos? Em sua opinião os convites foram 
direcionados para crianças ou adultos? Por quê? Quem 
convida? Quando o evento irá acontecer? Onde o evento 
irá acontecer? O convite fala se tem algum traje específi co 
para usar? É preciso confi rmar presença? 

3º Momento:
• Formação dos grupos e entrega de quatro convites a 

cada grupo para fazer a leitura, análise e as atividades 
propostas:

• a) Qual a intenção comunicativa dos convites I, II, III e 
IV?

• b) Identifi que nos textos I, II ,III e IV:  Quem convida? 
Quando o evento irá acontecer? Onde o evento irá 
acontecer?

• c) O que há de semelhante nos quatro convites? 
• Para o produto fi nal do projeto conversaremos com os 

alunos  para pensarem nos eventos que terão na escola. 
Em seguida, formar os grupos para que escolham um 
evento  da escola e elaborem um convite, observando  
a importância  dos aspectos visuais condizente com o 
evento escolhido.

• Reescrita dos convites e envio aos destinatários.

*Projeto antes da revisão pelos formadores.

Exemplo 5

FRAGMENTO DE UM PROJETO SOBRE POEMAS

1. Levantar os conhecimentos das crianças sobre o texto 
poético. Para tanto, apresentar um texto do livro “Pássaros 
e bichos na voz de poetas populares” chamado “O pica-
pau”, de Helder Pinheiro e perguntar se conhecem algum 
parecido;

2. Conversar informalmente sobre o projeto a ser 
desenvolvido.

3. Ler alguns poemas contidos no livro “Pássaros e bichos 
na voz de poetas populares”, em seguida, reproduzir em 
cartaz um poema para deixar exposto na sala de aula.

4. Organizar um espaço para expor livros de poemas. Deixar 
os livros na sala de aula para fi carem permanentemente 
expostos.

5. Selecionar com as crianças alguns poemas preferidos 
do livro “Pássaros e bichos na voz de poetas populares” 
para posteriormente, reproduzi-los e organizá-los em 
uma pasta de empréstimo. 

6. Promover um sarau na culminância do projeto. 

Consideramos relevante destacar que, embora estes 
exemplos de propostas não possam ser considerados ainda, 
protótipos qualitativos de trabalho com a leitura, é possível 
afi rmamos que eles apontam uma resposta relativamente 
satisfatória no que se refere ao desempenho dos professores em 
formação. 

Os exemplos em evidência mostram que os professores 
foram capazes de fazer uso em suas propostas de aspectos 
relevantes discutidos ao longo da formação, a exemplo de 
estratégias de leitura, exploração das partes constitutivas de 
um gênero, motivação para a leitura, níveis de processamento 
de sentido de um texto entre outros. Além disso, a extração de 
frases do texto e a apelação ao estudo gramatical não aparecem 
como foco dessas propostas, o que nos leva a crer que estes 
professores já se mostram atentos à leitura em seus múltiplos 
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sentidos e funcionalidade social, reforçando a ideia de que 
é possível mudar o perfi l de professores e alunos leitores do 
nosso país. 

4. Considerações fi nais 

O que podemos concluir, em termos gerais, é que esta 
experiência de formação continuada atingiu os objetivos 
propostos, uma vez que: subsidiou, teórico-metodologicamente, 
professores de educação básica a tornarem-se mediadores de 
leitura de seus alunos; possibilitou uma refl exão e a análise de 
conteúdos científi cos importantes para o redimensionamento 
de suas práticas de ensino de leitura, bem como um olhar para 
a transposição didática; favoreceu condições necessárias para 
elaborar atividades de compreensão textual baseadas no uso 
de estratégias leitoras; possibilitou o contato com a Literatura 
Infantil  e contribuiu para que estes professores  tivessem a 
chance de saberem elaborar um projeto de ensino de leitura, 
favorecendo a expansão do letramento do aluno-leitor. 
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Resumo

Através deste trabalho, propus uma investigação acerca da 
forma se dão as práticas de leitura e interpretação de textos em 
atividades/provas da disciplina de matemática em uma turma 
de 3° ano do Ensino Médio (EM) de uma escola da rede privada 
de ensino da cidade de Jataí. O foco desta investigação estava 
em analisar a prática da interdisciplinaridade em sala de aula, 
já que, neste estudo, observamos a união de duas disciplinas 
escolares: Matemática e Língua Portuguesa. Por isso, considero 
que nada é mais apropriado do que, para análise dos dados, ter-
me utilizado dos procedimentos metodológicos da Linguística 
Aplicada (LA) de base transdisciplinar (MOITA LOPES, 
2006), trazendo para o trabalho contribuições de outras áreas, 
as quais puderam colaborar com o entendimento do fenômeno 
estudado. A partir da análise quantitativa e qualitativa das 
atividades dos dados, foi possível perceber que, durante as aulas 
de matemática, o professor desta disciplina privilegia o trabalho 
com atividades que exigem do aluno apenas a capacidade de 
retirar informações de um determinado texto para que, com 
estas, possa resolver determinado problema matemático. 
Isso quer dizer que o ensino tradicional de matemática, cuja 
função é apenas a reprodução de procedimentos e acumulação 
de informações, ainda está presente nas salas de aula, mesmo 
existindo, nos referenciais metodológicos, sugestões ao 
professor de matemática de novas perspectivas para o ensino 
desta disciplina no sentido de estimular a refl exão dos alunos. 

Palavras-chave

Ensino Médio; práticas de leitura; mathematics.

Abstract

I have proposed to research the reading practices and problem 
interpretation in activities/ examinations in mathematics 
classes at a high school senior year level of a private school 
in the city   of Jataí. The focus of this investigation was to 
examine the interdisciplinary practice in the classroom, since, 
in this study, we had the opportunity of observing two school 
subjects working together: Mathematics and Portuguese. For 
data analysis, I have used the methodological procedures of 
transdisciplinary based Applied Linguistics (MOITA LOPES, 
2006), bringing contributions from other areas to the research, 
in order to improve the understanding of the phenomenon. 
From the quantitative and qualitative analysis of the data, we 
have been able to notice that, during math class, this subject 
teacher focuses on working with activities that demand from 
the students only the ability to retrieve information from a given 
text so that, with these, they can solve a given mathematical 
problem. This has shown that the traditional teaching of 
mathematics, aimed only at procedures and accumulation of 
information, is still present in the classroom, even though there 
are, in methodological references, suggestions of different 
perspectives to the mathematics teacher in order to stimulate 
students’ refl ection.

Keywords

High School; reading practices; mathematics.
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1. Apresentação

Através deste trabalho, propus uma investigação acerca da 
forma se dão as práticas de leitura e interpretação de textos em 
atividades/provas da disciplina de matemática em uma turma 
de 3° ano do Ensino Médio (EM) de uma escola da rede privada 
de ensino da cidade de Jataí.

Por concordar com a afi rmação de Saussure ([1916] 2006, 
p. 13), quando este comenta que os estudos sobre a linguagem 
têm “relações bastante estreitas com outras ciências, que tanto 
lhe tomam emprestados como lhe fornecem dados, e que os 
limites que os separam de outras ciências não aparecem sempre 
nitidamente”, proponho um estudo que visa identifi car até que 
ponto as atividades de compreensão textual propostas pelo 
professor de matemática estão favorecendo ou difi cultando o 
desenvolvimento da competência da leitura.

De acordo com os PCN (1997) de Matemática, ainda hoje, 
os que ensinam essa disciplina têm buscado uma aprendizagem 
norteada pela reprodução de procedimentos e acumulação 
de informações. Ainda segundo os parâmetros (p. 38), “nem 
mesmo a exploração de materiais didáticos tem contribuído para 
uma aprendizagem mais efi caz, por ser realizada em contextos 
pouco signifi cativos e de forma muitas vezes superfi cial”.

Nesse sentido, proponho uma investigação acerca da 
prática da interdisciplinaridade em sala de aula, já que o 
foco deste estudo está na união de duas disciplinas escolares: 
Matemática e Língua Portuguesa. Por isso, considero que nada 
é mais apropriado do que, para análise dos dados, utilizar-me 
dos procedimentos metodológicos da Linguística Aplicada 
(LA) de base transdisciplinar (MOITA LOPES, 2006), trazendo 
para o trabalho contribuições de outras áreas, as quais podem 
colaborar com o entendimento do fenômeno estudado. 

Ao adotar como perspectiva teórica os pressupostos teóricos 
propostos pela LA de base transdisciplinar, espero, assim 
como comenta Pennycook (2006), transgredir as fronteiras do 
pensamento tradicional no que diz respeito ao tema investigado. 
Ainda segundo o autor (2006, p. 82) esse tipo de estudo tem a 
intenção de transgredir as teorias tradicionais,

“não somente entrando em território proibido, mas 
tentando pensar o que não deveria ser pensado, o que 
não deveria ser feito. Almeja atravessar fronteiras e 
quebrar regras; tem como meta um posicionamento 
refl exivo sobre o que e por que atravessa; é entendida 
como em movimento em vez de considerar aquilo 
em relação ao que é ‘pós’; é pensada para a ação e a 
mudança.”

Este trabalho também se trata de um estudo de caso, pois, 
segundo Gil (2002, p.54), “consiste no estudo profundo e 
exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita 
seu amplo e detalhado conhecimento”.      

Nesse sentido, convém destacar que considerarei os 
dados encontrados como um índice, baseado no paradigma 
indiciário de Ginzburg (1991). Para o historiador italiano, 
o que caracteriza esse tipo de análise é a possibilidade de o 
pesquisador, a partir dos dados aparentemente negligenciáveis, 
remontar a uma realidade complexa não experimentável 
diretamente. Em outras palavras, o paradigma indiciário, assim 
como afi rma Cordeiro (2009), recupera a possibilidade de se 
examinar pormenores e marcas individuais presentes nas várias 
atividades humanas, entre elas, a linguagem; permite lidar com 
diferenças, mais do que com semelhanças, com anormalidades, 
mais do que com normalidades; por fi m, permite ao analista ir 
à busca de explicações, mais do que tentar encontrar evidências 
para explicações e teorias já existentes.

Para se chegar aos objetivos pretendidos anteriormente, fi z 
uma análise quantitativa e qualitativa das atividades propostas 
pelos professores de matemática durante as aulas bem como 
exercícios presentes nas avaliações, a fi m de descobrir qual(is) 
das três concepção(ões) de leitura deve(m) ser utilizada(s) na 
resolução de tais exercícios. Para isso, coletei algumas provas 
e atividades cuja resolução tenha sido pedida aos alunos. Em 
seguida, utilizei como referência para a análise quantitativa as 
quatro concepções de linguagem propostas por Rojo (2006).

Este relatório está dividido em quatro partes. Inicialmente 
apresento a fundamentação teórica essencial, fazendo uma 
breve discussão acerca da interdisciplinaridade em sala de aula. 
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Também teço comentários sobre a Matemática como disciplina 
escolar e sobre as capacidades de leitura.

Na sequência, primeiramente trago uma pequena amostra 
de como o material em observação é constituído para, em 
seguida, dar início à análise dos dados usando, para tanto, 
as considerações sobre a prática de leitura em sala de aula 
postuladas por autores como Rojo (2004), Kleiman (1993), 
Yasuda (1996), dentre outros.

Por fi m, apresento as considerações fi nais, momento em que 
retomo o objetivo do trabalho e mostro as conclusões iniciais 
a que cheguei a partir dos resultados da análise das atividades. 
Também aparecem as referências bibliográfi cas usadas ao 
longo do trabalho.

2. Referencial Teórico

2.1. Interdisciplinaridade em sala de aula

A linguagem é, segundo Fiorin (2008), onipresente na vida 
de todo ser humano. Assim que nascemos estamos cercados por 
ela, que nos segue durante toda a nossa vida, acompanhando-
nos até a hora da morte.  É a linguagem que permite a relação 
entre os homens e a troca de informações e experiências. Sem 
ela não se pode aprender, tampouco imaginar outras realidades, 
construir utopias, sonhos. Sem ela não se conhece a si e nem ao 
mundo. Sem ela não se pode falar do que é, nem do que poderia 
ser.

Para Chomsky (2006, p. 30), 

“a faculdade da linguagem entra de maneira decisiva 
em cada aspecto da vida, do pensamento e da interação 
humanos. Ela é a grande responsável de apenas no 
mundo biológico os humanos terem uma história, uma 
evolução cultural e uma diversidade muito diversa e 
rica, e até mesmo um sucesso biológico, no sentido 
técnico da enormidade de seus números”.  

Se a linguagem age de forma tão incisiva no processo de 
ensino/aprendizagem de cada individuo, por que estudá-la de 

forma fragmentada através de uma única disciplina escolar? 
Devido à importância da linguagem para o desenvolvimento 
intelectual do ser humano, considero que seu estudo deva ser 
a base de qualquer disciplina na escola, desde matemática à 
biologia. Ao se adotar um ensino interdisciplinar, pressupõe-se 
uma convergência que, segundo Fiorin (2008), signifi ca, “de 
um lado, a transferência de conceitos teóricos e metodologias, 
e, de outro, a combinação de áreas”. 

Morin (2005) afi rma que uma unidade complexa adquire 
densidade se considerarmos que não podemos reduzir nem o 
todo às partes, nem as partes ao todo, nem uno ao múltiplo, 
nem múltiplo ao uno, mas que precisamos tentar conceber 
em conjunto, de modo complementar e antagônico, as noções 
de todo e de partes, de um e de diversos. Em outras palavras, 
compreende-se que a ideia de complexidade seja relacionada 
a um sistema que preza pela unidade, por um lado, e pela 
diversidade ou multiplicidade, de outro, que, em princípio, se 
repelem e se excluem.

Utilizo-me das considerações acerca da complexidade 
postuladas por Morin (2005) por considerar que o ensino/
aprendizagem oferecido ao aluno de EM seja uma unidade sem 
fronteiras defi nidas, formado por disciplinas diferentes, mas 
que podem se complementar fazendo com que haja em sala de 
aula uma prática educacional interdisciplinar.

A organização do trabalho escolar, de acordo com 
Machado (2009), nos diversos níveis de ensino, baseia-se 
na constituição de disciplinas, que se estruturam de modo 
relativamente independente com um mínimo de interação 
intencional e institucionalizada. Porém, há algum tempo, 
a interdisciplinaridade tem sido uma palavra-chave no que 
diz respeito à forma de organização do trabalho escolar ou 
acadêmico. Esta prática tende a transformar-se em bandeira 
aglutinadora na busca de uma reconstrução da unidade perdida, 
da interação e da complementaridade nas ações envolvendo 
diferentes disciplinas.

Frigotto (2008) comenta que o trabalho interdisciplinar se faz 
necessário em sala de aula uma vez que este decorre da própria 
forma de o homem produzir-se enquanto ser social e enquanto 
sujeito e objeto do conhecimento social. Para o autor (p. 43)
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“a necessidade de interdisciplinaridade na produção do 
conhecimento funda-se no caráter dialético da realidade 
social que é, ao mesmo tempo, uno e diverso e na natureza 
intersubjetiva de sua apreensão, caráter uno e diverso 
da realidade social nos impõe distinguir os limites 
reais dos sujeitos que investigam os limites do objeto 
investigado. Delimitar um objeto para investigação não 
é fragmentá-lo, ou limitá-lo arbitrariamente. Ou seja, se 
o processo do conhecimento nos impõe a delimitação 
de um determinado problema isto não signifi ca que 
tenhamos que abandonar as múltiplas determinações 
que o constituem. É neste sentido que mesmo 
delimitando um fato teima em não perder o tecido da 
totalidade de que faz parte indissociável.”

Do ponto de vista epistemológico, a interdisciplinaridade 
consiste, segundo Bordoni (2010), em uma metodologia de 
ensino voltada para a interação entre duas ou mais disciplinas, 
num processo que pode ir da simples comunicação de ideias 
até a integração recíproca de fi nalidades, objetivos, conceitos, 
conteúdos, terminologias, procedimentos, dados e formas de 
organizá-los e sistematizá-los no processo de elaboração do 
conhecimento.

Para Klein (1998), a interdisciplinaridade requer, do 
ponto de vista integrador, um equilíbrio entre amplitude, 
como forma de assegurar uma larga base de conhecimento 
e informação, profundidade, que assegura o requisito 
disciplinar e o conhecimento interdisciplinar para a tarefa a 
ser executada e a síntese que assegura o processo integrador. 
A autora se utiliza das palavras de Smith (1980, p. 54-55) 
e comenta ainda que “não se deve esperar que os alunos 
integrem qualquer coisa que o corpo docente não possa fazer 
ou faça ele mesmo”.

A interdisciplinaridade, de acordo com Caiado (2010), 
surgiu no fi nal do século XX a partir da necessidade de 
justifi car a fragmentação causada por uma epistemologia de 
cunho positivista. A autora ainda afi rma (p. 01) que

“as ciências foram divididas em muitas disciplinas e 
a interdisciplinaridade restabelecia, pelo menos, um 

diálogo entre elas. Considerada pela ciência da educação 
como uma relação interna da disciplina “matriz” e a 
disciplinada “aplicada”, a interdisciplinaridade passou 
a ser um termo aceito na educação por ser vista como 
uma forma de pensamento.”

A ferramenta essencial que faz com que a interdisciplinaridade 
aconteça é o uso da linguagem, pois é através dela que os seres 
humanos se comunicam conhecimentos são repassados. Para 
se resolver um problema de matemática, por exemplo, se faz 
necessário o uso da habilidade de leitura para saber como 
proceder a sua resolução. Por isso, o foco deste trabalho é a 
leitura e interpretação de textos, pois estes requerem habilidades 
primordiais para o ensino/aprendizagem de qualquer disciplina, 
mesmo as exatas.

2.2. A matemática como disciplina escolar

De acordo com os PCN (1997) de Matemática, o que 
se encontra atualmente nas escolas ainda é um ensino 
tradicional dessa disciplina, cuja função do professor 
é apenas apresentar o conteúdo oralmente, partindo de 
defi nições, exemplos, demonstrações de propriedades e 
propor exercícios de aprendizagem, fi xação e aplicação. 
Esta prática pressupõe que o aluno aprenda pela reprodução 
de conceitos, pois ainda considera-se que uma reprodução 
correta é a evidência de que ocorreu aprendizagem. Aos 
poucos, está sendo reconhecido que esta prática mostrou-se 
inefi caz, visto que a reprodução correta poderia ser apenas 
uma simples indicação de que o aluno aprendeu a reproduzir, 
mas não aprendeu o conteúdo.

Ainda segundo os parâmetros curriculares, são bem 
recentes as atenções voltadas ao fato de que o aluno é agente da 
construção do seu conhecimento, pelas conexões que estabelece 
com seu conhecimento prévio num contexto de resolução de 
problemas.

De acordo com Miguel (2005), essas recentes atenções 
voltadas para o ensino de matemática culminaram em pesquisas 
cujos resultados apresentam novas ideias sobre formas de se 
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contextualizar, historicizar e enredar, mesmo que de forma ainda 
pouco explícita, teses centrais de um processo de formação de 
conceitos matemáticos no contexto brasileiro.

 
2.3. Estratégias e capacidades de leitura

A capacidade de produzir e entender textos é fundamental, 
segundo Ferrari (2009), para o desenvolvimento de qualquer 
disciplina. Cada área do conhecimento tem um acervo de textos 
que possuem características específi cas as quais devem ser 
trabalhadas não apenas pelo professor de LP. Nóbrega (2009) 
comenta que só o professor de cada área sabe se o texto que ele 
pediu está adequado em termos de vocabulário ou clareza da 
argumentação, por exemplo. A linguagem permeia por todas as 
áreas do conhecimento e é a base do ensino/aprendizagem de 
qualquer disciplina.

De acordo com Menezes (2009), aprendemos a interpretar 
gestos, olhares, palavras e imagens desde que nascemos. A 
escola aparece com a função de potencializar essas habilidades 
por meio da leitura e da escrita. Isso faz com que tenhamos 
acesso à grande parte da cultura humana, pois este é um 
processo que envolve mais do que apenas reproduzir os sons 
das palavras, trata-se de compreendê-las. Ao relacionar termos 
como paráfrase, latifúndio, colonialismo e transgênico, fazemos 
o uso de um letramento adquirido não apenas nas aulas de LP, 
mas também, nas de Geografi a, História, Biologia, etc.

A leitura e a interpretação de textos são, segundo Marcuschi 
(2008), fruto de um processo trabalhoso e não uma simples 
extração de informações. Para o autor, este trabalho acontece 
de forma conjunta e não unilateral, pois se dá na interação entre 
autor-texto-leitor ou falante-texto-ouvinte. Ao produzirmos 
um enunciado, esperamos que ele seja compreendido, mas 
a interpretação gerada não depende apenas de nós, graças à 
própria natureza da linguagem, “que não é transparente nem 
funciona como uma fotografi a ou xerox da realidade” (p. 231). 
Por esse motivo, o ato de ler exige habilidade, interação e 
trabalho.

Geraldi (2006) comenta que o que acontece, ainda hoje, 
nas salas de aula, na maioria das vezes, não é leitura de fato, 

mas sim, uma simulação de leitura que consiste apenas em 
atividades análise estrutural de textos. Isso acontece, segundo 
Yasuda (1996), devido à difi culdade do professor de perceber-
se enquanto leitor. A competência de leitura dos alunos está 
ligada à competência de leitura do próprio professor, pois é 
ele quem indica as leituras, mediado pela sua sensibilidade de 
leitor. A autora (p. 79) ainda comenta que 

“o professor mediador é o que lê antes, cercando o texto 
em suas possíveis leituras. Desse modo poderá realizar 
um trabalho que possibilite, no acontecer da leitura e a 
partir da verbalização das impressões, criar condições 
para que o aluno possa desenvolver sua sensibilidade 
para perceber e desvelar o mundo dos textos em sua 
diversidade e pluralidade.”

As práticas didáticas de leitura presentes atualmente nas 
salas de aula, segundo Rojo (2004), desenvolvem apenas 
uma pequena parcela das capacidades envolvidas nas práticas 
letradas exigidas pela sociedade. O professor entende que 
a leitura é uma prática presente apenas na escola e, por isso, 
leva o aluno a entender que aquela deva ser entendida como 
um processo de repetir, de revozear textos, que devem ser 
entendidos e memorizados para que o currículo se cumpra. Essa 
prática é adotada por professores de todas as disciplinas por 
meio de práticas de leituras lineares e literais, principalmente 
de localização de informações e sua repetição ou cópia em 
respostas de questionários, orais ou escritos.

Ainda segundo Rojo (2004), o ato de ler envolve diversas 
capacidades, todas dependentes da situação e das fi nalidades 
de leitura. De acordo com a autora, as primeiras concepções 
de capacidades de leitura postulavam que esta prática deveria 
ser encarada de forma simplista, apenas como um processo 
perceptual e associativo de decodifi cação. Nesse sentido, 
aprender a ler se relacionava diretamente à alfabetização. Para 
os que acreditavam nesta teoria, as capacidades focadas eram 
as de decodifi cação do texto, prática fundamental para o acesso 
à leitura, mas que isolada não esgota as capacidades envolvidas 
no ato de ler. Abaixo, segue um quadro com as principais 



INVESTIGAÇÃO ACERCA DA INFLUÊNCIA EXERCIDA POR EXERCÍCIOS DE MATEMÁTICA NA FORMAÇÃO...

112LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

características que, segundo Rojo (2004, p. 04), descrevem esta 
concepção.

Capacidades de decodifi cação

1) Compreender as diferenças entre escrita e outras formas gráfi cas 
(outros sistemas de representação)

2) Dominar as convenções gráfi cas;

3) Conhecer o alfabeto;

4) Compreender a natureza alfabética do nosso sistema de escrita;

5) Dominar as relações entre grafemas e fonemas;

6) Saber decodifi car palavras e textos escritos

7) Saber ler reconhecendo globalmente as palavras;

8) Ampliar a sacada do olhar para porções maiores de texto que 
meras palavras, desenvolvendo assim fl uência e rapidez de leitura.

Mais tarde, a leitura deixa de ser encarada como um ato 
de decodifi cação para começar a ser entendida como um ato 
de cognição, de compreensão, que envolve conhecimento de 
mundo, de práticas sociais e conhecimentos linguísticos muito 
além dos fonemas. Nesta abordagem, segundo Rojo (2004), o 
foco estava no texto e no leitor, na extração de informações do 
texto.

Capacidades de compreensão

1) Ativação de conhecimentos de mundo;

2) Antecipação ou predição de conteúdos ou propriedades de texto;

3) Checagem de hipóteses;

4) localização e/ou cópia de informações;

5) Comparação e informações;

6) Generalização (conclusões gerais sobre o fato, fenômeno, 
situação, problema, etc. após análise de informações pertinentes);

7) Produção de inferências locais;

8) Produção de inferências globais;

Posteriormente, o ato de ler passou a ser visto como uma 
interação entre o leitor e o autor. O texto agora é portador 
de pistas da intenção e dos signifi cados do autor além de ser 
um mediador desta parceria interacional. Para captar estas 
intenções e sentidos, conhecimentos sobre práticas e regras 
sociais, a partir de então, são requeridos.

3. Apresentação e análise dos dados

Utilizei para a análise as atividades/provas propostas aos 
alunos do 3° Ano do EM durante o período de 01/02/2010 até 
30/06/2010, que corresponde aos 1° e 2° bimestres do ano 
letivo de 2010. Escolhi analisar as práticas metodológicas da 
turma de 3° Ano, pois esta é á ultima série do EM e, ao fi nal do 
ano, os alunos terão de enfrentar provas de vestibular que lhes 
poderão dar acesso ao Ensino Superior.

Também justifi ca a escolha de uma turma de 3° ano do EM, o 
fato de que destes alunos serão cobradas habilidades, dentre elas, o 
que a Matriz de Referência do ENEM (2009) chama de linguagem 
matemática. De acordo com este documento, o aluno que termina 
o EM deve, entre outras coisas, reconhecer, no contexto social, 
diferentes signifi cados e representações dos números e operações, 
bem como utilizar o conhecimento matemático para realizar uma 
leitura e uma representação da sociedade para, assim, agir sobre ela.



INVESTIGAÇÃO ACERCA DA INFLUÊNCIA EXERCIDA POR EXERCÍCIOS DE MATEMÁTICA NA FORMAÇÃO...

113LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

O corpus de análise é formado por um total de 70 exercícios 
com questões de múltipla escolha e dissertativas, coletadas de 
sete avaliações feitas em sala de aula, em uma escola da rede 
privada de ensino da cidade de Jataí, interior do estado de Goiás.

Para a análise dos dados, criei três categorias inspiradas 
nas considerações acerca das capacidades de leitura propostas 
por Rojo (2004). Nesse sentido, as atividades que fazem parte 
do corpus da pesquisa serão classifi cadas como: 1. Leitura 
como decodifi cação; 2. Leitura como compreensão do texto; 3. 
Leitura como processo de interação.

No que diz respeito ao fato de as atividades propostas 
exigirem do aluno apenas a capacidade de decodifi cação de 
textos, constatei essa ocorrência em 45% do corpus de análise. 
Isso quer dizer que, quase metade das atividades faz com que 
o aluno apenas localize as informações contidas no texto para 
resolver determinado problema. Abaixo segue um exemplo 
desse tipo de atividade. 

Leitura como 
decodifi cação

45%

Resolva a expressão abaixo e escreva o seu raciocínio para a 
resolução.
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De acordo com Yasuda (1996), esse tipo de leitura exigida 
pelo exercício acima, sozinho, não tem signifi cado, uma vez que 
não contribui para o processo de construção do conhecimento. 
O aluno não atribui sentido ao que lê e, portanto, a leitura 
feita não se dissemina em outras leituras porque as impressões 
de cada leitor não são valorizadas e, consequentemente, 
compartilhadas, confrontadas com as dos outros.

Ainda segundo a autora, o professor não é o vilão dessa 
história, pois apenas refl ete uma escola cuja concepção de 

construção do conhecimento considera que, para aprender 
matemática, basta decorar a tabuada. 

Metade das atividades exige que o aluno compreenda o texto 
apresentado para, em seguida, resolver o problema proposto. 

Leitura como compreensão do 
texto

50%

Dentro de alguns dias mais de 130 milhões de brasileiros estarão 
votando para os cargos de presidente da república, governador, 
deputado federal e deputado estadual e senador. O que poucos 
sabem que após as eleições o presidente de cada seção eleitoral deve 
acondicionar a urna eletrônica, juntamente com o terminal, conforme 
fi gura abaixo, em uma caixa de papelão, com tampa, que possui as 
seguintes dimensões: 51 cm x 37 cm x 28 cm. Determine a área de 
papelão gasta, descontando bordas, necessária para confecção dessa 
caixa.

A partir do exemplo acima, pode-se perceber que o texto, 
apesar de trazer várias informações acera do tema eleições, 
aparece apenas como pretexto para que os alunos retirem 
informações que darão subsídios para a resolução de um 
problema matemática. Para Lajolo (1984), o texto não deve ser 
utilizado como pretexto para nada, pois este só existe na medida 
em que se constitui um ponto de encontro entre dois sujeitos: 
o que escreve e o que lê; “escritor e leitor, reunidos pelo ato 
radicalmente solitário da leitura, contrapartida do igualmente 
solitário ato de escritura” (p. 52).

De acordo com Lojolo (1984), nenhum texto nasceu para 
ser objeto de estudo, de dissecação, de análise. Um texto é fruto 
de um trabalho individual de seu autor, e encontra sua função 
na leitura igualmente individual de seu leitor.
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Leitura como processo de 
interação

05% 

Uma criança brinca com dois tipos de bola, uma de vidro e outra de 
plástico. Se ela juntar 2 litros de bolas de vidro com 2 litros de bolas 
de plástico, ela consegue obter 4 kg, caso junte 1 litro de bolas de 
vidro com 3 litros de bolas de plástico, obtém 3 kg. Baseando-se nas 
informações, marque a opção correta.
a) (  ) 1 litro de bolas de vidro tem o dobro de kg quando comparado 
a um litro de bolas de plástico.
b) (  ) se juntarmos 10 litros de bolas de plástico teremos a mesma 
quantidade que 3 litros de bolas de vidro.
c) (X) se juntarmos 1 litro de cada totalizaremos 2 kg.
d) (   ) pode-se dizer que as bolas de vidro são menores que as bolas 
de plástico.
e) (   ) uma bola de vidro “pesa” o triplo de uma bola de plástico.

Apenas 5% das atividades analisadas consideram a leitura 
como um processo de interação entre aluno e texto. O exemplo 
acima mostra como o aluno deve se utilizar das informações 
contidas no texto além de seu conhecimento de mundo para 
resolver o problema proposto. Este tipo de atividade faz com 
que o aluno desenvolva o que Jurado & Rojo (2006) chamam 
de competência investigativa e compreensiva. Para as autoras, 
isso acontece quando, em contato com o texto, o aluno é capaz 
de refl etir sobre seu conteúdo.

A interação proposta pela atividade entre enunciado e 
aluno nos remete às ideias de Bakhtin e de seu Círculo, “que 
entendem o enunciado/texto como sendo sempre dialógico e 
dialético: é um todo que se constitui de outros enunciados com 
os quais dialoga e que implica sempre uma reposta” (JURADO 
& ROJO, 2006, p. 40).

De acordo com Kleiman (1996), “a aprendizagem é 
construída na interação de sujeitos cooperativos que têm 
objetivos comuns”. Para que isso aconteça, o ato de ler não deve 
ser equivalente a decifrar ou decodifi car, pois a aprendizagem 
que se dará nessa interação consiste na leitura com compreensão.

A pouca quantidade de atividades que tratam a leitura como 
uma prática de interação impede a ampliação das habilidades 
linguísticas do aluno, desfavorecendo o aumento dos recursos 
que já possui para que possa usá-los segundo suas necessidades 
interacionais (CECÍLIO, 2004).

Esse tipo de atividade, de acordo com Alves-Filho & 
Paniago (2009), assim como exercícios de gramática normativa 
ainda hoje valorizados nas aulas de LP, não induz à refl exão e 
faz com que o ensino se torne artifi cial, uma vez que o aluno não 
é levado a produzir qualquer tipo de análise, mas a reproduzir 
análises já existentes.

Kleiman (1993, p. 10) comenta que

“ao lermos um texto, qualquer texto, colocamos em 
ação todo o nosso sistema de valores, crenças e atitudes 
que refl etem um grupo social em que se deu a nossa 
sociabilização primária, isto é, o grupo social em que 
fomos criados.”

Segundo Kuhn & Flores (2008), atividades que propiciam 
a refl exão linguística do aluno desenvolvem a sua capacidade 
discursiva2. Os autores (2008, p. 70) ainda comentam que esse 
tipo de atividade proporciona uma

“prática pedagógica inclusiva, que busca, através das 
discussões acerca da linguagem, construir um aluno-
sujeito que consiga deslizar entre os registros de 
língua, que entenda e respeite as variedades , que leia 
os pressupostos e não-ditos, que faça coisas no mundo 
através da linguagem, enfi m, que seja um verdadeiro 
cidadão.”

Considerações fi nais

Antes de dar início às considerações fi nais acerca dos 
resultados obtidos neste trabalho, convém mencionar que, para 

2 - Conforme Kuhn & Flores (2008, p. 70) os PCN afi rmam que a competência di scursiva refere-se a um sistema de contratos semânticos responsável por uma 
espécie de fi ltragem que opera os conteúdos em dois domínios interligados que caracterizam o dizível: o universo intertextual e os dispositivos estilísticos 
acessíveis à enunciação dos diversos discursos.
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Yasuda (1996, p. 79), “a formação de um leitor competente é 
também a formação de um ser sensível, inteligente e aberto 
para o aprendizado constante que se poderia fazer com a leitura 
na escola”.

A partir da análise quantitativa e qualitativa das atividades 
dos dados, foi possível perceber que, durante as aulas de 
matemática, o professor desta disciplina privilegia o trabalho 
com atividades que exigem do aluno apenas a capacidade de 
retirar informações de um determinado texto para que, com 
estas, possa resolver determinado problema matemático. 
Isso quer dizer que o ensino tradicional de matemática, 
cuja função é apenas a reprodução de procedimentos e 
acumulação de informações, ainda está presente nas salas 
de aula, mesmo existindo, nos referenciais metodológicos, 
sugestões ao professor de matemática de novas perspectivas 
para o ensino desta disciplina no sentido de estimular a 
refl exão dos alunos.

A maioria das atividades tende a desfavorecer a formação 
da ZPD3, uma vez que são pouco comuns situações em que o 
aluno é levado a construir conhecimento a partir das indicações 
dos enunciados propostos.

De acordo com a Kleiman (2006, p. 25), “em qualquer 
instituição, até as mais infl exíveis e sedimentadas, há espaço 
para mudar, no dia-a-dia, situações que parecem imutáveis, pois 
os contextos não estão já dados; os participantes na interação 
criam, de fato, contextos de ação”.
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Resumo

No trabalho referenciado, são apresentados resultados parciais 
de uma pesquisa de abordagem qualitativa, caracterizada como 
estudo longitudinal numa perspectiva etnográfi ca. Essa pesquisa 
tem como objetivo compreender as situações de leitura vivenciadas 
por crianças na educação infantil e no ensino fundamental, além 
das concepções dos professores acerca do papel e função da 
leitura para as crianças e os sentidos e signifi cados construídos 
por elas para suas experiências com a leitura, na educação infantil 
e na etapa inicial do ensino fundamental. Os aportes teóricos da 
psicologia histórico-cultural de Lev Vygotsky e as proposições 
acerca da escolarização do texto literário são as referências que 
baseiam as análises apresentadas neste texto. As análises parciais 
da pesquisa apontam para o fato de que o trabalho com gêneros 
textuais tais como trava-línguas, parlendas, textos informativos 
e contos, despertam interesse e promovem entre as crianças 
refl exões sobre a linguagem escrita e seu aprendizado. As 
crianças, que desde cedo escutam histórias, lidas ou contadas por 
adultos, adquirem um conhecimento sobre a linguagem escrita 
e sobre os usos dos diferentes gêneros textuais, antes mesmo de 
estarem alfabetizadas. Os resultados parciais indicam, que os 
sujeitos leitores não se formam pelo acúmulo de informações, 
mas num intercambiar de experiências proporcionadas pelas 
práticas de leitura, carregadas de signifi cados.

Palavras- chave

Leitura; escrita; transição; educação infantil; ensino 
fundamental. 

Abstract

The paper presents partial results of a qualitative 
approach research, characterized as a longitudinal study 
in an ethnographic perspective. This research aims to 
understand the reading situations experienced by children in 
childhood and also in the basic education, besides teacher’s 
conceptions about the function of literature for children and 
the meanings built by them for their experience with reading. 
The theoretical contributions of the cultural-historical 
psychology of Lev Vygotsky and also the propositions about 
the schooling of the literary text are the references in which 
this paper is based on. The partial analysis of this research 
point to the fact that working with text genres, such as tongue-
twisters, rimes, informative texts and tales arouses great 
interest and fosters a meditation about written language and 
its learning between the children. The children, who listen 
stories since their earlier age, read or told by adults, acquire 
a knowledge about written language and the use of different 
texts genres even before they are literate. The partial results 
also indicate that the readers don’t form themselves by the 
buildup of information, but by an exchange of experiences 
provided by reading practices, full of meanings.

Keywords

Reading; writing; transition; childhood education; basic 
education.
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“Mas, é importante dizer, a ‘leitura’ do meu mundo, que me foi 
sempre fundamental, não fez de mim um menino antecipado 

em homem, um racionalista de calças curtas. A curiosidade do 
menino não iria distorcer-se pelo simples fato de ser exercida, 

no que fui mais ajudado do que desajudado por meus pais. 
E foi com eles, precisamente, em certo momento dessa rica 

experiência de compreensão de meu mundo imediato, sem que tal 
compreensão tivesse signifi cado malquerenças ao que ele tinha de 

encantadoramente misterioso, que eu comecei a ser introduzido na 
leitura da palavra.”

 (FREIRE, 1984, p.16)

As palavras de Freire ilustram nosso objetivo ao escrever 
esse texto, qual seja o de refl etir sobre as práticas de leitura e 
escrita presentes na educação infantil e primeiro ano do ensino 
fundamental. Nele, apresentamos uma análise dos dados 
produzidos no âmbito de uma pesquisa que focaliza as práticas 
de leitura que se realizam na educação infantil e na transição entre 
essa etapa e o ensino fundamental. Esse trabalho de investigação 
é desenvolvido pelo grupo LEFOPI (Linguagem, Educação, 
Formação de Professores e Infância) inserido na Faculdade de 
Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora.

O principal objetivo da pesquisa é compreender as relações 
entre educação infantil e ensino fundamental frente à nova 
realidade de inclusão da criança de seis anos nessa etapa da 
educação básica, especialmente no que se refere às práticas 
de leitura às quais as crianças são expostas tanto na educação 
infantil quanto no ensino fundamental. 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa de viés 
histórico cultural. Adota um desenho longitudinal no qual um 
mesmo grupo de crianças foi acompanhado durante o segundo 
semestre do ano de 2010 e todo o ano de 2011, em diferentes 
etapas de seu processo de escolarização: um semestre na 
educação infantil e no ano subsequente, no ensino fundamental. 
As estratégias para a produção de dados da pesquisa consistiram 
na observação participante, numa perspectiva etnográfi ca, e em 
entrevistas semi-estruturadas com os professores responsáveis 
pelas turmas observadas. 

Duas escolas públicas que integram a Rede Municipal da 
cidade de Juiz de Fora – Minas Gerais constituíram-se em 

campo de investigação. Ambas possuem turmas de educação 
infantil e ensino fundamental, no entanto se diferenciam pelo 
regime de atendimento às crianças. Uma delas caracteriza-se 
pelo funcionamento em tempo parcial (4 horas diárias) e a outra 
funciona em tempo integral (8 horas diárias). A primeira, antes 
exclusiva de educação infantil, passou a atender também ao 1º 
ano do ensino fundamental a partir da implementação da Lei nº 
11.274/2006. A segunda atende à educação infantil e ao ensino 
fundamental até o 9º ano. 

Elegemos como foco de nossas refl exões a escola caracterizada 
pelo regime integral, a qual chamaremos de TI com intuito de 
resguardar a identidade da instituição e de seus profi ssionais. 
A opção por essa escola se deve ao fato de termos presenciado, 
no âmbito de nossas observações, continuidades nas práticas de 
leitura realizadas tanto na educação infantil quanto no ensino 
fundamental que tornaram a transição entre essas duas etapas uma 
vivência aparentemente positiva para as crianças. 

Inicialmente discutiremos sobre o processo de transição 
entre a educação infantil e ensino fundamental e seus reais e 
atuais desafi os. 

A seguir, tomamos como referência refl exões acerca da 
leitura e escrita e de seu entendimento como práticas culturais. 
Mais adiante, consideramos elucidar o termo “escolarização” tal 
como entendido por Soares (2001) a fi m de apresentarmos nossos 
argumentos favoráveis à escolarização adequada de textos, sejam 
eles literários ou não. O que signifi ca escolarizar a leitura? Quais 
as formas de fazê-la? É possível falar de uma pré-escolarização do 
texto? Como abordar didaticamente textos na pré-escola?

Por fi m, trazemos alguns exemplos de trabalho com a 
leitura e a escrita que consideramos formas adequadas de 
escolarização e que se traduzem em continuidades na transição 
entre a educação infantil e o ensino fundamental.

Transição Educação Infantil / Ensino Fundamental: 
debates sobre o trabalho com a leitura e escrita.

 
A inclusão das crianças de seis anos no ensino fundamental, 

a partir da implementação da lei nº 11.274/2006, trouxe para 
o cenário educacional novas pautas de investigação sobre os 
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processos de inserção das crianças em contextos educativos 
institucionais.

Muitas questões referentes aos objetivos do “novo” ensino 
fundamental bem como sobre a educação infantil, emergiram 
desse novo contexto que se confi gurou. Como garantir uma 
educação de qualidade para as crianças que agora ingressam 
mais cedo à escola? De que forma a educação infantil pode 
contribuir para a inserção das crianças no ensino fundamental? 
Como facilitar a transição entre essas duas etapas, evitando-se 
rupturas e descontinuidades?

Ainda hoje, muitas vezes, educação infantil e ensino 
fundamental permanecem isolados ou distanciam-se em suas 
funções e objetivos. Tomados como etapas estanques, esses 
dois momentos da vivência das crianças na escola não são 
vistos muitas vezes, como processuais. Dessa forma, acentua-
se a fragmentação da educação básica sem atentar para as 
transições.

Questões sobre o que e como trabalhar em ambas as etapas 
ainda desafi am tanto àqueles que versam sobre a temática do 
direito das crianças à educação escolar quanto àqueles que 
atuam diretamente nas escolas. Qual o melhor currículo? Quais 
conteúdos selecionar? Qual o lugar da brincadeira, do lúdico, 
da leitura e da escrita nos currículos? O que priorizar? 

Tais questionamentos quando analisados de forma 
fragmentada, ora voltados para a educação infantil, ora para o 
ensino fundamental, resultam num olhar também fragmentado 
para a criança e para o próprio conhecimento. Desse modo, 
nega-se a visão de criança participante, sujeito histórico e 
de cultura, capaz de produzir conhecimento interferindo na 
sociedade e sendo por ela transformado.  

Educação infantil e ensino fundamental são indissociáveis 
à medida que as próprias crianças são respeitadas em suas 
singularidades e especifi cidades; à medida que o trabalho 
pedagógico deixa de ser meramente instrucional e passa a ser 
valorizado em sua dimensão cultural (Kramer, 2007).

O desafi o reside em considerar essas duas etapas como 
instâncias de formação cultural, uma vez que é a experiência 
com a cultura que as une e as tornam inseparáveis e, ainda, 
em considerar as crianças como sujeitos de cultura e história, 

sujeitos sociais. Tanto na educação infantil, quanto no ensino 
fundamental o objetivo deve ser atuar com liberdade para 
assegurar a apropriação e construção do conhecimento. 

Ainda no cerne das relações entre educação infantil e 
ensino fundamental instaura-se a preocupação com as práticas 
de letramento e alfabetização. Dentre as várias dimensões 
envolvidas nessas relações, o trabalho com a leitura e 
escrita como objetos culturais específi cos se destacam como 
especialmente relevantes. 

Questões como alfabetizar ou não na educação infantil 
permanecem atuais uma vez que o Plano Nacional de Educação 
prevê que os três primeiros anos de escolarização se constituam 
numa etapa, ao término da qual as crianças devam estar 
alfabetizadas.

Por um lado, esse fato tem levado, em muitos casos, a 
uma “contaminação” da educação infantil com práticas que se 
baseiam prioritariamente, numa concepção de alfabetização 
enquanto aquisição de habilidades mecânicas de codifi cação e 
decodifi cação, numa perspectiva antecipatória de escolarização. 
Tal antecipação ocupa o tempo da criança na escola e lhe rouba 
o tempo para brincar, fazer de conta, conversar nos grupos e 
conferir os signifi cados que atribuem às situações vividas.

Por outro lado, a educação infantil tem cumprido um papel 
“compensatório” com vistas a favorecer melhores resultados 
nas próximas etapas da educação básica. 

 A proposta desse texto é apresentar ao leitor uma 
perspectiva contrária a essas, na qual as práticas de leitura 
realizadas na educação infantil, relacionadas a outras  múltiplas 
linguagens da criança, como a brincadeira e a arte, articulam-se 
e favorecem o ensino e a aprendizagem da leitura e escrita no 
primeiro ano do ensino fundamental.

Entendemos que na educação infantil é essencial a 
valorização das linguagens infantis e nesse sentido, o trabalho 
com a leitura e a escrita não deve ser excluído de tal contexto, 
uma vez que estas são ferramentas fundamentais para a inserção 
e efetiva participação social das crianças. 

Da mesma forma, entendemos que também no ensino 
fundamental, tornam-se igualmente relevantes atividades de 
expressão como o desenho, a pintura, a brincadeira de faz de 
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conta, a construção, a dança, a poesia e a própria fala, que em 
geral são vistas na escola como improdutivas, mas que são 
fundamentais para o desenvolvimento integral da criança, para 
a formação da sua identidade, personalidade e inteligência. 
Para Mello (2005) “essas atividades constituem as bases para a 
aquisição da escrita como um instrumento cultural complexo.”.

Defendemos que atuar signifi cativamente com a leitura 
e escrita na escola, é atuar a favor da formação cultural das 
crianças e, desse modo, garantir o direito de cada uma delas de 
viver plenamente a infância.

Leitura e escrita como práticas culturais

Atualmente sabemos que pertencer a uma cultura letrada 
está além de saber ler e escrever. Refere-se a um modo de 
inserção na sociedade. Nesse sentido, podemos afi rmar que as 
práticas de leitura e escrita não apenas sofrem infl uência dos 
sujeitos sociais, como também são igualmente infl uenciadoras 
de seus modos de ser e estar no mundo.  

Entre educadores e pesquisadores é consenso que as práticas 
da leitura e escrita exercem forte infl uência sobre a formação 
humana, sobretudo numa sociedade letrada e cada vez mais 
exigente no que se refere ao desempenho linguístico do falante.

A partir da década de 80, os estudos da psicogênese da língua 
escrita (Ferreiro & Teberosky, 1991) introduziram nos debates 
sobre a alfabetização, a ideia de que as crianças desempenham 
um papel ativo na aprendizagem da língua escrita. Dessa forma, 
formulam hipóteses a partir de suas interações com esse objeto 
cultural muito antes de serem expostas ao ensino formal, a 
partir de suas experiências em contextos culturais mais amplos.

Nesse sentido, o ensino e a aprendizagem da leitura e 
escrita transcendem a técnica de codifi car e decodifi car e 
adquirem um signifi cado muito mais amplo. Ler e escrever não 
se reduz a reproduzir o conhecimento que outros elaboraram, 
mas, sobretudo, instrumentalizar-se para a própria construção 
do conhecimento.

Vivemos em uma sociedade fortemente marcada pela 
linguagem escrita e no caso das crianças, esse contato confere 
mudanças signifi cativas em suas práticas sociais uma vez 

que, como sujeitos de cultura, não apenas interagem com os 
símbolos e signos construídos socialmente, como também são 
capazes de atribuírem-lhes novos signifi cados, transformando-
os ou ainda construindo outros a partir dessa interação.

Portanto, a leitura e a escrita, ao serem compreendidas 
como elementos do conhecimento humano, que infl uenciam 
e são infl uenciadas pela cultura infantil, e desde a mais tenra 
idade despertam o interesse das crianças, não podem estar 
restritas ao mundo adulto e ao espaço extra-escolar.

Assim, as práticas de leitura e escrita se expandem para 
além do projeto educacional do indivíduo, sendo necessárias 
e fundamentais também a seu projeto existencial. A leitura 
e a escrita, além de serem atividades que se realizam numa 
perspectiva cognitiva, apresentam caráter social, histórico e 
político: ler e escrever são práticas culturais.

Para a psicologia sócio-histórica, as práticas culturais, 
dentre elas a leitura e a escrita, podem ser entendidas como 
fontes da vida humana, pois quando o sujeito busca ressignifi car 
os sentidos e signifi cados da vida real, ele está produzindo 
cultura e, com isso, se humanizando. 

Vigotski ao tratar da centralidade da cultura na constituição 
do homem, anuncia que “Cultura é o produto, ao mesmo tempo, 
da vida social e da atividade social do homem”. (Vigotski, 
1997, p.106 apud Pino, 2005, p. 88).

A cultura é, portanto, a totalidade das produções humanas, 
ou seja, tudo aquilo que se relaciona com a vida em sociedade, 
quer sejam bens materiais (objetos) e/ou bens simbólicos 
(signifi cados). Em síntese, podemos afi rmar que cultura é tudo 
que, em contraposição ao que é dado pela natureza, é obra do 
homem, produto de sua criação e/ou imaginação.

Para Freire (1984, p.11) “o ato de ler não se esgota na 
decodifi cação pura da palavra escrita, mas se antecipa e se 
alonga na inteligência do mundo.” Corroborando a afi rmação 
do autor destacamos a relevância das experiências prévias, bem 
como da visão e conhecimento de mundo dos leitores para a 
construção de signifi cados acerca do texto lido. 

Desse modo, compreendemos que a concepção de 
linguagem adotada nas instituições educacionais, assim como 
a concepção de leitura, revelam o tipo de homem que se deseja 
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(in)formar para atuar em determinada sociedade. 
Tanto na educação infantil, quanto no ensino fundamental 

não se trata de preparar a criança para ler e escrever em 
momentos futuros. Trata-se de garantir o acesso e a participação 
da criança na cultura letrada, mesmo antes de ela ser capaz de 
compreender as relações entre grafemas e fonemas. 

Atuar com a leitura e escrita na transição entre educação 
infantil e ensino fundamental através de propostas consistentes 
e organizadas é, sobretudo, favorecer às crianças o acesso a um 
importante meio de inserção na cultura de seu grupo de referência. 

Ler e escrever na escola 

Até aqui defendemos que os sujeitos e as práticas culturais 
promovidas na e pela escola devem se colocar como mediadores 
entre a educação infantil e o 1º ano do ensino fundamental, 
pensando nas concepções de infância que orientam as práticas 
escolares e nas especifi cidades das crianças nessa faixa etária. 

É nesse sentido que buscamos em nossa pesquisa 
experiências que nos permitam identifi car as permanências e 
rupturas existentes nesse período de transição, na passagem das 
crianças da educação infantil para o ensino fundamental. 

Nesse texto, buscamos evidenciar práticas que valorizam 
o protagonismo infantil, bem como revelam o interesse das 
crianças pela aprendizagem, quando são propostas atividades 
signifi cativas a elas.

Diante do exposto, consideramos relevante abordarmos, 
mesmo que de forma sucinta o que entendemos por 
escolarização. Para isso, nos ancoramos nos estudos de Soares 
(2001) que ao discutir o tema nos revela que: 

Não há como ter escola sem ter escolarização de 
conhecimentos, saberes, artes: o surgimento da 
escola está indissociavelmente ligado à constituição 
de “saberes escolares”, que se corporifi cam e se 
formalizam em currículos, matérias e disciplinas, 
programas, metodologias, tudo isso exigido pela 
invenção, responsável pela criação da escola, de um 
espaço de ensino e de um tempo de aprendizagem. 
(Soares, 2001, p. 20)

Nesse sentido, a referida autora nega que sejam atribuídos 
aos conhecimentos, saberes e produções culturais conotações 
pejorativas quando estes são tratados na escola. 

Em relação às práticas de leitura, ou a literatura mais 
especifi camente, Soares (2001) afi rma que não há como 
evitar que essa, ao se tornar saber escolar, se escolarize e 
dessa forma, como dito anteriormente, “não se pode atribuir, 
em tese, conotação pejorativa a essa escolarização, inevitável 
e necessária; não se pode criticá-la ou negá-la, porque isso 
signifi caria negar a própria escola.” (Soares, p. 21).

Ao destacar o termo “em tese” Soares (2001) se refere às 
diferentes propostas de trabalho com a leitura na escola e ressalta 
que a inadequada, errônea ou ainda imprópria escolarização da 
leitura é que deve ser alvo de críticas e transformações. 

No entanto, nossa exposição se propõe discutir e analisar 
práticas de escolarização da leitura e escrita que julgamos 
adequadas na transição entre a educação infantil e ensino 
fundamental. Entendemos que ao focalizarmos tais práticas, 
estaremos da mesma forma, sinalizando implicitamente 
como leitura e escrita ainda são, muitas vezes, escolarizadas 
inadequadamente, ainda na pré-escola.

Leitura e escrita na Educação Infantil e no Ensino 
Fundamental: o que leem e escrevem as crianças?

Acompanhamos durante o segundo semestre de 2010 e 
durante todo o ano de 2011, através de um estudo longitudinal, 
a turma por nós denominada T1. No ano de 2010, observamos 
o trabalho da professora a quem chamaremos de G1 e no ano 
de 2011, o trabalho da professora a quem chamaremos de G2. 
No ano de 2010 a turma frequentava a educação infantil, e a 
referida professora desenvolvia com as crianças um trabalho 
fundamentado nos contos de fadas, por acreditar que através 
deles as crianças adentram ao mundo da fantasia, lidando 
com seus medos e ansiedades a partir de uma internalização 
das histórias. Ao narrar as histórias, a professora seguia a 
estrutura do texto escrito e uma mesma narrativa era repetida 
por aproximadamente quatro semanas, com a mesma estrutura, 
para que as crianças pudessem dela se apropriar. O momento 
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de ouvir histórias era sempre antecedido de uma meticulosa 
preparação: as crianças eram organizadas em roda e a professora 
buscava criar um ambiente silencioso e calmo, favorecendo a 
concentração dos pequenos. Essa preparação é uma estratégia 
para a organização não apenas do ambiente, mas da própria 
disposição dos ouvintes para a recepção do texto, que será 
narrado pela professora, permitindo que elas realizem uma 
transição entre as atividades do dia.

É importante destacar que na prática da professora G1 a 
narração da história não se constitui como recurso didático para 
ensinar algo, mas é um meio de intercambiar experiências com 
as crianças.

Observamos a continuidade desse trabalho com os contos 
de fadas pela professora a quem chamaremos G2, responsável 
pelo mesmo grupo de crianças no ano seguinte. 

G2 também buscava criar um clima favorável à narrativa 
e, diferentemente de G1, utilizava o livro como suporte. 
Observamos o momento em que essa professora fez a leitura 
do conto “A princesa e o sapo” e percebemos que as crianças 
ouviram enlevadas, acompanhando atentamente o que a 
professora dizia. Algumas nem piscavam os olhos, pareciam 
estar vendo as cenas da história. Outras mantinham a postura 
que tinham no ano anterior. Deitavam-se nos ombros umas 
das outras ou abraçavam seus casacos como se fossem 
bonecas. 

Sobre essa continuidade do trabalho com os contos de fadas, 
tendo ou não o livro como suporte, destacamos nas práticas de 
ambas as professoras a preparação para o momento de leitura, 
fundamental para a apropriação do texto. Assim como o leitor se 
prepara para ler o texto de forma autônoma, criando estratégias 
de antecipação, ele também se prepara para “ler o texto pela 
voz do outro”.

Para Britto (2005) mais importante que ler com os olhos na 
primeira infância, é saber ler com os ouvidos. Ao “ler com os 
ouvidos” a criança passa a compreender os diferentes modos de 
vida que se enunciam num texto escrito, além de se inserir, ainda 
que inconscientemente, na interlocução com o discurso escrito 
organizado numa sintaxe, num léxico e numa prosódia que se 
diferencia da fala. Dessa forma, ela experimenta a voz escrita. 

Nesse sentido, contar histórias desencadeia uma série de 
aprendizagens essenciais à formação humana das crianças. 

Percebemos em nossa pesquisa que ao ouvir as histórias 
narradas pelas professoras, as crianças aprendem a criar 
um sentido de comunidade, de pertencimento a um grupo;  
desenvolvem a capacidade de ouvir, fator essencial para 
qualquer aprendizagem; aumentam signifi cativamente o tempo 
de atenção e concentração, uma vez que a história contada 
defi ne uma sequência de ideias e também reconhece sinais 
verbais que o narrador transmite; e ainda, desenvolvem uma 
capacidade de grande imaginação e curiosidade que poderão 
levá-las a solucionarem, responderem ou questionarem as 
mais diversas situações em que se envolverem durante toda 
a vida.

Ainda acrescentamos que, ouvir histórias “é um princípio 
de estruturação dos processos e das experiências de vida. 
A narração facilita, estimula e favorece a construção de 
signifi cados” (Rizzolli, 2005). Ao ouvir uma história as crianças 
podem retomar e reelaborar sua própria experiência de vida, 
à medida que ao ouvir a experiência do outro elas percebem 
um signifi cado e atribuem um sentido àquilo que elas próprias 
experimentam. 

Diante do exposto, argumentamos favoráveis não apenas 
à leitura de histórias para as crianças, mas, sobretudo ao 
envolvimento de adultos e crianças nessa prática, como intensa 
experiência de cultura, seja na educação infantil ou no ensino 
fundamental. 

Percebemos que embora no primeiro ano do ensino 
fundamental, a professora já aponte uma preocupação com a 
sistematização de processos de aquisição da língua escrita, a 
leitura ou o momento da narrativa não perde seu caráter lúdico 
ou de fruição cultivado no ano anterior. 

Acreditamos que a continuidade das práticas de narrar para 
as crianças, seja na educação infantil ou no ensino fundamental, 
é sempre fonte de motivação para aprendizagem da leitura e 
para o conhecimento, para que tenham o desejo de entrarem 
em contato com o mundo escrito e, nesse mundo, atuarem 
com criatividade, curiosidade e, sobretudo autonomia de 
pensamento.
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Outra situação que nos remete a uma continuidade do 
trabalho realizado com a turma se refere à exploração e 
valorização de textos curtos, muitos deles de domínio popular, 
tais como quadrinhas, parlendas e trava-línguas, utilizados 
também no Ensino Fundamental. 

Na primeira etapa da pesquisa esses textos eram utilizados, 
como objeto lúdico, de recitação e fruição por parte das 
crianças, sem um compromisso maior com a sistematização 
da aquisição da língua escrita. Já na passagem ao ensino 
fundamental notamos que as práticas de leitura e a utilização 
desses pequenos textos davam ensejo a uma refl exão sobre a 
linguagem escrita e seu aprendizado.

Na passagem ao ensino fundamental destacamos nessa 
análise, entre os pequenos textos trabalhados pela professora 
G2, a parlenda “Corre Cutia” e os textos contendo informações 
sobre animais desconhecidos pelas crianças. 

A parlenda “Corre Cutia”, já havia sido bastante explorada 
no ano anterior e em alguns momentos de nossa observação 
emergiu, sem mediação de um adulto, nas situações de 
brincadeira livre. Trata-se, portanto, de um texto com o qual as 
crianças gostavam de interagir.

Para a atividade a professora separou a parlenda em versos 
e pediu às crianças,  arranjadas em grupos, que organizassem 
as fi chas, reconstituindo o texto. Esse trabalho proporcionou 
momentos de trocas de ideias e comparações entre as formas de 
organizar os versos. Em outro momento, as crianças deveriam 
organizar as palavras que compunham o texto. As crianças 
mostraram-se envolvidas e interessadas na atividade proposta.

Percebemos que essa foi uma atividade prazerosa e 
carregada de signifi cados para os pequenos, se considerarmos 
que a parlenda trabalhada já estava internalizada, fazendo parte 
de suas vivências e das brincadeiras realizadas.

Com o objetivo de possibilitar às crianças pensarem sobre 
a escrita durante a realização da tarefa, a professora circulava 
pela sala incentivando-as: “- Que lindo! Já está todo mundo 
sabendo ler a “parlendinha.” G2 se referia à leitura da parlenda, 
algo novo para essa turma recém chegada ao primeiro ano. 
A professora sabia que as crianças ainda não decodifi cavam 
o texto, mas ao fazer referência à leitura mostrava o que 

essa atividade signifi cava, sinalizando que crianças também 
poderiam realizá-la.

 Para enriquecer ainda mais essa atividade, G2 levou 
um livro com informações sobre as cutias para que as crianças 
pudessem conhecer um pouco mais sobre esse animal. Ela 
realizou a leitura das informações e as crianças, à sua volta, 
permaneceram atentas. 

Diferentemente da atividade proposta com textos curtos, 
em que as crianças já conheciam os textos trabalhados, nesse 
momento tiveram contato com um gênero inédito para elas: o 
texto informativo. 

Este gênero textual também esteve presente em outra 
atividade realizada por G2: a decodifi cação de nomes de 
animais exóticos.

A professora distribui fi chas para as crianças. As fi chas 
mostram animais com seus nomes e informações sobre 
eles. A professora pede às crianças que localizem, nas 
fi chas, palavras com “N”. (Nota de campo dia 30/11/2011).

Foi notável a curiosidade das crianças pelos textos informativos, 
pois manuseavam as fi chas distribuídas pela professora com 
interesse, mostravam-nas umas às outras, observavam as 
características dos animais e conversavam sobre eles.

A leitura do texto informativo simultaneamente verbal 
(texto) e imagética (foto do animal) foi se confi gurando 
em atividade coletiva e desafi adora, na qual os sentidos e 
descobertas foram compartilhados entre as crianças e entre as 
crianças e a professora.

Nessa atividade de leitura, os nomes dos animais, 
precisavam ser lidos ou decifrados exigindo, dessa forma, que 
relacionassem grafemas e fonemas. Observa-se que apesar de a 
decodifi cação ter sido requerida, ela não se deu sem a dimensão 
da produção de sentidos pelas crianças.  Houve uma razão para 
que elas empreendessem esforços para decodifi carem: conhecer 
o nome dos bichos estranhos.

Dessa forma, ler as fi chas não foi simplesmente decifrar 
uma palavra. Nessa atividade, notamos um processo em que o 
leitor (as crianças) mesmo antes de estar alfabetizado, realizou 
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um trabalho ativo de construção de signifi cados para texto.
Além disso, a criação de um clima favorável para o trabalho 

em grupo possibilitou ricos intercâmbios comunicativos 
relevantes, tanto no âmbito social quanto educativo. Ao trazer 
para a sala de aula diversos textos, dentre eles os informativos 
utilizados nas práticas sociais, G2 possibilitou a ampliação do 
acesso das crianças ao mundo letrado, cumprindo dessa forma 
um papel importante na busca de igualdade de oportunidades 
para essas crianças que, geralmente, têm poucas chances 
de compartilhar a leitura desses gêneros com leitores mais 
experientes fora da escola.

Podemos observar nessas situações, exemplos de 
escolarização adequada de textos, sejam eles literários ou não, 
pois o modo como G2 medeia a aquisição da escrita é envolvente 
e signifi cativo para as crianças. Além disso, propicia aos 
pequenos um momento importante em que “leem” a parlenda 
previamente decorada nos momentos lúdicos proporcionados 
pelas professoras no ano anterior e ainda muito presentes nos 
momentos de brincadeira livre. Essa prática tende a atenuar 
a tensão existente entre o discurso pedagógico e o discurso 
estético no processo de escolarização da literatura em especial 
e de textos em geral.

Destacamos que a participação das crianças como 
protagonistas nas atividades propostas é fundamental para que 
ocorra aprendizagem. Além disso, atuar de forma integrada, 
com as múltiplas linguagens infantis na escola, é essencial 
tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. 

De acordo com Mello (2005), as crianças, para se 
constituírem como leitoras e produtoras de texto precisam saber 
expressar-se por meio de diferentes linguagens: oral, escrita, 
musical, pictórica, etc. Essa necessidade de expressão surge a 
partir do que elas ouvem, vivem, descobrem e aprendem.

Nesse sentido, os dados da pesquisa apontados até 
aqui evidenciam que cabe a nós professores planejarmos e 
promovermos ações nas quais as crianças tenham contato 
com elementos da natureza e com os mais diversifi cados bens 
culturais, dentre eles os textos.

Observamos que durante a realização das atividades as 
crianças mostraram-se entusiasmadas com a possibilidade de 

manipularem os textos e descobrirem o que neles estava escrito.
Ao trabalhar com um texto já conhecido e que desperta o 

gosto das crianças, a professora valoriza a cultura lúdica e as 
experiências vividas na educação infantil, colocando-as como 
sujeitos da aprendizagem, como seres ativos no processo de 
aquisição da leitura e da escrita.  

Ao se apropriarem desse texto no primeiro ano do ensino 
fundamental as crianças não apenas recitam a parlenda, mas 
“decodifi cam” o que está escrito. De acordo com o Referencial 
Curricular Nacional para a Educação Infantil:

“As poesias, parlendas, trava-línguas, os jogos de 
palavras, memorizados e repetidos, possibilitam às 
crianças atentarem não só aos conteúdos, mas também 
à forma, aos aspectos sonoros da linguagem, como 
ritmo e rimas, além das questões culturais e afetivas 
envolvidas.” (BRASIL, 1998, p.141).

Esse mesmo documento sugere que, embora as crianças não 
saibam ler convencionalmente, é importante que os professores 
criem situações nas quais elas estabeleçam relações entre a fala 
e a escrita. 

As crianças se apropriam da leitura e escrita apenas quando 
tais práticas passam a fazer sentido para elas. Segundo Mello 
(2005), numa sociedade que lê e escreve, a leitura e a escrita 
precisam se constituir como necessidade natural das crianças.

Portanto, não basta que os professores desejem que elas 
aprendam a ler ou escrever. O desafi o consiste em criar, seja 
na educação infantil ou no ensino fundamental, necessidades 
nas crianças, para que a partir daí, as aprendizagens possam se 
efetivar em um nível mais elevado. 

Considerações Finais

Buscamos ao longo de todo texto, refl etir sobre as 
possibilidades de continuidade na transição entre educação 
infantil e ensino fundamental por meio da prática de narrar, que 
se revela um elo entre a educação infantil e ensino fundamental. 
Observamos nas práticas de ambas as professoras o respeito 
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às especifi cidades das crianças, bem como a valorização do 
protagonismo infantil no trabalho que desenvolvem. Destacamos 
ainda o envolvimento das docentes e sua preocupação com 
a formação cultural das crianças, elo que, como vimos, une 
educação infantil e ensino fundamental. 

Durante a pesquisa presenciamos, relações positivas 
com a linguagem, nas quais crianças e adultos interagiam, 
respeitando-se mutuamente. O ingresso no mundo da leitura e 
da escrita foi facilitado pelas práticas de leituras organizadas 
e contextualizadas  privilegiando atividades nas quais as 
crianças se envolviam com grande interesse, participando 
como locutoras e/ou ouvintes. Tais práticas instigavam-nas a 
vencerem desafi os e fazerem novas descobertas, através de 
uma relação com o conhecimento presente no texto e suas 
experiências de vida.  

Vimos que a ênfase na oralidade e nas narrativas na 
educação infantil propiciou a aproximação das crianças com 
a leitura e escrita no ensino fundamental. Percebemos nelas 
crescente auto-confi ança e desejo de se tornarem leitoras. 

O prazer e o gosto pela leitura, pela literatura permearam todo 
trabalho, favorecendo a aquisição e construção de conhecimentos, 
a criação e imaginação de adultos e crianças na escola.

Nesse sentido, não presenciamos uma antecipação 
de crianças em homens, como dito por Freire (1984), 
mas, sobretudo, práticas que possibilitaram às crianças 
compreenderem seu mundo imediato, para que a partir dessa 
compreensão pudessem ser introduzidas na leitura da palavra. 

As proposições de Freire  em torno da leitura da palavra 
é um processo que ultrapassa a decodifi cação de letras ou 
imagens visuais e a extração de informações. É uma ação em 
que a criança é instigada a desenvolver um trabalho ativo de 
construção de signifi cados a partir do diálogo entre as múltiplas 
linguagens.

As professoras, ao motivarem o desejo de expressão das 
crianças, valorizando suas múltiplas linguagens, permitiram 
consequentemente que elas exercitassem seu papel de 
protagonistas nesse seu processo de aprender e tornar-se cidadã. 
À medida que a criança se expressa na escola, ela deixa de ser 
anônima e passa a constituir sua identidade no grupo.

Ressaltamos também que, as práticas de leituras 
experienciadas na escola TI favoreciam a fruição e o 
encantamento na primeira etapa dessa pesquisa, já no primeiro 
ano do ensino fundamental elas agregaram à dimensão de 
fruição, presente na educação infantil, a refl exão sobre a língua 
na perspectiva de aquisição do código. Tais práticas contemplam 
também um resgate das tradições ancestrais. Essa tradição 
fazia parte de uma época em que o tempo parecia correr mais 
lentamente e o compartilhar e a sensação de pertencimento 
ainda eram muito fortes. 

Enfi m, esperamos que as análises e resultados dessa 
pesquisa, apresentadas nesse trabalho, auxiliem na compreensão 
de como as crianças constroem sentidos e signifi cados a partir 
do trabalho com gêneros textuais variados, bem como as 
possibilidades de adequada escolarização de textos.
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Resumo

Seria a escrita um tempo de ex-cre-ver, experimentar? E 
sua forma uma potência de proliferar? (94) Máximos de 140 
caracteres que vão se proliferando e espalhando possibilidades 
que julgamos interessantes para pensar a/com a escrita. (137) 
Como forma de sair do e fazer fugir o jogo das imagens/escritas 
representacionais, que fi xam o movimento do conhecimento, 
pensamento e vida. (140) Fugir da e fazer fugir a submissão 
ao tempo cronológico. (56) Fugir da e fazer fugir a escrita um 
precisar ser longo, extenso, amplo, infi ndável. (83) Este texto 
quer duvidar da organicidade da escrita em suas (im)prováveis 
delimitações por toques (sejam 149, 300, 1001, milhões, duas 
vírgulas), representatividade transcendente em uma busca 
por explicações e signifi cações.(-83) Queremos inacabar a 
escrita. (28) Proliferar. Aos trilhões. Escrita em devir? (44) 
A escolha política e estética de investir em um procedimento 
delirante para a escrita. (87) Delírio que se movimenta em uma 
impossibilidade de tradução para os sentidos, as palavras, e não 
como doença a ser curada. (122) Como se escreve, então? 

Palavras-chave

Twitter; escrita; delírio; proliferação.

Abstract

Would writing be a time of ex-writing experience? 
Would its form be the force to proliferate? (94) Maximum 
of 140 characters proliferating and sorting out opportunities 
we consider interesting to think of/within writing. (126) As 
a way out of the game of representational images/writings 
that stratify the movement of knowledge, thought and life. 
(120) Fleeing from and making it fl y out of the submission 
to the chronological time. (80) Escaping and fl eeing writing 
needs to be a long, extensive, broad, endless process. 
(84) This text doubts the organicity of writing in its (im)
probable boundaries in characters (149, 300, 1001, millions, 
two commas), transcendent representation in a search for 
explanations and meanings.  (-?) We would like to unfi nish 
writing. (35) Proliferating. In trillions. Writing in becomings? 
(51) The aesthetical and political choice of investing in a 
delirious procedure for writing. (87) Delirium that moves in 
an inability to translate for the senses, words, and not as a 
disease to be cured. (106) How to write then?

Keywords 

Twitter; writing; delirium; proliferation.
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# http://pt.wikipedia.org/wiki/Cento_e_quarenta

Extra! Extra! [O que está acontecendo] (39)

 O primeiro buraco negro encontrado no planeta terra foi visto hoje durante a cirurgia no coração de um homem. Infelizmente 
ninguém sobreviveu para contar história. (138) @Nayara

 Nem mesmo o hospital. (22) @Nayara

 Este jornal apenas fi cou sabendo da história através da ligação da mulher de um dos faxineiros, que antes de desaparecer 
completamente da superfície da terra relatou estar sentido nada. (-17) 
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 Seu tweet ultrapassou 140 caracteres, você terá que ser mais breve. x

 Este jornal fi cou sabendo da história através da ligação da mulher de um dos faxineiros, que antes de desaparecer da superfície 
da terra relatou estar sentido nada. (138) |@Nayara

 Tudo escuro e ele sentindo nada. (31) @Nayara

 Até que ela própria presenciou a voz do seu marido se transformando em nada para ela e resolveu relatar sua história a 
alguém, antes que ele fosse um nada também. (-21)

 Seu tweet ultrapassou 140 caracteres, você terá que ser mais breve. x

 Até que ela presenciou a voz do seu marido se transformando em nada e resolveu relatar sua história a alguém, antes que ele 
fosse um nada. (138) @Nayara

 Atualmente a mulher do faxineiro, que pode ser qualquer uma visto que ela não se lembra do nome do marido, está tendo 
acompanhamento psicológico. (-4)

 Seu tweet ultrapassou 140 caracteres, você terá que ser mais breve. x

 Atualmente a mulher do faxineiro, que pode ser qualquer uma visto que ela não se lembra do nome do marido, tem 
acompanhamento psicológico. (138) @Nayara

 Há dois meses tentam explicá-la que seu fi lho não foi concebido através do poder do Espírito Santo, mas que, contudo, seu 
marido jamais existira. (-4)

 Seu tweet ultrapassou 140 caracteres, você terá que ser mais breve. x

 Há dois meses tentam explicá-la que seu fi lho não foi concebido através do poder do Espírito Santo, mas que seu marido 
jamais existira. (135) @Nayara

 Mandamos três vezes consecutivas três de nossos repórteres para o local, mas não conseguimos lembrar quem, visto que eles 
não existem e jamais existiram. (-12)

 Seu tweet ultrapassou 140 caracteres, você terá que ser mais breve.         x 
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 Mandamos três vezes três de nossos repórteres para o local, mas não conseguimos lembrar quem, visto que eles não existem 
e jamais existiram. (140) |@Nayara

 O que está acontecendo? O que estaria sendo rasurado?

cento e quarenta caracteres quantos caracteres têm? (51)

seria a escrita um tempo de ex-cre-ver, experimentar? E sua forma uma potência de proliferar? (94)

1001 lugares, livros, vinhos, fi lmes, discos para se visitar, ler, beber, ouvir, jogar fora, xingar, antes de morrer (118)

cento e quarenta tem dezessete caracteres! 140 têm 17! Que buraco negro do sentido seria esse?  (94)

 O trabalho completo deverá ser anexado no site da ALB no ato da inscrição, de acordo com as seguintes NORMAS: ser 
digitado no editor de texto Microsoft Word, fonte Times New Roman, corpo 12, justifi cado, espaçamento simples, em páginas 
com margens de 2.5 cm. Deve ser indicado no cabeçalho do texto: título do trabalho em maiúsculas e em negrito; nome do 
autor ou da autora por extenso; nome e sigla da instituição (se houver). (-287) 

 Seu tweet ultrapassou 140 caracteres, você terá que ser mais breve. x

 que sentido seria expresso melhor em Times New Roman 12 em praticamente todos os textos que escrevemos e enviamos 
para periódicos e eventos? (140)

 (ou seria signifi cado?) (23)

em máximos de 140 caracteres que vão se proliferando e espalhando possibilidades que julgamos interessantes para pensar  a/
com a escrita. (137)
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Extra! Extra! [O que está acontecendo?] (39)

Conversamos com as pessoas da redondeza. (40) @Nayara

Que viram através da janela de seus banheiros que o nada aumenta à medida que curiosos e desavisados são tragados pelo 
buraco negro. (133) @Nayara

O governo recomenda que ninguém tente se aproximar do não-local. (64) @Nayara

Inclusive os cientistas do próprio governo, todos engolidos pelo nada, foram proibidos. (87) | @Nayara

Mesmo depois de deixarem de existir. (36) @Nayara

Antes de sumir um dos cientistas do governo deixou num bilhete escrito com uma caneta que sumiu também sua descoberta: 
o tecido cardíaco é capaz de con... (-14)

 Seu tweet ultrapassou 140 caracteres, você terá que ser mais breve. x
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 Antes de sumir um cientista deixou num bilhete escrito com uma caneta que sumiu também sua descoberta: o tecido cardíaco 
é capaz de con... (138) @Nayara

Só isso que deu tempo de escrever, antes que o papel sumisse. (62) @Nayara

Por causa dessa meia-revelação (melhor que nada), o governo proibiu também todo tipo de cirurgia no coração a partir da data 
de hoje com medo de incidentes similares. (-27)

 Seu tweet ultrapassou 140 caracteres, você terá que ser mais breve. x

 Por causa dessa meia-revelação o governo proibiu também as cirurgias no coração a partir da data de hoje com medo de 
incidentes similares. (138) | @Nayara

A recomendação dada é: se você tem algum problema com seu coração, conserte-o em casa. (85) | @Nayara

Os métodos permitidos são: reza e cirurgia espiritual, no centro espírita mais próximo de sua casa. (99) | @Nayara

 O que está acontecendo! Rasuras azuis? Seriam fl echas?

A galáxia do Gancho de Carne, ou NGC 2442, tem uma forma verdadeiramente distorcida. Um braço em espiral 
encontra-se muito dobrado sobre si mesmo e abriga uma supernova recente, enquanto que o outro, pontilhado de 
formação estelar recente, se estende muito além do núcleo. O telescópio MPG/ESO de 2.2 metros e o Telescópio 
Espacial Hubble da NASA/ESA captaram duas imagens muito contrastantes desta galáxia espiral assimétrica. 
Ela situada na constelação austral do Peixe Voador é facilmente reconhecida pelos seus braços em espiral 
assimétricos. Acredita-se que a aparência distorcida da galáxia se deve à interação gravitacional com outra 
galáxia em determinado momento da sua evolução - embora até agora os astrônomos não tenham conseguido 
identifi car de forma clara esse outro objeto (ESO) (-695!) # http://noticias.uol.com.br/ultnot/cienciaesaude/
album/1105_album.jhtm?abrefoto=5
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 Seu tweet ultrapassou 140 caracteres, você terá que ser mais breve. x

 The distorted galaxy NGC 2442 also known as the Meathook Galaxy, is located some 50 million light-years away in the 
constellation of Volans (140) # http://en.wikipedia.org/wiki/NGC_2442/2443

Só nos açougues Bacon é um pintor religioso. (44) | @Deleuze, 2007, p. 31.

 There’s a meathook in my heart / Tearing me all apart / Ripping out my insides / But I just can’t get away / I can’t leave my / 
Meathook.  (139) | @ The Cure, Meathook.

O símbolo da ferramenta, um passarinho, nos remete a ideia de que as mensagens, curtas, são como uma fala de pássaro, um 
piado. (128) | @Dias, 2009.
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 Curtas, elas se proliferam aos trilhões. (41) | @Dias, 2009.

 curtametragem. Saias curtas. Adjetivo quase esquecido até que... [O que está acontecendo?] (90)

 Mark Zuckerberg resolveu curti-lo. E milhões (bilhões?) de “curtir” se proliferam em muitos idiomas, muitas línguas – 
 uma curtição! (129)

 e muitas pessoas curtiram Ritchie e uma das cores mais emblemáticas dos 1980 cor de carne (teria Ritchie em sua casa um 
 abajur dessa cor?) (139)

 parece-nos que a galáxia tem cor de carne! Não, gancho de carne e açougue e... (79)

 mas e o buraco negro? E a proibição do governo em realizar as operações cardíacas? (83)

 A escolha política e estética de investir em um procedimento delirante para a escrita. (87) | @Deleuze, 2007

 delírio que se movimenta em uma impossibilidade de tradução para os sentidos, as palavras, e não como doença a ser curada. (122)
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 Como se escreve, então? (piu, piu, piu)

 É preciso, pois, pensar a retomada do ato transgressivo da escrita (66) | @Godoy, 2011

 Como aquele que escapa do campo literário desembaraçando-se da literatura e também da ideia de que a escrita produz 
 movimento da revolução (138) | @Godoy, 2011

 Retomar o ato transgressivo da escrita é, então, reenviá-la ao limite próprio da linguagem em que se joga toda a existência 
 (123) | @Godoy, 2011

 como forma de sair do e fazer fugir o jogo das imagens/escritas representacionais, que fi xam o movimento do conhecimento, 
 pensamento e vida.  (140)

 Extra! Extra! [O que está/estava, ainda estaria acontecendo...] (64)

 A população por sua vez encontra-se dividida. (45) |@Nayara

 Uns apoiam alguns cientistas que propõem a retirada do coração logo no nascimento, antes do crescimento do buraco negro. 
 (120) | @Nayara

 E a substituição por um sistema de bombeamento de sangue mecânico. (67) | @Nayara

 Ora, os enunciados não visam a nada, porque não se relacionam com nada. (71) | @Deleuze, 
 1988

 Tal como não exprimem um sujeito, mas apenas remetem à uma linguagem, a um ser-linguagem. 
 (89) | @Deleuze, 1988

 Que lhes dá objetos e sujeitos próprios e sufi cientes como variáveis imanentes. (79) | @Deleuze, 
 1988

[ ] Extra! Extra! [O que está acontecendo!] (42)

 O argumento dado é que é melhor não ter coração se isso signifi car que continuaremos existindo. (96) | @Nayara

 As empresas de automóveis também apóiam o movimento, já que seriam as maiores benefi ciadas, pois passariam a fabricar 
 corações. (128) | @Nayara
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 Nem a linguagem nem a luz3 serão consideradas nas direções que as relacionam uma com a outra (designação, signifi cação, 
 “signifi cância” da linguagem; meio físico, mundo sensível ou inteligível), mas na irredutível dimensão que cada uma lhes 
 dá, cada uma sufi ciente e separada da outra, o “há” da luz e o “há” da linguagem (Deleuze, 1988, p.116-117)

Ocorreu um erro em nosso sistema, não conseguimos processar o pedido. 
Nossos servidores podem estar sobrecarregados. Por favor, tente novamente 
mais tarde. 

 

 Extra! Extra! [O que aconte já aconteceu? O que acont...] (57)

 Outra parte da população, a Frente de Libertação dos Buracos Negros (FLBN), é de opinião que toda a população seja 
 submetida a uma leve perfuração do coração, para que, caso exista um buraco negro, ele seja liberado e jogado dentro de 
 outro buraco negro, fazendo com que eles se auto-engulam (-152)
 Seu tweet ultrapassou 140 caracteres, você terá que ser mais breve. x

 A Frente de Libertação dos Buracos Negros quer que a população se submeta a uma perfuração do coração para liberação dos 
 buracos negros (135) | @Nayara

 O que está acontecendo? (o que acontece com esses números entre parênteses?)

 fugir da e fazer fugir a submissão ao tempo cronológico. (56)

 fugir da e fazer fugir a escrita um precisar ser longo, extenso, amplo, infi ndável. (83)

 proliferar. Aos trilhões. Escrita em devir? (44)

 do Dia Mundial da Guerra de Travesseiros à Primavera Árabe, o que você está fazendo agora transformado em convite, em 
 mobilização. Rápido. (138)

3 - Deleuze aqui está apresentando um confronte entre Foucault e Heidegger no que concerne à “dobra” e a relação de intencionalidade com as palavras e frases 
assim como com as coisas e estados das coisas – onde Foucault, segundo Deleuze, faz desabar toda a intencionalidade na “não re-lação” entre ver e falar (no 
que são chamados os enunciados (para ir além das palavras e frases) e as visibilidades (para o atravessa das coisas e estados de coisas), em um movimento que 
expõe o momento que Foucault converte uma fenomenologia em epistemologia, “Pois ver é falar e saber, mas nós não vemos aquilo de que falamos, e não 
falamos daquilo que vemos (Deleuze, 1988, p. 117)”.
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 mobilizações da Frente de Libertação dos Buracos Negros (FLBN), com ideias e ideais registrados e proliferados, aos 
 trilhões. (125)

 para um perfuração nos corações humanos. (39)

 fl echas de 140 toques para que haja uma antropofagia ‘buraco-negral’. (68)

 tagarelar. Lincar, mandar para outro lugar seria uma tentativa de ampliar os 140? (82)

escrever. Ex-crever. Ex-cri(p)ta. (?)
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 e sucumbir à chatice daquilo que é rápido, mas imo(vel)(bilizado). (66) #adoronúmerosredondos

 mais fáceis são os 138 caracteres. (96)

 sem velocidade por parecer sem meio, apenas pedaços com começo e fi m. (vel) (veloz) (velocidade) (96)

 Extra! Extra! [O que volta a acontecer? O que está acontecendo?] (65)

 Físicos e Astrólogos já trabalham nos cálculos. (47) | @Nayara

 E afi rmam que há, inclusive uma fórmula de física de Einstein que ajuda a solucionar o problema de 
posicionamento de dois buracos negros. (137) | @Nayara

 Para que eles se anulem. É algo parecido com a regra de matemática negativo e negativo vira positivo. Nada mais nada, vira 
 tudo. (129) | @Nayara

 A FLBN afi rmou que, independente das especifi cações do governo fará os procedimentos clandestinamente. (102) | @Nayara

 Afi nal “o coração é nosso e fazemos o que bem entendermos com ele.” Palavras deles. (83) | @Nayara

 Há a esperança de recuperar as pessoas desaparecidas, inclusive o hospital. (75) | @Nayara

 Finalmente o governo pede que a população se acalme e promete que um plebiscito popular será realizado no dia em que a 
 situação estiver completamente fora de controle. (140) | @Nayara
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 O senhor acompanha o fenômeno do Twitter? (42) | @Miranda

 Acredita que a concisão de se expressar em 140 caracteres tem algum valor? (75) | @Miranda

 Já pensou em abrir uma conta no site? (68) | @Miranda

 Nem sequer é para mim uma tentação de neófi to. Os tais 140 caracteres refl ectem algo que já conhecíamos: a tendência para 
 o monossílabo como forma de comunicação. De degrau em degrau, vamos descendo até o grunhido4 (-73)

 @Saramago em resposta a @Miranda
 Seu tweet ultrapassou 140 caracteres, você terá que ser mais breve. x

 piu (3)

4 - http://oglobo.globo.com/blogs/prosa/posts/2009/07/26/jose-saramago-fala-sobre-twitter-lula-seu-novo-livro-208101.asp
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 piu (3)

 piu (3)

 piu (3)

afi nal “o coração é nosso e fazemos o que bem entendermos com ele” piu piu piu. (80) 
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Resumo

José Cardoso Pires é um dos maiores escritores portugueses 
do século XX. Em sua busca por identidade, usa a escrita para 
desmistifi car a realidade, principalmente a de Portugal. Esse 
caminho é trilhado a partir do conhecimento de outras realidades. 
Essas realidades revelam alteridades que exigem a recriação 
de identidades. É recorrente na obra do autor a tentativa de 
autoconhecimento das personagens a partir do encontro com o 
outro. No conto “A cidade inventada”, do livro A cavalo no diabo, 
as personagens revelam sua maneira de pensar o mundo a partir 
de deslocamentos espaciais e temporais, contrapondo ocidente e 
oriente. Esses deslocamentos permitem viagens tanto históricas 
quanto fabulares. O resultado é a invenção de cidades que acreditam 
reais, mas que são frutos de recriações idealizadas, que ganham 
forma por meio das palavras. Essa percepção motivou a realização 
desta pesquisa, cujo  objetivo é analisar como a viagem, real ou 
imaginária, contribui para a construção de lugares e, principalmente, 
como as palavras são capazes de reconstruir o imaginário a partir do 
distanciamento físico do objeto. Para tanto, fundamentamo-nos em 
trabalhos que estudam a viagem como metáfora e a transfi guração 
que esta imprime em quem a empreende. A construção imaginária 
é inerente a qualquer deslocamento e isso justifi ca a invenção e a 
recriação de lugares singulares. Espera-se que este trabalho possa 
contribuir para a percepção do poder inventivo do deslocamento, 
aliado ao poder de criação da linguagem.

Palavras-chave

Literatura portuguesa; imaginário; viagem.

Abstract

José Cardoso Pires is one of the greatest Portuguese writers 
of the twentieth century. In his search for identity, the author 
uses to write to demystify reality, especially Portugal. This way 
is trailed from the knowledge of other realities. These facts show 
alterities that the require rebuilding identities. Is recurrent in the 
work of the author to attempt to self-knowledge of the characters 
from the encounter with the other. In the short story “A cidade 
inventada,” from the book A cavalo no diabo, the characters 
reveal their thinking from the world of spatial and temporal 
displacements and thus counteract Occident and Orient. These 
shifts allow both historical and fabulous travel. The result is the 
invention of cities that they believe are real, but are the result 
of idealized recreations, which take shape through the words. 
This perception led to the realization of our research, developed 
with the aim of examining how the journey, real or imaginary, 
contributes to the construction of places and, especially, how 
the words are able to reconstruct imagery from the physical 
distance of the object. For both, It is based on work-in studying 
the travel as a metaphor and transfi guration that it prints on who 
undertakes it. The imaginary construction is inherent in any shift 
and this justifi es the invention and recreation of natural places. 
It is hoped that this work can contribute to the perception of 
the inventive power shift, coupled with the creative power of 
language.

Keywords

Portuguese literature; imagination; travel.
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“A viagem desvenda alteridades, recria identidades e descortina 
pluralidades.”

 (Ianni, 2000:14)

O presente trabalho é uma refl exão em torno do conto “A 
cidade inventada”, de José Cardoso Pires.  Nesta viagem fez-
se necessário o uso da bússola de Octávio Ianni e o texto “A 
Metáfora da Viagem”, primeiro capítulo de sua obra Enigmas da 
Modernidade-Mundo, bem como o escrito de Gerd Bornheim 
intitulado “A descoberta do homem e do mundo”. 

Ao deslocar-se para o Oriente, o narrador de “A cidade 
inventada” abre o conto com o olhar estrangeiro, revelando as 
excentricidades e singularidades do Ceilão, evidenciando ainda 
a ocidentalização do lugar por meio da mistura de línguas e 
religiões.  Ao passar por um estabelecimento comercial batizado 
de Freitas Stores e uma imagem de santa católica em terra 
budista, bem como hospedar-se em um hotel colonial inglês, o 
narrador descortina a condição de país culturalmente submisso.  
E, ao aprofundar-se na observação daquela sociedade, 
estabelece, ainda que de forma indireta, comparações que 
o permitem perceber a “miséria errante” (Pires, 1994:26) do 
local.  E 

o contraponto de situações, ações, relações, processos 
e estruturas permite sublinhar condições e tendências, 
estilizar realidades e possibilidades, desvendar nexos 
e tensões, perceber dimensões recônditas, escondidas 
nas confi gurações e nos movimentos da realidade. 
(Ianni:2000,16).

A percepção de que todos os nativos agiam com tamanha 
cortesia e excessivo silêncio intriga o visitante, ainda mais 
quando o silêncio somente é quebrado na descontrolada 
tentativa de se vender o que havia disponível para tal: “um 
gigantesco escorpião que trazia preso por um cordel (...) um 
escorpião de fábula. Negro de ébano, deslumbrante, um bom 
palmo de magia e de terror em solene maldição.” (Pires, 
1994:26), mostrando mais uma excentricidade do lugar. 

Mais aterrorizadora que o escorpião de ébano, no entanto, 
é a condição dos prostíbulos infantis. São chocantes tanto 

a descrição das pequenas prostitutas e suas atitudes, já tão 
perfeitas por terem sido repetidas tantas vezes, quanto o apelido 
de “as virgens do Sri Lanka”, numa clara tentativa de denegrir 
a condição das mulheres que, por força da orientação religiosa 
aportada juntamente com os portugueses, mantinham-se castas 
até o casamento.  

No entanto, é o encontro com um inesperado visitante que 
vai fazer com que o narrador conheça uma outra Lisboa, uma 
Lisboa que, como ele mesmo descreveu, vista do outro lado 
do mundo “sei bem o trabalho que isso dá porque mete muita 
História e paciência, e sobretudo muita cortesia” (Pires: 1994, 
25).  Atraído pela bandeira lusitana hasteada no hotel em que se 
encontrava o narrador, o visitante para lá se dirige na intenção 
de cumprimentar “um cidadão da pátria de seus antepassados” 
(Pires: 1994, 28).  

Inicia-se neste encontro uma grande viagem.  Ali, no 
saguão do hotel Regent of Colombo, começa a se desenhar 
o imaginário e o real. Ao contrário do que se possa pensar, 
imaginário e real para ambos – viajante e anfi trião, português e 
cingalês.  Antes deste primeiro contato, o narrador, sozinho, faz 
refl exões em torno daquela terra e suas delícias, evidenciando 
o pensamento ainda colonizador ao descrever “a delícia dos 
impérios perdidos”, encontradas sob “um luar morno a iluminar 
o relvado e o mar a espraiar-se por entre arbustos fl oridos” 
(Pires:1994, 27), bem como os “criados submissos” do hotel.  
Viaja no tempo e reencontra a Taprobana de Camões e o “Ceilão 
que os meus avós tinham dominado noutras eras” (Pires:1994, 
27), corroborando o olhar de colonizador europeu.  

Preso na História de quatrocentos anos atrás, a Lusitânia 
de seus ancestrais, o visitante, descendente direto de Camões, 
começa a descrever as aventuras e desventuras portuguesas 
em terras orientais, o processo de colonização e cristianização 
daquela ilha e suas consequências através dos tempos.  Uma 
história que se revela absolutamente desconhecida do narrador, 
contada ainda em inglês, intercalada com uma “linguagem 
que considerava portuguesa” (Pires: 1994, 28), embora 
completamente diversa do lisboeta corrente.  Começa aqui a 
verdadeira descoberta, aquela que Bornheim conceitua como 
a ruptura do velho com a violência de uma experiência radical 
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para construir o inédito.  O narrador encontrará uma nova 
Lisboa – a cidade inventada. 

Em um novo palco, agora o hotel Hilton, o “português da 
colônia” encontra a  excelência e a pompa necessárias para 
recontar a história de seus antepassados.  Perdido no tempo e 
no espaço da Portugal ainda “Senhora do Mundo”, o pequeno 
visitante descreve a Lisboa que ele conhecia “não só pela linha 
dos ‘grand paters’ como pelas fotografi as e pelas notícias dos 
jornais” (Pires: 1994, 31).  A história e a cidade são recriadas 
através dos relatos do narrador da colônia, encontrando a plateia 
nos dois nativos emudecidos e a prova viva no português da 
metrópole que, ainda não preparado para o que ouviria, põe-
se forçosamente em uma situação de admirável complacência 
e concordância, assumindo uma cumplicidade proporcional 
àquela em que reis e descobridores medievais pactuavam. 
Surge uma cidade idealizada, imaginada e sonhada por alguém 
que nunca lá estivera, mas que devido a sua importância e 
glamour de outros tempos, impregnara toda uma linhagem de 
cingaleses.  Uma cidade que ativava a imaginação e o sonho 
de um colonizado.  Inventando-a, inventava a si próprio.  
Idealizando-a, idealizava a si mesmo.  Idealizava sua origem 
“portuguesa”.

Esta viagem que nunca fez fi sicamente foi realizada de 
inúmeras maneiras espiritualmente, por isso a distância enorme 
entre imaginação e realidade, ou como disse Ianni: “a viagem 
pode alterar o signifi cado do tempo e do espaço, da história 
e da memória, do ser e do devir. Leva consigo implicações 
inesperadas e surpreendentes.” (2000, 22).  A própria linguagem 
usada pelo advogado evidencia o deslocamento temporal.  Uma 
linguagem perdida no passado, que permitia a ligação direta 
com a metrópole do tempo de Camões e, portanto, ainda 
gloriosa. 

Encontra-se aqui o conceito de descobrimento exposto por 
Bornheim.  Um conceito plural, caracterizado no momento, na 
abrangência e na força do ato em si.  Reinventando Lisboa, o 
cingalês permitiu ao narrador português reposicionar-se frente 
aos confl itantes pensamentos iniciais em relação ao Ceilão, 
a colônia e, sobretudo a Portugal, a metrópole. A elaboração 
dos novos conceitos sobre Lisboa ainda não alcançavam a 

transparência do que é exato, o que conduzia a uma experiência 
que ia somente até o meio do caminho.  Junto à embaçada, 
cinzenta e enevoada fronteira da viagem, fi cava marcado o 
paradoxo descrito por Bornheim entre a consciência de seus 
limites e a insufi ciência do ser defi nitivo.  Assim, 

a própria ideia de descobrimento fomenta um tipo de 
comparação entre culturas que certamente não será 
completamente novo, mas termina por alcançar entre 
nós uma intensidade que chega a por em risco os próprios 
fundamentos do mundo ocidental.(Bornheim:1998,21)

O narrador do conto experimenta a redescoberta repetindo 
a experiência vivida pelos conquistadores portugueses. Ao ser 
deslocado para a Lisboa de quatro séculos atrás, o português 
bebe das “águas que nunca se aquietam”, ou seja, é apresentado 
a uma nova maneira de enxergar, ou como explica Bornheim 
(1998, 24) “parece evidente que, nos descobrimentos, está em 
causa uma vivência incrivelmente nova da espacialidade e, 
ainda que por extensão, da temporalidade também.”

Em seu texto, Bornheim menciona a experiência de 
Shakespeare em combinar o ineditismo com os procedimentos 
de uma construção dramatúrgica “ao reinventar a própria 
vigência dos modos de ser das categorias do espaço e do 
tempo no teatro.” (1998,25). Ao viajar por todo império da 
realeza britânica, Shakespeare promovia a seus expectadores o 
descobrimento manifestado no instante absoluto ao qual tempo 
e espaço convergiam.  Da mesma forma Rajour, nos momentos 
em que assume as rédeas da narração, estabelecido em seu 
palco, conduz a plateia até a sua própria Lisboa.

Desta forma, a cabeça do viajante português, depois de 
ter descoberto a Lisboa do discurso delirante de Rajour, sofre 
violenta ruptura na fronteira entre essência e existência sem ter 
certeza de que caminho foi trilhado para chegar até ali.  Nos 
tempos de Platão, a explicação racional da realidade escorava-
se na percepção de que a essência precedia a existência.  Assim, 
primeiro vinha o que é real, o que não se transforma, não se move, 
não se mexe, o elemento que dá liga ao que é divino, tudo aquilo 
que ostenta a dignidade e a humanidade.  Segundo Bornheim 



O ESCORPIÃO DA TAPROBANA

144LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

(1998,27), o nominalismo promove a revolucionária inversão 
da dicotomia platônica: “agora é a existência que precede a 
essência”.  Prioritário é o efêmero, o que se transforma, o que 
se move, o que se mexe, rompe-se a necessidade das ligações 
com o que é divino e valoriza-se a particularidade do indivíduo 
destituída da consistência universal. 

Por outro lado, encontramos o “português da colônia”, 
o pequeno advogado que viveu quatro séculos de histórias 
de maneira particular, transformando, criando, acreditando, 
sentindo e vivendo a cidade inventada.  Característica da 
realidade dos novos tempos, Bornheim explica que 

se a negação de qualquer realidade no próprio seio do 
conceito universal conseguiu perpetrar uma imensa 
revolução, não menos revolucionária é a afi rmação, em 
tudo nominalista, de que a concretude se refugia nessa 
grandeza maior que passa a ser a realidade do próprio 
indivíduo.”(1998,30).

Deve-se muito aos arroubos da imaginação de Rajour.  
Descobridores de todas as formas passam por transformações 
de seus sentidos e suas funções.  Rajour apresentava a utopia 
à sua plateia.  Para parte dela (os cingaleses) era como se 
fosse uma peça de Shakespeare, uma viagem que os levava 
a um lugar novo para se explorar.  Para outra (o viajante) era 
a complementação do seu tão bem calculado racionalismo.  
Para o próprio Rajour, embora não soubesse disso, o 
imaginário da viagem era como descrito por Bornheim: 
“uma forma de duplicação da racionalidade demandada pelo 
modo como a nova racionalidade desdobrava o seu lugar 
próprio.”(1998, 36).

O confl ito do viajante pode ser mais bem elucidado a partir 
das considerações de Bornheim (1998, 37) sobre transparência 
e opacidade: 

As culturas são sólidas, elas se querem impermeáveis, 
vivem de uma tradição que se pretende em tudo 
respeitada, para elas é essa opacidade do continuísmo 
que interessa, ainda que se forjem impérios.  As 
sociedades costumam ser essencialmente opacas.

Assim estava o viajante impregnado de impermeabilidade 
e opacidade até que se contrapôs com um imaginário tão 
complexo e deslumbrante a ser entendido.  A contraposição à 
opacidade que trazia é a transparência à qual foi submetido.  
Somente a comparação estabelecida entre o real (seu) e o 
imaginário (do Doutor da Taprobana) é que permite romper 
com a violência necessária o conteúdo fechado dentro de sua 
opacidade para enxergar a transparência.

A densa opacidade tão característica do mundo medieval, 
em seus extremos mais díspares, conduz a um mundo destituído 
da prática da transparência.  

Seja como tenha sido o passado, é indubitável que o 
cultivo da transparência alçou-se a um nível altamente 
revelador no correr dos últimos séculos.  Os novos 
tempos parecem deixar-se defi nir por uma vontade de 
transparência realmente notável. (Bornheim:1998,38)

O viajante português, ainda atento às vozes do passado, 
fruto de seu contexto histórico de colonizador, tradicionalista, 
escondendo-se atrás do continuísmo para ser forte é submetido 
a uma revelação tão surpreendente e súbita que o encontra 
completamente despreparado para experimentar a transparência.  
Rajour, por sua vez, desprovido da opacidade, também fruto 
de seu contexto histórico de colonizado, submetido a um 
turbilhão de outras culturas, sem qualquer compromisso 
com o continuísmo, muito mais voltado para a liberdade por 
ter sido submisso a um império britânico é quem consegue 
explorar o imaginário como numa utopia, entendida esta como 
a confi guração de uma realidade outra, reversa, através da qual 
era visto, o que o tornava transparente.  “O fundamento da 
transparência decorre por inteiro dessa prática da alteridade, 
ou da experiência dos reversos, ou do cultivo das diferenças.” 
(Bornheim:1998,37).

Em suma, percebemos em uma ponta do conto o visitante 
ocidental que se desloca fi sicamente e se choca com as 
excentricidades do lugar e encontramos o oriental que viaja por 
meio das palavras e imagens que cresceu ouvindo e vendo.  A 
mágica das palavras é capaz de recriar, inventar uma cidade.  
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“Sem sair do lugar, pode-se viajar longe, no tempo e no espaço, 
na memória e na história, no pretérito e no futuro, na realidade 
e na utopia.”(Ianni: 2000, 29). 

Contrapõem-se, assim, duas realidades: a ocidental e a 
oriental.  A real e a imaginária.  A ordinária e a exótica.  A 
histórica e a fabular.  Enquanto Colombo é para o narrador 
português o lugar de prostíbulos infantis e escorpiões de ébano, 
para o advogado cingalês Lisboa é “uma Veneza com uma estátua 
equestre a abrir as portas do Atlântico e colinas luminosas donde 
se podiam admirar todos os horizontes.” (Pires: 1994, 31).  
Duas realidades inventadas pelos personagens em suas viagens, 
sejam elas reais ou imaginárias.  Característica intrínseca das 
viagens, uma vez que “o indivíduo e a coletividade [estão] 
sempre se deslocando para o desconhecido, ou rebuscando o 
que supõem conhecido.” (Ianni: 2000, 28). 

Assim, o escorpião da Taprobana traça seu próprio caminho, 
independentemente da realidade que o cerca, bastando “por 
ora dizer que as águas do descobrimento ainda hoje não se 
aquietam, nem mesmo na mais estável de  todas as areias.” 
(Bornheim: 1998, 17).  Como todo viajante, “abre seu caminho, 
não só quando desbrava o desconhecido, mas inclusive quando 
redesenha o conhecido.”(Ianni: 2000, 29). 
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Resumo
 
Este estudo traz uma possibilidade de leitura de dois 

projetos midiáticos que possuem em comum a discussão acerca 
da sustentabilidade. São eles o Reality Show ECOPRÁTICO 
veiculado pela TV Cultura em 2009 e o Projeto “Olhares 
Cotidianos” realizado em parceria com a Organização Não 
Governamental (ONG) Movimento Mecenas da Vida, e 
várias universidades. O entrecruzamento de duas linguagens 
diferentes, o vídeo e a fotografi a foram nossos objetos de 
estudo para este artigo. No entanto, nosso foco foi observar 
como essas propostas que se propõem a trabalhar com um 
tipo de conscientização ambiental pode desenvolver uma 
postura sustentável tanto nos seus atores, quanto nos possíveis 
espectadores potenciais. Percebe-se que, embora os projetos 
utilizem duas mídias distintas, o vídeo para ser veiculado na 
televisão e a fotografi a, ambos procuram discutir a temática 
ambiental mediante a peculiaridade dos atores sociais envolvidos 
nos projetos. Este fato demonstra uma alternativa viável para 
refl etir sobre a sustentabilidade, a partir da constituição de 
uma multiplicidade de sociedades sustentáveis, obtidas por 
meio de diversos caminhos, respeitando-se as características e 
realidades específi cas de cada região.

Palavras-chave

Reading; projetos midiáticos; sustentabilidade.

Resumen

Este estudio es una lectura posible de dos proyectos de 
comunicación que tienen en común la discusión acerca de 
la sostenibilidad. Ellos son el Reality Show ECOPRÁTICO 
transmitido por la TV Cultura en 2009 y el proyecto “Olhares 
Cotidianos”, realizado en asociación con la Organización 
No Gubernamental Movimiento Mecenas da vida, y varias 
universidades. La intersección de las lenguas diferentes de 
vídeo y la fotografía fueron objeto de nuestra investigación para 
este artículo. Sin embargo, nuestro objetivo ha sido observar 
como estas propuestas que se proponen trabajar con un tipo 
de conocimiento ambiental puede desarrollar un enfoque 
sostenible, tanto en sus actores y los espectadores potenciales 
posibles.Se observa que, a pesar de los proyectos utilizar dos 
medios de comunicación diferentes, el vídeo que se muestra 
en la televisión y la fotografía, los dos tratan de discutir las 
cuestiones ambientales a través de la peculiaridad de los actores 
sociales involucrados en los proyectos. Este hecho demuestra 
una alternativa viable para pensar en la sostenibilidad, desde 
la creación de una multiplicidad de sociedades sustentables, 
obtenidos a través de una variedad de formas, respetando las 
características y las realidades específi cas de cada región

Palabras clave

Lectura; proyectos de los medios de comunicación; 
sostenibilidad.
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Introdução

Sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável3 é um 
conceito que vem ganhando grande notoriedade ao longo das 
ultimas décadas. A discussão deste conceito aparece no centro 
de debates dos mais variados atores, os quais buscam legitimar 
suas ações e posturas. Percebemos, nesta perspectiva que, tais 
debates permeiam a mídia em geral, desde a rádio a internet, 
porém foi no campo da produção audiovisual que a questão da 
sustentabilidade ganhou terreno fértil.  Nesta perspectiva, 
buscaremos, neste estudo, fazer uma leitura de duas propostas 
distintas que debatem através de duas mídias a sustentabilidade: 
o Reality Show ECOPRÁTICO veiculado pela TV Cultura e o 
projeto “Olhares Cotidianos”. 

O ECOPRÁTICO é um programa de televisão que visita 
à casa de dez famílias da região metropolitana de São Paulo, e 
procura analisar o comportamento das pessoas que ali vivem, 
sugerindo ideias que possam trazer melhorias para as famílias 
e o ambiente que as rodeiam.  O programa aborda temas 
cotidianos que ajudam a trazer soluções tanto para a família 
em questão, quanto para o telespectador, como por exemplo, 
economizar água e energia elétrica, melhoramento do ambiente 
mediante a simples pintura da casa ou até mesmo uma horta.

Com a mesma perspectiva de abordar temas relativos à 
sustentabilidade, o projeto “Olhares Cotidianos” teve como 
objetivo revelar através de fotografi as as ações de um primeiro 
programa, o Turismo CO2 Neutro, já solidifi cado nas regiões de 
Ilhéus e Itacaré. Trazendo a fotografi a como uma possibilidade 
de pesquisa e aprendizagem, este projeto envolveu crianças, 
jovens e adultos, homens e mulheres, agricultores e empresários, 
em um processo de autopercepção, de (re)descoberta do seu 
cotidiano.

Ao fazer a leitura de ambas as concepções, e da possibilidade 
de tratar da sustentabilidade envolvendo duas mídias distintas, 
o vídeo e a fotografi a, percebemos que tanto o ECOPRÁTICO 
quanto o projeto “Olhares Cotidianos” possuem parâmetros 
semelhantes para abordar tal assunto. Percebe-se que ambos 

trabalham com famílias, estas famílias pertencem, tanto em 
um como no outro, às regiões brasileiras específi cas e os dois 
possuem um produto fi nal em relação a midiatização das ações 
desenvolvidas.  

Desse modo, buscamos neste estudo, fazer uma leitura 
dessas propostas que se propõem a trabalhar com um tipo 
de conscientização ambiental de forma a desenvolver uma 
postura sustentável tanto nos seus atores, quanto nos possíveis 
espectadores potenciais. Assim, salienta-se que as ações 
sustentáveis devem partir especifi camente do contexto particular 
de cada indivíduo, uma vez que cada região demanda suas 
próprias soluções. Estes exemplos chamam a atenção para o 
compromisso com o meio ambiente, não como uma alternativa, 
mas como uma postura ética.

Ecoprático e Olhares Cotidianos: Linguagem e Propostas 
Entre a Fotografi a e o Vídeo 

O conceito de desenvolvimento sustentável apareceu no 
centro de debates e discursos dos mais variados atores sociais, 
os quais buscam legitimar suas ações e posturas. Tais debates 
permeiam a mídia em geral, e, mais especifi camente, no campo 
da produção audiovisual, a sustentabilidade ganhou terreno fértil. 

Este conceito adquiriu muita visibilidade ao longo das 
últimas décadas. Segundo Gabriela Scotto, Isabel Carvalho e 
Leandro Guimarães (2007), o conceito de desenvolvimento 
sustentável é formulado nos anos 80, no documento 
“Nosso Futuro Comum” (1991). Segundo este documento, 
desenvolvimento sustentável é:

[...] um novo tipo de desenvolvimento capaz de manter 
o progresso humano não apenas em alguns lugares e 
por alguns anos, mas em todo o planeta e até um futuro 
longínquo. (p. 4)
O desenvolvimento sustentável é aquele que atende as 
necessidades presentes sem comprometer a capacidade 
de as gerações futuras atenderem a suas próprias 
necessidades. (p. 46)

3 - Neste estudo, utilizaremos os termos desenvolvimento sustentável e sustentabilidade como sinônimos.
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[...] é um processo de transformação no qual a 
exploração dos recursos, a direção dos investimentos, 
a orientação do desenvolvimento tecnológico e a 
mudança institucional se harmonizam e reforçam 
o potencial presente e futuro, a fi m de atender às 
necessidades e aspirações humanas. (p. 49)

De acordo com Ana Luiza Camargo (2005) a concepção de 
desenvolvimento sustentável visa promover a harmonia entre 
os seres humanos e entre a humanidade e a natureza. Segundo a 
autora, o objetivo seria ir em direção a um desenvolvimento que 
integre os interesses sociais, econômicos, e as possibilidades e 
os limites que a natureza defi ne.

Leff (2006) apresenta uma postura coerente ao sinalizar 
que a crise ambiental pode ser interpretada a partir de uma 
diversidade de perspectivas ideológicas. Ela é percebida 
como resultado da coação exercida pelo crescimento da 
população sobre os limitados recursos do planeta, mas também 
é interpretada como o efeito da acumulação de capital e da 
maximização da taxa de lucro em curto prazo. 

Neste contexto, confi gurou-se uma nova visão do 
desenvolvimento humano, que busca restabelecer os valores e 
potenciais da natureza. Assim, o meio ambiente manifesta-se 
como um saber reintegrador da diversidade com novos valores 
éticos e, incumbido de potenciais sinergéticos desenvolvidos 
pela articulação de processos culturais, ecológicos e 
tecnológicos (LEFF, 2006). 

De forma mais categórica, o autor considera que o princípio de 
sustentabilidade surge como uma resposta ao rompimento da razão 
modernizadora, a fi m de condicionar a construção de uma nova 
racionalidade produtiva, estabelecida em um potencial ecológico 
com novos sentidos de civilização diante da diversidade cultural do 
gênero humano. Devemos levar em consideração que estas ideias 
não se voltam para a conservação intocável da natureza, mas a 
manifestação de que é necessário atuar no nosso dia-a-dia, em prol 
do que deve ser desenvolvido e de como ser sustentável. Trata-
se da reapropriação da natureza por um processo de socialização 
fundado nos princípios da sustentabilidade. 

Trata-se, portanto, de uma proposta ampla e sistêmica 

acerca da sociedade, do desenvolvimento e da natureza. É neste 
sentido que Ignacy Sachs (1986) considera desenvolvimento 
sustentável como uma doutrina, ideologia, um valor e uma ética, 
pois reside na administração do presente com uma perspectiva 
do futuro dos outros. Suas contribuições vão além, pois o autor 
formulou uma série de refl exões acerca das dimensões a serem 
internalizadas na concepção da sustentabilidade, salientando 
a contemplação das esferas social, econômica, ecológica, 
espacial e cultural.

São seis os princípios formulados por este autor os 
quais pretendem nortear a sustentabilidade: a satisfação das 
necessidades básicas, a solidariedade com as gerações futuras, 
a participação das populações envolvidas, a preservação dos 
recursos naturais e do meio ambiente em geral, a elaboração de 
um sistema socialmente justo, a articulação de programas de 
educação, de um olhar qualitativo sobre o crescimento são as 
orientações gerais para esta modalidade de desenvolvimento. 

Assim, refl etir o desenvolvimento sustentável não é tarefa 
apenas de uma esfera específi ca da sociedade, mas sim uma 
tarefa global, em todos os aspectos. Sabe-se que a sociedade 
civil possui pouco poder formal em comparação a governos 
ou corporações, porém esta é fundamental em uma campanha 
para a sustentabilidade. Quanto a isto, Gardner (2001) afi rma 
que a sociedade civil parece ser um campo fértil para provocar 
mudanças ambientais. Assim, sua função é de fortalecer-se em 
todos os níveis mediante a liberdade de acesso a informação 
ambiental e uma ampla participação nas decisões ambientais.

Segundo este mesmo autor, as comunidades podem ser 
consideradas sustentáveis quando alcançam as necessidades 
econômicas de seus habitantes, consideram a importância do 
meio ambiente e protegem-no, além de promoverem sociedades 
locais mais humanas. Pode-se citar a expressão publicitária 
“Pense globalmente e aja localmente” como uma opção viável 
para refl etir o desenvolvimento sustentável, seria a construção 
de uma variedade de sociedades sustentáveis, alcançadas por 
meio de diversos caminhos, respeitando-se as características e 
realidades específi cas de cada país, região e localidade. Seriam 
de acordo com Flavin (2001, p.15) “sementes de mudanças 
que germinarão se bem nutridas.” Constituiria, assim, uma 
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transformação em relação à percepção e valores essenciais para 
que se alcance um futuro sustentável. 

Camargo (2005) afi rma que, é fundamental o surgimento de 
um novo caminho para a sociedade humana. De acordo com esta 
pesquisadora, os principais percalços a um desenvolvimento 
sustentável global estão interligados entre si, alguns diferem 
ou são menos ou mais evidentes de acordo com as diferentes 
regiões do globo, mas podem ser agrupados de modo geral em 
entraves culturais, científi cos, político-econômicos, sociais, 
éticos, ideológicos, psicológicos e fi losófi co-metafísicos.  

Todas estas discussões, segundo Camargo (2005),

[...] reforçam a necessidade premente de uma 
mudança nas relações do homem com a natureza e dos 
seres humanos entre si ou, em ultima instância, um 
aprimoramento do caráter humano. O desenvolvimento 
sustentável é um processo que precisará ser gerido por 
uma nova consciência individual e coletiva ou por um 
novo estágio espiritual (CAMARGO, 2005, p. 119).

Para Gonçalves (1996), o homem deve começar a perceber 
que também é natureza, e esta posição é revolucionária para 
uma sociedade que estabeleceu o modelo de dominação da 
natureza por séculos a fi o. 

Inserido neste cenário, o presente estudo propõe-se 
a descrever e ponderar as propostas audiovisuais de dois 
projetos cujo cunho principal de interesse é os temas relativos 
à sustentabilidade: Reality Show ECOPRÁTICO veiculado 
pela TV Cultura e o projeto “Olhares Cotidianos” o qual 
revela através de fotografi as o Programa Turismo CO2 Neutro, 
desenvolvido Área de Proteção Ambiental Itacaré/Serra Grande 
(Bahia – Brasil)

O Reality Show Ecoprático

Diante das diversas discussões a respeito da questão 
ambiental promovidas pelos variados setores da sociedade, 

consideraremos, neste momento as que foram expostas através 
do meio televisivo. Segundo Ana Gomes e Claudio Pereira 
(2010) a Rede Globo de Televisão foi a pioneira a colocar em 
sua programação, programas relacionados a esta temática. 
Estreou, na década de 70, na programação daquela emissora 
de televisão o programa Amaral Netto – O Repórter. A partir 
de 80 registram-se variados programas em diversas emissoras 
distintas que se pautavam da questão ambiental a exemplo de 
o  Meio Ambiente Urgente e a minissérie documental Nossa 
Amazônia, ambos da TV Bandeirantes, e já no fi nal desta 
década foi ao ar o Baleia Verde, da TV Educativa. 

Em 1990 a TV Globo deu início ao programa Globo 
Ecologia, e atualmente o Cidades & Soluções da Globo News, 
programa que conseguiu ultrapassar as expectativas relativas 
a esta vertente da televisão, pois não denuncia apenas o que 
pode estar (in)sustentável, mas sinaliza rumos e perspectivas 
dando visibilidade a soluções sustentáveis, fertilizando, talvez, 
um novo processo de civilização moldado no desenvolvimento 
sustentável.

 No entanto, procurando debater assuntos diferenciados, 
incluiu-se na discussão da temática ambiental, vem se destacado 
um novo formato de programa televisivo: os Reality Shows. 
Dentre os Reality Shows mais contemporâneos que tratam do 
meio ambiente pode-se destacar Vivendo com Ed e Um mundo 
pra chamar de seu, do canal fechado GNT, Mudança Geral, um 
quadro do programa Fantástico da TV Globo, e o Ecoprático, da 
TV Cultura. Neste estudo, analisaremos mais especifi camente 
este ultimo programa. 

O ECOPRÁTICO4 foi o primeiro reality show veiculado pela 
TV Cultura, o qual surge como uma iniciativa inovadora em uma 
televisão pública que põe em relevo a questão do protagonismo 
social para uma efetiva promoção da sustentabilidade. O 
programa, plenamente centrado nesta temática, estreou em 
abril de 2009 e, aborda, em cada um de seus episódios, uma 
família localizada na região metropolitana da cidade de São 
Paulo, analisando seus hábitos e costumes a partir da ótica de 
especialistas em sustentabilidade. Após compreender e detectar 

4 - Ver mais em: www.ecopratico.com.br.
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os principais problemas relativos à (in) sustentabilidade nas 
práticas das famílias contempladas, a proposta do programa visa 
proporcionar mudanças comportamentais nos participantes, 
orientados por eco-práticas para a casa e a família.

Ao todo, foram veiculados doze episódios, sendo dez deles 
destinados à apresentação das famílias e outros dois programas 
em formatos especiais. De acordo com o site do programa, 
as casas contempladas vão desde residências em condomínio 
fechado no bairro nobre do Morumbi, à família de baixa renda 
situada no Copam e em Embu das Artes, todos em São Paulo, 
ou na Região Metropolitana de São Paulo/SP.

De forma objetiva, o programa intenta mostrar soluções 
comportamentais simples que gerem economia de recursos 
naturais, de energia, de dinheiro, etc. Para isso, o programa 
desenvolveu dez “eco-critérios” que são estudados e otimizados 
nas casas visitadas: Energia, Água, Alimentação, Resíduos, 
Estrutura, Ecossistema, Transporte, Bem-Estar, Consumo e 
Atitude. O programa aborda temas corriqueiros e ajudam a 
trazer soluções, como por exemplo, dicas para economizar 
água e energia elétrica, aproveitar melhor o jardim e organizar 
melhor os espaços dos armários.

No que concerne à sua dinâmica, o programa é conduzido 
por dois apresentadores os quais atuam de forma descontraída 
e jovial. São eles Anelis Assumpção e Peri Pane, e conta com a 
participação de Maria Zulmira de Souza, jornalista especialista 
em questões ambientais, no quadro denominado de “Zuzu 
Responde...”. Assim, o programa faz as intervenções nas casas 
das pessoas e os apresentadores a elas retornam após quinze 
dias, para constatar se as modifi cações feitas foram bem 
recebidas pelos moradores, e se estes realmente incorporaram 
alguns destes hábitos em seus cotidianos. 

Conforme ressaltam os pesquisadores Gomes e Pereira 
(2010), programas como esses, trazem para si uma proposição 
própria de um universo midiatizado, que o encaminha para 
além dos apresentadores ou mesmo do próprio programa. No 
caso do ECOPRÁTICO, o princípio do programa é levantar 
os problemas ambientais das casas, discuti-los abertamente 
com os moradores e propor uma nova conduta, a conduta 
sustentável, para os moradores das casas.

Ainda conforme os autores acima, o programa traz 
singularidades que o ressaltam no contexto da produção 
televisiva sobre meio ambiente. Isso se deve ao fato de ser o 
primeiro Reality Show veiculado por uma TV pública brasileira, 
que historicamente se destina a acometer a questão ambiental, 
mas neste momento faz uso desta antiga temática mediante um 
formato discursivo profundamente identifi cado com a televisão 
comercial, que é o reality. 

Seu desafi o, portanto, é utilizar-se deste padrão discursivo 
para tentar propor um ethos ambiental, isto é, outra forma de 
enxergar a sociedade, as relações sociais e a si próprio. Em 
linhas gerais, as questões, nos levam a crer que a preferência 
em debater sustentabilidade e meio ambiente tomando por base 
a vida privada, suscita questões de indubitável importância a 
serem pensadas.

Ao levar em consideração o papel da televisão na sociedade 
torna-se imprescindível, repensar sua função passiva. Segundo 
Arlindo Machado (2000) é complexo transformar nossos 
pensamentos a respeito do papel da televisão, uma vez que se 
construiu uma imagem empobrecedora do que seria a televisão, 
vista como um simples entretenimento. No entanto, este 
autor entende que pode-se abordar a televisão de duas formas 
completamente distintas: tanto podemos tomá-la como um 
fenômeno de massa de grande impacto na vida social moderna, 
verifi cando apenas a questão da sua infl uência e repercussão, 
quanto podemos abordar a TV como

[...] um dispositivo audiovisual através do qual uma 
civilização pode exprimir a seus contemporâneos 
os seus próprios anseios e dúvidas, as suas crenças e 
descrenças, as suas inquietações, as suas descobertas e 
os vôos de sua imaginação. Aqui, a questão da qualidade 
da intervenção passa a ser fundamental (MACHADO, 
2000, p. 10).

Não obstante, Elliott (1986), alega que a televisão é 
componente basilar da edifi cação da nossa identidade. 
Assim, percebe-se que a televisão possui um papel cultural 
e educacional. Na opinião deste autor, os diversos assuntos, 
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opiniões e princípios, que o meio televisivo nos oferece nos 
induzem ao levantamento de uma discussão social. Isso contribui 
para a disseminação e aprimoramento da nossa idealização 
sobre diversas questões. Dessa maneira, o autor evidencia que 
parte dos nossos conhecimentos, da nossa concepção crítica 
e do nosso posicionamento, tem grande chance de serem 
infl uenciados e estabelecidos a partir do meio televisivo. 

Segundo Machado (2000), “a televisão é e sempre será 
aquilo que fi zermos dela”. Segundo este autor:

[...] ao decidirmos o que vamos ver ou fazer na TV, ao 
eleger as experiências que vão merecer a nossa atenção 
e o nosso esforço de interpretação, ao discutir, apoiar ou 
rejeitar determinadas políticas de comunicação, estamos, 
na verdade, contribuindo para a construção de um conceito 
e uma prática de televisão (MACHADO, 2000, p.12).

Portanto, é imprescindível que o telespectador tenha uma 
postura questionadora e ativa frente à televisão. Dessa forma, 
a televisão que enfatiza em sua programação programas 
culturais e educativos, estimula o telespectador a formular 
questionamentos em favor do conhecimento, tendo uma atitude 
diante dos temas apresentados pela televisão, o que, por sua vez 
o auxiliariam a instituir sua identidade. 

O Projeto “Olhares cotidianos”

Transformação. Esta é uma palavra adequada para descrever 
o que os moradores da APA Costa de Itacaré/Serra Grande/BA, 
sentiram durante a última década quanto às modifi cações de 
sua região. Por se encontrar na trilha central da Mata Atlântica, 
é prioridade máxima para a preservação. No entanto, com a 
pavimentação de rodovia ligando o município de Ilhéus a 
Itacaré, o turismo se estabeleceu rapidamente naquele espaço 
e, atualmente, se constitui a principal atividade econômica da 
região. 

Aproximadamente mil famílias pertencentes à zona rural 
vivem em condições precárias que vão desde o analfabetismo, 
a falta de recursos para investir na produção, o que faz com que 

estas famílias estejam em um elevado grau de vulnerabilidade 
social. Na zona urbana, não há grande modifi cação desta 
realidade. Com a força do crescimento turístico, a comunidade 
se viu despreparada para suprir serviços básicos como 
saneamento, coleta e tratamento do lixo, abastecimento de 
água, segurança e saúde públicas. Estes fatos têm instituído 
não apenas uma grave ameaça à preservação das fl orestas e 
sua biodiversidade, mas também uma ampla emissão de gás 
carbônico (CO2). 

Neste momento, surgiu nesta região o Movimento Mecenas 
da Vida, uma Organização Não Governamental – ONG, com 
o objetivo de estabelecer, junto à comunidade, novas práticas 
cooperativas para promover a democratização da conservação 
ambiental, o desenvolvimento humano, social e econômico 
das populações locais, bem como a qualifi cação do destino 
turístico. Foi com este intuito que fora desenvolvido e 
implantado o Programa Turismo Co2 Neutro, objetivando ainda 
transformar essa região em um amplo vetor de desenvolvimento 
socioeconômico, aliado à conservação ambiental.

O Programa Turismo CO2 Neutro possui a amplitude do 
desenvolvimento turístico sustentável, e objetiva transformar 
a APA Costa de Itacaré ⁄ Serra Grande num destino modelo de 
neutralização e redução de carbono, integrando conservação 
ambiental com desenvolvimento socioeconômico das famílias 
de agricultores tradicionais. Para tanto, o movimento Mecenas 
da Vida possui uma metodologia de ação clara: em qualquer 
atividade diária emitimos CO2. No entanto, estas emissões 
podem ser neutralizadas plantando árvores que, ao crescerem, 
absorvem o CO2 da atmosfera e fi xam o carbono em sua 
biomassa. Para neutralizar uma tonelada de CO2, através dessa 
metodologia, é necessário plantar cinco árvores que levarão 
vinte anos para cumprir essa fi nalidade.

Insere-se, dentro deste contexto, o Projeto “Olhares 
Cotidianos” da Certifi cação Turismo CO2 Neutro: logos e grafi as 
de uma transformação na APA Itacaré/Serra Grande (Bahia – 
Brasil); foi realizado entre  janeiro de 2010 a agosto de 2011, em 
parceria com o Movimento Mecenas da Vida, a Universidade 
Estadual de Feira de Santana – UEFS, a Universidade Estadual 
de Santa Cruz – UESC, a Universidade Estadual de Campinas 
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– UNICAMP e a Universitat de Girona – Udg (Catalunha-
Espanha). Seu principal objetivo foi desenvolver, divulgar e 
fortalecer as atividades da Certifi cação Turismo CO2 Neutro 
que já vinham sendo executadas pelo Movimento Mecenas da 
Vida, idealizador deste programa de certifi cação local.

Segundo seu site5 o projeto Olhares Cotidianos convidou 
todos os atores sociais envolvidos no programa Turismo CO2 
Neutro – homens, mulheres, jovens e crianças da zona rural, 
empresários locais integrantes da cadeia produtiva de turismo, 
a equipe técnica da ONG Mecenas da Vida e representantes de 
instituições acadêmicas – para participarem da construção de 
uma exposição fotográfi ca, seguindo da concretização de um 
vídeo e da publicação de um livro. No entanto, neste estudo 
focaremos principalmente as produções fotográfi cas deste 
projeto. 

Segundo Andrade, Bau e Pinto Filho (2011), a execução do 
projeto se deu inicialmente, quando estas pessoas apresentaram 
sua metodologia participativa no desenvolvimento da tecnologia 
socioambiental Turismo CO2 Neutro, bem como seus resultados 
no território. A metodologia do projeto tem como objetivo a 
neutralização do CO2 no meio ambiente a partir da plantação 
constante de árvores que, ao crescerem, absorvem o CO2 da 
atmosfera e fi xam o carbono em sua biomassa. 

Este fato levaria aqueles atores sociais a, durante alguns 
meses, se transformarem, em “fotógrafos”, registrando em 
fotos o território onde vivem, seus afazeres cotidianos e as 
transformações que o Turismo CO2 Neutro já realizaram em 
suas vidas. O projeto também transformou estas pessoas em 
“escritores”, escrevendo cartas para vários destinatários, que 
mais tarde comporiam o livro almejado pelo programa. O 
propósito principal era de integrar a diversidade desses olhares 
e expressões para chegar aos mais variados públicos.

É neste sentido que Mariane Rotter afi rma que, 

[...] fotografar o cotidiano é tarefa difícil, pois o dia 
a dia vicia o olhar e esconde detalhes óbvios. Tentar 
enxergar a beleza e a poesia diária – o que é notável 

– requer além da percepção, tempo. Muitas vezes, 
é necessário forçar um distanciamento para “olhar” 
(ROTTER, 2008, p. 23).

Não há dúvida de que, o irrefl etido hábito de absorção 
imagética cria em nós o automatismo cotidiano, devido à grande 
quantidade de imagens que as mídias de massa nos propõem 
todos os dias. Devido isto, facilmente nos tornamos nos 
tornamos cegos e passivos, isto nos faz distanciar do presente, 
do fato de estar vivo no sentido de “notar” e “descobrir” nossa 
vida habitual. É neste sentido que a fotografi a nos possibilita a 
refl exão do ato de ver.

Portanto, o Projeto “Olhares Cotidianos” leva aqueles 
atores sociais a compreender o que ocorre em seu entorno, 
fazendo com que estes se ponham a observar as minúcias do 
seu espaço, aprendendo a (re)ver um lugar comum e tudo o 
mais que o cerca.

Fotografi a e Vídeo: Extensão e Continuidade de Ações e 
seus Registros

Pode-se perceber que o discurso acerca do desenvolvimento 
sustentável, torna-se cada vez mais amplo e está cada vez 
mais engendrado na sociedade. Cuidar do meio ambiente 
deve ser compreendido como um princípio ético. Os seres 
humanos adotarão a ética da vida sustentável quando forem 
conscientizados de que é correto e necessário fazê-lo, quando 
tiverem incentivos sufi cientes, quando puderem dispor do 
conhecimento e das habilidades necessárias e quando realmente 
compreenderem profundamente que o compromisso com o 
meio ambiente é imprescindível. 

Devemos atentar que, a mídia em geral (fotografi a, vídeo, 
internet), com o seu poder de convencimento e formação 
de opinião, não poderia fi car excluída de uma discussão de 
tamanha importância. 

No Reality Show ECOPRÁTICO, pudemos observar que a 
maioria das intervenções que o programa identifi cou em cada 

5 - www.olharescotidianos.mecenasdavida.org.br
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família, diz respeito a questões mais gerais como coleta seletiva, 
reciclagem, horta viva, reaproveitamento de água da chuva, 
economia de energia e água. Já, os assuntos mais específi cos 
como a grande quantidade de eletrodomésticos e o consumismo 
da família mais abastada e o uso da internet por associação 
comunitária e os eletrodomésticos antigos, nos alertam que 
cada família tem entraves sustentáveis relativos ao seu poder 
aquisitivo e ao seu contexto particular. Conforme ressalta Sachs 
(2006) cada eco região demanda suas próprias “eco” soluções.

Por mais que o ECOPRÁTICO tenha contemplado famílias 
de uma mesma região, o programa primou pela escolha de 
famílias que se diferenciassem entre si, principalmente no 
que diz respeito ao poder aquisitivo. Percebe-se, desta forma, 
que a heterogeneidade das famílias contempladas foi um fator 
primordial para que os telespectadores compreendessem que 
as mudanças podem acontecer também na sua casa, por mais 
diferente ou distante que possam estar das casas representadas 
no programa. Constata-se, portanto, que a ação do programa 
nas famílias contempladas condiz com a proposta apresentada 
pelo programa em seu discurso. 

Neste momento, devemos atentar para as ações do Projeto 
“Olhares Cotidianos”, as quais revelam o Programa Turismo 
CO2 Neutro, que com a colaboração de todos os atores sociais 
envolvidos naquele programa para participarem fotografando 
diariamente seu cotidiano. As fotos eram materiais para 
discussão, um momento de aprendizagem, e devido a sua beleza, 
foram cotadas que se construíssem uma exposição fotográfi ca, 
seguindo da concretização de um vídeo e da publicação de um 
livro.

Entendemos que a fotografi a se converteu numa ótima 
possibilidade para pesquisa e aprendizagem, pois através 
dela crianças, jovens e adultos, homens e mulheres, 
agricultores e empresários, entraram num processo de 
autopercepção, de descoberta da própria realidade, dos 
próprios conhecimentos e dos aprendizados produzidos 
com a implantação do Turismo CO2 Neutro. [...] tendo 
como objetivo orientá-los no uso das câmeras fotográfi cas 
digitais e na obtenção das imagens para os fi ns deste 
projeto. (ANDRADE; BAU; PINTO FILHO, 2011, p. 29).

Conforme sinaliza Muniz Sodré (2001) a mídia, 
diferentemente dos outros tipos de poder, é um meio técnico 
com atributos inovadores, isso se dá devido ao fato desta possuir 
a possibilidade de preservação das formas simbólicas, mediante 
o armazenamento de informações, podendo multiplicá-las por 
meio de reproduções possibilitando assim, um distanciamento 
espaço-temporal entre o produtor e o receptor da informação 
em novos contextos.

No caso da fotografi a, Boris Kossoy (2001 p. 50) afi rma 
que “toda fotografi a é testemunho segundo um fi ltro cultural, 
ao mesmo tempo que é uma criação a partir de um visível 
fotográfi co. Toda fotografi a apresenta um testemunho de uma 
criação. Por outro lado, ela representará também a criação de 
um testemunho.”  Percebemos então que, qualquer que seja 
o assunto registrado na fotografi a, esta também documentará 
a visão de mundo do fotógrafo. Sendo assim, a fotografi a é a 
visão de mundo do fotógrafo, sendo esta um duplo testemunho: 
por aquilo que ela nos mostra da cena passada, irreversível ali 
congelada, e por aquilo que nos informa acerca do seu autor 
(KOSSOY, 2001).

Figura 1: Fotografi a “Nosso Chão”
Fonte: http://mecenasdavida.org.br

Dessa forma, o Projeto “Olhares Cotidianos” nos comprova 
que a imagem, registrada outrora pelos atores sociais daquele 
lugar, entra como um registro da interação destes com seu 
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meio. Sem dúvida, foi necessária a dedicação diferenciada à 
forma de “olhar”, ao tempo e ao o “tempo de olhar” aquele 
lugar trivial e habitual. Percebe-se que a apresentação do olhar 
desconhecido ao olhar habituado se dá de forma diferenciada 
devido ao ângulo escolhido pelo fotógrafo. 

Considerar-Ações (Sem) Finais 

Consideramos que a mídia, com o seu poder de 
convencimento, formação de opinião e interação não poderia 
fi car excluída de uma discussão de tamanha importância. 
Podemos observar que no caso específi co do Reality Show 
ECOPRÁTICO o programa traz para si uma proposição própria 
de um universo midiatizado, que o encaminha para além dos 
apresentadores ou mesmo do próprio programa. Assim, o 
programa procura conscientizar a vida das pessoas do ponto de 
vista ecológico, uma vez que, o princípio do programa é levantar 
os problemas ambientais das casas, discuti-los abertamente 
com os moradores e reorganizar o que for possível. 

Já no Projeto “Olhares Cotidianos” as fotografi as registram 
não o cartão postal do lugar, mas as experiências daquelas 
pessoas: texturas, categorias, formas, cores e elementos 
singulares àquelas experiências. Diante das fotografi as 
percebemos a identidade, o orgulho de pertencimento, 
exibindo, em cada imagem, sua naturalidade, seu trabalho, 
suas brincadeiras, seus alimentos. “Olhares cotidianos” são 
eternizados, congelados mediante a fotografi a, fotografi as estas 
que nos apresentam espaços e pessoas que estiveram invisíveis 
durante muito tempo. 

Assim, o Projeto “Olhares Cotidianos” fortalece os efeitos 
alcançados pelo Programa Turismo CO2. As imagens vividas e 
registradas dentro da realidade da APA Itacaré/Serra Grande, 
possibilita a sua efetivação também em outros lugares do Brasil 
com características semelhantes às desta região. As imagens 
em movimento nos transportam de uma forma próxima e 
sensível para um ambiente em crescimento e transformação, 
apresentando esta realidade que vem sendo construída.

Exemplos como os do Reality Show ECOPRÁTICO e o 
Projeto “Olhares Cotidianos” nos incentiva para que tenhamos 

uma postura sustentável. Compreendemos que estes exemplos 
revelam um compromisso com o meio ambiente, não como 
uma alternativa, mas como uma atitude ética.

Referências

AGENDA 21. Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento. Brasília, DF, 1995.

ANDRADE, Elenise C. P.; BAU, Eva A.; PINTO FILHO, José 
B. Olhares Cotidianos (re) velam o programa turismo CO2 
Neutro. Feira de Santana, BA: UEFS, 2011.

CAMARGO, Ana Luiza de Brasil. Desenvolvimento 
Sustentável: dimensões e desafi os. 3. ed. Campinas, SP: 
Papirus 2005.

ELLIOTT, Deni. Jornalismo versus privacidade. Rio de 
Janeiro: Nórdica, 1986.

FLAVIN, Christopher. Planeta rico, planeta pobre. In: Estado 
do mundo 2001: Relatório do Wordwatch Institute sobre o 
avanço em direção a uma sociedade sustentável. Salvador: 
UMA, 2001.

GARDNER, Gary. Acelerando a mudança para a 
sustentabilidade In: Estado do mundo 2001: Relatório do 
Wordwatch Institute sobre o avanço em direção a uma sociedade 
sustentável. Salvador: UMA, 2001.

GOMES, Ana Ângela Farias; PEREIRA, Claudio Luiz. O meio 
ambiente no meio ambiente da TV brasileira: percursos 
histórico-discursivos. XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências 
da Comunicação – INTERCOM 2010. Disponível em http://
www.intercom.org.br/papers/regionais/nordeste2010/resumos/
R23-0991-1.pdf

GONÇALVES, Carlos Walter Porto. Os (des) caminhos do 
meio ambiente. São Paulo: Contexto, 1996



SUSTENTAR-HABILIDADES: UMA LEITURA DO REALITY SHOW ECOPRÁTICO E DO PROJETO “OLHARES COTIDIANOS”

155LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

KOSSOY, Boris. Fotografi a e História. São Paulo: Ateliê 
Editorial, 2001.

LEFF, Enrique. Racionalidade Ambiental: a reciprocidade 
social da natureza. Tradução Luis Carlos Cabral. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2006.

RELATÓRIO, Cuidando do planeta Terra. Uma estratégia 
para o futuro da vida, publicação conjunta de UICN/ PNUMA/
WWR, São Paulo, 1991. 

ROTTER, Mariane. Meu ponto de vista: o cotidiano e os 
lugares da imagem. 178p. Dissertação. Programa de Pós 
Graduação em Artes Visuais, Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, 2008.

SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento 
sustentável. Rio de Janeiro: Garamond, 2006. 

______. Estratégias de transição para o século XXI: 
desenvolvimento e meio ambiente. São Paulo: Nobel, 1986.

SCOTTO, Gabriela; CARVALHO, Isabel Cristina de Moura; 
GUIMARÃES, Leandro Belinaso. Desenvolvimento 
Sustentável. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.

SODRÉ, Muniz. Reinventando a Cultura: a comunicação e 
seus produtos. 4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001.



MEMÓRIAS DO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO DE UM PROFESSOR LEIGO DA ESCOLA DO 
CAMPO: NARRATIVAS, REPRESENTAÇÕES E HISTÓRIA DE VIDA

Maria Eurácia Barreto de Andrade1

1 - Mestre em Educação pela Universidade da Madeira – UMa, Pedagoga pela Universidade do Estado da Bahia - UNEB, Psicopedagoga e Especialista em Metodologia do En-
sino, Pesquisa e Extensão em Educação também pela Universidade do Estado da Bahia - UNEB. É Coordenadora Pedagógica da Educação Infantil e Anos Iniciais – Biritinga 
e Água Fria - BA, Docente da Educação Superior – UNEB PARFOR, Coordenadora de turma do Curso de Formação em Conselhos Escolares – UFBA - Escola de Gestores e 
Técnica da Secretaria de Educação do Estado da Bahia – SEC – BA/PROAM no Projeto de Assessoramento à Reestruturação de Secretarias Municipais de Educação – PARES. 
É pesquisadora da alfabetização e letramento na Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. E-mail: nateandrade@bol.com.br

Resumo

Este trabalho se abastece na memória de um professor leigo que 
atuou por vinte e dois anos, nas décadas 70, 80 e 90 como alfabetizador 
no contexto do campo, no município de Biritinga, interior da Bahia. 
Objetiva descrever a metodologia de alfabetização empregada na 
trajetória de vida docente, tomando como base a memória de sua 
vivência ao longo dos tempos.  Através dos seus fragmentos de sua 
história de vida foi possível conhecer a sua trajetória, seu processo 
formativo, suas práticas alfabetizadoras e evidenciar os sentidos 
atribuídos por ele à docência, à escola e aos métodos utilizados 
para ensinar os sujeitos ler, escrever e calcular. Resultado de uma 
pesquisa de cunho qualitativo, este trabalho adota como fonte de 
investigação relatos orais ou autobiográfi cos através da memória. 
Diante da investigação realizada, as considerações apontam para 
a necessidade da inserção do imaginário social na história da 
alfabetização e para a importância dos métodos tradicionais para o 
processo de construção da leitura e da escrita de muitas crianças, 
jovens e adultos ao longo dos tempos. Apesar das novas discussões 
em torno da alfabetização e do letramento, as quais representam um 
novo momento e uma nova concepção para a inserção das práticas 
sociais no processo alfabetizador, as concepções e metodologias 
utilizadas pelo professor pesquisado foram fundamentais para as 
discussões e práticas alfabetizadoras defendidas e aceitas nos dias 
atuais, as quais atendem as demandas de um novo contexto histórico.

Palavras-chave

Memória; história de vida; métodos de alfabetização.

Abstract

This work supplies in the memory of a professor layman 
who served for twenty-two years, in the decades 70, 80 and 
90 as youngster in the context of the fi eld, in the municipality 
of Biritinga in the interior of Bahia. Aims to describe the 
methodology of teaching literacy employed in the trajectory of 
life teacher, taking as a basis to the memory of his experiences 
over time. Through its fragments of his life story was possible 
to know its history, its formative process, its general practices 
and highlight the meanings attributed by him to teaching, the 
school and the methods used to teach the subjects read, write 
and calculate. Results of a qualitative research, this study adopts 
as a source of research oral reports or autobiographical through 
memory. Before the research performed, the considerations point 
to the need of the insertion of the social imaginary in the history 
of literacy and the importance of the traditional methods to the 
process of building the reading and writing of many children, 
young people and adults throughout the ages. Despite the new 
discussions around literacy and the literacy, which represent a new 
moment and a new design for the integration of social practices 
in the process alphabetizing, the ideas and methodologies used 
by professor researched were fundamental to the discussions 
and practices general defended and accepted in the current days, 
which meet the demands of a new historical context.

Keywords

Memory; life history; methods of literacy.
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Diálogos iniciais

“Quanto daria por um daqueles velhos bancos 
onde me sentava

 a cartilha de “ABC” nas minhas mãos de 
cinco anos, quanto daria

 por um daqueles velhos livros de Abílio César 
Borges, Barão de Macaúbas

e aquelas máximas de Marquês de Marica
 aquela enfadonha tabuada de Trajano

 custosa demais para meu entendimento de 
menina

 mal amada e mal alimentada.
Meus vinténs perdidos, tão vivos na memória.” 

(Cora Coralina)  
  
Pesquisar, analisar e registrar a história de vida de um 

professor leigo2, adotando como fonte de investigação, 
relatos autobiográfi cos através da memória, é essencialmente 
importante para conhecer os diferentes papéis e sentidos 
atribuídos à escola e ao processo alfabetizador. Através da 
história oral é possível conhecer fatos antes desconhecidos e 
documentar esses fatos os quais podem servir de importante 
referência para novas ações, principalmente no que concerne a 
formação e práticas educativas mais sólidas e consubstanciadas 
em fatos reais, de pessoas simples e reais.

A investigação da vida e experiência docente do interlocutor 
desta pesquisa se deu pelo interesse na temática alfabetização. 
Como pesquisadora da área, todas as questões voltadas para a 
alfabetização, letramento, leitura e escrita em todos os tempos 
humanos, são objeto de grande interesse para mim. Ao conhecer 
um pouco do contexto vivido pelo sujeito da pesquisa, como 
professor alfabetizador das décadas de 70 a 90, atuando com 
crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos em escola do 
campo, logo fi quei instigada a mergulhar na sua história para 
conhecer todo o processo vivenciado na sua infância, as suas 
relações com a escola, com a família e principalmente os 

caminhos trilhados no processo de alfabetização, as estratégias 
de trabalho e os passos para a aquisição da leitura e escrita dos 
estudantes.

Para o desenvolvimento da pesquisa, nos apoiamos nas 
narrativas orais com a história de vida do sujeito empírico, 
recolhendo os dados através da entrevista autobiográfi ca. A 
escolha metodológica desta pesquisa se deu por concordarmos 
com Cruikshank ao revelar que:

Os relatos orais sobre o passado englobam 
explicitamente experiências subjetivas. Isso já foi 
considerado uma limitação, mas hoje é reconhecido 
como uma virtude da história oral: fatos, pinçados aqui 
e ali nas histórias de vida dão ensejo e percepções de 
como um modo de entender o passado é construído, 
processando e integrando à vida de uma pessoa. 
(CRUIKSHANK, 1998, p. 156).

 
Para os questionamentos sobre a fi delidade da história oral, 

Thompson (1992) a defende destacando que não só o escrito 
deve ser considerado como verdade, como valor científi co. Para 
o autor, os fatos coletivos são mais evidentes na história oral 
uma vez que podemos cruzar os depoimentos das várias versões 
e preencher algumas lacunas que possam surgir. A história oral 
valoriza a memória do sujeito e foi nesta perspectiva que esta 
pesquisa foi realizada.

1. Processo metodológico da pesquisa 

Essa investigação se abasteceu na memória de um professor 
que atuou durante 22 anos em escolas do campo do município 
de Biritinga – Bahia. Propõe descrever o processo de docência 
na sua trajetória de vida com a intenção de compreender a 
partir das singularidades, a complexa relação e prática com o 
processo alfabetizador, abordando principalmente os métodos 
de trabalho utilizados por ele para facilitar a aprendizagem da 
leitura e da escrita dos estudantes.

2 - Expressão usada para professores sem formação inicial para a atuação na docência. O professor, interlocutor da pesquisa, estudou até o “quinto livro de 
leitura” que equivale aos anos iniciais do Ensino Fundamental.
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O processo metodológico desta pesquisa foi ancorado na 
história de vida a qual se insere no campo da etnometodologia, 
originária do campo da fenomenologia, este tipo de pesquisa vêm, 
ao longo dos anos, ganhando respeito no cenário acadêmico por 
reconhecer sua importância para o conhecimento do ponto de 
vista do imaginário social e das atribuições de sentido à escola 
e as metodologias adotadas. Para Catani (1997) o trabalho 
com relatos autobiográfi cos ou histórias de vida é um recurso 
metodológico que tem um potencial bastante fecundo, uma vez 
que “favorecem o redimensionamento das experiências [...] e 
das trajetórias [...] e tendem a fazer com que se infi ltrem na 
prática atual” (CATANI, 1997, p. 18).

Segundo Souza (2006), existem diversas terminologias no 
campo da abordagem biográfi ca de professores. Na área de 
educação adota-se a história de vida, especifi camente o método 
autobiográfi co e as narrativas de formação como uma dinâmica 
de pesquisa-formação. Para o autor,

O entendimento construído sobre a história de vida 
como um relato oral escrito, recolhido através de 
entrevista [...] objetiva compreender uma vida, ou parte 
dela, como possível para desvelar e/ou reconstruir 
processos históricos e ontrealvess vividos pelos sujeitos 
nos diferentes contextos (SOUZA, 2006, p. 24).

 
As fontes de recolha dos dados nas histórias de vida 

podem ser segundo Souza (2006), agrupadas em duas 
dimensões: documentos pessoais (autobiografi as, diários, 
cartas, fotografi as, dentre outras) e entrevistas autobiográfi cas 
(orais ou escritas). Nesta pesquisa, utilizamos tanto a dimensão 
documentos pessoais como fotografi as, cadernos de atividades 
e livro didático utilizado pelo ator social no processo 
alfabetizador e também a entrevista autobiográfi ca oral, com 
auxílio de gravador para fi delidade no processo de análise e 
interpretação dos dados. As narrativas foram gravadas através 
de entrevista em uma boa interação entre o pesquisador e o ator e 
interlocutor da pesquisa. Foi possível, entretanto, recolher “[...] 
uma quantidade de relatos a respeito de fatos não registrados 
por outro tipo de documentação [...] (QUEIRÓS, 1988, p. 19).

A consolidação da memória, história de vida e processo 
de ensino vem acontecendo de forma veloz nos últimos anos, 
justamente por facilitar a compreensão, do ponto de vista do 
imaginário social, as confi gurações de papéis e as atribuições de 
sentidos da formação. Cada vez mais ganha respeito acadêmico 
por ser uma confi ável fonte para investigação científi ca. Relatos 
orais, biografi as, autobiografi as “parece possuir como recurso 
metodológico bastante fecundo” (CATANI, 1997, p. 18).

A estreita relação entre memória e prática docente é 
fundamental para o campo pedagógico, uma vez que além 
de conhecer e resgatar a história do professor, busca uma 
intervenção na prática atual, procurando rever algumas 
práticas e dar um novo signifi cado ao trabalho pautado em uma 
experiência viva e real. Para Chizzotti (1996), a memória não se 
caracteriza como fragmentos arruinados, mas, sobretudo como 
um conjunto das descobertas e das diversas possibilidades e 
limites que dão razão ao futuro e sentido ao presente. Para 
o autor, é necessária a utilização constante nas refl exões dos 
educadores sobre as suas práticas, buscando respostas e 
compreensões que possibilitem práticas mais consistentes no 
processo de formação de novos professores.

Thompson (1997) revela que os estudos evidenciam a 
autobiografi a como uma forma peculiar de compreensão da 
vida, para ele

Quem busca os fi os de ligação na história de sua vida já 
terá criado, de diferentes pontos de vista, uma coerência 
naquela vida que agora está pondo em palavras. Em sua 
memória, já terá separado e salientado os momentos 
que experimentou como signifi cativos, outros terá 
deixado perderem-se no esquecimento.
Assim, o primeiro problema, de anotar e apresentar 
as conexões históricas, já estará meio resolvido.  
(THOMPSON, 1997, p. 47).

 
As histórias de vida, relatos orais, autobiografi as, confi guram 

a importância e necessidade de falar sobre aspectos da infância, 
a relação com a família, o processo escolar, a experiência na 
docência, a relação com os alunos, as concepções que sustentam 
a prática, os métodos de ensino, as crenças pedagógicas, os 
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livros adotados, o processo de formação, enfi m, de todas 
as experiências vivenciadas ao longo da existência. Nesta 
perspectiva este trabalho está direcionado e concordamos com 
Chizzotti (1996) quando revela:

[...] a história de vida ou relatos podem ter forma 
obrigatória onde o autor relata suas percepções 
pessoais, os sentimentos íntimos que marcaram 
a sua experiência, ou os acontecimentos vividos 
no contexto da sua trajetória de vida. Pode ser um 
discurso livre de percepções subjetivas ou recorrer às 
fontes documentais, as afi rmações e relatos pessoais. 
(CHIZZOTTI, 1996, p. 47).

 
Nesta pesquisa, a memória é valorizada, uma vez que se 

entende a extrema contribuição para rever e reviver as práticas 
pedagógicas, o exemplo de vida e formação de um educador 
anônimo que consentiu expor sua vida para contribuição 
de novas práticas e para o esclarecimento de ações pouco 
discutidas na academia.

1.1. Caminhos percorridos

Como já conhecia o interlocutor da pesquisa, o processo de 
investigação foi bastante tranquilo. O primeiro encontro para 
o início da pesquisa, aconteceu em fevereiro de 2012 com um 
longo diálogo envolvendo questões das mais diversas sobre 
a sua história de vida, relações familiares, práticas enquanto 
professor, dentre outras questões.

Sem roteiro defi nido, o primeiro contato transcorreu 
com questões bastante amplas; em um segundo momento foi 
necessário um direcionamento na discussão para que pudesse 
conhecer a trajetória escolar e familiar. Inicialmente solicitamos 
que relembrasse a sua infância, as relações com pais, avós, a 

trajetória escolar, os fatos que marcaram a vida escolar. Estes 
dentre outros pontos permearam nossa conversa.

 Em março de 2012 foi realizada uma entrevista 
biográfi ca a fi m de aprofundamento dos dados colhidos e até 
a confi rmação de alguns pontos que não fi caram muito claros 
durante da análise e confronto das informações colhidas 
inicialmente. Este momento de entrevista foi extremamente 
importante para a pesquisa, pois foi possível rever alguns dados, 
bem como acrescentar outras informações imprescindíveis 
para compreensão da trajetória do interlocutor. Com o desejo 
de aprofundamento do trabalho buscamos conhecer sobre a 
trajetória enquanto professor alfabetizador, os métodos de 
ensino utilizados na prática, a forma de avaliar os estudantes, 
a relação com a leitura e a escrita, o ingresso no magistério, 
dentre outras questões.

Com todas as informações em mãos, foi o momento de 
parar para analisar as informações, organizar os dados mais 
relevantes e iniciar o processo de escrita. Para este momento 
foi necessário um processo de muita leitura para embasamento 
do trabalho. Diante de todos os dados levantados e de muitas 
questões que poderiam ser evidenciadas escolhemos enfocar os 
métodos de alfabetização adotados pelo professor investigado, 
uma vez que este foi o tema de maior ênfase nos momentos de 
entrevista e de conversa informal.

2. Vida e história de um professor leigo da escola do campo

Seu José Ribeiro Filho3 nasceu no dia 05 de dezembro 
de 1928, na fazenda Morro da Ilha4, município de Biritinga 
Bahia. Como uma típica cidade do interior, Biritinga apresenta 
características comuns aos municípios pequenos: um hospital, 
dois bancos, posto militar, delegacia, todos os estabelecimentos 
comerciais e públicos próximos, não há ônibus circular, enfi m. 

3 - O professor, interlocutor da pesquisa, permitiu o uso do seu nome na publicação.
4 - Comunidade do município de Biritinga- Bahia em que seu José Ribeiro fi lho passou a sua infância, adolescência e juventude. Viveu até 30 anos e 4 meses 
nesta comunidade e depois do casamento mudou para a comunidade dos Araçás, também situada no município de Biritinga, onde vive até os dias atuais. Foi 
nesta comunidade de Araçás que viveu a dor e o prazer da docência durante 22 anos, alfabetizando muitas crianças, jovens, adultos e idosos os quais reconhe-
cem e agradecem o seu trabalho.
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Apesar de pequena, apresenta uma característica peculiar: uma 
grande riqueza de água no seu lençol freático que é o grande 
orgulho para todos os biritinguenses. 

Seu José Ribeiro Filho, conhecido em todo o município 
como “Zeca” viveu uma infância sofrida, com muitas 
difi culdades fi nanceiras. Lembra com pesar de todo sofrimento 
da infância e faz a comparação com os dias atuais, com o avanço 
dos programas sociais e a facilidade encontrada em todos os 
campos. No nosso diálogo comenta:

“[...] na minha infância, sofri muito. Era uma labuta 
danada pra conseguir dez reis, um tostão [...] eu 
lembro como hoje do natal da minha época de criança. 
Trabalhava muito pra conseguir um trocado pra ir na 
cidade com a lama batendo na canela pra comprar bala 
e broinha5 e era uma festa. Hoje eu vejo a diferença, 
qualquer criança tem 1 real no bolso e ninguém passa 
forme porque todo mundo ajuda, naquela época 
ninguém ajudava porque tudo era difícil,[...] faltava 
tudo.” 

 
Filho de trabalhador rural com pouca ou nenhuma escolaridade 

seu José revela que naquela época (décadas de 30 e 40) o estudo 
não era prioridade para as crianças da classe popular. Ele teve o 
privilégio de estudar com uma boa professora, mas o analfabetismo 
era uma realidade. A grande maioria das pessoas não sabia ler 
e escrever. O trabalho braçal, na terra, com o plantio de feijão, 
milho e mandioca, a criação de animais como boi, carneiro, porco 
e galinha para o sustento da família representava a realidade tanto 
de adultos quanto de crianças. As meninas, na maioria das vezes, 
eram proibidas de estudar, porque para os pais, a aprendizagem da 
leitura e da escrita iria contribuir futuramente para a comunicação 
escrita de cartas para namorado. Assim, mesmo diante de muito 
sofrimento, considera que foi privilegiado por ter conquistado o 
direito de aprender ler, escrever, calcular e conhecer alguns temas 
gerais que os livros ensinavam.

Seu José, pelas inúmeras difi culdades e carências 
vivenciadas na infância, não quis revelar muito desta fase da 
sua vida. Questionei sobre os fatos que marcaram sua infância, 
as difi culdades, desafi os enfrentados, a relação com a família, 
as brincadeiras, enfi m. Com muita insistência ele revelou uma 
das suas grandes paixões na juventude: jogar bola. Fala com 
saudade dos jogos no time Santa Cruz e de como era conhecido 
pelos colegas jogadores: “Mosquetão”, devido a sua marca no 
time pelos seus fortes chutes. Chutava tão forte que muitas 
vezes chegava de uma trave a outra. Toda vez que necessitava 
cobrar alguma falta no time, todos os colegas chamavam 
o “Mosquetão” para cobrar e, na maioria das vezes, saía o 
esperado gol.

A vida escolar: primeiras lições de leitura, escrita e cálculo

Seu José Ribeiro Filho revela com lágrimas nos olhos o seu 
tempo de menino, de estudante esforçado e inteligente, que apesar 
das inúmeras carências, conseguiu aprender em uma boa escola. 
Fala com saudade da sua primeira professora, Josefa de Carvalho, 
conhecida como professora “Zefi nha” que afi rma ter sido uma 
profi ssional exímia, de muita competência e dedicação. Sabia como 
ninguém, educar a todos de forma igualitária, independente da 
posição social que ocupava. Estudou o ABC6, a cartilha7 e os cinco 
anos do ensino primário com colegas que hoje são reconhecidos em 
toda a região e estado da Bahia: um deles é advogado competente 
e reconhecido principalmente pela vida pública como deputado 
estadual e federal. O outro, médico de excelência, gerencia um 
grande hospital da região e é também reconhecido em toda Bahia 
pelo seu trabalho na vida política como deputado estadual. Além 
destes dois colegas mais conhecidos na região, outros conquistaram 
boa formação escolar atuando em outros estados do Brasil com 
muito sucesso. Seu José conta com orgulho da sua professora 
Zefi nha, dos seus colegas, da oportunidade que teve na época de 
estudar com pessoas tão importantes.

5 - Espécie de bolacha feita com fécula de mandioca, em formato arredondado, muito consumida pela população biritinguense até os dias atuais.
6 - Livreto sem autor com a apresentação das letras do alfabeto, sílabas e pequenas palavras, muito utilizado até a década de 90 para iniciar o processo de alfabetização.
7 - Segundo o dicionário Houaiss a palavra cartilha designa um pequeno caderno que contém as letras do alfabeto e os rudimentos para aprender a fazer a carta do ABC.
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Lembra de momentos importantes, com a tão querida 
professora no seu trabalho sério e comprometido para que todos 
aprendessem ler, escrever e calcular:

“[...] A minha professora era uma sabedoria danada 
[...], sabia de tudo na ponta da língua. Conhecia tudo 
dos cinco livros de leitura. Tinha muito menino na sala 
e ela sabia a lição de cada um, tudo na cabeça [...], era 
uma sabedoria medonha [risos].”

 
Os livros didáticos do seu tempo de estudante foram os 

Livros de Leitura do primeiro ao quinto livro de autoria de 
Felisberto de Carvalho. Estes trazem no seu bojo um método 
de alfabetização centrado na codifi cação e decodifi cação, com 
lições compostas por letras e frases soltas apresentadas com 
duas formas de escrita. Representa, na época, uma tentativa de 
simplifi car o ensino de leitura. A idéia central é que inicialmente 
se conheça o alfabeto, depois se depare com a reunião das letras 
em sílabas combinadas em curtas orações que não fossem 
estranhas ao universo do sujeito.

Os livros de leitura estudados pelo professor José Ribeiro 
são de autores brasileiros que inauguraram as obras destinadas 
à infância. São livros considerados inovadores para o momento 
histórico, pois marcaram uma importante página na história da 
literatura para a infância. Além disso, ampliaram os escassos 
materiais impressos para crianças presentes nos cenários das 
escolas brasileiras. Como afi rma Coelho (1981, p.341):

Não podemos ignorar os livros de leitura que foram, no 
Brasil (e nas demais nações) a primeira manifestação 
consciente da produção de uma leitura específi ca 
para crianças. E em última análise foram também a 
primeira tentativa de realização de uma literatura 
para crianças. E como os conceitos “literatura” e 
“educação” andaram sempre essencialmente ligados, 
tais livros só poderiam, realmente, surgir no âmbito 
escolar.     

Os livros de leitura utilizados pela professora Josefa na sua prática 
alfabetizadora, foram muito importantes para o desenvolvimento do 
professor José Ribeiro. Para ele, se aprende a ler, calcular, escrever 
e os conhecimentos sobre o mundo com atividades de repetição, 
fi xação, de completar o que falta, decorando tudo que está no livro 
para gravar na cabeça. Ele conta que até hoje sabe o assunto sobre 
o descobrimento do Brasil, coisa que os estudantes de hoje não 
lembram. Para ele isso é vergonhoso não saber de conhecimentos 
necessários como o descobrimento e fala com entusiasmo:

“[...] Até hoje eu lembro as pergunta que a minha 
professora fazia. Agente tinha que aprender tudo, na 
ponta da língua, do jeito que tava no livro, e ai de quem 
errasse! Todo mundo estudava até decorar tudo. Ela 
perguntava assim: - Quantas embarcação Pedro Alvares 
Cabral trouxe de Portugal? Foi 13 embarcação. [...] a 
gente tinha de responder. E ela perguntava: - O que foi 
que Pedro Alvares Cabral avistou primeiro na Bahia? 
Foi o Monte Pascoal. E por que deu o nome de Monte 
pascoal? Porque chegou na páscoa [risos...]. Quando 
chegou no porto, que nome ele deu? Porto Seguro. Por 
que Porto Seguro? Porque ele sentiu terra fi rme. E o que 
ele fez quando chegou em Porto Seguro? Uma carta pra 
Pero Vaz de Caminha avisando da grande descoberta [...] 
[risos], até hoje eu lembro de tudo, tá tudo na cachola8 e 
os menino novo de hoje em dia não sabe.”

 
Para seu José Ribeiro, naquela época todos aprendiam 

porque tinham respeito pela professora. Na escola se ensinava 
e também educava. Para educar o professor podia castigar da 
forma que considerasse necessário. Conta com risos de um 
momento de castigo na escola pela sua professora:

“[...] Eu tinha um colega que fez uma coisa errada na 
escola. Levou um canivete e deixou na cadeira pra o 
colega sentar encima. Quando o colega sentou, vige 
Maria!9 Deu um pulo danado. Quando ele viu que 
a professora ia bater, saiu numa carreira medonha. 

8 - Expressão muito usada no interior da região nordeste que signifi ca cérebro, cabeça. 
9 - Expressão usada no interior da Bahia que signifi ca admiração.
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Quando chegou em casa, a tia fez ele voltar pra escola 
e a professora deu uma dúzia de “bolo na mão com a 
palmatória”10. Engaçado é que a professora era tão boa, 
gostava dos alunos e tanto batia quanto chorava. Aí eu 
falei: - professora, não bate mais não! Ela respondeu: 
mas eu preciso bater pra educar. Era assim e todo 
mundo respeitava.”

Depois de muito estudo, com atividade de cobrir pontilhados, 
de repetir a escrita de letras e de números, de preencher lacunas, 
de resolver continhas armadas, de dar lições marcadas, chegou 
o momento que seu José já estava preparado para seguir os 
estudos em outro lugar para sua carreira profi ssional e ele 
revela:

“[...] Depois que terminou o quinto livro, no fi nal do 
ano quando a professora fez as perguntas dos cinco 
livros (foi difícil viu? Lembrar de tanto assunto, gravar 
tudo na cabeça), ela chamou os pais e disse: Fulano, 
seu fi lho tá preparado pra seguir o que quiser [...]. Teve 
um que foi estudar pra padre, outro pra advogado, outro 
pra médico, outro que o pai também não tinha dinheiro 
mandou pra ele aprender a profi ssão de alfaiate [...] e 
eu foi o mais engraçado: meu pai foi pra Serrinha11 e 
trouxe uma enxada de 4 libras12 e disse: - tome, agora 
você vai ganhar dinheiro! [risos].” 

E assim foi a sua experiência como estudante do ensino 
primário, marcado por momentos que até hoje relembra com 
lágrimas nos olhos, dos colegas, da  professora, das suas 
aprendizagens construídas. Foram experiências que marcaram 
sua vida e infl uenciaram a sua prática docente. Apropriou-se de 
muitas estratégias e metodologias utilizadas pela sua professora 

para alfabetizar seus alunos.
  
4. Vida de professor alfabetizador e os métodos de ensino 
aplicados

A experiência na docência iniciou no ano de 1971, a convite 
do seu compadre e prefeito da época, Manoel Pedreira Gomes13, 
isso porque na região não existia até então nenhum professor 
e muitas crianças para serem alfabetizadas. Conta, com muita 
felicidade do dia em que o então prefeito o chamou para oferecer 
a vaga de professor primário14 na fazenda Araçás. Ficou muito 
feliz pela oportunidade e aceitou o desafi o. Como trabalhava na 
roça no período da manhã, logo combinou que lecionaria à tarde, 
visto que seria bom tanto para ele, que poderia cuidar da lavoura 
e dos animais, como para seus alunos, que também costumavam 
ajudar os pais no trabalho pesado para o sustento da família. 
Fez a matrícula e se preparou para o grande dia, a estréia como 
professor e com muito riso, relata como tudo aconteceu:

“[...] no dia de começar ensinar os aluno, acordei bem 
cedo, fui cuidar das obrigação na roça e trabalhei até 
onze horas da manhã. Voltei pra casa, tomei banho, 
almocei, vesti uma camisa bonita, um sapato, penteei 
o cabelo bem ajeitadinho e fui pra varanda esperar os 
aluno. Quando vi que estava no horário, fui pra porta 
esperar a turma e vi que começaram aparecer nas 
moitas15 com um ABC na cabeça escondendo o rosto 
com vergonha; nenhum entrou na escola. Eu chamei, 
mas ninguém encostou, aí em me zanguei e falei: vocês 
vieram não foi pra estudar? Já que não querem entrar, 
vão pra casa e amanhã tragam uma enchadeta16 pra 
gente fazer um campo de bola pra vocês brincar. No 
outro dia, todos chegaram com a enchadeta na mão. 

10 - O bolo na mão com a palmatória era uma expressão usada pelo fato de o estudante fi car com a mão vermelha com as marcas das batidas com a palmatória.
11 - Cidade do interior da Bahia, situada no território do Sisal, com aproximadamente 50 mil habitantes. 
12 - Instrumento de trabalho utilizado para capinagem no campo.
13 - Prefeito Municipal de Biritinga que atuou nos primeiros anos da década de 70.
14 - Profi ssional que atuava na alfabetização e nas primeiras séries do antigo 1° grau que hoje é denominado Ensino Fundamental anos/séries iniciais.
15 - Nome dado as copas das árvores que fi cam ao redor das casas do campo.
16 - Instrumento de trabalho que serve para a capinagem e extração de raízes de pequenas árvores.
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Limparam tudo, tiraram todos os tocos17 e quando 
terminaram eu falei: amanhã quero todo mundo aqui 
que vamos jogar bola. No outro dia todos chegaram 
cedo e foram para o campo, mas não sabiam jogar não, 
no lugar que tava a bola ia todo mundo tentar chutar, 
como eu era bom de bola fui ensinar as regra e como 
eles devia jogar [...], eles fi caram animado, aí eu disse: 
vão pra casa e amanhã voltem com o ABC que depois 
da aula vamos jogar bola, mas só vai jogar quem der a 
lição. Todo mundo fi cou atento em tudo que eu falava 
pra aprender pra poder jogar bola. Todos deram a lição e 
no fi nal da aula foram jogar bola. A escola foi enchendo 
e em pouco tempo já estava com 60, 70 alunos na sala. 
Foi assim que consegui trazer o povo pra escola [...] 
eles tinham medo porque não sabiam como era, nunca 
tinham estudado e nem visto uma escola antes [...].”

Para desenvolver o trabalho com um número alarmante 
de crianças, seu José revela que trabalhava em espécie de 
monitoramento, com os mais adiantados ajudando os que 
estavam iniciando. Mesmo com as precariedades estruturais 
e com um número atípico de estudantes, afi rma que a 
aprendizagem acontecia.

Seu José, com uma simples estratégia, conseguiu acolher e 
conquistar todos os alunos através de um esporte que ele gostava 
e conhecia muito bem por toda sua vivência enquanto jogador do 
time “Santa Cruz”. Ele costumava comparar a escola com o time 
de futebol para estimular os seus alunos a serem cada vez melhores 
na leitura, na escrita e também nos cálculos matemáticos.

 
“No jogo de futebol tem 22 jogador e cada um quer ser 
o melhor no campo. Na hora de escolher, de escalar 
os jogador, o responsável pelo time escolhe sempre os 
melhor para seu time ganhar a partida. Às vezes tem 40, 
50 pessoas e sempre os técnicos escolhem os melhor 
jogador. Vocês aqui na escola também tem que lutar para 
ser os melhor, para ser escolhido na vida como bom e pra 
isso tem que estudar, tem que aprender a lição.”

As orientações para a sua prática na sala de aula junto aos 
alunos, foram dadas pela supervisora educacional da época, a 
senhora Maria Pedreira18. Seu José revela que não sabia como 
ensinar e foi muito humilde para pedir ajuda a sua comadre e 
então supervisora, a qual com muito boa vontade deu-lhe as 
primeiras orientações pedagógicas:

[...] ensinar é fácil meu compadre. Primeiro o senhor vai 
ensinar o ABC: ler e escrever, viu compadre? Porque 
eles devem aprender cada letra e também escrever, 
senão, como eles vão aprender? Tudo começa com o 
ABC, depois que eles aprenderem o senhor vai para 
o BA, BE, Bi, BO, BU, para depois eles aprenderem 
juntar e formar as palavras BALA, BOLA, CAMA [...]. 
Depois que eles já tiverem formando palavras o senhor 
faz ditado para eles escreverem e lerem também o que 
escreveram [...].

Foi com estas orientações que seu José afi rma ter iniciado 
a sua vida no magistério. Para ensinar as primeiras letras, ele 
conta que escrevia o alfabeto no quadro e ao passo que escrevia 
ia lendo para a turma. Como todos tinham o ABC ele revela 
que pedia para os alunos lerem o alfabeto e estudarem para que 
pudesse tomar a lição do ABC. Inicialmente os alunos aprendiam 
na sequência alfabética, conforme apresentava no livreto do 
ABC e como ele escrevia no quadro negro, mas depois ele 
ampliava o grau de difi culdade para que as crianças não apenas 
decorassem a sequência. Todos os dias tomava a lição.  Era 
assim: pegava o ABC, lia várias vezes, memorizava as letras 
em ordem alfabética e alternadamente. Em seguida chamava 
à mesa para - estudante por estudante, antes de ir embora – 
descobrir quem ainda precisava fi car na primeira página ou 
poderia avançar para a próxima. Conta que um pequeno pedaço 
de papel branco com um furo no centro, o ABC, a palmatória  e 
a tabuada eram os seus principais instrumentos de trabalho no 
início do processo de alfabetização. Utilizando-se do pedaço de 
papel branco com um pequeno orifício no centro, ele colocava-o 

17 - Nome dado a pequenos caules e raízes de árvores secas que fi cam presas no chão.
18 - Primeira Dama do município na época e supervisora educacional de todo o município, envolvendo as escolas do campo e da sede.
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sobre as letras do alfabeto e obrigava aos alunos a identifi cá-las 
(uma por uma), quem não identifi casse, fi cava na mesma lição/
página. Nas suas palavras seu José revela:

“Eu chegava na sala, fazia o dever pra eles cobri [...] 
as letras, né? E eles cobriam. Pedia pra eles estudar a 
lição e eles estudavam até aprender de cor. Tudo que 
eu ensinava eles aprendiam, ninguém queria fi car sem 
jogar bola (risos). O ABC eles aprenderam de frente pra 
traz e de traz pra frente, eu botava o papel furado em 
qualquer letra e eles sabia da letra (risos), tudo pra jogar 
bola, porque se eu perguntasse a letra e não respondesse 
não jogava mesmo [...]. Em pouco tempo todo mundo já 
sabia fazer o nome, ler e escrever as letras e até formar 
nomes: bola, mato [...] eles aprendiam ligeiro [...].”

Seu José procurava aconselhar e estimular os alunos 
utilizando algumas estratégias que considerava necessárias 
para fortalecer o processo de aprendizagem. Revela que sempre 
alertava na sala: “aqui é lugar de guardar a burragem19. Aqui 
vocês entram burro e tem que sair sabido. A burragem tem que 
fi car presa na telha”.

Depois que os alunos já sabiam o alfabeto, com o estudo 
através do ABC e da cartilha, passavam a estudar pelo livro 
Infância Brasileira, de Eriosto Espinheira, da Companhia 
Editora Nacional. Este livro, contava com a coleção das quatro 
séries do antigo estudo primário. Só depois que estudasse todos 
os livros/séries é que estaria apto a ingressar no ginásio, além 
disso, era necessário saber escrever um bilhete e fazer cálculos 
matemáticos de até 17 dígitos. 

Seu José reconhecia o grande valor da leitura para a vida do 
ser humano, por isso, buscava priorizar o trabalho constante com 
leitura e escrita. Ele revela no seu depoimento que falava sempre 
aos seus alunos “quem não sabe ler é cego errante20 tem olhos, 
mas não ver, não sabe nada. Vai numa rua não sabe o nome [...] 
não sabe nada, vai sempre depender dos outros, é cego.”

Para o trabalho insistente de leitura, ele utilizava 

inicialmente o ABC e depois a cartilha que revela ter ajudado 
muito no desenvolvimento dos seus alunos. Afi rma que as 
cartilhas são suportes para a aquisição da base alfabética e para 
o desenvolvimento da leitura. Emocionado fala que até hoje  
lembra de algumas lições da cartilha e cita uma específi ca que 
os seus alunos gostavam muito: “Upa, upa cavalinho, de onde 
foi que você veio? Foi de perto ou foi de longe? Você gostou do 
passeio?.” Apesar de não lembrar o nome da cartilha, percebe-
se a paixão pelos livros que ajudou a ensinar os seus alunos a 
lerem e escreverem.

Seu José revela que aprendeu muito com o livro Infância 
Brasileira por ser, segundo ele, um livro completo, os de terceira 
e quarta séries eram uma espécie de almanaque com muitas 
informações importantes que desconhecia até então. Conta com 
riso de uma grande lição do livro sobre a idade dos animais:

“[...] uma parte do livro que eu aprendi foi sobre a idade 
dos bichos. A lição dizia assim, até hoje eu me lembro, 
mas era numa história: [...] o menino dizia assim: meu 
pai o que é um estafeta? E o pai disse: meu fi lho, um 
estafeta é um carteiro, a pessoa que entrega as carta, 
os telegrama. E ele continuou: meu pai, quanto vive 
um mosquito? O pai respondeu: meu fi lho se ninguém 
matar ele poderá viver até 4 horas. E quanto vive um 
sapo? O pai disse: meu fi lho se ninguém matar ele 
poderá viver até 40 anos (risos) E quanto tempo vive 
o urubu? Meu fi lho, se ninguém matar ele poderá 
viver até 100 anos (risos), pode viver mais do que a 
gente, também ele não adoece (risos) [...]. Foi aí que 
eu aprendi. As histórias do livro era assim [...] era bom, 
ensinava muita coisa boa [...].”

A prática escolar do interlocutor da pesquisa foi marcada 
pela grande ênfase na leitura, escrita e cálculos matemáticos. 
A leitura era trabalhada inicialmente através da silabação, da 
junção de sílabas soltas para a formação de palavras e depois 
com lições marcadas21 em pseudo textos22 para que os alunos 

19 - Uma Expressão regional, utilizada principalmente no nordeste que signifi ca ato burro; asnice, burrada, burrice, besteira.
20 - Quem não consegue enxergar. Expressão para o sujeito sem direção, sem rumo.
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apenas decodifi cassem os signos gráfi cos. O ensino da escrita 
era marcado por atividades de cópia, de exercícios repetitivos 
e ditados com o intuito da codifi cação. Já para os cálculos 
matemáticos era enfatizado o uso insistente da tabuada para 
que as crianças aprendessem de cor as operações fundamentais 
(adição, subtração, multiplicação e divisão), bem como o uso 
de contas armadas sem nenhuma contextualização. 

Para reforçar o ensino das operações matemáticas o professor 
José utilizava-se do “argumento23”, como uma estratégia para 
que todos os alunos estudassem a tabuada. Colocava todos os 
alunos em círculo na sala e ele fi cava no centro, fazendo os 
questionamentos com as operações matemáticas. Caso um dos 
alunos não acertasse a resposta da operação, perguntava a outro 
aluno, caso este acertasse, dava um “bolo com a palmatória” no 
colega.  Esta atividade acontecia todas as sextas-feiras como 
uma prática permanente na escola. Na entrevista, seu José 
comenta:

[...] Eu pegava os meninos, 15, 20, 30, fazia uma roda 
na sala e eu fi cava no meio como um pião perguntano: 
2+3 um respondia 5, 3+5 outro respondia 8, 4+7 outro 
respondia 11 e se perguntasse 4+6 e respondesse 9, 
passava a pergunta pro outro e se esse respondesse 10 
dava um bolo no outro (risos). Era assim [...] tinha que 
saber na ponta da língua, e não podia demorar não [...].”

Os castigos também eram constantes na sala de aula. Para 
ele, os estudantes precisavam respeitar o professor e a classe, 
caso contrário teria que serem castigados para se educarem, 
pois esse era também papel da escola. Um destes momentos foi 
relembrado pelo interlocutor da pesquisa:

“[...] um dia um aluno foi cair na besteira de dizer 
que a escola não prestava e eu tive que mostrar que 
ele tinha que respeitar a escola e o professor: mandei 
fi car de joelho de frente pro quadro negro e como já 
estava de joelho mesmo, dei uma dúzia de bolo em 
cada pé para ele aprender [...] o bolo nos pés foi eu 
que inventei, a minha professora só dava bolo na mão 
(risos) [...].Assim eles se interessavam pra danar.”

Além dos castigos, dos argumentos, das lições, o professor 
José inventou outra estratégia, mas esta era para agregar um 
maior número de alunos na sala. O professor percebeu que as 
quartas-feiras a evasão era grande na escola e criou o dia das 
“cartas de amor24” para chamar a atenção dos alunos, visto que 
muitos já estavam na fase do namoro e o maior interesse era 
mandar cartas para os pretendentes. Sobre esta estratégia, o 
professor comenta:

“Nas quartas era o dia das cartas de amor. Neste dia 
não faltava um aluno. Todo mundo queria aprender 
fazer carta pro namorado. Eu ditava as cartas da minha 
cabeça [...] fi cava todo mundo quetinho, só copiando 
tudo que eu dizia. Era cada carta bonita, não sei como 
saía tanta coisa da minha cabeça.”

Depois ensinar quatro anos, já começou encaminhar os 
primeiros alunos para o ginásio, na sede do município. Conta 
com orgulho que só passava para a quinta série quem já dominava 
a leitura, a escrita de cartas, bilhetes, os conhecimentos 
gerais sobre o Brasil e também quem dominava os cálculos 
matemáticos, com contas de divisão de até 17 dígitos e também 
conta de tarefa. Quando percebia que já havia adquirido tais 

21 - As lições marcadas era a expressão usada para a leitura que o professor tomava com os textos do livro didático. Quando o estudante lia o fragmento do 
texto corretamente o professor marcava com um “X” a nova lição, quando não acertava assoletrar e ler o texto fi cava na mesma lição anteriormente marcada.
22 - São falsos textos acartilhados sem coerência e sem função social para o estudante.
23 - Estratégia utilizada pelos professores como forma de castigo para os alunos que não estudavam a tabuada e uma forma de premiação para os que soubes-
sem as operações.
24 - Estratégia criada pelo professor José Ribeiro Filho para atrair um maior número de estudantes nas quartas-feiras. Se dava em forma de ditado: o professor 
ditava as cartas e os estudantes escreviam no caderno. O professor revela que depois que criou o dia de cartas de amor a evasão reduziu signifi cativamente na 
escola.
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habilidades perguntava se queria continuar estudando para 
preparar a documentação junto à supervisão.

Por todo esse trabalho realizado com os alunos era sempre 
elogiado pela supervisora e principalmente pelos professores 
que trabalhavam no ginásio pelo amplo grau de conhecimento 
dos alunos que encaminhava para a sede. No seu relato, revela 
com orgulho do dia em que foi surpreendido com um abraço 
do Professor Roberto Silva do Amaral25 em agradecimento ao 
trabalho realizado com os alunos no primário:

“[...] No primeiro ano que mandei meus alunos para 
o ginásio, tava caminhando na rua num dia de feira e 
escutei um homem me chamar: seu José! É o senhor que 
é o professor José? Eu disse: sou eu mesmo, por quê? E 
ele me deu um abraço que quase me quebrava todo (e eu 
sem entender nada) [...] e ele disse: parabéns seu José, 
seus alunos não me dão trabalho nenhum, toda matéria 
que eu passo eles já sabem. São os únicos que não me 
dão trabalho. [...] Aí eu fi quei muito alegre [...].”

 
5. Diálogos fi nais: o imaginário de um professor 
alfabetizador 

A escola na vida do professor Zeca, representa uma luz, 
uma esperança de poder enxergar a vida de forma mais colorida. 
Ler e escrever são ferramentas de libertação e de vida. Para 
ele “quem não sabe ler é cego errante. Tem os olhos, mas não 
consegue ver”. 

Mesmo diante de um momento histórico em que a escola 
era destinada a classe mais favorecida, a vida possibilitou uma 
chance e mesmo diante de um contexto de extrema pobreza, 
conquistou o direito de freqüentar alguns anos os bancos de 
uma boa escola, com uma professora humana e que atendia a 
todos de forma igualitária. 

Com os conhecimentos adquiridos no estudo primário, 
conseguiu realizar um grande sonho de poder ajudar muitas 
crianças, jovens e adultos a enxergarem a vida de forma mais 
colorida com as letras e as palavras.  Da paixão pelos estudos 

na época de estudante, pelo traçado das letras, pelas contas 
resolvidas, pela leitura e pelas lições da professora Zefi nha, 
herdou o desejo de ser um professor parecido com ela, com sua 
competência e dedicação.

Os trajetos percorridos pelo professor nos seus poucos 
anos de estudo não foram sufi cientes para responder todas as 
demandas apresentadas no contexto da sala de aula, diante de 
algumas situações várias interrogações surgiam constantemente: 
como alfabetizar? Como começar o trabalho? Qual a melhor 
forma para ensinar os estudantes a ler e escrever? Como avaliar 
as crianças? A sua humildade em pedir ajuda a supervisão da 
época e a sua vontade de alfabetizar o maior número de alunos 
foi sufi ciente para desenvolver um trabalho que marca a história 
de centenas de pessoas do município de Biritinga.

Nos seus 22 anos de docência, conseguiu, através de um 
método hoje questionado pelas pesquisas atuais, alfabetizar 
e educar muitos alunos, apropriando-se de atividades de 
repetição, cobrir pontilhado, lições marcadas de pseudo-
textos, leitura e escrita exaustiva das famílias silábicas, 
contas armadas, argumento, castigos e bolo com palmatória 
para educar, dentre outras que naquele contexto era o que se 
entendia por alfabetização, principalmente com professores 
leigos. Hoje, certamente esta é uma concepção de alfabetização 
ultrapassada e muito criticada por vários educadores e teóricos 
como: Ferreiro (1991), Freire (1987), Kleiman (2000), Soares 
(1998), dentre outros.

Esta é, sem dúvida, uma experiência que merece ser 
disseminada, uma história marcada pela dedicação na docência, 
pela luta constante para tirar a “burragem”, para fazer os 
estudantes enxergarem a vida pelas letras e palavras, pelo prazer 
da descoberta, assim como Pedro Alvares Cabral conquistou 
com as suas 13 embarcações ao avistar o Monte Pascoal. A 
lição  de estímulo com a construção do campo de futebol para 
conquistar a confi ança dos alunos, a comparação do time com 
a vida, em que todos têm que buscar serem cada vez melhores 
e a estratégia contra a evasão com o dia das cartas de amor. 
Todas estas ações fazem do professor José Ribeiro Filho, 

25 - Um dos primeiros professores do município que atuava no antigo ginásio.
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carinhosamente conhecido como professor Zeca, um grande 
homem que deixa na história da educação do município uma 
grande marca pelo seu trabalho de alfabetizador. Certamente nas 
discussões atuais, muitas estratégias utilizadas pelo professor, 
tanto no seu método de alfabetizar quanto na sua postura 
docente não seriam aceitas, pois vivemos um novo momento 
histórico, com novas leituras, pesquisas e debates que apoiadas 
em práticas pedagógicas anteriores, continuam escrevendo a 
história da alfabetização com a intenção de fortalecer a prática 
e educar para este novo cenário social.

Com esta história de vida docente, com os sentidos atribuídos 
à escola e aos métodos de alfabetização, a partir do imaginário 
social é, sem dúvida, uma importante contribuição para a história 
da alfabetização que está sendo escrita por muitas mãos e muitas 
vozes, pois acreditamos que esta abordagem permite evidenciar o 
movimento vivido no exercício do magistério a partir da narrativa 
oral. Acreditamos sim, que com a singularidade da narrativa do 
interlocutor desta pesquisa, contribuímos com a multiplicidade 
de olhares ao exercício da docência no processo de alfabetização 
em sua história em construção.

Concordamos com Bosi (1994, p.37) quando revela que 
a intenção de trabalhar com a memória de professores não é 
escrever uma verdade; “o interesse está no que foi lembrado, 
no que foi escolhido para perpetuar-se na história da sua vida”. 
Foi essa a intenção maior deste trabalho.
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Resumo
O presente artigo traz uma breve discussão sobre o Curso de 

Formação Continuada em Conselhos Escolares da Universidade 
Federal da Bahia, refl etindo sobre seus processos metodológicos 
com ênfase nos projetos de intervenção da fase I, salas 1 e 2 
de 2010, tomando como parâmetro as discussões tecidas no 
transcorrer do processo vivenciado com os gestores e conselheiros 
escolares, através das interações nos espaços do Ambiente Virtual 
de Aprendizagem, como chats, fórum e correio eletrônico. Para 
tanto, buscou-se discutir de forma breve os objetivos, abordagem 
curricular e metodológica e o processo vivenciado pelos cursistas 
na construção do projeto de intervenção junto à comunidade 
escolar. Este projeto, enquanto uma construção coletiva representa 
o início de um processo de democratização para o fortalecimento 
das instituições escolares na busca da efetivação de uma gestão 
participativa. Por fi m, apresentam-se as considerações, enfatizando 
a relevância da formação continuada e da construção do projeto de 
intervenção para buscar a garantia da efetivação de uma gestão 
democrática e autônoma na escola. Toda essa discussão à luz do 
debate sobre democratização e participação da comunidade na 
gestão escolar.

Palavras-chave
Conselhos Escolares; projetos de intervenção; democratização 

da educação.

Abstract
This article gives a brief discussion about the course 

of continued training in School Councils of the Federal 
University of Bahia, refl ecting on their methodological 
processes with emphasis on intervention projects of phase I, 
rooms 1 and 2 of 2010, taking as parameter the discussions 
woven throughout the process experienced with managers and 
advisers school, through the interactions in the spaces of the 
Virtual Learning Environment, such as chats, forum and email. 
For both, we tried to discuss briefl y the objectives, approach 
curricular and methodological and the process experienced 
by trainees classrooms in the construction of the intervention 
project next to the school community. This project, while a 
collective construction represents the beginning of a process 
of democratization for the strengthening of educational 
institutions in search of realization of a participatory 
management. Finally, we present the considerations, 
emphasizing the importance of continued education and the 
construction of the project intervention to seek to guarantee 
the realization of a democratic management and autonomous 
in school.

Keywords
School Councils; intervention projects; democratisation of 

education.
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Introdução
 

               “Tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar 
os que vivem em torno da escola, e dentro da escola, no sentido de 

participarem, de tomarem um pouco o destino da escola na mão, 
também. Tudo o que a gente puder fazer nesse sentido é pouco 

ainda, considerando o trabalho imenso que se põe diante de nós que 
é o de assumir esse país democraticamente.” 

Paulo Freire

             Iniciar esta discussão tomando 
as palavras de Freire que antecederam a apresentação do 
primeiro caderno temático do Curso de Formação Continuada 
em Conselhos Escolares representa uma chamada para a 
democratização da educação pública e a necessidade de assumir 
o compromisso de contribuir para a construção de um país mais 
participativo e descentralizado. 

 Tecer uma discussão sobre Conselhos Escolares em 
um momento que se multiplicam os debates sobre gestão 
democrática, descentralizada e horizontalizada, não é nenhuma 
novidade, porém, o que se propõe neste artigo, é trazer uma 
abordagem sobre o Curso de Formação Continuada em 
Conselhos Escolares da Universidade do Estado da Bahia, 
respaldo nos aspectos conceituais, metodológicos e legais com 
um olhar especial aos Projetos de Intervenção da fase I do ano 
de 2010, salas 1 e 2.

Nas discussões atuais, a composição de conselhos 
tem sido compreendida como a abertura de espaços de 
participação social, caracterizando a ampliação do processo de 
democratização da sociedade. Essa concepção conferiu-lhes a 
marca de órgãos normativos do sistema. Trata-se, entretanto, 
da ocupação, pelas formas da democracia representativa, de 
espaços até agora dominados por organizações hierárquicas 
e burocráticas, nas quais estão presentes a “exigência e o 
exercício efetivo de uma sempre nova participação” como 
defende Bobbio (1986, p.54). 

O processo de democratização das políticas públicas de 
educação tem sido amplamente difundido, principalmente 
pelos coletivos organizados, em especial dos professores, 
convergindo desta forma com a Constituição Federal de 1988, 

no seu artigo 206 que prevê como princípio básico da educação 
nacional o processo de democratização, bem como a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional que vem respaldar os 
preceitos constitucionais, estabelecendo que: 

[...] os sistemas de ensino defi nirão as normas da gestão 
democrática do ensino público na educação básica 
de acordo com suas peculiaridades e conforme os 
seguintes princípios: I – participação dos profi ssionais 
da educação na elaboração do projeto pedagógico 
da escola; II – participação das comunidades escolar 
e local em conselhos escolares ou equivalentes. 
(BRASIL, 2011)

Além da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes e 
Bases (Lei n. 9394/1996), a gestão democrática também 
está prevista no Plano Nacional de Educação, aprovado 
como Lei n. 10.172, de 9  de janeiro de 2001 que prevê em 
uma das suas metas para a década, a criação de conselhos 
escolares nas instituições de educação infantil, ensino 
fundamental e ensino médio. Dentre os seus objetivos, 
destaca-se a democratização da gestão do ensino público 
e reafirma o que está posto na LDB da necessidade da 
participação dos profissionais da educação na elaboração 
do projeto pedagógico da escola e a participação das 
comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 
equivalentes, bem como a descentralização da gestão 
educacional, com fortalecimento da autonomia da escola e 
garantia de participação da sociedade na gestão da escola 
e da educação. Estes instrumentos normativos estabelecem 
as diretrizes e normas para o funcionamento e gestão do 
sistema educacional com orientações para garantir o acesso, 
a permanência com qualidade, o financiamento e também a 
gestão democrática.

Diante da necessidade de materializar na educação 
brasileira a criação e consolidação dos conselhos escolares 
para o fortalecimento da gestão democrática, preconizada nas 
leis que respaldam o nosso sistema educacional, o Programa 
Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares é inscrito 
como uma política de ampliação dos cenários de participação 
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nas escolas como um apoio e impulso na democratização da 
educação e da gestão da escola.

Neste texto, procura-se trazer uma breve discussão sobre 
o Curso de Formação Continuada em Conselhos Escolares da 
Universidade Federal da Bahia, refl etindo sobre seus processos 
metodológicos com ênfase nos projetos de intervenção da fase 
I, salas 1 e 2 de 2010, tomando como parâmetro as discussões 
tecidas no transcorrer do processo vivenciado com os gestores 
e conselheiros escolares, através das interações nos espaços do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem, como chats, fórun e correio 
eletrônico. Para tanto, buscou-se discutir de forma breve os 
objetivos, abordagem curricular e metodológica e o processo 
vivenciado pelos cursistas na construção do projeto de intervenção 
junto à comunidade escolar, bem como o envolvimento dos 
gestores e conselheiros escolares no processo de formação. 
Toda essa discussão à luz do debate sobre democratização e 
participação da comunidade na gestão escolar.

O curso de formação continuada em Conselhos Escolares: 
estrutura e processos

 
Antes de iniciar a discussão sobre os fundamentos teóricos 

que respaldam o curso de Formação Continuada em Conselhos 
Escolares da Universidade Federal da Bahia, é interessante 
trazer uma breve abordagem metodológica, apresentando a 
estrutura, processos e dinâmica vivenciada pelos cursistas no 
desenvolvimento do processo formativo.

O Curso de Formação Continuada em Conselhos Escolares 
busca, através de um processo aberto, participativo e interativo, 
promover a gestão democrática nas escolas; apoiar os Conselhos 
Escolares na construção coletiva de um projeto político-
pedagógico no âmbito das instituições escolares, em consonância 
com o processo de democratização da sociedade; promover a 
cultura do monitoramento e avaliação no âmbito das escolas para 
a garantia da qualidade da educação; oferecer os conhecimentos 
necessários para a atuação efetiva dos conselheiros escolares e 
estimular a integração entre os Conselhos Escolares. É destinado 
aos técnicos e dirigentes das secretarias estaduais e municipais 
de educação e conselheiros escolares em atuação.

A estrutura curricular da primeira fase do curso contempla e 
articula um processo modular com base em diferentes materiais 
didáticos (tanto os cadernos temáticos de estudo quanto o 
suporte de apoio com material complementar disponibilizado 
no Ambiente moodle em cada módulo) buscando assegurar 
uma continuidade na formação dos conselheiros e gestores em 
fase posterior para assegurar a complementação das discussões 
e leituras e fortalecer a atuação dos conselhos escolares.

Os cadernos de estudo que compõem a estrutura modular 
do curso são apresentados em cinco temáticas: 1) Conselhos 
Escolares: democratização da escola e construção da 
cidadania; 2) Conselho Escolar e a aprendizagem na escola; 
3) Conselho Escolar e o respeito e a valorização do saber e 
da cultura do estudante e da comunidade; 4) Conselho Escolar 
e o aproveitamento signifi cativo do tempo pedagógico; 5) 
Conselho Escolar, gestão democrática da educação e escolha 
do diretor. Estes cinco cadernos de estudos que respaldam as 
discussões do curso, oferecem um importante aporte teórico-
prático para o público na criação e consolidação dos conselhos 
escolares, assim como na construção do projeto de intervenção. 
Tanto os módulos temáticos, quanto as ferramentas interativas 
oferecidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (chats, fórum 
e correio eletrônico) são essenciais para melhor compreensão e 
acompanhamento de todo o processo desenvolvido.

Realizado na modalidade de educação à distância, o Curso 
de Extensão em Conselhos Escolares, busca democratizar 
e possibilitar ainda mais o acesso a novos espaços e ações 
formativas com vistas ao fortalecimento da democratização 
da educação pública, possibilitando aos cursistas maior 
fl exibilidade na organização do tempo para estudo, além disso, 
possibilita a potencialização da autonomia intelectual no 
processo, bem como o acesso às novas tecnologias.

As ações interativas tanto com colegas de sala, quanto com 
os profi ssionais que atuam diretamente no processo de formação 
(tutores, coordenadores de turma, coordenação executiva e 
adjunta), favorecem uma rica experiência de construção coletiva 
de novos saberes e conhecimentos necessários ao fortalecimento 
da gestão democrática com a atuação e consolidação dos 
conselhos escolares. Ao mesmo tempo em que são abordados 
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os temas relacionados à gestão democrática nos processos de 
ensino e aprendizagem, as práticas colaborativas acontecem 
como ricas possibilidades de aprendizagens tanto individual 
quanto coletivamente.

Os canais de comunicação do ambiente moodle 
possibilitam, além de diálogo e interação com todos os colegas 
e profi ssionais, um amplo conhecimento e fundamentação 
sobre a gestão da educação, bem como uma estreita atuação 
junto à escola e a toda a comunidade educativa na busca da 
promoção de mudanças gradativas frente aos novos desafi os 
contemporâneos da Gestão Democrática.

O processo avaliativo do curso traz como elemento 
norteador a construção do conhecimento adquirido na prática 
cotidiana, construído coletivamente e interativamente com 
todos os atores partícipes do processo, uma vez que o diálogo 
constitui-se como base principal da avaliação. 

Os instrumentos avaliativos durante a fase estão distribuídos 
em três importantes momentos: participação ativa no fórum 
avaliativo de cada módulo temático, a realização do teste 
online no fi nal de cada caderno e a realização do projeto de 
Intervenção. A pontuação máxima na fase é de cem pontos, ou 
seja: cada fórum avaliativo vale quatro pontos (no total, são 
cinco); cada teste online vale oito pontos (no total, são cinco 
testes) e fi nalmente o Projeto de Intervenção que vale quarenta 
pontos. Desta forma os participantes poderão alcançar vinte 
pontos nos cinco fóruns avaliativos, quarenta pontos nos cinco 
testes online e quarenta pontos no Projeto de Intervenção, 
totalizando cem pontos. Para ser aprovado na fase, deverá 
alcançar, no mínimo, setenta pontos.

Com todo este processo de construção interativa, os 
participantes do Curso de Formação Continuada em Conselhos 
Escolares têm possibilidade de ampliar a capacidade de 
aprofundamento e compreensão da educação como um direito 
social e principalmente fortalecer a gestão democrática, por 
meio de ações com transparência e respaldada no trabalho 
coletivo e na participação da comunidade.

A intenção primeira de todo o processo é a formação de 
gestores, técnicos e conselheiros escolares para uma atuação 
mais efetiva, partindo de refl exões sobre seu papel social na 

tomada de decisões das unidades escolares para uma atuação 
autônoma, consciente e responsável no acompanhamento, 
participação e controle das ações educativas.

Conselhos Escolares: sinônimo de democratização da 
educação?

Os conselhos escolares devem consistir em um espaço 
de discussão coletiva e democratização. Como instâncias 
democráticas de poderes consultivos, propositivos, deliberativos 
e mobilizadores, podem propor uma nova possibilidade tanto 
administrativa quanto pedagógica no espaço escolar. Segundo 
Medeiros e Oliveira (2008), os conselhos escolares podem 
representar uma possibilidade para a criação de um novo tipo de 
racionalidade que não se assemelha a instrumental-burocrática 
que é compatível com os interesses do sistema.

Medeiros e Oliveira (2008) declaram que, apesar 
dos inúmeros benefícios dos conselhos escolares para o 
fortalecimento da democratização da educação, os mesmos 
enfrentam muitos desafi os, sendo manifestação, na maioria das 
vezes, da própria política educacional.  As autoras explicitam 
que embora a gestão democrática seja defi nida como princípio 
da participação dos conselhos para a sua efetivação, este 
princípio não é levado a sério, pois “[...] a política educacional 
tem atribuído às escolas a responsabilidade pela materialização 
da participação na escola, descurando de sua própria 
responsabilidade, que é a viabilização política de seus intentos.”

Os Conselhos Escolares representam, de certo modo, as 
confi gurações das relações que são estabelecidas pelos sujeitos 
envolvidos. Apesar de pressupor participação coletiva desde o 
planejamento até a execução, as relações estabelecidas pelos 
sujeitos é que vão defi nir se o poder é disciplinador, impedindo 
o estabelecimento de relações democráticas, ou se possibilitará 
o diálogo e a coletividade, promovendo a democratização das 
ações escolares. Sobre esta discussão Werle (2003, p.60) afi rma:

Não existe um Conselho no vazio; ele é o que 
a comunidade escolar estabecer, constituir e 
operacionalizar. Cada Conselho tem a face das 
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relações que nele se estabelecem. Se forem relações 
de responsabilidade, de respeito, de construção, então, 
é assim que vão se constituir as funções consultivas, 
deliberativas e fi scalizadoras.”

Os coletivos das diversas instâncias educacionais precisam 
fomentar uma maior participação nos processos para que possam 
negociar nas decisões de forma política, dialogando acerca das 
questões mobilizadoras da educação. Esta participação requer 
uma vontade política de fortalecer a escola pública e não uma 
obrigação. Este é um grande desafi o para muitas instituições 
educativas, mas que será conquistado passo a passo neste 
processo de democratização da educação.

Na concepção de Medeiros e Oliveira (2008), para que o 
Conselho Escolar possa exercer de fato sua função política, 
de participação democrática é necessário enfrentar os diversos 
desafi os coletivamente. Destacam como principais desafi os, as 
relações de poder e a falta de diálogo nas instituições escolares; 
não se pode negar que estes fatores interferem de fato na 
efetivação do papel social dos conselhos escolares.

Mesmo diante destes e tantos outros desafi os a serem 
enfrentados pelos Conselhos Escolares, estes podem contribuir 
de forma signifi cativa para democratizar as relações de poder no 
cenário escolar, exatamente por serem veículos que promovem 
o compartilhamento de decisões e assim caem em descrédito as 
ações autocráticas, individualistas e verticalizadas.

Projeto de intervenção como princípio da articulação 
teoria e prática: caminhos trilhados pelos cursistas

A construção coletiva do Projeto de Intervenção do 
Curso de Formação Continuada em Conselhos Escolares 
pela Faculdade de Educação da Universidade Federal da 
Bahia, enquanto requisito básico para aprovação representa 
um importante passo para a efetivação e materialização das 

aprendizagens construídas ao longo das leituras e interações 
no transcorrer do processo formativo, principalmente para a 
criação e fortalecimento dos conselhos escolares.

Na fase I de 2010, salas 1 e 2, o Projeto de Intervenção 
se deu de forma bastante participativa e mobilizadora, tendo 
um caráter discursivo e interativo com a comunidade escolar. A 
proposta buscou trazer um enfoque em uma das sete dimensões 
apresentadas no caderno Indicadores de Qualidade:2 gestão 
democrática escolar. 

Para a construção colaborativa do projeto de intervenção, 
os passos percorridos no processo foram pautados inicialmente 
no agrupamento dos curisitas por município de atuação em até 
quatro componentes para iniciarem a articulação do projeto. 
Formado os grupos de trabalho, escolheram uma escola do 
município para a realização do projeto de intervenção. 

A escolha de uma instituição para a realização do projeto 
poderia ser bastante simples, porém um dos grupos de trabalho 
decidiu caminhar por um percurso mais interessante, optando 
por um processo formativo junto aos gestores escolares, para, a 
partir daí escolher um espaço educativo. De acordo aos registros 
do grupo, o trabalho formativo que antecedeu os momentos 
solicitados no curso foi bastante enriquecedor e fundamental 
para instrumentalizar os gestores fomentando uma abrangência 
bem maior no processo de criação dos conselhos escolares. 

[...] muitos estudos e orientações foram necessários para 
o grupo dirigente articular as transformações ocorridas e 
fortalecer o espaço educativo. Estudos com professores e 
gestores das creches foram realizados buscando o (re)pensar 
do grupo sobre o processo de democratização da educação.
(Fragmento do Projeto de Intervenção da Escola 
Esperança3) 

 Além do processo formativo realizado, no sentido 
de discutir sobre questões das mais diversas com o intuito de 

2 - Das sete dimensões apresentadas no caderno “Indicadores de Qualidade”: 1) ambiente educativo; 2) prática pedagógica e avaliação; 3) ensino e aprendiza-
gem da leitura e da escrita; 4) gestão escolar democrática; 5) formação e condições de trabalho dos profi ssionais da escola; 6) ambiente físico escolar; 7) acesso 
e permanência dos alunos na escola, o projeto de intervenção busca um enfoque apenas na quarta dimensão: gestão escolar democrática.
3 - O nome da Escola “Esperança” é fi ctício para preservar o anonimato.
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fortalecer as ações da instituição, o grupo de trabalho conseguiu 
de forma tranquila atingir os objetivos iniciais com o processo 
formativo. Segundo os registros,

 
[...] esse processo levou o grupo a perceber a necessidade 
de criar instrumentos que ajudassem a nortear o 
trabalho. Seria necessária a criação do conselho escolar, 
a elaboração do Projeto Político Pedagógico, dentre 
outros, a fi m de garantir o que preconiza a lei e assim 
garantir uma educação de qualidade aos pequenos... 
Esse processo, foi corroborado quando nós cursistas do 
Programa de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, 
demonstramos interesse em “adotar” uma Escola para 
desenvolver o projeto de intervenção proposto pelo 
curso.”
(Fragmento do Projeto de Intervenção da Escola 
Esperança) 

Para o processo formativo, o grupo de trabalho utilizou como 
referência básica o caderno de estudo 1 do Curso de Formação 
Continuada em Conselhos Escolares, discutindo os seguintes 
pontos: O que é o Programa Nacional de Fortalecimento dos 
Conselhos Escolares e Objetivos do Programa. Além disso, o 
grupo discutiu sobre a legislação, função, criação/ (Re)ativação, 
escolha dos membros, atribuições e funcionamento. Para este 
momento formativo o objetivo do trabalho foi basicamente 
orientar os dirigentes sobre a importância do processo de 
implantação, implementação e fortalecimento do Conselho 
Escolar. Segundo os registros do grupo “[...] Munidos desses 
instrumentos as gestoras foram para suas creches mobilizarem 
o grupo para convocar a comunidade escolar.”

Logo após este momento inicial, as equipes de trabalho 
reuniram a comunidade escolar: direção, professores, pais, 
alunos e funcionários para fazer a percepção do contexto 
escolar em relação à dimensão da gestão escolar democrática, 
a partir das visões dos diversos sujeitos.  Para esta atividade 
os cursistas tiveram o intuito de apresentar a proposta para a 
comunidade escolar, expondo a forma de trabalho, importância 

da gestão democrática e principalmente buscar perceber o 
contexto escolar em relação a esta gestão a fi m de poder propor 
ações que possam contribuir para a qualidade da educação.

Os objetivos para este primeiro momento junto à 
comunidade escolar foram destacados pelos grupos de 
trabalho: a) apresentar proposta de intervenção que deverá 
levantar os problemas e sugestões de ações para melhoria da 
qualidade da Educação oferecida pela Unidade Escolar; b) 
esclarecer à comunidade escolar a importância da formação 
do Conselho Escolar para a construção da Gestão democrática 
e participativa; d) propor ações necessárias à implantação 
efetiva da gestão democrática na escola; e) fomentar a 
implantação e o fortalecimento de Conselhos Escolares nas 
escolas Públicas de Educação Básica.

Para cumprir com os objetivos propostos da primeira 
reunião, os grupos organizaram as suas pautas contemplando 
inicialmente a apresentação da equipe de trabalho, um momento 
de acolhimento a comunidade escolar (texto para refl exão, 
dinâmicas e vídeos relacionados à gestão democrática), em 
seguida alguns grupos escolheram a projeção de vídeo sobre 
conselhos escolares, outros optaram por tempestade de ideias 
sobre a gestão escolar democrática e conselhos escolares para 
iniciarem o processo de sensibilização e diagnóstico. Em 
seguida, foi o momento de uma exposição participada sobre 
Conselhos Escolares (O que são e Como são formados) e a 
importância da Gestão Democrática para em seguida trazer 
uma discussão de possíveis proposições que contribuam com 
melhoria da Educação. A reunião foi encerrada com a avaliação 
e uma refl exão fi nal do trabalho realizado.

Um pequeno fragmento do registro do grupo da escola 
Felicidade4 sobre a segunda reunião refl ete um pouco do 
trabalho desenvolvido:

Depois de um acolhimento ao grupo, iniciamos a 
reunião falando sobre os princípios de uma gestão 
democrática, depois refl etimos sobre o processo 
educacional pelos alunos que passa pelo envolvimento 
de pais, coordenadores, diretores e comunidade. 

4 - O nome da escola “Felicidade” é fi ctício para preservar o anonimato.
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Chegamos à conclusão de que uma gestão escolar 
efi ciente só funcionará a partir da organização de 
todos os segmentos da escola, incluindo alunos, pais, 
educadores e funcionários que se organizam para 
discutir a realidade da escola. 

Todo o processo realizado pelos grupos de trabalho foi 
acompanhado tanto pelos tutores quanto pelos coordenadores, 
pois ao realizarem cada reunião com a comunidade escolar as 
equipes encaminharam pauta com objetivos e discriminação 
dos momentos realizados, além disso, todo o registro através 
de ata – com assinatura de todos os presentes – e fotos feitas 
do desenvolvimento das atividades realizadas. Este processo 
aconteceu de forma interativa, participativa e colaborativa, 
porém nem todos os cursistas conseguiram cumprir com 
esta atividade que representa um requisito essencial para a 
aprovação na fase.

Depois da primeira reunião com a comunidade escolar, 
os grupos já agendaram a segunda reunião para continuar 
as discussões acerca da dimensão da gestão democrática 
na instituição contemplada com o projeto. A intenção deste 
momento colaborativo é dividir a comunidade escolar em 
grupos para responderem aos questionamentos tendo como 
indicadores: informações democratizadas, conselhos escolares 
atuantes, participação efetiva de pais, mães e comunidade em 
geral, acesso e fi nalmente compreensão e uso dos indicadores 
ofi ciais de avaliação da escola e das redes de ensino, em que 
os participantes puderam diagnosticar através das cores verde, 
amarelo e vermelho, de acordo com o seguinte signifi cado: 
verde: para o aspecto avaliado que se apresenta de bom a 
excelente; amarelo: para o aspecto avaliado que se apresenta 
de regular a bom; vermelho: para o aspecto avaliado que se 
apresenta de ruim a regular. 

Depois da discussão nos pequenos grupos, houve necessidade 
da socialização da avaliação sobre a gestão democrática da/na 
escola com a realização da plenária (encontro de todos os grupos 
de trabalho para apresentação das discussões, identifi cação de 
confl itos e consensos quanto às cores atribuídas e suas razões) e 
fi nalmente, construir consensos sobre os problemas prioritários 

(discussão sobre o quadro: “ideias para solucionar os principais 
problemas detectados”).

Para esta segunda reunião com a comunidade escolar, 
os grupos apresentaram os mais diversos objetivos, dentre 
outros destacamos: a) aplicar o questionário Indicadores de 
qualidade, proporcionando discussão sobre as respostas para 
chegar a um consenso acerca dos problemas enfrentados 
pela escola; b) Coletar dados para subsidiar a elaboração da 
justifi cativa do projeto de intervenção que tem como fi nalidade 
a implantação do Conselho Escolar nas escolas do município; 
c) discutir a importância da participação de todos os segmentos 
da comunidade escolar na gestão democrática refl etindo 
sobre as estratégias para que essa participação se efetive; d) 
identifi car a atuação dos mecanismos de gestão democrática na 
Unidade Escolar; e) planejar ações e instrumentos necessários à 
implantação efetiva da gestão democrática na escola. 

Após a realização da segunda reunião os grupos de 
trabalho de posse de todo material organizaram o texto da 
justifi cativa do projeto com todo o diagnóstico da escola 
contemplando os seguintes pontos: a) informações gerais sobre 
a escola (localização, nº de alunos, de professores, direção, 
condições físicas, ideb, aspectos sócio-econômico-culturais); 
b) contexto da escola em relação à gestão democrática, a partir 
das discussões dos indicadores realizadas com os grupos, 
apontando, principalmente, as problemáticas levantadas; c) 
indicar a relevância do projeto para tal contexto, evidenciando 
o objetivo geral do projeto. 

De acordo as justifi cativas dos grupos de trabalho, podemos 
destacar alguns pontos que foram contemplados, além dos 
sinalizados acima como necessários ao processo de avaliação 
do curso: caracterização da escola de atuação, estrutura 
organizacional, Projeto Político Pedagógico, objetivos da 
instituição, perfi l da instituição no momento atual, importância 
da implantação e/ou fortalecimento do conselho escolar, dentre 
outros. Alguns fragmentos das justifi cativas foram destacados 
abaixo para melhor visibilidade do trabalho dos grupos:

O colegiado está sendo formado, porém, seus 
participantes não possuem experiência, e a escola 
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ainda não possui autonomia fi nanceira, desta forma 
é necessário capacitar seus representantes para que 
possam desempenhar papel relevante em todos os 
aspectos que compete ao Conselho Escolar, além 
do fi nanceiro e principalmente do pedagógico, 
possibilitando um melhor desempenho acadêmico da 
Unidade Escolar. Além disso, pudemos identifi car uma 
difi culdade na veiculação das informações no ambiente 
escolar, sendo necessárias medidas para solucionar 
esta difi culdade. A comunidade levantou como 
pontos críticos: Prestação de contas à Comunidade 
Escolar; Capacitação para os Conselheiros Escolares; 
Inexistência de Grêmio Estudantil; Falta de divulgação 
dos Indicadores de desempenho; Não receber recursos 
Financeiros. 
(Fragmento da justifi cativa do grupo da escola 
Fantasia5)

Além de discutir sobre a instituição, o processo de construção 
do conselho escolar, os grupos também avaliaram a relevância 
do trabalho desenvolvido para fortalecer a democratização da 
educação. No fragmento da justifi cativa apresentada por um 
dos grupos de trabalho é enfatizado:

Este projeto de intervenção é muito importante 
para o fortalecimento do Conselho Escolar e para 
a democratização da Gestão Escolar, pois objetiva 
estabelecer uma articulação que possibilite a integração 
de todos os membros escolares ampliando espaço para 
efetiva participação tendo como pressuposto o Projeto 
Pedagógico da Unidade Escolar.
(Fragmento da justifi cativa do grupo da escola Fantasia)

  
Construída a justifi cativa, os grupos necessitaram reconvocar 

a comunidade escolar para a terceira reunião a fi m de discutir 
coletivamente e aprovar o trabalho realizado. Os objetivos 
principais do encontro foram: a) discutir, analisar e aprovar 
coletivamente a justifi cativa do projeto de intervenção, que tem 
como fi nalidade a implantação do Conselho Escolar nas escolas 

do município, refl etindo se realmente expressa a realidade 
apontada pela comunidade escolar; b) planejar coletivamente os 
mecanismos para a efetivação da Gestão Democrática; c) refl etir 
sobre os encaminhamentos para a fase II do projeto.

  O encontro com a comunidade escolar foi sistematizado 
pelos grupos de trabalho contemplando os seguintes momentos: 
acolhimento aos participantes com mensagem de refl exão, 
leitura e discussão da justifi cativa do projeto de intervenção 
tendo como referência todas as discussões realizadas com 
a comunidade escolar nas duas primeiras reuniões, ajustes 
colaborativos dos possíveis pontos de discordâncias, aprovação 
do trabalho desenvolvido e por fi m a exposição sobre o 
processo de conclusão do projeto, esclarecendo que, após a 
fi nalização da Fase I, outros encontros serão necessários para a 
defi nição de objetivos, ações, responsáveis, tempo de execução 
e resultados esperados, além do processo de acompanhamento. 
Para encerrar, os grupos fi zeram os agradecimentos e avaliação 
do processo de construção do projeto de intervenção.

Até este momento, os grupos da fase I de 2010, conseguiram 
realizar com sucesso, por se tratar de uma construção coletiva, 
envolvendo a comunidade escolar. Realizadas estas etapas/
passos, as equipes de trabalho organizaram todo trabalho 
desenvolvido contemplando capa, contracapa, justifi cativa e 
anexos (pautas, atas e fotos das três reuniões realizadas), para 
uma avaliação geral do tutor e coordenador de turma.

Estes passos, que compõem os requisitos necessários 
para a fase I, foram trilhados de forma positiva por muitos 
cursistas. Para a fase II outros passos serão necessários para 
a conclusão do projeto de intervenção. Colaborativamente a 
partir das diversas visões dos sujeitos coletadas nas primeiras 
reuniões, os grupos deverão construir objetivos específi cos 
e ações discutindo sugestões para a solução de problemas 
apontados pela comunidade escolar a partir da dimensão da 
gestão democrática. Neste plano de ação os grupos deverão 
apontar os indicadores, os problemas prioritários em relação 
aos indicadores apresentados, as ações a serem realizadas, os 
responsáveis por cada ação, o tempo para realização destas 

5 - O nome “Fantasia” é fi ctício para preservar o anonimato.
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atividades, como se dará o acompanhamento das ações e 
fi nalmente os resultados esparados com as ações.

 Depois de todo o processo realizado é o momento de 
socializar o projeto completo construído coletivamente, 
deixando claro que, na sua execução, todos serão responsáveis 
com a realização e acompanhamento das ações. A materialização 
de todas ideias pensadas coletivamente é o momento primordial 
deste processo, pois representa uma possibilidade de intervenção 
junto a uma realidade escolar que foi anteriormente analisada 
pelos diversos olhares que compõem a instituição.

Considerações

Diante de todas as refl exões tecidas ao longo desta discussão, 
não se pode negar a importância da oferta do Curso de Formação 
Continuada em Conselhos Escolares da Universidade Federal 
da Bahia para o fortalecimento da democratização da educação 
e da gestão da escola básica. Apesar de alguns desafi os 
enfrentados, o curso vem trazendo enormes contribuições para 
uma maior atuação dos conselheiros, uma vez que, pela própria 
dinâmica metodológica possibilita uma nova visão sobre o 
papel da comunidade escolar nas decisões e ações da instituição 
por favorecer constantes interações, discussões e diálogos 
coletivos, pautados em fundamentações teórico-conceituais 
através dos cadernos temáticos e leituras complementares 
sugeridas.

O Projeto de Intervenção, desenvolvido pelos cursistas, 
proporcionou momentos de interação, refl exão e construções 
propositivas com a comunidade escolar, partindo dos mais 
diversos olhares que compõem o contexto institucional. De 
acordo a experiência vivenciada como tutora das turmas 
1 e 2 da fase I de 2010, baseada nos contatos e interações 
diárias com os cursistas e com o acompanhamento dos passos 
percorridos em todas as fases de construção do projeto, percebo 
a importância desta ação para alcançar o objetivo principal do 
processo formativo que é fomentar a criação e fortalecimento 
dos conselhos escolares para que possam, assim como está 
posto no caderno 1, contribuir decisivamente para a criação de 
um novo cotidiano escolar, no qual a escola e a comunidade se 

identifi quem no enfrentamento não só dos desafi os escolares 
imediatos, mas dos graves problemas sociais vividos na 
realidade brasileira.

Diante desta discussão, não se pode negar a importância dos 
Conselhos Escolares e o projeto de intervenção abre grandes 
possibilidades não só para criação como para o fortalecimento 
destes conselhos. Torná-los mecanismos em favor de uma 
educação democrática, enfrentando os principais desafi os 
postos, é uma alternativa possível.  É necessário buscar a 
descentralização das decisões através do diálogo entre os 
diversos atores da instituição para favorecer a potencialização 
das ações e assim garantir de fato a democratização da educação 
no país.
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Resumo

Com base em dados coletados para a dissertação de mestrado 
da primeira autora, focamos nossas refl exões nos processos de 
revisão de cartas de reclamação elaboradas por vinte alunos (de 
9 e 10 anos) do 4º ano do Ensino Fundamental de duas turmas 
de escolas da Rede Municipal de ensino da cidade do Recife/
PE. A coleta de dados se deu a partir da aplicação de uma 
sequência didática, em que as crianças produziram uma carta 
de reclamação para o Prefeito da cidade do Recife reclamando 
sobre a situação precária dos brinquedos e das praças do bairro 
em que as escolas estão situadas e realizaram três revisões 
nos textos (duas individuais e uma em colaboração com um 
colega). Os resultados revelaram que as crianças realizaram 
modifi cações relativas a diferentes aspectos da textualidade 
e que o conteúdo foi a dimensão textual mais revisada pelos 
alunos, que acrescentavam e/ou retiravam trechos dos textos ou 
modifi cavam a redação de modo a provocar diferentes efeitos 
de sentido nos interlocutores.

Palavras-chave

Produção de texto; revisão textual; sequência didática.

Abstract

Based on data collected for the dissertation of fi rst author, we 
focus our refl ections in the revision of complaint letter prepared 
by twenty students (9 and 10 years) in the 4th year of elementary 
school for two classes of the Municipality Schools of Recife/ PE. 
The data collection took place from the application of a didatic 
correct sequency. The students had to write a complaint letter 
to the mayor of Recife questioning the bad conservation of the 
toys in the parks, and the squares near their schools. The students 
had to write a complaint letter and they did other three reviews 
of the letter, two individuals and another which was organized 
on a get-together working. The results showed the most changes 
which were done on the texts talks about the contents, where 
the adding words are so common. That children made changes 
related to different aspects of textuality and the content was 
reviewed by the textual dimension more students, who added and 
/ or withdrawing portions of texts or changed the wording so as 
to cause different effects of meaning in speakers.

Keywords

Written text production; writing review; didatic sequency.
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Introdução

Documentos ofi ciais, como os Parâmetros Curriculares 
Nacionais de Língua Portuguesa (Brasil, 1997), pesquisadores 
(Geraldi, 1997; Tardelli, 2002; Leal e Brandão, 2006; Leal e 
Morais, 2006) e os próprios profi ssionais da educação, têm 
apontado que os alunos brasileiros demonstram  difi culdades 
em produção de textos escritos.

Sabemos que a atividade de produção de textos é complexa e 
envolve um conjunto de ações que são concatenadas no momento 
da produção textual - o aluno tem a missão de coordená-
las concomitantemente: gerar o conteúdo textual; organizá-
lo sequencialmente; construir o texto, utilizando recursos 
linguísticos adequados aos propósitos e destinatários do texto e 
atendendo às convenções gramaticais. Assim, cremos que para 
dar conta de todas essas ações de forma coordenada, é necessário 
revisar continuamente o texto que está sendo produzido.

A revisão é realizada de modo contínuo porque não é 
possível, em um único momento, dar conta de tantas demandas. 
Como defende Brandão (2006, p.120), tornar o nosso texto 
objeto de refl exão e revisão permanente, pensando sobre o que 
foi ou está sendo escrito e encontrar meios para melhor dizer o 
que se quer dizer, reelaborando e reescrevendo o já escrito, faz 
parte do aprendizado de produzir textos atendendo ao comando 
da produção.

Entretanto, a investigação, principalmente no que concerne 
à revisão textual por crianças, realizada no Brasil (como, por 
exemplo, os estudos de Rocha, 1999; Abaurre, Fiad e Mayrink-
Sabinson, 2002; Araújo, 2004; Seal e Andrade, 2007) é recente, 
escassa e os limites e possibilidades, ainda, pouco conhecidos. 

Sendo assim, neste artigo, centraremos nossas refl exões na 
análise sobre as revisões realizadas em diferentes versões de 
textos de crianças investigando, mais especifi camente, o que 
alunos do 4º ano do Ensino Fundamental de Nove Anos revisam 
em seus textos escritos, particularmente, quais as dimensões 
textuais que revisam quando escrevem cartas de reclamação, 
em situações em que são estimulados a refl etir sobre o gênero.

Os dados aqui apresentados são parte dos resultados 
discutidos na Dissertação de Mestrado, da primeira autora 

sob orientação da segunda, defendida no Programa de 
Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de 
Pernambuco (PPGE/UFPE).

A abordagem da produção de textos proposta por 
Schneuwly

Schneuwly (1988) parte da concepção de que a linguagem 
medeia a relação entre o sujeito e o meio. Assim, defende que 
a atividade linguística de produção de textos é um sistema 
modular e não um conjunto hierarquizado de comportamentos 
regidos apenas por processos cognitivos.

Para o autor, é a partir da construção da representação 
da situação de produção (que se baseia nos parâmetros da 
interação social - o lugar social; o momento da produção; o 
objetivo da atividade; a relação enunciador/destinatário) que 
criamos uma base de orientação geral da atividade (conjunto 
de representações - situação interna, criada a partir do contexto 
de interação). A base de orientação determina e controla, ao 
longo do processo de escrita, tanto as formas de gestão do 
texto como sua linearização.  

A gestão textual, segundo o autor, é composta por dois 
tipos de operações: ancoragem e planifi cação, que podem ser 
usadas simultaneamente. As operações de ancoragem defi nem a 
ligação que se instaura entre o enunciador e a situação material 
de produção. Isto é, o indivíduo ancora a atividade de escrita 
no conjunto de representações construídas, o que ativa as 
representações que possibilitam a defi nição do que vai ser dito 
e do modo como vai ser dito. Já a planifi cação envolve tanto 
a ativação, a organização e a sequencialização dos conteúdos 
quanto sua estruturação linguística, adequada a um modelo de 
linguagem ou plano de texto, adotado em função da interação 
social, que garante a forma linguística global.

Quanto à linearização, o autor diz que é a materialização 
dos processos em unidades linguísticas, e que envolve dois 
processos em forte interação: referencialização e textualização.

A referencialização é a produção de enunciados ou 
estruturas linguísticas mínimas que entram em interação com 
operações dependentes do contexto ou do co-texto da tarefa. A 
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textualização age no nível local da construção da cadeia textual 
sendo determinada pelo contexto e co-texto e abrange outras 
três operações – coesão, conexão/segmentação e modalização.

Na operação de coesão se dá a organização dos elementos 
linguísticos ao nível local, contribuindo para a progressão do 
texto. Na operação de conexão/segmentação ocorre a articulação 
do discurso segmentado. A operação de modalização remete às 
operações em que o enunciador defi ne seu grau de compromisso 
com o conteúdo do que é dito (probabilidade, possibilidade, 
certeza...).

Como as condições dadas para a escrita de um texto guiam 
a atividade globalmente, os movimentos de revisão textual 
ocorrem constantemente (em todo processo de geração do 
texto escrito) e são motivados pelas condições dadas. Os 
modos de revisar e os critérios de revisão são dependentes 
dos modos como os produtores representam a situação de 
interação. Além disso, durante a geração do texto, a base de 
orientação também pode sofrer revisão contínua. Ou seja, na 
medida em que o texto vai sendo construído o escritor revisa-o 
com base nas representações sobre a fi nalidade, o destinatário, 
as adequações ao gênero discursivo adotado, etc. Nesse caso, 
a revisão fi nal do texto seria apenas uma nova operação da 
atividade de escrita. Diante do exposto, nos embasamos, neste 
estudo, na abordagem da produção de textos proposta por 
Schneuwly. 

As pesquisas sobre revisão textual por crianças

Em nossas buscas por pesquisas que divulgassem resultados 
sobre revisão textual por crianças, identifi camos poucos 
estudos e muitas questões que ainda precisam ser investigadas. 
Entretanto, os estudos encontrados nos auxiliaram bastante 
na compreensão do que as crianças revisam em seus textos e 
nos deram um indicativo de questões que merecem um estudo 
mais detalhado dentro dessa temática. Sendo assim, iremos 
apresentar tais pesquisas para que possamos dialogar com os 
resultados apresentados neste estudo. 

Góes (1993, em ROCHA, 1999) teve o objetivo em sua 
pesquisa de compreender o desenvolvimento, na criança, da 

capacidade de produzir propostas de compreensão. Sendo 
assim, analisou o processo de revisão com vários sujeitos em 
diferentes situações de interlocução com a produção escrita e 
obteve resultados que apontaram que as observações infantis 
restringiam-se a aspectos de superfície, quase exclusivamente 
ortográfi cos, caligráfi cos (traçado das letras) e inadequações 
morfológicas relativas à fl exão de número em substantivos 
e adjetivos, e à terminação verbal. Bem como, destaca que 
as crianças com menor nível de escolarização tendem a 
utilizar predominantemente a estratégia de “dizer mais”, em 
contrapartida as que estão num nível mais avançado tendem a 
“dizer de novo” substituindo o enunciado.

Rocha (1999) pesquisou as hipóteses, as difi culdades e/ou 
as estratégias que crianças do 1° ano do Ensino Fundamental, 
da escola de Primeiro Grau do Centro Pedagógico da 
Universidade Federal de Minas Gerais, apresentavam ao 
construírem o processo locutório na escrita, as situações de 
enunciação e de revisão textual. Para tal, durante o ano de 
1996, foram realizadas observações participativas numa 
mesma sala de aula nas atividades de produção textual.  
Inicialmente foram acompanhadas todas as vinte crianças 
da turma, que apresentavam escrita alfabética, mas depois 
foram selecionadas oito para compor o corpus de sujeitos da 
pesquisa.

As atividades de produção textual foram organizadas 
em dois momentos distintos: 1°) quatro das oito crianças 
produziram um reconto; 2°) o escritor lia seu reconto a fi m de 
melhorá-lo e em seguida, um colega que não tinha participado 
do 1° momento atuava como leitor fazendo sugestões que 
pudessem auxiliar o trabalho de revisão do colega.

De acordo com os resultados de Rocha (1999, p.49), as 
crianças tenderam num primeiro momento a tomar como objeto 
de refl exão os aspectos mais aparentes como marcadores de 
pontuação e a forma escrita das palavras, tanto do ponto de 
vista ortográfi co como em relação à caligrafi a. No entanto, 
depois voltaram sua atenção para o conteúdo.

Assim, notamos que desde muito cedo as crianças são 
capazes de analisar seus próprios textos escritos, desde que 
as condições de aproximação com esse objeto conceitual – 
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explicitadas essencialmente pela situação de enunciação – 
favoreçam esse tipo de interação (ROCHA, 1999. p. 52).

Abaurre, Fiad e Mayrink-Sabinson (2002), ao analisarem 
escritas infantis produzidas em ambientes escolares e não 
escolares, defendem que as modifi cações mais comumente 
encontradas nos textos de aprendizes, no ambiente escolar, 
dizem respeito à correção ortográfi ca. 

Já Araújo (2004) se prontifi cou a refl etir sobre práticas de 
revisão de textos por crianças em pares, a partir da análise de textos 
de vinte alunos de uma turma de 4º ano do ensino fundamental de 
uma escola particular de Salvador/BA. Para tal, os alunos foram 
solicitados a escrever uma história de tema livre que seria revisada 
em mais duas oportunidades (uma em dupla e outra individual). 
Os resultados foram apresentados, a partir da identifi cação das 
mudanças realizadas por cada dupla na situação de interação, e 
apontaram que frequentemente a pontuação foi tomada como 
objeto de análise e negociação entre as duplas, vindo em seguida 
as refl exões sobre a escrita correta das palavras - ortografi a. 
Aponta-se, ainda, que as crianças não realizaram muitas mudanças 
no texto revisado em duplas, tão pouco grandes modifi cações na 
organização sequencial no conteúdo do texto.

Alguns pontos merecem destaque diante dos dados 
revelados por Araújo (2004).  Primeiro, gostaríamos de 
enfatizar que a situação de produção textual proposta não 
gerou muita motivação por parte das crianças. Fato, inclusive, 
apontado nas conclusões do trabalho. Também é fato a grande 
preocupação com as “rasuras” que tiveram que praticar no 
momento de revisar o texto em colaboração, visto que na 
produção inicial receberam papel e caneta de uma determinada 
cor, mas para a revisão em duplas apenas o texto inicial e 
caneta de outra cor. Assim, para realizar mudanças no texto 
precisariam “rasurá-lo”. A falta de papel/suporte para a escrita 
da nova versão com as mudanças pensadas com o colega pode 
ter limitado as crianças a não cometerem mudanças maiores em 
seus textos, bem como podemos supor que o baixo número de 
modifi cações nas versões analisadas tem relação íntima com a 
falta de comprometimento de alguns alunos nas atividades, e 
ainda com as condições dadas nos momentos de revisão. Dessa 
forma, ratifi camos a importância das produções textuais serem 

guiadas por situações reais de comunicação e que despertem o 
interesse das crianças.

Em estudo anterior (Seal e Andrade, 2007) também 
buscamos investigar o processo de revisão de textos por 
crianças. Assim, analisamos diferentes versões de artigos de 
opinião escritos por crianças de uma turma de 3° ano do Ensino 
Fundamental e identifi camos diversos indícios de revisão pelas 
crianças, desde apagamentos, inserções de letras, palavras, 
frases, modifi cações espaciais do texto entre outras marcas 
que foram possíveis de serem analisadas, indicando-nos que as 
crianças são capazes de retornar, em momentos posteriores, aos 
seus escritos e revisá-los realizando mudanças no mesmo.

Dados sobre os sujeitos da pesquisa e os procedimentos 
metodológicos

Foram sujeitos do estudo vinte alunos (de 9 e 10 anos) de 
duas turmas do 4º ano do Ensino Fundamental de nove anos, de 
escolas da Rede Municipal de ensino da cidade do Recife/PE e 
suas respectivas professoras. 

Escolhemos o gênero “carta de reclamação”, pelos seguintes 
motivos: 

1. A carta de reclamação é um subgênero da carta. As crianças 
descobrem, desde cedo, espontaneamente e com prazer, a 
prática social da escrita, muitas vezes a partir desse gênero 
(Silva, 2008); 

2. As novas propostas curriculares, os Parâmetros Curriculares 
Nacionais de Língua Portuguesa, bem como outras 
propostas de organização do ensino da língua materna, 
como a de Dolz e Schneuwly (2004), citam a carta de 
reclamação como um dos gêneros a serem trabalhados nas 
séries iniciais; 

3. A carta de reclamação requer um contexto social amplo de 
circulação fora da esfera escolar e, portanto, exige mais dos 
alunos quanto à sua revisão; 

4. A carta de reclamação pertence ao agrupamento da ordem 
do argumentar. Ao se apropriar da escrita desse tipo de 
carta, os estudantes terão mais um meio de reclamar e exigir 
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seus direitos que por acaso não estejam sendo garantidos, 
e dessa forma se inserir com mais autonomia e criticidade 
perante a coletividade na qual interage diariamente; 

5. Habilidades requeridas para a escrita de cartas de 
reclamação podem ser transferidas para outros gêneros da 
ordem do argumentar e para outros tipos de cartas.

Na organização da sequência didática, foram adotados 
os princípios sociointeracionistas defendidos por Dolz e 
Schneuwly (2004, p.97), que propõem que a sequência didática 
é um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira 
sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito, que 
tem a fi nalidade de ajudar o aluno a dominar melhor um gênero 
de texto, permitindo-lhe, assim, escrever ou falar de uma 
maneira mais adequada numa dada situação de comunicação. 

A sequência se estendeu por nove aulas. No entanto, os 
textos das crianças foram coletados nas quatro primeiras aulas 
da sequência e os momentos vivenciados pelos alunos podem 
ser visualizados no quadro a seguir.

AULA 1 AULA 2 AULA 3 AULA 4

►Primeiro 
contato com 
o gênero carta 
de reclamação 
(leitura de cartas 
de reclamação e 
discussão sobre 
aspectos seme-
lhantes obser-
vados nessas 
cartas);
►Discussão 
sobre o direito 
ao lazer;
►Produção indi-
vidual de uma 
carta de recla-
mação para a 
Prefeitura recla-
mando sobre a 
precariedade dos 
espaços de lazer 
do bairro (versão 
1).
Tarefa de casa: 
entrevistar 
crianças sobre os 
espaços de lazer 
do bairro. 

►Discussão 
sobre os resul-
tados da entre-
vista;
►Revisão indi-
vidual do texto 
inicial (o produto 
dessa revisão 
será chamado de 
versão 2).

►Leitura de 
várias cartas 
de reclamação 
de circulação 
social;
► Refl exões 
sobre as fi nali-
dades do gênero, 
tipos de situa-
ções em que ele 
aparece, o objeto 
que está sendo 
reclamado;
► Revisão em 
dupla da versão 
2 (os estudantes 
agrupados em 
duplas, fazem 
a leitura do 
texto um do 
outro e tecem 
comentários e/
ou sugerem 
mudanças, 
com a intenção 
de ajudar seu 
parceiro a 
melhorar a 
qualidade do 
seu texto. No 
entanto, caberá 
ao próprio 
escritor, aceitar 
ou não as suges-
tões de revisão 
do colega).
Os textos com as 
mudanças reali-
zadas, nesta aula, 
será chamado de 
versão 3.

►Discussão 
sobre a fi nali-
dade da carta de 
reclamação que 
foi escrita, sobre 
o destinatário e 
sobre os argu-
mentos que eles 
pensaram para a 
reclamação;
►Revisão fi nal 
(revisão indivi-
dual da versão 
3 dos textos. 
cada aluno 
deverá revisar 
individualmente 
a versão 3 de 
seu texto, sem 
qualquer ajuda. 
Os textos com as 
mudanças reali-
zadas, nesta aula, 
será chamado de 
versão 4/fi nal)
►Organização 
para envio 
das cartas ao 
Prefeito.
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Durante todo o desenvolvimento da sequência didática, 
foram realizadas gravações em áudio/vídeo e elaborados 
relatórios de aula. Vale salientar que todos os alunos das duas 
turmas participaram dos momentos da sequência didática, mas 
para a seleção dos alunos, cujos textos foram foco de análise, 
adotamos três critérios: o nível de escrita (a criança precisava 
ser alfabetizada e ter escrito textos legíveis); a idade (estar 
dentro da faixa etária de 9/10 anos); o quantitativo de textos (ter 
produzido os quatro primeiros textos propostos pela sequência 
– uma produção seguida de três revisões).

Após terem sido considerados esses critérios, vinte e oito 
alunos foram selecionados. Desse total, foram sorteados 20 
alunos para compor a amostra, dez de cada turma. Sendo assim, 
80 textos foram foco das análises, visto que cada aluno produziu 
um texto (versão 1) e realizou revisões em mais três oportunidades 
(versões 2, 3 e 4). As análises foram feitas a partir da comparação 
desses textos. Isto é, a versão 1 foi comparada com a versão 2; a 
versão 2 com a versão 3; a versão 3 com a versão 4. 

Que dimensões textuais as crianças modifi caram durante 
as revisões?

Como dito anteriormente, iremos apresentar os dados 
obtidos quanto às dimensões textuais contempladas nas revisões 
feitas pelas crianças. Para tal, torna-se necessário esclarecer o 
que consideramos por cada dimensão categorizada. 

1. Conteúdo - Por revisão de conteúdo estamos considerando 
aquelas modifi cações em que as crianças acrescentam, 
retiram e/ou modifi cam informações contidas em suas 
cartas. Ou seja, acrescentam novas informações; retiram 
alguma informação ou componente textual ou mudam 
trechos provocando diferentes efeitos de sentido.

2. Ortografi a - Segundo Maia (1994, p. 27), é a parte da 
gramática que estabelece normas para a correta grafi a 
das palavras. Seu estudo abrange o emprego das letras e 
a acentuação gráfi ca. Nesse sentido, observamos, nessa 
dimensão, as modifi cações quanto à seleção e ordem das 
letras nas palavras e quanto à acentuação das palavras. 

3. Pontuação – “A pontuação atua no sentido de unir e 
separar partes do discurso, realizando junções, disjunções, 
inclusões, exclusões, dependências e hierarquizações 
no âmbito da organização do texto escrito, auxiliando 
o leitor a perceber as relações entre as partes do texto. 
(...) essas funções sintáticas estão vinculadas com a 
necessidade de organização da progressão das ideias, 
atuando, pois, como suplementação semântica, que 
requer do escritor uma preocupação com o efeito de 
sentido que se busca causar.” (LEAL e GUIMARÃES, 
2002). São sinais de pontuação: vírgula, ponto, ponto 
final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, 
ponto-e-vírgula, dois-pontos, reticências, travessão, 
parênteses, aspas.

4. Coesão textual - Koch (2003, p. 35) denomina de 
coesão textual “o modo como os elementos linguísticos 
presentes na superfície textual se encontram interligados 
por meio de recursos também linguísticos, formando 
sequências veiculadoras de sentidos”. Sendo assim, é a 
partir da coesão que buscamos fazer ligações entre as 
ideias do texto. A coesão, portanto, “é explicitamente 
revelada através de marcas linguísticas, índices formais 
na estrutura da sequência linguística e superfi cial 
do texto, sendo, portanto, de caráter linear” (KOCH 
e TRAVAGLIA, 1995, p. 14). A coesão pode ser 
estabelecida por meio de diferentes recursos, tanto de 
natureza mais gramatical (uso de pontuação, que está 
sendo tratado em categoria própria; uso de conjunções 
e expressões articuladoras; seleção de tempos verbais; 
dentre outros) quanto de natureza lexical (escolha 
lexical que contribui para as retomadas nos textos. Nesta 
pesquisa, enfocamos, em relação à coesão, as conjunções 
e outras expressões articuladoras. 

5. Paragrafação – Consiste na organização do texto em 
partes, ou como diz Silva (2008, p. 49), “são prateleiras 
que dividem uma sequência de informações”.

6. Caligrafi a – Segundo o Minidicionário Caldas Aulete 
(2004, p. 131) trata-se do desenho da escrita de quem 
escreve à mão. Nesse sentido, observamos se os alunos 
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demonstraram preocupação com relação ao traçado das 
letras, quando levados a revisar suas cartas. 

7. Concordância – Na língua portuguesa, há dois tipos de 
concordância: a verbal e a nominal. Isto é, o verbo fl exiona-
se em pessoa e número (concordância verbal) ou gênero 
e número (concordância nominal), a fi m de adequarem-se 
às palavras substantivas às quais se subordinam (CEREJA 
e MAGALHÃES, 2009, p. 344). Nesse sentido, é que 
observamos a adaptação da fl exão de uma palavra a outra 
com que se relaciona e da qual depende na frase, nas 
diferentes versões que nos foram apresentadas. 

Ao sistematizar os resultados das análises das diferentes 
versões das cartas produzidas pelos vinte alunos, notamos que 
existiu uma preocupação por parte das crianças com relação 
às diferentes dimensões analisadas (conteúdo; ortografi a; 
pontuação; coesão textual; paragrafação; concordância e 
caligrafi a) quando levadas a revisar seus escritos. Contudo, 
algumas dimensões receberam mais atenção que outras, como 
pode ser observado no gráfi co 1.

Gráfi co 1: porcentagem de modifi cações da textualidade realizadas
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Inicialmente, podemos notar que entre os aspectos 
observados, o conteúdo foi o que recebeu dos alunos uma 
atenção especial. Visto que, foram as modifi cações mais 
frequentes que categorizamos em nossas análises das diferentes 
versões das cartas produzidas pelas crianças (54,5%). O segundo 
aspecto que mais recebeu atenção nas revisões foi a ortografi a, 

com uma porcentagem de 24,3% do total das modifi cações. 
Após o conteúdo e a ortografi a, notamos que as dimensões 
textuais pontuação (8%); coesão (5,8%); concordância (4,7%); 
paragrafação (2%); e caligrafi a (0,7%) foram as que receberam 
a atenção das crianças quando revisaram suas cartas. 

Sendo assim, o conteúdo foi a dimensão textual mais 
revisada pelas crianças do nosso estudo, contrariando dados de 
pesquisas anteriores sobre revisão textual por crianças, visto 
que de acordo com Rocha (1999), autores como Góes (1993), 
Sommers (1980), Hayes et al. (1987) e Scardamalia e Bereiter 
(1985, 1987) indicam, a partir de seus estudos, que para as 
crianças, a tarefa de revisar o texto fi ca muito circunscrita a 
questões ortográfi cas e/ou a mudanças superfi ciais que não 
afetam o signifi cado do texto. 

Cremos que o grande número de ocorrências quanto à revisão 
dos conteúdos pode ter sido motivado pela presença real de um 
interlocutor, ou melhor, de vários interlocutores, a começar 
pelo contexto da sala de aula, no qual os alunos, a professora 
e as pesquisadoras se tornaram interlocutores imediatos. As 
intervenções realizadas pelas professoras também devem ser 
consideradas para entendermos a ênfase dada às mudanças de 
conteúdos nos textos. As docentes, como já foi dito, levaram 
os alunos a se colocarem no lugar do leitor, facilitando, assim, 
essa constante modifi cação nos conteúdos, seja para acrescentar 
elementos/informações, substituí-los, modifi car sua posição 
dentro do texto ou mesmo retirar informações do mesmo. 

Enfatizamos, no âmbito desta questão, que a mediação do 
professor é um dos fatores mais importantes para a defi nição, 
por parte dos estudantes acerca do que modifi car em seus textos. 
No tocante à revisão textual, levantamos, portanto, a hipótese de 
que as diferenças entre nossos dados e de outros estudos é que 
as revisões em análises faziam parte de uma sequência didática 
em que tanto aspectos relativos à forma composicional do gênero 
quanto às práticas de linguagem foi foco de refl exão coletiva. 

Como sabido, a ortografi a foi a segunda dimensão textual 
mais revisada pelas crianças do nosso estudo. Sobre esse fato, 
assim como Abaurre, Fiad e Mayrink-Sabinson (1997, p. 24), 
cremos que a preocupação intensa com a revisão do aspecto 
ortográfi co está ligada às marcas da escola que são impressas 
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nos textos pelos alunos. Isto é, o excesso de preocupação com 
esse aspecto está relacionado, segundo as autoras, ao que a 
escola espera dos alunos (que eles escrevam de acordo com 
os princípios do sistema de escrita alfabética e das normas 
ortográfi cas da nossa língua). Por outro lado, pode, também, ter 
relação com as expectativas de que o texto será lido por outros 
leitores e que, na sociedade, a ortografi a é bastante valorizada. 
De qualquer modo, tal resultado é semelhante ao que já foi 
apontado por outros autores. 

Percebemos também que a frequência das modifi cações 
quanto às dimensões textuais variou de acordo com a versão 
analisada. Isto é, dependendo da versão, os alunos modifi caram 
mais ou menos determinadas dimensões textuais, com exceção 
da dimensão “conteúdo” que em todas as versões foi a que 
passou por mais mudanças. Mesmo assim, ao compararmos 
a frequência desse elemento nas diferentes versões, vemos 
que foi nas versões 2 e, sobretudo, na 3 que os alunos mais 
revisaram tal dimensão. 

Outro dado relevante identifi cado na pesquisa pode ser 
observado a partir da visualização do gráfi co a seguir, que 
apresenta as porcentagens de modifi cações realizadas por versão 
das dimensões textuais. Vale ressaltar que as porcentagens 
indicadas no gráfi co foram calculadas a partir da frequência 
total de cada versão.

Gráfi co 2: Porcentagem das modifi cações por versão das dimensões textuais
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Podemos ver que nas versões 2 e 3 as crianças se 
centraram muito mais na revisão do conteúdo de suas cartas 
do que nas demais dimensões categorizadas. Mas, na última 
versão, parece ter havido uma maior satisfação com os 
conteúdos já disponibilizados nos textos, de modo que houve, 
proporcionalmente, maior atenção a outras dimensões textuais 
como paragrafação, pontuação, ortografi a, concordância e 
caligrafi a. 

Mais uma vez, enfatizamos que tal fenômeno pode ser 
decorrência da situação de produção, visto que, frequentemente, 
as crianças escrevem textos que fi cam circunscritos à sala de 
aula e cujo leitor único é o professor. É provável que isso faça 
com que elas se preocupem mais com aspectos relativos ao 
atendimento gramatical, que historicamente tem ganhado maior 
espaço nesta instituição. No momento em que elas escrevem 
para outros interlocutores, como nas situações aqui analisadas, 
é provável que sua atenção seja dividida e elas passem a se 
preocupar com o que têm a dizer, principalmente quando o 
próprio professor valoriza tal tipo de postura do escritor.

Diante do exposto, vimos que foram feitas várias mudanças 
quanto aos aspectos da textualidade, já citados. No entanto, a 
dimensão textual “conteúdo” foi a que mais sofreu modifi cações 
pelas crianças da nossa pesquisa, quando levadas a revisar seus 
escritos, dado que nos faz crer que elas são capazes desde cedo 
de revisar muito mais que aspectos ditos “mais superfi ciais” 
como, por exemplo, ortografi a, caligrafi a, concordância e 
terminação verbal. Como já anunciamos, na nossa pesquisa 
ocorreu o oposto, visto que as crianças, apesar de revisarem 
tais aspectos citados, se centraram mais vezes na revisão do 
conteúdo de seus textos. 

Concluindo, reafi rmamos que a ênfase na revisão de 
conteúdo pode ter sido resultado, diferentemente do que 
foi observado em outros estudos, da natureza da situação de 
escrita vivenciada. Ao construírem a base de orientação para 
a elaboração textual, as crianças tinham em mente várias 
dimensões relevantes do gênero a serem refl etidas, construídas 
coletivamente durante a vivência da sequência didática e 
em outras situações de sala de aula, já que as professoras já 
tinham experiências anteriores com situações signifi cativas de 
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escrita na escola. As diferenças entre as duas turmas também 
serviram para reforçar nossa hipótese de que quanto melhores 
as condições de produção, mais as crianças evidenciam suas 
capacidades de revisão textual e mais investem na dimensão 
interativa do texto.

Considerações fi nais

O conteúdo foi a dimensão textual mais revisada pelas 
crianças do nosso estudo, contrariando, assim, dados de 
pesquisas anteriores sobre revisão textual por crianças. No 
entanto, cremos que as diferenças entre nossos dados e de 
outros estudos é que as revisões em análises faziam parte de 
uma sequência didática em que tanto aspectos relativos à forma 
composicional do gênero quanto as práticas de linguagem 
foram foco de refl exão coletiva.

Assim, podemos perceber que as crianças são capazes de 
em momentos posteriores retomarem seus escritos e avaliar 
se estes deram conta de atender às fi nalidades previstas e 
demonstraram que a partir da avaliação do próprio texto são 
capazes de modifi cá-lo na intenção de melhor argumentar e/ou 
atender aos comandos da produção dado.
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DESDOBRAMENTO1 POÉTICO
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1 - Desdobramento aqui usado no mesmo sentido usado por Adélia Prado na sua capacidade de resignifi cação do amor. Quem vive a experiência é que poetiza 
ou não algo que lhe acontece, sendo desdobrável – tal qual uma mulher perante o amor feínho: escolhendo ver o melhor do amor, com tudo o que ele oferece 
como variedade nos sentidos.
2 - Habilitada em Educação Artística com ênfase em Artes Cênicas pela ECA – Escola de Comunicações e Artes – da USP – Universidade de São Paulo. Foi 
educadora de Teatro pelo Projeto Teatro Vocacional e educadora de Cultura e Cidadania em Projetos Sociais que qualifi cavam jovens para o trabalho. Trabalhou 
no Instituto Paulo Freire e frequentou assiduamente saraus de poesia na periferia de São Paulo por três anos. Atualmente, atuante no Grupo de pesquisa da 
UNICAMP, intitulado GEPEC – Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Continuada.

Resumo

O texto tenta problematizar o conceito de leitor como 
protagonista de sua própria atuação, não somente como leitura 
do mundo, mas também como do ponto de vista das múltiplas 
linguagens presentes nela – incluindo o livro entre outros 
suportes. Aponta para que estejamos bastante atentos para o 
contato do que acontece no universo do livro como experiência 
que dialoga com propostas de outras linguagens artísticas e 
vice-versa. As lacunas narrativas presentes em qualquer obra 
ocasionam desdobramentos poéticos para o leitor e isto é o 
que precisa ser preservado na sociedade contemporânea: a 
diversidade dos suportes materiais para infi nitas interpretações 
na realidade, reavaliando a questão do autor e a dimensão da 
experiência estética para o exercício da criticidade. Para que 
ler no mundo contemporâneo? Com tantos recursos que temos 
para criar pelo uso de diferentes linguagens, o que afi nal é tão 
importante selecionar para ler no mundo e quais os materiais 
disponíveis? Quem é capaz de ler na contemporaneidade? Como 
chegamos a isso? O que podemos fazer para assegurar que as 
pessoas vão sim querer ler os novos suportes, mas também vão 
reconhecer o papel do livro?

Palavras-chave

Leitura; protagonista; autoria; desdobramentos; narrativas; 
experiência.

Resumén: 

El texto intenta problematizar el concepto de lector como 
protagonista de su actuación, no solo como lectura del mundo, 
sino de los múltiples lenguajes presentes en él – incluyendo el 
libro entre otros soportes. Apunta para que estemos bien atentos 
para el contacto de lo que ocurre en el universo del libro como 
experiencia que dialoga con propuestas de otros lenguajes 
artísticos y viceversa. Las lagunas narrativas presentes en 
cualquier obra ocasionan desdoblamientos poeticos  para el 
lector y eso és lo que necesita ser preservado en la sociedad 
contemporánea: la diversidad de los soportes materiales para 
infi nitas interpretaciones de la realidad, reevaluando la cuestión 
del autor y la dimensión de la experiencia estética para el 
ejercicio de criticidad. Para que leer en la contemporaneidad? 
Con tantos recursos que tenemos para crear por el uso de los 
diferentes lenguajes, que entonces és importante seleccionar 
para leer en el mundo y los materiales disponibles? Quien és 
capaz de leer en la contemporaneidad? Como llegó a eso? Que 
podemos hacer para asegurar que las personas van a querer leer 
los nuevos soportes, pero también van a reconocer el papel el 
libro?

Palabras clave

Lectura; protagonista; desdoblamientos; narrativas; 
experiência.
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A maior riqueza do homem
é a sua incompletude.

Nesse ponto sou abastado.
Palavras que me aceitam como

sou - eu não aceito.
[...]

Perdoai
Mas eu preciso ser Outros.
Eu penso renovar o homem

usando borboletas.
     Manoel de Barros 

Neste texto, tanto as palavras relacionadas acima em seu 
título como o conceito de autoria - que aqui é também discutido e 
problematizado junto aos outros conceitos do título - estão ligados à 
ideia de responsabilidade, no sentido etimológico de autor, em sua 
capacidade de responder a algo – discordar ou concordar de uma 
leitura. É com esse espírito que ele pode ser lido: como uma grande 
lacuna narrativa, algo poético que está sendo problematizado que 
não pressupõe verdades únicas - dando um sentido pesquisador 
ao texto que se desdobra em si mesmo; como quando fazemos 
uma leitura que se transforma numa experiência. Para isso, peço 
ao leitor que mergulhe, cheire, se for preciso ou amasse e logo a 
seguir desamasse a folha que prende todas as palavras que aqui 
estão - se for necessário, para que elas possam correr livres entre 
seus pensamentos.

A leitura é um instrumento de fruição, mas muitas vezes é 
procurada por seu público somente por questões informativas e/
ou recreativas. Mas essas atitudes não dão conta de responder à 
dimensão humana que signifi ca a leitura na atualidade. O caráter 

poético3 que esta implica – do que não está dito ou escrito nas 
experiências do saber – não acaba numa folha de papel. O papel é 
apenas um dos suportes que possibilitam uma leitura poética para 
o leitor dentro das infi nitas narrativas disponíveis e que se fazem 
presentes no mundo. Ler não é só ler livros ou algo impresso ou 
redigido, é ler o mundo, como já dizia Paulo Freire – e isso inclui 
também: o contato com as diferentes manifestações artísticas; e, 
por conseguinte, a habilidade, que temos ou não, para conviver 
com diferentes pontos de vista e com diversas maneiras de nos 
expressarmos em distintos contextos – ou seja, sempre em relação 
a algo - material ou suporte - ou a alguém - um leitor protagonista. 

Somos capazes de ler à medida que nos relacionarmos de forma 
autoral com tudo que inclui algum tipo de narrativa, explícita ou não; 
desde uma conversa corriqueira de elevador até uma obra de arte. 
É a capacidade de ler e criar no que não está visível que nos indica 
a existência de leitores constituídos ou não, no que se desdobra 
como possibilidade de conhecimento que continua latejante em 
todo nosso ser – que insiste em continuar reverberando em nós 
inquietações e desdobramentos poéticos após terminarmos o contato 
com um determinado material de um determinado tipo de suporte 
escolhido por nós e que ressoa nas nossas experiências criando 
vozes dissonantes4 com o próprio discurso por trás do que foi lido. 
A leitura é uma busca de uma postura interpretativa da realidade 
e é também atuação. Se é uma interpretação ativa que estamos 
priorizando, podemos amplifi car essas questões da leitura com uma 
poética área de conhecimento: o Teatro, pois “o ator essencial pode 
ter como texto uma simples lista telefônica. O importante é que haja 
na cena sua presença, focada, aplicada, ocupada. E em tentativa de 
comunicação com o público”5 (STOKLOS, 2001) – disto se trata.                                                    

3 - Poético, me refi ro aqui, no que diz respeito a iniciativas que deram referências pra a humanidade do que é uma produção artística, como assim o fez Aris-
tóteles em sua Poética. Documentos como esse conduziram o olhar dos que liam arte ou tinham experiências estéticas, pois defi niram conceitos importantes 
como, por exemplo, a imitação e colocou sua importância juntos a diversos tipos de linguagem e distintos suportes em que se expressam as diversas artes.
4 - “Vozes dissonantes” é também o nome de um espetáculo de Denise Stoklos, uma atriz de Teatro Brasileiro, que criou princípios para o teatro que ela in-
ventou: o Teatro Essencial, no qual se pressupõe também que o público não só assista um espetáculo passivamente, mas participe de alguma forma que lhe for 
possível. E neste caso, a que mobilizar qualquer outra é sobretudo a refl exão.
5 - Infelizmente obras literárias desta atriz raramente estão disponíveis, inclusive em bibliotecas. Ela vende seus livros no hall do teatro, onde faz suas apre-
sentações e ainda assim raramente eles estão disponíveis. Esta frase foi retirada do programa da peça “Olhos recém nascidos”, que esteve em cartaz em 2001 
no qual ela compartilhou fragmentos do que ela escreve em seus livros. Como eu não tenho nenhum de seus livros - mas conheço bastante do seu trabalho de 
interpretação e sou frequentadora assídua de seus espetáculos - não tenho como formalizar uma referência bibliográfi ca.
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É isso que faz protagonista o leitor deveras. É friccionando 
conhecimentos gerados por técnicas e materiais de naturezas 
diversas e numa atitude ativa e contínua perante o conhecimento 
que desfrutamos tudo que a leitura nos oferece. É fazendo surgir 
lacunas dentro da narrativa que o autor deixou em sua obra do 
que pensa poeticamente do mundo e da vida, que o leitor se 
torna autor do seu próprio ato reinventado somente naquele 
instante: o da leitura. Basta observar que quando relemos um 
livro ou assistimos novamente um fi lme, ele não é o mesmo 
para nós.

Por isso, o ato de ler se dá também por motivos éticos e 
estéticos. E, sob este olhar poder-se-ia fazer um paralelo entre 
ético/informação e estético/recreação, mas ainda assim não 
refl etiria a contundência do aqui proposto, só reforçaria a leitura 
como algo simplista - como habilidade a ser desenvolvida por 
seus praticantes só no que se refere a livros – o que tem sua 
importância, mas não só.

Nesse caso, corre-se o risco de reduzirmos Ética à 
transmissão de informações – excluindo uma construção 
dialógica do conhecimento, que sofre modifi cações no atrito 
das relações humanas e na troca das informações e que é 
fruto da infl uência de valores culturais já determinados – e, 
ao mesmo tempo, diminuirmos o conceito de Estética à mera 
diversão - desconsiderando a dimensão coletiva das apreciações 
de práticas artísticas e no que poderia então diferenciar uma 
experiência de teor estético do cotidiano. 

Quando pensamos na leitura como uma prática pontual e 
defi nida pelo contato com um livro tão somente, diminuímos 
também o próprio livro como suporte - que tem manifestado 
sua importância como tal em propostas de literatura, 
principalmente de cunho infantil, como um suporte que também 
se autodesdobra, diferenciando-se do computador como mídia 
necessária pra desenvolver múltiplos sentidos no ato de ler. O 
livro e sua confecção refl etindo distintos modos de produção, 

tem se manifestado como um indicador das mudanças no âmbito 
da linguagem em veículos híbridos que resignifi cam o papel e 
as artes como mídias que criam outros gêneros narrativos entre 
si. 

O livro possui uma poética, mas as diversas artes e seus 
variados suportes poéticos são experiências diferenciadas 
na ampliação da linguagem, pois geram refl exão e deslocam 
o apreciador da obra para um lugar extra-cotidiano, ou seja, 
para um universo do que não é possível na rotina de ações 
diárias - e que por isso não inspiram contemplação se não 
forem recortadas do cotidiano e poetizadas pelo autor num 
contexto mais provocador para o leitor. A leitura é propulsora 
de experiências.

La experiencia sería lo que nos pasa. No lo que pasa, 
sino lo que nos pasa. Nosotros vivimos en un mundo 
en que pasan muchas cosas. Todo lo que sucede en el 
mundo no és inmediatamente accesible. Los libros y las 
obras de arte están a nuestra disposición como nunca 
antes habián estado. Nuestra propia vida está llena de 
acontecimientos. Pero al mismo tiempo, casi nada nos 
pasa (apud MONTIBELLER, 2005, p.18).6

A esse respeito destacam-se como rico e fértil diálogo a 
ser travado, o apreciar de dois meios de produção considerados 
primos – principalmente no que se pode notar no uso 
comparativo das narrativas: o Teatro e o Cinema.

Por questões ideológicas proponho que as abordemos em 
paralelo, mas não separadas. Não na ideia de enfrentamento, 
mas de meios complementares opostos - porque observo 
que a leitura se manifesta no seu esplendor quando o leitor 
consegue compreender em algum nível simbólico a dimensão 
imagética da palavra – ou seja, a infi nitas possibilidades de 
lançar diferentes olhares sobre uma ideia - e, ao mesmo tempo, 

6 - “A experiência seria o que nos acontece. Não o que acontece, mas o que nos acontece. Nós vivemos em mundo em que acontecem muitas coisas. Tudo 
que sucede no mundo não é imediatamente acessível. Os livros e as obras de arte estão a nossa disposição como nunca antes estiveram. Nossa própria vida 
está cheia de acontecimentos. Mas, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece.” (Tradução da autora desse artigo) em espanhol se usa a frase “Que te pasó?” 
no sentido do que pode ter lhe acontecido ou sucedido, mas bastante na ideia de que algo sempre atravessa seu corpo na leitura de múltiplos sentidos pra ter o 
poder de fazer a gente a mudar nossos planos.
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a dimensão argumentativa da imagem - isto é, a inesgotável 
quantidade de discursos narrativos presentes em olhares. 
É neste apreciar de fricções que experienciamos o que pode 
surgir dos desdobramentos que, às vezes apenas se deslocam 
e, às vezes também se atritam entre essas duas dimensões 
criando uma infi nitude de narrativas em sua incompletude.  
É a personifi cação do leitor se torna capaz de ter esse um 
movimento estético frente ao cotidiano depois de experiências 
de apropriações da beleza, relacionando o que experimentou 
com outros conteúdos diversos.

Poder-se-ia considerar o Teatro no âmbito da leitura como 
possibilidade do infi nito em si mesmo nesta abordagem - porque 
é no fazer de suas desdobráveis interpretações que ele contribui 
para os múltiplos sentidos. E, se por um lado o texto de teatro 
já foi considerado historicamente um tipo de texto com menor 
importância, por ser classifi cada a Dramaturgia um gênero 
pobre, ele é dramaticamente rico – pois só um ator poderá 
representar e fazer daquela forma e não outra sua performance 
com suas especifi cidades de interpretação o sugerido pelo 
texto, sendo este um caminho muito similar ao que propus para 
o leitor protagonista. O teatro desenvolve em quem o pratica, 
pela variedade de suportes – iluminação, fi gurino, sonoplastia, 
entre outros; a possibilidade de experimentar as narrativas e as 
suas já ditas lacunas, mesmo quando o texto é pré-defi nido, pois 
cada ator fará sua proposta poética pra representar o acontecido 
no texto de maneira única e diversa e que se realiza no palco na 
presença do público.

O ator de Teatro se relaciona com o texto de maneira lúdica, 
pois em cada vez que ele ensaia uma cena, ele pode inventar 
algo novo, um outro sentido para aquela ação, mesmo quando 
não se está trabalhando com improvisação isso é possível.

No cinema, a relação também ocorre assim, de maneira 
multifacetada e plural entre seus compositores, mas o(s) 
autor(es) do ato poético, não estão presentes frente a seu 
público, ao vivo e a cores quando a obra é partilhada.

As obras cinematográfi cas, como obras artísticas são 
exemplos que se fazem importantes no contraponto com o 
Teatro, pois se na interpretação do Teatro o ator deve preencher 
as lacunas do texto com atos representativos e criativos, no 

Cinema, as imagens é que vão provocar discursos em nós, 
espectadores. Essa relação não dicotômica, mas complementar 
ilustra a incansável possibilidade de deslocamentos em nossas 
autorias que estão latentes nas próprias propostas destes 
suportes diferenciados para pensarmos a importância da leitura 
na contemporaneidade. 

No caso do cinema, são algumas obras cinematográfi cas 
que saem do modelo tradicional de narrativa se apresentam de 
forma potente para essa discussão.

Por exemplo, o fi lme “Quero ser John Malcovich”, no que 
diz respeito à narrativa, faz com que sejamos testemunhas de que 
o ser humano tem uma necessidade em colocar-se no lugar do 
outro para a compreensão de sua própria existência. A obra nos 
mobiliza abertamente com um tema desafi ador da Literatura desde 
sempre: a do autor que quer provocar ao leitor de uma obra para 
que se torne espectador ativo que participa da experiência que está 
posta – fazendo com que a obra se manifeste de maneira criativa 
desdobrando-se em leituras inesperadas até para o próprio autor e 
também para o leitor – quando os faz parte dela através da própria 
linguagem. Ele conta a história de pessoas que podem 
entrar no corpo de uma celebridade por um curtíssimo tempo de 
existência e podem apreciar o fato de ser outro por alguns instantes 
– do espectador se sentir como outro, mas pensar como ele próprio. 
Que mais não gostaria um autor senão isso? Senão um leitor que 
por ter adentrado ao universo do autor já não é mais o mesmo? Ou, 
a partir de agora, será o mesmo de outro?

Quando Lúcia Pélez era pequena, leu um romance 
escondida. Leu aos pedaços, noite após noite, embaixo 
do travesseiro. Lúcia tinha roubado o romance da 
biblioteca de cedro onde seu tio guardava os livros 
preferidos.
Muito caminhou Lúcia e ao longo de seu caminhar 
ia sempre acompanhada pelos ecos daquelas vozes 
distantes que ela tinha escutado, com seus olhos na 
infância.
Lúcia não tornou a ler aquele livro. Não o 
reconheceria mais. O livro cresceu tanto dentro dela 
que agora era outro, agora é dela (GALEANO, apud 
MONTIBELLER, 2005, p 53).
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E isso acontece tanto no livro como em outros suportes 
artísticos, porém são movimentos estéticos diferentes, com 
suas especifi cidades de linguagem. 

Seguindo o raciocínio, nesta mesma linha cinematográfi ca, 
fi lmes como “Corra Lola Corra”, “Efeito Borboleta” ou 
“Elefante” – por citar os que me7 parecem mais signifi cativos - 
já estão mais preocupados em problematizar a própria estrutura 
da narrativa – como unidade. Retomam a narrativa para a 
escolha entre tantos pontos de vista de uma mesma situação, 
fazendo com que quem aprecia o fi lme forme sua opinião do 
que está sendo lido, movimentando o público a criar soluções 
infi nitas para uma mesma problemática dentro da narrativa, 
tornando-o ativo perante o enredo.

Já o fi lme “Marionetes” – “Strings” em título original 
- parece também questionar essa questão da escolha da 
linguagem no suporte e no tipo de relação estabelecida entre 
público e espectador quando escolhe um teatro de bonecos 
para ser fi lmado dentro de uma estética cinematográfi ca. E isso 
passa a deslocar o cinema e o teatro – ao mesmo tempo – um 
do outro, criando um gênero hibrido de linguagem, somente 
possível porque o diretor tem conhecimento de ambas as áreas, 
o que seria o ideal para o fruir de uma leitura. 

Busco o leitor ativo como objeto de estudo, não só 
movido por letras – conhecimento representado em códigos 
pré-defi nidos de interpretação – mas também composto de 
poesia do mundo: cientista profano da poesia, indagando-se 
sobre seus múltiplos sentidos, recompositor de seus universos 
poéticos em atrito com obras e vida. Autor do indizível. 
Ser que habita um universo inominável do que não está 
evidente nas relações entre o movimento entre signifi cantes 
e signifi cados da experiência de leitura, desdobrando-se na 
busca de sua autenticidade.

O signifi cado de protagonista como um adjetivo para 
leitor nos amplia o conceito de leitura, visto que muda o lugar 
passivo do leitor que só recebe informações já estabelecidas 

anteriormente, para um criador, um espectador – no sentido 
daquele que já tem expectativas e é movido por elas mesmo 
antes de abrir um livro ou ir participar de uma experiência 
estética de outra natureza que não só a literária, mas também 
dela. A leitura não só se presta para sabermos o que se 
passa no mundo através de uma notícia que se apresenta 
como verdade para nós ou na tentativa de alcançar uma 
conduta ética impecável – e é aí, no seu caráter amoral 
para questionar o que já está naturalizado e precisa ser 
modifi cado, é que entram as práticas artísticas. A leitura não 
é para ditar socialmente o que é certo ou errado, adequado, 
ou inadequado – para este fi m, já existem várias ações que 
compõem iniciativas/tentativas de institucionalização do 
conhecimento, tratando de organizar a vida coletiva de 
formas limitantes e pouco criativas - tais como, as escolas – 
em sua maioria - os hospitais, a polícia, a justiça, o comércio, 
entre outros; como aponta a obra de Foucault – estreitando e 
limitando, em demasia, as possibilidades interpretativas do 
ser humano perante sua realidade.

Pois o autor é criador, sendo assim “(...) é instaurador de 
discursividade todo aquele cuja obra permite que outros pensem 
algo diferente dele” (apud FOUCAULT, 1992, p.11)8

Alguém capaz de ler, isto é, um leitor protagonista, não 
pode fi car indiferente à experiência e ao contato com diferentes 
materiais do saber em seus diferentes suportes, pois ele é 
coautor de uma ação de leitura. O leitor protagonista sabe que 
um livro, assim como com qualquer outro material poético 
- não há descaso: ou ele nos encanta, ou esbravejamos com 
ele, ou nos derrama lágrimas de alegria ou felicidade ou, se 
não nos identifi camos, deixamos que ele não atue em nós e 
morra com a poeira de uma estante qualquer – a nossa, a de 
outro ou a de uma biblioteca. – o mesmo ocorre com a leitura 
artística das obras, como por exemplo, no Teatro. No que diz 
respeito ao seu público, a relação é “como um livro que só 
existe quando alguém o abre, o teatro não existe sem a presença 

7 - Coloco em primeira pessoa, pois considerando o tema que estou tratando e a abordagem que estou usando, não faz sentido não tomar-me como referência 
já que minha leitura passa pelos meus sentidos.
8 - AMORIM, 2004, p.15 a propósito do artigo “O que é um autor?”.
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desse outro com o qual ele dialoga sobre o mundo e sobre si” 
(DESGRANGES, 2003, p.27).

É da diversidade que provoca uma leitura mais profunda que 
nos desdobramos em diferentes pontos de vista de tudo que ela 
move em nós, que podemos construir um outro olhar: o nosso 
– e com isso alimentamos a possibilidade de recriar o mundo – 
individualmente e coletivamente, dando-lhe uma importância 
social a leitura; não panfl etária ou partidária, mas no âmbito de 
escolhas múltiplas na vida. Fortalecendo posicionamentos de 
que um leitor protagonista se diferencia após uma experiência 
sensível com o mundo, aprendendo a respeitar a opinião dos 
que chegaram antes que ele e dos que convivem com ele, e o 
instrumentaliza para interpretar o que está à sua volta , passando 
assim a inventar outras soluções para problemas atuais. 

O protagonismo só acontece na fricção entre o que se pensa 
e se sente com o universo do autor junto com o contexto que 
praticamos uma leitura – é no atrito de todas essas lacunas que 
surge o inesperado, que reinventamos ou desinventamos.

A leitura só é signifi cativa e tem desdobramentos no nosso 
cotidiano se faz sentido pra nós, se passa pelos nossos sentidos 
e nos traz um confl ito constitutivo: não retemos e muito menos 
comparamos, com outros referenciais, o que não nos toca, o 
que não passa a fazer parte de nós de algum modo dentro de 
múltiplos sentidos: uma experiência desdobrável sim, mas que 
pode querer ser recordada.

Pois ler também somente por exercício de cidadania não 
se torna por si só subversivo. É preciso ler também como arte 
do impossível e das surpresas que as lacunas narrativas podem 
vir a nos possibilitar – fazendo, de maneira contraditória que se 
opine com mais segurança o que pensamos, mas logo depois 
desdobrando seu signifi cado. A leitura hoje parece ser um 
caminho para democratizar os bens do saber no sentido mais 
amplo? Qual sua função? Ela proporciona o acesso a História 
do conhecimento da humanidade, sem somente correlacionar 
não só informações, mas saberes. Para quem? Quem pode se 
tornar um leitor protagonista?

Consideremos a frequência com que a leitura mudou 
no curso da história – a leitura que Lutero fez de Paulo, 

a leitura que Marx fez de Hegel, a leitura que Mao fez 
de Marx. Esses pontos se sobressaem em um processo 
muito mais vasto – o esforço eterno do homem para 
encontrar signifi cado no mundo que o cerca e no 
interior de si mesmo. Se pudéssemos compreender 
como ele tem lido, poderíamos nos aproximar de 
um entendimento de como ele compreende a vida; e 
dessa maneira, da maneira histórica , poderíamos até 
satisfazer parte de nossa própria ânsia de signifi cado 
(DARNTON, 1992, p. 212). 

Previsões catastrófi cas apontam para a possibilidade da 
eliminação do papel como suporte para sua substituição de 
todo e qualquer tipo de experiência pela mídia do computador. 
Apontam-se até mesmo vantagens no sentido ecológico, sem 
considerar a quantidade de sucata gerada por modelos obsoletos 
de computador em tão pouco tempo – o computador comprado 
hoje está velho em menos de cinco anos. Qual seria a vantagem 
de um ocorrido como esse – o desaparecimento do livro - a não 
ser a diminuição de universos poéticos expressos em diferentes 
suportes que aportam as diferentes técnicas de linguagem? É 
necessário pensar na importância da multiplicidade no exercício 
da leitura, “[...] o acesso aos bens culturais, proporcionado por 
uma educação democrática, pode muitas vezes signifi car o 
acesso aos veículos onde esses bens se encontram registrados – 
entre eles o livro” (SILVA, 2005, p. 31-32).

Se a leitura proporciona que através dos sentidos que o 
autor possa criar a possibilidade de convencer sobre algo 
que não se acreditava ser possível anteriormente; isso nos 
movimenta a pensar que outra realidade pode ser viável, 
mesmo que eu não concorde ou não queira seguir aquele novo 
caminho apontado naquela narrativa, mas assim, refl etirmos no 
que poderia acontecer na consequência do impossível proposto 
pelo fi ctício: por um segundo, deslocando meu entendimento 
de mundo e tanto desarmando certezas por vezes infundadas 
como desconstruindo preconceitos imobilizadores, pois que 
convida a sonhar e a criar.

Como um conhecimento específi co que pode ser buscado e 
alcançado não apenas por classes privilegiadas da população, 
mas por todos que estão dispostos a trocar percepções e 
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experiências pelos suportes que exigem mais do nosso corpo 
pra que o interpretemos de alguma forma? Afi nal, não é porque 
um determinado conteúdo nos convida à imaginação e nos 
proporciona contato com diversas possibilidades de resposta 
para o mundo que ele é inefi caz, improdutivo ou pouco 
verdadeiro. A criatividade é o primeiro passo para a reinvenção 
do mundo: senão Santos Dumont jamais teria inventado o avião.

Não faço aqui, de maneira alguma, a apologia ao livro em 
suporte papel, mas destaco para a importância de uma refl exão 
urgente de quanto à leitura não só de conteúdos em diferentes 
anteparos podem modifi car as consequências da leitura. É 
possível perceber que ler um livro em Braille não é o mesmo 
que ouvi-lo, por citar um exemplo. Até quando vamos agir 
como se a suposta normalidade fosse o único parâmetro a ser 
considerado dentro da escola e uma espécie de absurda garantia 
de outras sensibilidades? Como se para nós – os ditos normais 
– não tivesse diferença ou não acrescentasse nada partilhar 
de uma experiência com outras preocupações de linguagem? 
Assim parecem surgir e se manter os analfabetos funcionais em 
Teatro, Cinema, Música e outros tantos universos necessários 
para que se impeçam decisões pouco justas no que tange às 
mudanças na sociedade para um mundo mais justo – dentro 
dos quais os índices na UNESCO - United Nations Education 
Science and Culture Organization, por exemplo, nem sequer se 
preocupam em considerar...

É preciso primar pela diversidade hoje ainda disponível, 
pois “embora a tecnologia nos permita usar o telefone em vez 
de mandar uma carta, assistir uma mininovela da televisão em 
vez de ler o romance original, gravar em vez de tomar notas... 
o sujeito letrado pode optar pela modalidade que preferir...” 
(KLEIMAN e MORAES, 1999, p.91).  

Para que a capacidade de leitura possa fazer diferença 
na formação de alguém, é necessário pensar estratégias para 
dimensionar o que cada suporte pode afetar em nossos sentidos 
para também podemos comparar no que podem infl uenciar os 
“espaços fi ctícios” e “não-fi ctícios” – se é que se pode chamar 
assim e esta é uma pergunta tão ou mais comprometida que as 
outras deste texto - onde se produzem os signifi cados, como as 
lacunas narrativas se dão - problematizando as próprias técnicas 

nas quais as obras estão registradas redimensionando o leitor - 
como um espectador que participa daquele exercício poético 
em diálogo com todo aquele repertório percebe uma realidade 
polifônica. Como identifi camos verdades no Cinema, na 
televisão, no Teatro, no Jornalismo, na Fotografi a, na internet: 
nos diversos documentos disponíveis para nossa leitura – com 
quem fazemos nossos pactos valorativos? 

E que sentido poderá ou não ter um livro didático ou 
paradidático no contexto atual se ele solicita do leitor apenas uma 
resposta correta? É importante variar modelos predeterminados 
na linguagem que está em toda parte? De que forma? Quais 
habilidades de leitura são desenvolvidas no contato com 
diferentes materiais e suportes? Com que parâmetros podemos 
ou não avaliar conteúdos importantes na nossa prática?

Se o interesse cada vez maior das crianças pela diversidade 
de suportes que não o livro escrito e impresso no papel não 
é um grito a ser escutado como garantiremos a manutenção 
do interesse das crianças pelas diversas mídias – incluindo 
os livros - se o conceito de leitura não for manejado de outra 
maneira  dentro de diversos contextos da vida? E, o que dizer de 
ambientes como a escola – que é o primeiro passo para sofi sticar 
a leitura de mundo através de linguagens propositalmente?

A leitura deveria ter como objetivo extravazar o suporte que 
a torna possível para o leitor – seja este o livro, o computador, 
uma peça de Teatro, um DVD, um CD, entre outros – e causar 
reações concretas, experiências sensoriais, que tivessem sentido 
para quem sobrevive a poesia que emerge delas – culminando, 
como parte de seu próprio processo intervindo ao mesmo tempo 
no contexto social.

O exercício da leitura poderia ser um encontro potente 
de cocriação, algo que o leitor não passasse ileso, e que o 
deslocasse – não por coerção ou autoritarismo; ou por uma lista 
escolar de conteúdos programáticos a serem cumpridos, mas 
por compromisso com ele mesmo e com o mundo - a dizer se 
gosta ou não de uma obra e de seus discursos e por quê: por um 
engajamento poético e de sensibilidades! 

Para que quando uma narrativa apresentasse uma lacuna a 
ser preenchida pela imaginação, o leitor estivesse em condições 
de fazer uma escolha mais consciente e melhor elaborada em 



LEITOR PROTAGONISTA: LACUNA NARRATIVA COMO EXPERIÊNCIA DE DESDOBRAMENTO POÉTICO

195LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

linguagem, estivesse embebido em poesia e seus múltiplos 
universos, por possuir uma gama de várias soluções criativas 
para solucionar uma mesma situação-problema. E assim, tornar-
se um aventureiro espião de lacunas narrativas que se sabem 
uma “fenda poética” – algo que se insinua e propositalmente 
não revela o todo, e de forma erótica, te convida a terminar de se 
manifestar. Algo que nos alimentasse, mas mantivesse a dúvida 
necessária para a incessante busca de novas e outras respostas 
completamente inesperadas, como constante provocadora do 
nosso espírito pesquisador.
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Resumo

Este estudo tem os contadores de histórias como sujeitos de 
pesquisa. A partir das narrativas de seus processos formativos, 
coletadas por meio de entrevistas, analisamos os diversos saberes 
que atravessam esta prática nos dias de hoje no Rio de Janeiro. 
O que se pretende nesta pesquisa, ainda em processo, é analisar 
a complexidade da contação de histórias a partir do relato dos 
próprios narradores, considerando a contação de histórias como 
prática social, cultural e educativa centrando a atenção nos 
saberes, ações e processos de refl exão dos sujeitos envolvidos. 
Para realizar tal proposta contamos com as narrativas de 
quatro contadores e pequenas histórias selecionadas por outros 
contadores que atuam em diversos espaços tais como escolas, 
bibliotecas, centros culturais no Estado do Rio de Janeiro. Nesta 
comunicação apresentamos algumas refl exões da pesquisa, 
entrelaçando as narrativas dos/as contadores/as e aportes teóricos, 
tais como Boaventura (2002), Benjamin (1994) Larrosa, que tem 
nos orientado nesse diálogo. 

Palavras-chave
Narrativa; contação de histórias; processos formativos; 

educação.

Abstract

This study is based on the narratives of storytelling as 
research subjects. From the narratives of their formative 
processes, collected through interviews, we try to identify and 
understand the various knowledges that underlie this practice 
today in Rio de Janeiro, aware that this knowledge were crossed 
by other times and places. After reports of their own narrators, 
analysing the storytelling in its complexity and considering it as 
a social, cultural and educational focus, our attention are based 
on the knowledge, actions and thinking processes of those 
involved. This article presents some refl ections of the research, 
interweaving the narratives of the storytelling working in the 
State of Rio de Janeiro and the theoretical support, who has 
guided us in this dialogue are: Boaventura Santos (2002), 
Benjamin (1994),Larrosa,(2002).

Keywords

Narrative; storytelling; formative processes; education.
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 “Fazer com o outro o que uma história já fez com você”
(Celso Cisto) 

Desde quando iniciei como contadora de histórias – 
em 1999, fundadora e integrante do grupo Escuta Só2 de 
contadores de histórias - tenho percebido um discurso 
recorrente que articula as narrações com a formação do leitor/
as. Porém, tenho igualmente percebido, a partir de minha 
prática, que este compartilhar de leituras apaixonadas traz 
outras questões também ligadas ao estético, que apresentam 
valores diferenciados: o prazer do texto, o espaço para o 
mágico, para a imaginação, para o olhar e o escutar o outro, 
seja na escuta do público para com as histórias, seja em nossa 
escuta do público. Tais considerações também trouxeram 
outras perguntas: que outras relações estão presentes na 
prática de contação de histórias para além da formação do 
leitor?   

Esta, dentre outras questões, me levaram a experienciar o 
processo de pesquisa no mestrado construindo - no Mestrado 
em Educação: processos formativos e desigualdades sociais 
- como proposta investigativa as narrativas de contadores de 
histórias contemporâneos, buscando enfocar a questão: O 
que os contadores de histórias narram sobre seus processos 
formativos? 

A escolha das narrativas como uma alternativa 
metodológica, se afi na com uma proposta investigativa que 
tem o sujeito e a cultura como pontos básicos de referência 
(Certeau, 1994). Percebo igualmente que a opção metodológica 
pelo procedimento biográfi co baseado nas narrativas, sejam 
elas: histórias de vida, relatos de experiência, refl exões sobre 
a prática, por favorecer o compartilhamento de experiências, 
revela-se como um caminho especialmente fértil. Abordar 
os processos formativos na presente investigação tem como 
referência o que se pode chamar de processos informais de 
formação, articulados diretamente à prática.  Neste sentido, 
a pesquisa aspira refl etir sobre o processo formativo não 
normatizado, tendo em vista a não regulamentação de uma 

profi ssão de contador/a de histórias e tão pouco a existência 
de processos formais no exercício deste ofício. 

Kramer sintetiza um argumento em prol das narrativas que 
contempla as falas dos dois autores citados: “Como o homem é 
gerado na cultura da mesma forma que produz cultura, ele pode 
fazer história e contar história.” (KRAMER, 2007, p. 60) Essa 
é a compreensão de que, a partir das narrativas dos sujeitos 
da pesquisa, obtemos uma representação desta esfera social, 
onde circulam textos e discursos de uma dada produção de 
conhecimento. Da mesma forma, essa compreensão comporta 
a articulação de outros saberes de outros campos corroborando 
para os conceitos de polifonia e polissemia defendidos por 
Bakhtin (1992), de que não existe um discurso isolado, ou tão 
original que não traga em si os rumores de outras vozes.  

Segundo (FREITAS, 2002) o olhar de pesquisadora 
também é representativo como instrumento de pesquisa, 
posto que a compreensão dos temas e articulações possíveis 
entre as narrativas dos sujeitos, realiza-se a partir de um lugar 
sócio–histórico no qual me situo e faz-se vinculado às relações 
que estabeleço com esses sujeitos. A partir dessa condição, 
assumo a minha posição de narradora-pesquisadra-participante 
considerando o ponto de vista em particular diretamente 
envolvido no assunto central da pesquisa, comportando 
entrelaçar às considerações teóricas a memória do já lido, 
ouvido, ou vivido nas minhas experiências com a contação de 
histórias há 10 anos atuando no grupo Escuta Só - Contadores 
de Histórias. Esse olhar, ou ponto de vista, pressupõe um estudo 
qualitativo, baseado na perspectiva interpretativa que percebe a 
cultura como “um texto portador de signifi cados que deve ser 
resgatado pela interpretação.” (FREITAS, 2007 p. 31) 

A elaboração do projeto se fez pautada em uma crença de 
que no processo de formação estão ligadas duas condições: as 
ações – dentre as escolhas e caminhos seguidos na trajetória de 
vida; e os conteúdos ou conhecimentos que dizem respeito à 
época em que se vive, aos discursos presentes, ou aos discursos 
disponíveis nesta geração, ou ainda ao que é oferecido como 
oportunidade. Como diz Araújo: 

2 - Grupo  de contação de histórias formado por Simone André Alexandra Britto e Tom  Pires www.escuta-so.blogspot.com.



ESCUTA SÓ: AS VOZES DOS NARRADORES E EXPERIÊNCIAS

198LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

A narrativa faz emergir não um episódio individual, 
mas a densidade da produção social de determinados 
signifi cados apropriados pelo sujeito. Quem narra 
traz sempre os processos sociais de sua produção da 
narrativa. Temos assim uma ênfase no papel do sujeito 
em sua formação. (ARAÚJO, 2008 p. 15) 

Ouvir os relatos dos narradores/as sobre seus processos 
formativos, mais do realizar uma entrevista, consistiu em uma 
forma de compartilhamento de experiências e, para mim, um 
momento especial de formação, tendo em vista as relevantes 
contribuições que o/as entrevistado/as tem oferecido na 
trajetória desta prática de contação de histórias tal como ela 
se apresenta nos dias de hoje nas grandes cidades do Rio de 
Janeiro e no Brasil.

A seleção dos sujeitos da pesquisa se estabeleceu a partir 
de dois tipos de narrativas: uma mais abrangente e outra mais 
específi ca. Para a narrativa mais abrangente foram selecionados 
três representantes do que vem sendo nomeado como a 
“histórica retomada da prática de contação de histórias”. Sendo 
eles: uma representante da continuação e fomento desta prática 
Benita Prieto, por suas ações há vinte anos como contadora 
e produtora do “Simpósio Internacional de Contadores de 
Histórias” 3; o segun do Gregório Filho, por representar um 
grande formador da nova linhagem dos contadores de histórias 
no Rio de Janeiro desde a década de 90. E a terceira entrevistada 
Daniele Ramalho, por participar de uma nova geração  como 
representante da geração formada por estes que retomaram a 
prática da contação de histórias 

Duas narradoras e um narrador, cujas práticas se qualifi cam 
não por uma formação acadêmica específi ca, mas por um 
caminho que nos foi descrito por Benjamin como: “a experiência 
que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorreram todos 
os narradores” (BENJAMIN, 1994, p.198.) 

Os Contadores de histórias entrevistados tem em comum 
uma atuação para com as narrativas literárias em que a voz 

e o corpo são o suporte. Diferentemente de outras formas de 
contar histórias, nossos narradores não leem o livro, porém 
não deixam de indicar as obras, caso a história narrada seja 
autoral e não de da literatura oral. Outra característica comum 
presente entre os entrevistados está na responsabilidade de 
sua atuação. Celso Cisto, que é contador de histórias, membro 
do Grupo Morandubetá e escritor, defi ne de forma bastante 
interessante esta prática (SISTO, 2001, p.40): “Contar 
histórias nunca é uma opção ingênua. É uma maneira de 
olhar o mundo”.  Quando refl etimos sobre esta condição do 
narrador de histórias deixamos de lado algumas imagens 
comuns a essa prática.  Posto que, como maneira de olhar 
o mundo, diz respeito diretamente a uma ação de necessária 
escolha por parte dos narradores. Podemos compreender 
esta maneira de olhar o mundo como um olhar que se utiliza 
das narrativas, das histórias - sejam elas da tradição oral, 
sejam da literatura autoral - para propiciar um encontro 
entre leitores e as múltiplas vozes dos textos. As histórias 
são contadas por estes personagens que tem na voz, no corpo 
e no olhar seu ponto de apoio para as leituras e trocas com 
o público ouvinte/leitor.  E compartilho da compreensão do 
contador de histórias como: “alguém que, com o seu poder de 
sedução, nos conduz a conhecer mistérios, despertando nos 
homens a curiosidade e a imaginação criadora” (Patrini¹4, 
2005, p. 19) complementando o sentido de humanidade que 
esta ação pode despertar, e do quanto, de certa forma, eles 
seguem tomando a palavra em diversos espaços e com isso 
alimentam-nos de humanidade.

Considerando a minha condição de pesquisadora tal como 
a de um personagem da literatura, me percebo tal qual uma 
andarilha que, saindo de meu lugar de origem, passa por 
experiências transformadoras até a conclusão da pesquisa. Por 
compreender que a trajetória vivida se faz tão representativa 
quanto os resultados fi nais, percebo como necessário narrar um 
pouco o percurso dos encontros que foram se construindo no 

3 - Encontro Internacional de contadores de histórias que acontece anualmente desde 1999, atualmente, no SESC de Copacabana, Rio de Janeiro. 
4 - Maria de Lourdes Patrini escreveu  “A renovação do Conto: emergência de uma prática oral”, tese de doutoramento em Antropologia social, em que estudou  
os novos contadores de histórias na França, 2002.
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caminho da pesquisa.  Dialogando com a canção de Antônio 
Machado quando diz: “Caminante no hay camino, se hace 
camino al andar”, entendendo que os caminhos da pesquisa, 
também se fazem ao andar, trago no presente texto  um pouco 
do diálogo com Gregório, a partir da entrevista relatando a  
experiência vivida nesta trajetória.     

Gregório é acreano e veio para o Rio na década de 60 a fi m 
de cursar a escola técnica em contabilidade, mas as ofi cinas e 
os movimentos culturais do MAM acabaram o envolvendo 
mais. Naquela época, cursos, ofi cinas e encontros diversos 
eram oferecidos por pessoas que hoje se tornaram importantes 
neste cenário tais como Ilo Kruglly5, e Amir Haddad6. Francisco 
Gregório Filho também foi um dos fundadores da Casa da Leitura 
e um grande estimulador destes espaços públicos para leitores. 

Sua fala aproxima o contador de histórias à fi gura do narrador 
destacada por Benjamim daquele que “conhece as histórias e as 
tradições” de seu país, daquele que tem raízes em sua terra e 
não aquele narrador viajante. Neste caso, um narrador que atua 
principalmente como formador de outros contadores de histórias.

O primeiro texto do livro “Ler e Contar, Contar e ler”, de 
sua autoria, apresenta a afi rmativa que acompanha o discurso do 
autor nas ofi cinas, também presente na entrevista, quando ele diz:

Sinto-me um narrador: aquele que narra a dor. 
Pareço-me mesmo é com um brincador
Aquele que brinca com a dor.
(GREGÓRIO, 2011, p. 08)

A brincadeira com as palavras, que faz do narrador um 
construtor de sentidos. Em seu livro Gregório (2011, p. 106) 
complementa: “Construo esse meu jeito de brincador. O que 
brinca com a dor. Aprendiz de ler e escrever – o que estuda 
para poder encontrar os que ensinam”.  

O narrador apresenta em seu discurso questões importantes 
para a formação do contador de histórias, que se fazem 
interligadas à escolha de repertório, reescritura e formação de 
sentido. Um dos aspectos destacados por ele está na atenção 
que podemos ou devemos ter quanto à signifi cação das palavras 
pelos ouvintes, da importância de: “Verifi car o sentidos que 
eles (os alunos) produziram para determinadas palavras.” 

Gregório foi o terceiro entrevistado. Há muito tempo ouvia 
falar dele, já havia visto algumas vezes contando histórias, mas 
nunca havia participado de nenhuma das inúmeras ofi cinas que 
ele ministrou, por anos, no Paço Imperial do Rio de Janeiro. 
A escolha por entrevistá-lo já estava feita, porém o que se 
confi gurava apenas como um desejo se concretizou por meio 
da mediação da Ana Cretton7, que fora minha orientadora no 
programa de leitura da UERJ, o LER-UERJ8 quem inclusive me 
instigou à prática de contação de histórias, quando me formava 
em letras naquela faculdade. 

Marcamos a entrevista no último dia da ofi cina com 
Gregório, dia também em que surpreendentemente Daniele 
Ramalho9 apareceu lá para contar uma história. A entrevista 
fora marcada com ambos a fi m de melhor aproveitar as falas 
e o encontro em uma sala da UNIRIO. Tudo transcorreu da 

5 - Ilo Krugli é diretor de teatro, ator e escritor uma fi gura expoente do teatro para crianças no Brasil e fundador da companhia de teatro “Vento Forte”.
6 - Amir Haddad é diretor e ator, além de professor, dirigiu grupos de teatro alternativos na década de 1970 e fundamentou a sua linha de trabalho como diretor 
a partir da fundação do Tá na Rua, desde 1980, grupo que até hoje atua com encenações de rua.   
7 - Ana Cretton é contadora de histórias e membro do grupo Confabulando de contadores de histórias, era coordenadora pedagógica do LER UERJ na época e 
foi a grande incentivadora para que formássemos um grupo de contadores de histórias a partir dos bolsistas do programa de extensão, em 1999.
8 - O Programa de extensão, vinculado ao Instituto de letras tem como objetivo promover a leitura integrando ações dentro e fora da universidade, compreen-
dendo a leitura das múltiplas linguagens como ferramenta para o exercício da cidadania. O trabalho dos bolsistas de extensão, alunos da UERJ em 1999 era o 
de agentes de leitura - que incluía a contação de histórias, a elaboração de práticas e dinamizações de leitura  era  realizado dentro e fora da  universidade em 
locais diferenciados como: abrigo de crianças- Casa de Leilá e Casa da Criança CRIAM - Instituição PARA menores infratores - de São Gonçalo, Maternidade 
Leila Diniz, Hospital Pedro Ernesto, e ainda o Morro dos Macacos, no Alto Simão.
9 - Uma das entrevistadas da pesquisa, Daniele Ramalho é atriz produtora e contadora de histórias, participou do encontro de contadores de histórias em Burki-
na Faso na África dentre outras autuações.
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melhor forma possível com interlocução desenvolvida entre 
os próprios entrevistados e as respostas às questões elaboradas 
foram apresentadas sem a necessidade das perguntas.  

Após a entrevista, realizada na UNIRIO, Gregório, sabendo 
que eu me dirigia à escola pública onde leciono para jovens e 
adultos, se ofereceu para ir comigo e contar histórias para a 
turma. Falávamos sobre as possibilidades de sentidos criadas 
pelos alunos: 

GREGÓRIO- Viu Léo?
LEO- (o técnico da câmera que trocava a fi ta) Você está 
aí..? Com três mulheres, juntas!? Já é uma multidão! 
Você só vai sair daí amanhã de manhã. (risos).    
SIMONE – Eu vou dar aula ainda hoje. 
GREGÓRIO- Você vai dar aula hoje? Aonde?
SIMONE –  Numa escola do Estado pra EJA
GREGÓRIO- É longe?
SIMONE –  Na Lagoa. 
GREGÓRIO-É EJA?
Simone – É EJA. Difícil...
GREGÓRIO- Quer me levar lá pra contar histórias?
SIMONE –  Eu quero, você quer ir? Jura?! Ave Maria! 
Que luxo!
GREGÓRIO- São adolescentes, né? São jovens, né?
SIMONE – Essa escola tem bastante adultos. 
GREGÓRIO-  Trabalhadores?
SIMONE –  É. Gente que chega direto do trabalho 
de uniforme, é muito legal. É difícil por isso porque 
tem gente que sabe escrever, sabe ler, mas que não 
fez escola. Tem gente que acabou de aprender. Essa 
primeira turma agora é de sétimo ano, que equivale a 
sexta série. Só que eles fazem um ano em seis meses. 
Então quem está na 6ª série... é que tem muita gente que 
está na 6ª série , mas que aprendeu a ler tem dois anos.  
E tem gente que já é leitor, já lê e escreve, né? Enfi m... 
Então, é difícil por causa disso, porque dá... essa coisa 
da escrita em si, qual é o nível e tal. 
GREGÓRIO- O legal é nessa turma você descobrir 
os sentidos que eles produziram para determinadas 
palavras. 
SIMONE –  É tão diferente!
GREGÓRIO- É legal isso né?

SIMONE –  É tão diferente.
GREGÓRIO- Aliás isso, isso , aliás o contador de 
histórias tem que considerar isso. ( Entrevista Gregório) 

Qual surpresa, qual encanto. Fomos. Era uma noite chuvosa 
e estávamos desde as 14h no local. Saímos às pressas a fi m 
de chegarmos a tempo para a aula. E no caminho, Gregório ia 
falando sobre a importância da leitura dos escritos de Cecília 
Meireles sobre educação. 

Quando chegamos à escola, tentei ainda oferecer uma janta 
ao convidado, porém a cantina já estava fechada. Iniciamos 
em uma turma de 7º ano, onde Gregório contou a história de 
seu nome, como forma de dar continuidade à sua apresentação. 
Os olhos atentos de toda a turma de adultos que garantiram a 
condição do encantamento possibilitado pelas histórias não se 
dava apenas com crianças. Tal estado provocado pela presença 
do narrador e pela história trouxe a lembrança da entrevista 
realizada com Daniele, em que ela apresenta  a questão do 
encontro e  das construções de pontes quando nos revelamos 
um pouco para o outro através das histórias e principalmente 
das histórias de vida:

“Daniele Ramalho - Sempre que a gente vê alguma 
coisa que é diferente  hoje  em dia,   a gente se afasta, a 
gente evita um pouco o mundo, culturalmente. Eu  acho 
que as histórias permitem - e no caso as histórias de vida 
– como eu contava a minha história eu te revelava  o que 
eu tinha de mais precioso era inevitável que  você me 
abrisse  o que você tinha de mais precioso, isso é muito 
raro de acontecer tão rapidamente, né?”(Entrevista 
Daniele Ramalho)        

Daniele contava neste momento sobre a sua experiência em 
Burkina Faso, onde  participou de um encontro de contadores 
de histórias. Neste  ela reconheceu como prática dos narradores, 
griots,  a relação entre a história de vida e a história narrada, 
pois sempre que iniciavam  um conto traziam uma experiência 
de vida que se articulava de alguma forma com a memória ou 
tradição particular, local ou social.

Gregório terminava de apresentar os livros de sua autoria 
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e eu reunia as duas outras turmas para as quais eu daria aulas 
naquele dia. As turmas eram de 6º ano. E, quando entrei na 
sala, estavam bastante alvoroçados aguardando a visita do 
“Papai Noel” como haviam apelidado o convidado. Fiquei um 
tanto apreensiva com este apelido, temerosa de uma possível 
recepção crítica ao convidado. Porém, o que ocorreu foi 
bastante diferente. Uma mudança total de olhar dos alunos para 
com Gregório. 

Quando entramos nesta sala, que reuniu as duas turmas de 
6º ano, Gregório se apresentou como contador de histórias e 
iniciou uma história solicitando aos alunos que refl etissem sobre 
o que ele iria contar.  Ele contou a história: “A Pescadinha” que 
está no livro “Ler e contar, contar e ler”. Nesta história, um 
pescador conversa com um peixe que tem poderes mágicos e 
que transforma, a pedido de sua esposa, sua casa humilde em 
um grande palacete. A história fala sobre a cobiça. 

Enquanto ele narrava, eu observava atentamente a reação dos 
alunos. Muito interessante foi um aluno adolescente, bastante 
agitado. Ele era quem mais havia criticado a presença do narrador 
antes entrar em sala de aula. Iniciada a história, porém, este mesmo 
aluno participava ativamente rindo e imitando um pouco dos gestos 
do narrador. Parecia-me surpreso em ver um adulto fazendo gestos 
rebolativos enquanto narrava a história. Como se o corpo, naquele 
espaço, estivesse sempre preso e a possibilidade de movimento fora 
do habitual houvesse causado um estranhamento deleitoso para 
este aluno. Zumthor (1993) trata das características da recepção no 
ato performático, quando podemos conferir o quanto a presença 
e o gesto, aliados à voz, completam os sentidos.  Entendendo o 
gesto como indissociável da palavra, prossegue: “Na fronteira 
entre dois domínios semióticos, o  gestus  dá conta do fato de que 
uma atitude corporal  encontra seu equivalente numa infl exão de 
voz, e vice-versa, continuamente”. (ZUMTHOR, 1993, p. 244). 

Ao fi nal da história, todos participaram apresentando suas 
opiniões sobre o quanto esta cobiça ainda estava presente nos 
dias de hoje. Gregório indicou a leitura do conto de Marina 
Colasanti “A moça tecelã”, como uma versão masculina da 
cobiça. Conto este que já estava na apostila de leitura que eu 
havia preparado par a turma o que nos rendeu boas discussões 
e comentários posteriores. Nos momentos de encontros 

posteriores com a turma ressoava a fala de Benita Prieto 
durante a entrevista, quando narrava sobre o encantamento que 
as histórias produzem em nós dizendo:

“Eu acho que quando a gente trabalha com uma coisa 
como essa, que é a literatura, com as histórias. Nelas e 
na gente não temos limites, porque a imaginação não 
tem limite. Então, se não tem limite, meu sonho não 
pode ter limite, de jeito  nenhum.”( Entrevista Benita 
Prieto)    

A fala da narradora Benita me trouxe a refl exão sobre o 
espaço para  o lúdico  nas escolas e ainda para os sonhos dos 
alunos relacionados à educação. Olhando para eles, alunos 
do EJA, numa noite chuvosa daquelas, quando todos, assim 
como eu, haviam trabalhado o dia inteiro: o que esperar da 
escola? Que sonhos seriam estes? Chegavam cansados e não 
desistiam. Moravam longe, mas lá estavam, prontos para, com 
todas as difi culdades de leitura, apreender um pouco mais da 
nossa realidade. Que difícil missão esta de ensinar algo? E que 
fantástica fábrica de ideias esta a das histórias! Ali também  
estava a tensão da professora e da narradora de histórias  relação 
confl ituosa: o encantamento, discussões, trocas e sujeitos, 
predicados, orações subordinadas.

Ao fi nal, o narrador apresentou os livros que ele escrevera 
e teve ampliado o interesse da turma sobre as ilustrações e 
sobre ser ele um escritor, conferindo  importância à função. 
Questionavam, ávidos, sobre como era ser um escritor, sobre as 
ilustrações, a capa etc. 

Terminada a apresentação, Gregório perguntou sobre a 
importância de contar histórias, sobre o que a turma achava e 
o depoimento mais emocionante foi de uma das alunas, a mais 
velha da turma. Enquanto ela falava seus olhos enchiam-se de 
lágrimas e ela dizia: o quanto ela tinha se sentido importante 
por ter a presença de um contador de história e escritor em 
sala de aula. O quanto, para ela, este havia sido um presente, 
principalmente por ela nunca ter ouvido histórias quando 
criança. Neste momento meus olhos também se encheram de 
lágrimas, e ainda agora, ao escrever, me emociono. Ela fora 



ESCUTA SÓ: AS VOZES DOS NARRADORES E EXPERIÊNCIAS

202LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

criada por pais adotivos, estes mesmos seus patões agora.  Ela 
nos contou que aprendera a ler naquela escola e queria contar 
histórias para seus fi lhos, para que eles pudessem viver este 
momento que ela não pode ter. 

Ao fi nal, todos solicitaram uma foto com ele. E foi também 
neste momento que tive a aproximação de uma aluna nova, que 
viera da Bahia e quase não falava e nem participava nas aulas. 
Quieta, Jacione se aproximou do grupo e durante muito tempo 
depois, comunicativa, ainda comentava sobre a presença do 
narrador na escola. 

Como eu havia comentado com a outra turma que eu tentava 
conseguir algum alimento para oferecer ao convidado, antes de 
sairmos da segunda turma duas aulas trouxeram para ele dois 
chocolatinhos, presente que ele prontamente aceito. 

Saí de lá encantada com o acontecimento. E muito 
importante foi para mim também, dadas as difi culdades que 
vinha encontrando nas aulas para adultos, onde a turma é 
bastante heterogênea. Creio que este ambiente criado pelas 
histórias pode me aproximar dos alunos, vislumbrar outros 
aspectos, e assim propor as atividades e exercícios de forma 
mais descontraída. Como Gregório mesmo disse em entrevista 
estava “traída” e tornei-me “distraída”.  

Sobre este aspecto o comentário na entrevista tratava da 
ligação entre as escolhas de repertório e as experiências de vida 
de cada um: 

Daniele - (...) Mas eu acho que mesmo, em alguns 
momentos, a gente (quando conta uma história) se 
apropria disso (da sua experiência de vida) abertamente, 
conscientemente, falando essa música ou da infância. 
E em outros, você só vai se dar conta mais a frente, 
que aquela história tem uma referência da sua história 
também. 
Gregório - Distraído. (risos). 
Gregório - Você está traído, está tenso aí, em algum 
momento em que você distrai, aí revela.   
Daniele - E isso é mágico também. Essas buscas...

No caso da experiência vivida com os alunos do EJA o 
“traída” diz respeito a uma necessidade de dar conta do currículo, 

e de uma percepção: ao me “dis-trair” com o encontro do narrador, 
perceber quantas leituras seriam possíveis num ambiente rico em 
diferenças, voltando meu olhar mais para a condição humana e 
menos preocupada com as questões curriculares que  enquadram 
os saberes  em determinados compartimentos.  

Este encontro na escola também foi mágico e as 
possibilidades de leitura encontradas na heterogeneidade das 
turmas de EJA também foram abordadas na entrevista com o 
narrador Gregório. Ele falava justamente do ensino de Jovens 
e Adultos e alertava para a importância de uma escuta atenta 
para a produção de sentidos criada pelo ouvinte como um 
fator relevante na formação do contador de histórias. Sobre 
como, muitas vezes, o publico acrescenta sentidos que podem 
enriquecer a leitura que o próprio narrador tem da história. 
Narra então uma história de uma educadora Edite.  E diz:

GREGÓRIO- A Edite que é uma 
contadora de histórias, uma educadora. 
Quando criança, a madrinha da Edite era 
muito chique e usava termos impostados 
da língua e usou a expressão, certa vez: 
de súbito. E a Edite gravou a palavra 
de súbito. Aí a mãe um dia perguntou 
a menina: - Filha, quer tomar um leite? 
Edite respondeu: de súbito. Ela não sabia 
da palavra de súbito, mas sabia o sentido. 
(Entrevista Gregório)

Neste trecho é possível perceber a relação direta dos 
sentidos criados por Edite. A expressão desconhecida na história 
narrada: “de súbito” é assimilada pela criança que inventaria e 
cria sentidos a partir do contexto. 

Percebendo na fala do narrador a importância dada para a 
oralidade, compreendo o quanto é possível acrescer sentidos às 
palavras pelo modo de falar, pela entonação. 

“A palavra pronunciada não existe (como o faz a 
palavra escrita) num contexto puramente verbal: ela 
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participa necessariamente de  um processo mais amplo, 
operando sobre uma situação existencial que altera  de 
algum modo e cuja  totalidade engaja os corpos dos 
participantes.” (ZUMTHOR, 1993, p. 244)

A visão compartilhada de Zumthor reitera uma característica 
que  confere  um status de formação para o narrador, o contador 
de histórias seja ele professor ou não. Quando o dizer, a voz, o 
som, torna o trabalho do contador de histórias de certa forma 
autoral. Tal como  o autor, podemos refl etir  sobre o quanto a 
palavra e o sentido dependerão do contexto e das relações que 
são travadas no momento da contação de histórias. E nos ajuda 
a compreender da relação de afeto  possível neste encontro  
entre narrador e público.

“A voz jaz no silêncio do corpo [...] Aquilo que dá 
margem a falar, aquilo no que a palavra se articula, é 
um duplo desejo: o de dizer, e o que devolve o teor 
das palavras ditas. Com efeito, a intenção do locutor 
que se dirige a mim não é apenas o de me dar uma 
informação, mas de consegui-lo, ao provocar em mim 
o reconhecimento dessa intenção, ao submeter-me à 
força ilocutória de sua voz. Minha presença e a sua no 
mesmo espaço nos colocam em posição de diálogo real 
ou virtual: de troca verbal em que os jogos de linguagem 
se libertam facilmente dos regulamentos institucionais; 
posição em que os deslizes de registro, as mudanças 
de discurso asseguram ao enunciado uma fl exibilidade 
particular.” (ZUMTHOR, 1997, p. 32).

Tal encontro ainda ressoa para mim como experiência e 
também ecoou nos alunos. Na semana seguinte na escola, recebi 
outro presente da outra professora de Português da turma de 
7º ano: uma redação de escrita coletiva realizada pelos alunos 
em aula. Orientados pela professora de Língua Portuguesa a 
produzir uma redação coletiva que expressasse o momento-
presença do contador de histórias em sala de aula. Transcrevo 
aqui o resultado:

“Semana passada, veio à nossa sala, um contador 
de histórias. Ele era alto, tinha uma barba branca 
e parecia com o Papai Noel. Ele contou a história 
da sua vida, das gerações passadas, nas tribos 
Kaxinawàs.  Ele fazia gestos interessantes, passando 
a mão na barriga para mostrar como as mães índias 
faziam para que os fi lhos nascessem obedientes e 
inteligentes. Ele contou que os seus vizinhos eram 
bem diferentes. Havia igreja, macumba , turcos e 
judeus. Na verdade, a história que ele contou foi a 
história do povo brasileiro.” 10

Interessante, igualmente, e necessário enfatizar a relação 
estabelecida do grupo entre a história de Gregório e a história 
de formação do povo brasileiro como desfecho de um texto 
produzido coletivamente.

De fato, Gregório usa óculos, tem aquele olhar bondoso 
que aparece nas imagens do bom velhinho e possui uma 
barba branca de tamanho médio, embora seja nortista, o que 
já não favorece tanto a semelhança com Noel. Contudo, o 
encantamento provocado nas turmas com suas histórias não 
deixou nada a dever ao mito do velhinho que distribui presentes 
para todas as crianças na noite de natal. 

O encantamento provocado em mim diante da empatia que 
se estabeleceu entre narrador e ouvintes durante a contação, 
levou-me a identifi car Gregório à fi gura de Paulo Freire, em 
diversos sentidos. Principalmente quando diz da palavra que: 
“expressando a sua real linguagem, os seus anseios, as suas 
inquietações, as suas reivindicações, os seus sonhos”, se 
fazem “grávidas de mundo” (FREIRE, 1992 p. 20). Se a ideia 
apresentada por Freire está ligada à alfabetização de jovens e 
adultos, podemos refl etir sobre a importância destas possíveis 
compreensões acerca da realidade pela linguagem também 
em outros contextos ligados à leitura tal como a contação de 
histórias.

Tal condição da palavra, que produz ou pode produzir 
diversos sentidos, dialoga com a condição de reconhecimento 

10 - Redação coletiva realizada pela professora Maria Valéria de Oliveira e corrigida por ela com os alunos de 7º ano da Escola Estadual de Ensino Supletivo 
Pedro Ernesto do Rio de Janeiro, em seu último ano de existência. Escola foi extinta e recém municipalizada, em 2012.   
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do outro, presentes na fala de Daniele e na fala de Benita sobre 
o encantamento das histórias como espaço de liberdade. Os 
três aspectos que trouxe em diálogo nesta experiência retomam 
a um posicionamento de responsabilidade e necessidade da 
escuta do outra como condição para o contador de histórias que 
me remete ao conceito de escuta - sensível de Barbier (2002).    

          
“Sem dúvida, deve-se saber apreciar o “lugar” 
diferencial de cada um dentro de um campo de 
relações sociais para se poder escutar sua palavra ou 
sua aptidão criadora. Mas a escuta sensível se recusa 
a ser uma obsessão sociológica fi xando cada um em 
lugar e lhe negando uma abertura a outros modos 
de existência além daqueles impostos pelos papéis e 
pelo status. Ainda mais, a escuta sensível pressupõe 
uma inversão da atenção. Antes de situar uma pessoa 
em “seu lugar” começa-se por reconhecê-la em “seu 
ser”, dentro da qualidade de pessoa complexa dotada 
de uma liberdade e de uma imaginação criadora” 
(BARBIER, 2002. p.2).

Talvez este exercício de inversão da atenção - de liberdade, 
do sonho, da interação e do respeito – seja necessário nos 
campos de ações da cultura e da educação para que nos lembre, 
sempre, nossa condição e nossa humanidade.
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Resumo

Em nosso trabalho de pesquisa procuramos apreender 
algumas representações do jovem leitor contemporâneo e de suas 
práticas de leitura, em especial, daqueles que atuam, ao mesmo 
tempo, como novos leitores e (novos) críticos da obra de Machado 
de Assis. Neste trabalho, analisaremos um corpus constituído 
por duas resenhas de obras machadianas, produzidas por uma 
leitora participante da rede social SKOOB, apoiando-nos teórica e 
metodologicamente na Análise do Discurso de orientação francesa 
e na História Cultural do livro e da leitura. Nosso objetivo é levantar 
algumas características da escrita dessas resenhas que possam nos 
fornecer subsídios para a depreensão de traços característicos das 
representações sobre o leitor e a leitura presentes na construção 
deste tipo de texto. Observamos com a análise que esse leitor 
jovem, que se vale das novas tecnologias eletrônicas de produção e 
circulação de textos, está suscetível, como expresso na escrita das 
resenhas selecionadas, às injunções das novas formas de produção 
e circulação dos textos, de um lado, e às injunções das instituições 
clássicas de julgamento e validação de textos de origem literária, 
de outro. A linguagem empregada e, particularmente, a variação 
de registro (formal e informal) num mesmo texto são um indício 
peculiar do impacto que as formas eletrônicas de produção e acesso 
a textos podem exercer sobre as práticas leitoras e de produção de 
textos na atualidade.

Palavras-chave

Leitor contemporâneo; análise do discurso; história cultural.

Abstract

In our research we seek to apprehend some representations 
of contemporary young readers and their reading practices, 
especially those that operate, at the same time, as new readers 
and (new) reviewer of Machado de Assis. In this paper, we 
analyze a corpus of works by two reviews of Machado de Assis, 
produced by a reader    who is a user of the social network 
named Skoob, based on the theoretical and methodological 
guidance  of the French Discourse Analysis and the  Cultural 
History of books and reading. Our aim is to raise some of these 
features of reviews writing that can lead us for the apprehension 
of the characteristic features of the representations of the 
reader and reading, in the construction of this kind of text.We 
has observed with the analysis that this new kind of reader, 
which takes advantage of new electronic technologies of 
production and circulation of texts, it is liable to impositions 
of new forms of production and circulation of texts, as we 
observed in the selected reviews writing , on the one hand, and 
to the impositions of the classical institutions of judgment and 
validation of literary source texts on the other. The language 
which is used, and particularly the variation of register (formal 
and informal) in the same text are  indications of the impact 
that this peculiar shape of production, the  electronic shape,can  
have on  readings and text production today.

 
Keywords

Contemporary reader; discourse analysis; cultural history.
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Mutações técnicas na produção e circulação de textos e a 
prática do comentário:

 A emergência e difusão da internet trouxeram 
transformações de ordem tecnológica e técnica além de 
práticas, relacionadas à produção e circulação de textos de 
diversas origens e tipos, permitindo a expansão na divulgação 
de opiniões em torno dos mais variados assuntos de maneira 
direta e relativamente autônoma, sem a necessidade expressa 
de mediadores, ou seja, de que editores ou instituições validem, 
confi rmem ou aprovem os pontos de vista divulgados. Nesse 
contexto, o sonho enunciado por Kant no qual “[...] cada um 
fosse ao mesmo tempo leitor e autor, [...] emitisse juízos sobre 
as instituições de seu tempo, quaisquer que elas fossem e [...], 
ao mesmo tempo, pudessem refl etir sobre o juízo emitido pelos 
outros” (CHARTIER, 1998, p. 134) torna-se realidade com a 
emergência e as possibilidades estabelecidas pela Web 2.0.

 Desde sua criação, aumentou não apenas o número de 
pessoas que passaram a ter acesso à internet, mas também à 
banda larga, às contas em e-mail, a blogs, a domínios web além da 
participação dos internautas em chats, na escrita de enciclopédias 
e dicionários coletivos e sua fi liação a redes sociais voltadas para 
o entretenimento, relacionamento, interlocução sob diversos 
temas (literatura, artes, ciências, entre outras). É possível afi rmar 
hoje que nunca se produziu e se publicou tantos textos, nunca 
foi tão fácil ter acesso ao volume de conhecimento (do científi co 
ao útil, até o mais banal), assim como nunca foi tão difícil não 
se perder e se enganar pelas possibilidades do hipertexto e pelo 
excesso de informações e sua relativa indistinção de origem nas 
páginas que se acumulam abertas em uma mesma tela. 

Considerando esse quadro, abordaremos neste estudo, a 
partir do levantamento e análise de alguns textos que circulam 
livremente na web, algumas prováveis mudanças, assim como 
continuidades, empreendidas nas práticas de leitura e de 
escrita na contemporaneidade, focalizando nossa análise no 
modo como novos leitores de Machado de Assis comentam e 
compartilham a leitura que fazem de obras deste autor, com o 
objetivo de promover a leitura (ou não) das obras comentadas e 
de se promover como leitor. 

Ao os designarmos por novos leitores, retomamos 
aqui o termo empregado por historiadores culturais da 
leitura, atribuído àqueles que, em diferentes períodos da 
história, tiveram acesso a textos que não lhes tinham sido 
originalmente destinados, por pertencerem a grupos sociais 
distintos daqueles dos produtores dos textos e dos leitores 
por estes visados. Assim, esses textos, oriundos de um espaço 
cultural muitas vezes elitizado cujos valores, modelos e 
formas de interpretação eram, em alguma medida, estranhos 
a leitores de camadas populares, mas por razões de produção 
e circulação editorial inesperadas, chegaram às mãos destes 
seus novos leitores2. Por não compartilharem dos mesmos 
princípios culturais de leitores eruditos, esses novos leitores3 
se valiam de estratégias e exerciam práticas de leitura por 
vezes muito distintas daquelas ensejadas ou pressupostas 
pelo autor ou pelo editor dos textos, pertencentes a outra 
comunidade de leitores, ou mesmo pelo universo cultural 
que regulava os valores simbólicos dos textos, as formas 
de sua interpretação e sua destinação para uma determinada 
comunidade, num certo espaço e tempo, tal como o faz o 
universo acadêmico. Essa perturbação na destinação dos 

2 - São conhecidas as pesquisas históricas desenvolvidas por Roger Chartier (1999; 2003, por exemplo) sobre a Bibliothèque Bleu e seus leitores, assim como 
as pesquisas de Carlo Ginzburg (1987), Jean-Marie Goulemot (1981), Daniel Roche (1982), Jean Hébrard (2005), entre outros, sobre leitores populares, do 
século XVI ao XIX, que, em sua maioria autodidatas, se apropriaram de textos de circulação restrita a grupos sociais mais familiarizados com a cultura escrita, 
e que a partir de seu instrumental mental e cultural específi cos, fi zeram usos e interpretações peculiares, por vezes confl itantes com aqueles idealizados pelos 
autores e efetivados por seus leitores objetivados inicialmente.
3 - Designamos ainda por novo leitor aquele que, dito de origem e cultura popular, representa um fi lão comercial importante e intensamente explorado pelas 
(velhas e novas) mídias, cujo perfi l é bastante impreciso (porque amplo e variado conforme as particularidades do objeto cultural e dos textos que lhe são 
destinados) e ao qual nos cabe delinear a partir da análise de estratégias de escrita textuais e editoriais empregadas na construção dos textos, assim como por 
meio de entrevistas e de análise de comentários dos próprios leitores sobre o que e como leram.
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textos a um público leitor específi co se deu de diferentes 
formas ao longo da história. Na atualidade, ela é tributária em 
grande medida das novas formas de reprodução e circulação 
eletrônicas de textos antes manuscritos ou impressos e 
hoje disponíveis também virtualmente, que não apenas são 
lidos sob essa forma mas também comentados, avaliados, 
resumidos segundo princípios e modelos de interpretação 
bastante variados.

Vinculados ao Projeto de pesquisa desenvolvido junto 
ao LIRE4 (Laboratório Interdisciplinar de estudos sobre 
as Representações do leitor brasileiro contemporâneo), 
cujo objetivo geral é o de apreender e descrever práticas 
contemporâneas de leitura e de escrita, buscaremos neste 
trabalho abordar em especial não necessariamente o que esse 
leitor diz sobre a obra que lê, ou seja, não apenas o que ele 
destaca, ignora, detalha ou resume da narrativa das obras lidas, 
mas, sobretudo buscar descrever quais são as estratégias de 
escrita mobilizadas para a produção dos comentários que ele 
faz acerca da obra e do autor. Partimos do pressuposto de que 
a apreensão de algumas dessas estratégias de escrita possa nos 
fornecer indícios de como ele se apresenta e se constitui como 
sujeito leitor, avaliando, por exemplo, a convivência entre um 
tom conversacional leve, voluntário, aparentemente autônomo 
e de registro informal e eventuais ecos ou atravessamentos do 
discurso da crítica autorizada e acadêmica paradoxalmente 
presentes em seu modo de comentar o texto lido.

Para esta análise, mobilizaremos duas teorias 
contemporâneas que abordam a leitura como fenômeno 
discursivo: a Análise do Discurso de orientação francesa 
(AD) e a História Cultural (HC) da leitura. Essas duas teorias 
compartilham o princípio segundo o qual todo enunciado (em 
sua produção e em sua recepção) está sujeito a um sistema de 
restrições, de coerções quanto ao “quê” e ao “como” se pode 
e se deve enunciar e quanto ao “quê” e ao “como” se pode e 
se deve ler/interpretar. Se a primeira teoria o faz no que diz 
respeito às restrições que a leitura sofre em relação aos sentidos 

que podem ou não ser atribuídos a um texto, pois, segundo 
Possenti (1999) “para a AD, é consensual que um discurso não 
circula em qualquer lugar, que não toma livremente uma forma 
genérica qualquer e que não pode ser interpretado de qualquer 
maneira por qualquer um” (POSSENTI, 1999, p. 22), a segunda 
teoria, da HC, o faz com relação às restrições de interpretação 
que um texto pode sofrer se se altera seu meio de circulação, 
ou seja,

há algo da ordem da materialização e da circulação que 
faz com que um texto seja lido de um modo e não de 
outro, algo que incide sobre os sentidos passíveis de 
serem produzidos no interior de uma imanência textual, 
que se liga, para além do caráter sócio, histórico e 
ideológico da língua, às propriedades e ao regime de 
circulação defi nidos por seu suporte [...]. (CURCINO, 
2006, p.5)

Assim, por meio levantamento de algumas regularidades 
linguísticas (seleção lexical, formas de projeção enunciativa 
do autor e do leitor das resenhas, extensão das orações e dos 
períodos) e textuais (variações nas regras do gênero, formas de 
ilustração de sua construção composicional), e apoiando-nos 
nessas teorias que se ocupam do modo como os textos são lidos 
e interpretados, buscaremos levantar as diferentes ordens de 
coerção que regulam a produção dos comentários sobre a obra 
de Machado de Assis e circulam sob a forma de resenhas em 
redes sociais específi cas, indiciando-nos traços do modo como 
esses leitores-comentadores lêem e comentam as obras lidas.

Machado de Assis e seus comentadores na atualidade: 

Uma rápida busca pela internet nos permite localizar uma 
série de sites que divulgam, comentam e disponibilizam obras 
de diversos fi lões e gêneros. As redes sociais de leitores (para 
quem lê, para quem gosta de ler e para quem, enfi m, deseja um 
espaço de expressão e de visibilidade sobre seu comportamento 

4 - Trabalho oriundo do Projeto de Pesquisa “Práticas de escrita e representações de leitura: a construção discursiva do novo leitor na mídia” que conta com 
apoio FAPESP 2010/16139-0.
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leitor) são um exemplo de como o interesse pela leitura se 
desenvolve atualmente, ou ao menos se manifesta como tal 
em função da cultura da visibilidade em que vivemos. Essas 
redes sociais, que se constituem em nome do interesse comum 
pelos livros, se multiplicam e ampliam seus membros. A 
rede SKOOB5 é um exemplo. Ela se designa como a maior 
comunidade de leitores do Brasil, cujo objetivo é permitir a seus 
membros tornar públicas suas leituras, seus livros preferidos, 
seus comentários e críticas, suas sugestões de leitura, e também 
divulgar produtos de editoras afi ns. Uma rápida olhada pelo site 
permite observarmos o ecletismo de seus membros leitores. É 
possível, no entanto, classifi carmos, de modo mais geral, essa 
rede social como composta especialmente por jovens leitores, 
pelas fotos dos membros, presentes nas páginas do Twitter, do 
Orkut e do FaceBook da SKOOB, assim como em função de 
alguns indicadores, apresentados na página principal, a saber, 
aquele relativo aos livros mais lidos: Harry Potter e a Saga 
Crepúsculo; e aqueles relativos aos livros que estão sendo lidos 
ou que estão entre aqueles que se deseja ler, a saber: Crônicas 
de Nárnia etc. 

Embora predominem os comentários sobre livros atuais, 
best-sellers, autoajuda, etc. com especial ênfase àqueles 
voltados para o público jovem, alguns clássicos da literatura 
brasileira também são comentados, como exemplifi cam os dois 
textos que analisaremos aqui, produzidos acerca dos livros de 
Machado de Assis, quais sejam: Memórias Póstumas de Brás 
Cubas e Quincas Borba.

Os dois textos comentando as obras do autor foram postados 
pela mesma leitora, Li da Lua, e publicados na rede social de 
leitores SKOOB6 com o objetivo de assinalar sua participação 
no Desafi o Literário7, uma gincana literária que consiste no 
compromisso de seus participantes de lerem de 12 a 24 livros 
de literatura, de variados gêneros, e comentá-los na web no 
período de um ano, concorrendo, ao fi m do desafi o, a alguns 

prêmios como livros e marcadores de livros.
 Li da Lua8, diz, em seu perfi l, ser bahiana, ter 28 anos, 

e ter lido até o momento 246 livros, além de outros 2, que está 
lendo e de outros 44 que pretende ler. Segundo ela, no momento, 
ela não relê nenhum, tendo já abandonado 4 que iniciou e não 
consegui fi nalizar a leitura. Já produziu e publico 89 resenhas 
dos livros lidos, tendo avaliado (ou ainda classifi cado com 1, 2, 
3, 4 ou 5 estrelas) 240 livros citados no site. Anuncia ainda que 
possui 54 livros, dos quais ela se dispõe a trocar 5 deles. Seu 
“paginômetro” é de 78.864 páginas lidas, o que signifi ca que 
a média de páginas de seus livros lidos é de aproximadamente 
320. Trata-se, sem dúvida, de uma leitora extensiva, ou seja, 
que lê vários livros, rápida e constantemente, como podemos 
deduzir a partir de suas listas de livros divulgadas na rede 
social:

Tabela 1 - Metas de Leitura e Livros desejados

META DE LEITURA LIVROS DESEJADOS
Título Autor Título Autor

E não sobrou 
nenhum

Agatha Christie O último desejo Andrzej 
Sapkowski

A Hora das 
Bruxas

Anne Rice A Hora das 
Bruxas

Anne Rice

A Hora das 
Bruxas 

Anne Rice A Maldição do 
Tigre

Colleen Houck

A Maldição do 
Tigre

Colleen Houck A Descoberta 
das Bruxas

Deborah 
Harkness

A Cabana do Pai 
Tomás

Harriet Beecher 
Stowe

A Fúria dos Reis George R. R. 
Martin

As Esganadas Jô Soares A Tormenta de 
Espadas

George R. R. 
Martin

5 - Disponível em: http://www.skoob.com.br. Consulta feita em Janeiro de 2012.
6 - Disponível em:  http://www.skoob.com.br/ . Consulta feita em 25 fev. 2012.
7 - Disponível em: http://desafi oliterariobyrg.blogspot.com . Consulta feita em Janeiro de 2012.
8 - Disponível em:  http://www.skoob.com.br/usuario/258530-li-da-lua. Consulta feita em 25 fev. 2012.
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Chocolate Joanne Harris A Guerra dos 
Tronos

George R. R. 
Martin

Caim José Saramago Ovelha negra Georgette Heyer
A Casa das sete 
mulheres

Letícia 
Wierzchowski

Runas Harris, Joanne

A mesa voadora Luis Fernando 
Verissimo

Essas Coisas 
Ocultas

Heather 
Gudenkauf

Helena Machado de 
Assis

A mulher de 
trinta anos

Honoré de 
Balzac

A Casa da 
Floresta

Marion Zimmer 
Bradley

A Sociedade do 
Anel

J. R. R. Tolkien

Mil dias em 
Veneza

Marlena de 
Blasi

As Duas Torres J. R. R. Tolkien

Entre Dois 
Palácios

Nagib Mahfuz O Retorno do 
Rei

J. R. R. Tolkien

O Jardim do 
Passado

Nagib Mahfuz Dezesseis luas Kami Garcia, 
Margaret Stohl

O Palácio do 
Desejo

Nagib Mahfuz Entre Dois 
Palácios

Nagib Mahfuz

A Pirâmide 
Vermelha 

Rick Riordan O Palácio do 
Desejo

Nagib Mahfuz

Carrie, a 
estranha

Stephen King O jardim do 
passado

Nagib Mahfuz

O nome da rosa Umberto Eco Dragões de Éter Raphael 
Draccon

O Corcunda de 
Notre-Dame

Victor Hugo Dragões de Éter Raphael 
Draccon

Lolita Vladimir 
Nabokov

Dragões de Éter Raphael 
Draccon

A Pirâmide 
Vermelha

Rick Riordan

Os Homens que 
não amavam as 
mulheres

Stieg Larsson

A Menina que 
brincava com 
fogo

Stieg Larsson

A Rainha do 
Castelo de Ar

Stieg Larsson

Viva Chama Tracy Chevalier
Assinado, Mata 
Hari

Yannick Murphy

Tabela 2 - Livros abandonados e favoritos

LIVROS ABANDONADOS LIVROS FAVORITOS
Título Autor Título Autor

Os Irmãos 
Karamázov

Fiódor 
Dostoiévsky

Os Sete André Vianco

O Evangelho 
segundo Jesus 
Cristo

José Saramago Memórias de 
uma Gueixa

Arthur Golden

Cheio de charme Marian Keyes  O Continente; 
Vol. 2

Erico Verissimo

A sociedade 
secreta mais 
perversa da 
História

Shelley Klein O Continente 
vol. 1

Erico Verissimo

Cem anos de 
solidão

Gabriel García 
Márquez

O amor nos 
tempos de cólera
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Viva o Povo 
Brasileiro

João Ubaldo 
Ribeiro

O Alienista Machado de 
Assis

Dom Casmurro Machado de 
Assis

A menina que 
roubava livros

Markus Zusak

O físico Noah Gordon

O gosto eclético da leitora se confi rma nessas listas que 
indicam suas metas de leitura, seus livros desejados, seus 
livros favoritos e seus livros abandonados. Há o predomínio 
de literatura contemporânea e de origem internacional cujos 
títulos são relativamente conhecidos por fi gurarem, boa parte 
deles, entre as listas dos mais vendidos nessas duas últimas 
décadas. 

Podemos observar ainda uma certa discrepância 
proporcional em relação aos tipos de livros declarados como 
livros favoritos em relação aos livros declarados como aqueles 
que se objetiva ler e aqueles que se objetiva ter. Enquanto fi gura 
um número maior de livros da literatura clássica, nacional e 
internacional, com títulos consagrados pela crítica literária e 
acadêmica, na lista de livros favoritos, predominam os títulos de 
origem internacional, atuais e oriundos de lista dos best-sellers. 
Entre as razões que poderíamos aventar como explicativas dessa 
discrepância encontram-se, sem dúvida, por um lado, o impacto 
da divulgação midiática sobre a circulação dos títulos de best-
sellers (sob a forma da publicidade editorial, ou da adaptação 
para fi lmes e seriados, ou da indicação dos títulos nas listas 
de mais vendidos, ou da maior e mais efetiva distribuição e 
disponibilidade dos títulos nas livrarias, etc.) e, por outro, os 
discursos que circulam sobre a leitura e sobre os livros, que 
se caracterizam por sua origem intitucional e simbolicamente 
validada, que são reproduzidos porque anteriormente aprovados 
e indicados pela crítica literária e acadêmica e divulgados e 
reiterados em âmbito escolar nos diversos níveis de formação.

Essas listas de livros, além de nos fornecerem 
informações acerca da dimensão comercial e social da 
leitura na atualidade, em conjunto com outros dados tais 
como as resenhas de obras específi cas que analisaremos a 
seguir, podem ampliar e contribuir para uma análise mais 
consistente, e de uma perspectiva discursiva e cultural, das 
práticas e representações de leitura que se manifestam na 
atualidade. 

Se antes, era um desafi o para os historiadores culturais 
obterem fontes diretas (impressões, depoimentos, diários, 
comentários de leitores sobre obras lidas) para a escrita da 
história das práticas de leitura do passado, hoje, multiplicam-
se os meios (e o interesse) para a exposição, por vezes em 
excesso, de quem nós somos e/ou de quem esperamos parecer 
ser. 

No caso da leitura, e de nossa imagem de leitor, 
os comentários presentes nos mais variados sites de 
relacionamento, em redes sociais diversas, permitem um 
acesso privilegiado a essas representações que frequentam o 
imaginário coletivo sobre o que é legítimo declarar sobre o 
que lemos. Por se tratar de uma obra clássica da literatura 
brasileira e de um escritor-símbolo e consagrado da produção 
literária nacional, observamos, pelo simples fato dele fi gurar 
entre os livros resenhados, a confi rmação desse seu status 
entre diferentes públicos. 

Na fi gura 19, encontra-se uma resenha postada por 
um dos participantes do Desafi o Literário 2011, na qual 
fi guram a capa do livro e algumas informações sobre a 
obra, apresentadas pela leitora que a classifi ca como “quatro 
estrelas” e, por meio de outras sinalizações, indica que o 
livro em questão foi lido, mas não é um de seus favoritos, 
nem tampouco um daqueles que ela deseja ter, ou que 
trocaria, emprestaria ou possui.

9 - Disponível em: http://www.skoob.com.br/estante/resenha/8534540  . Consulta feita em 25 fev. 2012.
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Trata-se de uma edição contemporânea, publicada por uma 
editora relativamente reconhecida por publicar textos didáticos 
e de literatura infanto-juvenil. O primeiro enunciado da resenha, 
designado como sinopse, contém uma síntese padrão do 
conteúdo da obra e, em conformidade com uma prática muito 
comum da produção e circulação de textos pela rede eletrônica, 

corresponde a um fragmento presente em vários outros sites de 
apresentação deste livro, constatável por meio de uma pesquisa 
em motores de busca comuns.

Este tipo de plágio parcial é prática bastante comum na web, 
o que se exemplifi ca com a Figura 210, na qual constatamos a 
mesma ‘sinopse’ de apresentação da obra. 

Figura 1 - Resenha: Memórias Póstumas de Brás Cubas

10 - Disponível em: http://pamelachris.blogspot.com/2011/11/memorias-postumas-de-bras-cubas-machado.html. Consulta em Fevereiro de 2012.
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A apropriação de fragmentos de comentários das mesmas 
obras, disponíveis em diferentes sites, demonstra não apenas 
uma prática de composição textual ‘facilitada’ por técnicas de 
recorte e colagem, comuns nas novas formas de tecnologia 
eletrônica de produção e circulação de textos. São excertos 
que, nestes dois exemplos, funcionam como epígrafe dos 
comentários, e cuja origem normalmente pode ser atribuída 
a sites de livrarias e sebos virtuais, sinalizado sobretudo pela 
recomendação, comum desses sites, de que se trata de uma 
“Leitura obrigatória!”. O uso desses excertos atesta não apenas 

essa prática de composição textual característica da atualidade, 
como também uma espécie de validação, de apropriação de 
uma voz autorizada para sintetizar o conteúdo de uma obra 
literária importante. 

Na resenha apresentada na Figura 1, observamos uma 
mudança de registro linguístico sintomática das injunções 
atuais sobre a escrita de comentários em redes sociais, coerções 
estas produzidas, de um lado, pelo meio técnico de produção e 
circulação, de outro pelo universo que trata do objeto comentado. 
A linguagem empregada nas redes sociais assume um tom 

Figura 2 Resenha de Memórias Póstumas de Brás Cubas
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familiar, próprio das conversações face-a-face, reproduzidos 
na escrita pelo emprego de formas coloquiais e pela simulação 
de sons da oralidade, como verifi camos em: “Bom, lerei o que 
Brás Cubas tem a relatar! Rs”. O encadeamento imediato, na 
organização do texto, entre o enunciado da ‘sinopse’ padrão e o 
enunciado da opinião da leitora produz uma quebra da coesão 
linguística, assinalando os modos de produção que constituem 
o texto.

Esses traços da informalidade, próprios de uma conversação 
entre amigos, reitera-se ao longo do texto, como exemplifi ca o 
terceiro parágrafo, no enunciado: “[...] acho que não estou no 
astral para ler Machado esses dias”. O emprego de uma gíria e, 
de certo modo, de uma metonímia ao se referir não aos textos 
específi cos, mas ao autor, sugerem um grau de intimidade, 
respectivamente, com o público leitor a que se dirige; assim 
como com o autor da obra, interpelado somente por seu 
primeiro nome. 

Como se vê, a leitora não tem a preocupação formal, em 
sua resenha, de apresentar elementos que caracterizam esse 
gênero, como o narrador, personagens, enredo, clímax, anti-
clímax, ambiente, tempo e forma da narrativa. Ela contenta-
se em opinar criticamente sobre a maneira como Brás Cubas 
vivia sua vida, identifi cando-se com a mesma: “Boa dele!”. 
Embora não atenda a todos os critérios formais de uma resenha, 
a leitora vale-se de uma citação da obra de modo a corroborar 
o seu comentário. Assim, articulam-se em seu texto práticas de 
escrita próprias do gênero tradicional e do exercício da crítica 
de origem erudita, com práticas de escrita comuns à produção 
de comentários em redes sociais. 

Considerações fi nais

Este estudo teve como objetivo compreender algumas 
práticas de leitura e escrita de comentários de leitores comuns 
e da atualidade. Vimos, brevemente, que os comentários não 
correspondem ao exercício de um leitor legitimado a comentar 
criticamente obras literárias, mas que o faz com as possibilidades 
inauguradas pela Web 2.0. 

Esse leitor apropria-se dos textos de maneira peculiar, 

não atento às injunções formais e acadêmicas que, no entanto, 
atuam sobre sua escrita. Ele também submete-se à ordem e 
ao padrão de escrita próprios do universo das redes sociais, 
falando a seu leitor como a um próximo, de maneira íntima e 
informal. Esse leitor, consciente do imaginário que predomina 
sobre a leitura, e sobre o que é ser leitor de certas obras, assume 
o modo de falar próprio daqueles autorizados a falar dos textos, 
assim como relativiza sua competência como comentador de 
obra literária.

Esse leitor, portanto, lê e produz seus comentários 
conforme duas injunções, duas ordens discursivas que atuam 
sobre o que ele interpreta e diz de sua interpretação: por um 
lado, a injunção material, relativa ao modo de circulação dos 
comentários e responsável pelo tom informal, conversacional, 
íntimo estabelecido no texto por meio de diferentes estratégias 
de escrita (escolhas lexicais, um padrão sintático simples, uma 
estrutura linear de produção do resumo da narrativa, etc.); por 
outro lado, há a injunção institucional, que implica um modo 
de comentar segundo um modelo, ou eco, da crítica literária 
convencional, escrita e tradicional. Assim, conforme a AD e a 
HC, toda leitura é fruto de um exercício de interpretação sempre 
suscetível a injunções de diversas ordens (técnicas, culturais, 
sociais, institucionais, históricas etc). Nossas interpretações, 
portanto, são uma síntese do exercício criativo e, em certa 
medida, singular e individual submetido aos limites e coerções 
tecnosocioculturais da modernidade, e que se manifestam em 
nossos comentários sobre o lemos.
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Resumo

Nosso objetivo, no presente trabalho, é propor uma refl exão 
sobre a relação que existe entre o conhecimento das letras e 
as hipóteses de escrita entre alfabetizandos adultos. Para tanto, 
selecionamos 40 adultos, em diferentes níveis de escrita (10 
do nível pré-silábico, 10 silábicos, 10 silábico-alfabéticos e 
10 no nível alfabético) a partir de uma atividade de notação, e 
em seguida, realizamos atividades de conhecimento das letras 
(identifi cação, nomeação e produção). Ao analisar os dados 
obtidos, identifi camos que, tal como já observado entre crianças, 
o conhecimento das letras não garantiu o seu uso com valor 
sonoro convencional, ou seja, não existiu uma relação linear 
entre aqueles conhecimentos. Isto nos leva a a reiterar que a 
escrita alfabética não é um código, mas um sistema que precisa 
ser compreendido e construído pelo aprendiz, e a questionar a 
relevância de um ensino que priorize a aprendizagem isolada 
das letras, antecedendo a aprendizagem da leitura e da escrita.

Palavras-chave

Sistema de notação alfabética; conhecimento das letras; 
alfabetização de jovens e adultos.

Abstract

Our goal in this paper is to propose a refl ection on the 
relationship between knowledge of letters and the chances 
of writing among adult learners. To this end, we selected 40 
adults, written at different levels (level 10 pre-syllabic, syllabic 
10, 10 alphabetic and syllabic-alphabetic level 10 in) from an 
activity rating, and then perform activities of knowledge letters 
(identifying, naming and production). When analyzing the 
data obtained, we found that, as already observed in children, 
knowledge of the letters did not ensure its use with conventional 
sound value, ie, there was a linear relationship between that 
knowledge. This brings us aa reiterate that alphabetic writing 
is not a code, but a system that needs to be understood and 
constructed by the learner, and to question the relevance of an 
education that focuses on learning the letters alone, prior to 
learning to read and write.

Keywords

Alphabetical notation system; knowledge of letters; youth 
and adult literacy.
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Introdução

Estudos realizados vêm mostrando a adequação de se levar 
em conta o contexto e o processo de construção do conhecimento 
do educando adulto (AZEVEDO, LIMA, MORAIS, 2008), 
além de se pensar um ensino que considere a alfabetização 
como uma reconstrução, pelo aprendiz, do sistema de notação 
alfabética (doravante, SNA), o que implica na compreensão 
do processo de construção daquele sistema e de suas regras de 
produção.

Com base nisto, e sabendo que o ensino da língua escrita 
em alguns casos ainda ocorre a partir da concepção de língua 
como transcrição gráfi ca – onde primeiro se ensina as letras 
ou sílabas isoladamente, para depois inserir os alunos em 
práticas de leitura e escrita reais –, percebemos a necessidade 
de investigar a construção do conhecimento, pelos adultos, do 
sistema de notação alfabética e a relação desta construção com 
a aprendizagem das letras. 

A importância do objeto do conhecimento no processo de 
alfabetização

Considerar o processo de leitura e escrita como 
representação remete à necessidade de levar em conta que 
os alfabetizandos apresentam, mesmo não tendo iniciado o 
processo de escolarização, concepções de escrita.

Neste sentido, conhecer, por exemplo, o nome das letras 
não signifi ca compreender o SNA (conforme Ferreiro 1985), 
e dar prioridade a nomes de letras, signifi caria considerar 
somente os aspectos gráfi cos da escrita. Neste caso, não se 
levaria em conta, por exemplo, que o aprendiz pode apresentar 
certo domínio na escrita, mesmo sem conhecer os nomes de 
todas as letras (Cf. LEITE, MORAIS, 2008). 

Ferreiro (1985) destaca que a construção do SNA ocorre a 
partir de um processo no qual a criança, inicialmente, distingue 
o desenhar do escrever, estabelecendo, em seguida, critérios 
para diferenciar esta escrita, passando, fi nalmente, a identifi car 
as semelhanças e diferenças entre os signifi cantes sonoros. Esta 

última etapa, por sua vez, se organiza a partir das hipóteses de 
escrita que são identifi cadas como silábica, silábico-alfabética 
e alfabética. 

No caso da escrita silábica, os aprendizes percebem que 
uma palavra pode ter correspondência com a quantidade de 
partes (sílabas) que se reconhece na emissão oral, ocorrendo 
momentos em que o aprendiz crê que para cada sílaba 
pronunciada deve colocar uma letra (período denominado por 
alguns educadores como silábico “quantitativo”) e uma outra 
fase em que cada letra usada corresponde, convencionalmente, 
a um som da sílaba falada (período “silábico qualitativo”). 
Após uma etapa de transição (hipótese “silábico-alfabética”), 
onde o aprendiz descobre que a silaba não pode ser considerada 
como a menor unidade, compreende, defi nitivamente, que o 
que o SNA nota são unidades sonoras menores, os fonemas, 
das palavras que pronuncia (FERREIRO, 1985). Este percurso 
evolutivo também é identifi cado entre os adultos, apesar dos 
mesmos não apresentarem difi culdades em distinguir o desenho 
da escrita. (FERREIRO et al, 1983). 

O papel do conhecimento dos nomes das letras na 
aprendizagem do sna: algumas evidências recentes

Leite e Morais (2008) procuraram investigar como o 
desenvolvimento do conhecimento do nome das letras interage 
com a psicogênese da escrita, durante a aprendizagem da 
leitura e da escrita. Para tanto, os mesmos autores realizaram 
um exame longitudinal, feito em cinco ocasiões durante o ano 
letivo, com 12 crianças, sendo seis de uma escola particular e as 
outras seis de uma escola pública. As crianças se encontravam 
em diferentes níveis conceituais de escrita. A cada situação de 
exame, durante o ano letivo, inicialmente, foi pedido que as 
crianças realizassem uma atividade de notação, para observar 
as hipóteses de escrita e leitura; em seguida foram apresentadas 
para as mesmas as letras do alfabeto, para que então as 
nomeassem.

O reconhecimento das letras não se apresentou de 
forma linear quanto à evolução da escrita. Desta forma, foi 
possível identifi car que algumas crianças com hipóteses 
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menos avançadas apresentavam melhor desempenho no 
reconhecimento das letras do que outras que se encontravam 
em hipóteses mais avançadas. Os autores verifi caram, ainda, 
que na medida em que as crianças avançaram em relação às 
hipóteses mais avançadas de escrita, também aumentaram os 
acertos em relação ao reconhecimento das letras. 

Num outro estudo, Ferreira (2005) realizou uma pesquisa 
quase experimental com 35 crianças de uma escola pública, com 
faixa etária entre seis e sete anos. As crianças foram avaliadas 
e pareadas conforme o nível de escrita, o nível de consciência 
fonológica e o conhecimento de letras. Dentre os principais 
resultados, identifi cou-se que estes conhecimentos ocorrem de 
forma paralela, apesar de não serem totalmente independentes. 
Verifi cou-se que o desenvolvimento de um fator desencadeava 
a evolução dos outros. A autora destaca que, sendo a escrita um 
objeto de conhecimento, a sua compreensão deve ocorrer a partir 
da refl exão sobre o sistema, razão por que simples explicações 
do professor ou exercícios mecânicos não possuem sentido.

Em outro estudo longitudinal realizado por, Cardoso-Martins 
e Batista (2005), procurou-se verifi car se crianças com idade entre 
4 e 5 anos utilizavam o conhecimento do nome das letras para 
conectar a escrita à fala. Esse estudo foi realizado com vinte e 
cinco crianças, que eram solicitadas a nomearem e identifi carem 
as letras do alfabeto e a ler e escrever algumas palavras. De 
acordo com as autoras, o desenvolvimento da escrita encontrar-
se-ia estreitamente relacionado ao conhecimento das letras. 
Enfatizou-se, neste trabalho, que ao “conectar” o que se diz ao 
que se escreve, os alunos se benefi ciariam do nome das letras. 
Tal pesquisa mostra-se atrelada, ao nosso ver, a uma concepção 
de escrita enquanto código, onde a apropriação do SNA resumir-
se-ia a uma simples associação da escrita à fala. Desconsideraria, 
desta forma, a construção conceitual que o aprendiz precisa 
viver, para compreender nosso sistema alfabético. 

Revisando a literatura, não encontramos pesquisas recentes 
e com sujeitos brasileiros, que tratassem do mesmo tema, 
considerando aprendizes jovens e adultos, o que nos motivou 
a propor a presente investigação. Por outro lado, considerando 
que as pesquisas relatadas envolviam apenas algumas 
habilidades de conhecimento das letras (como a nomeação ou a 

identifi cação), resolvemos avaliar, simultaneamente, diferentes 
habilidades daquele tipo de conhecimento.

Metodologia

A presente pesquisa, de caráter experimental, se realizou 
a partir de uma perspectiva qualitativa e quantitativa, em um 
período de cinco meses. 

Participaram 40 jovens e adultos, que se encontravam em 
salas de aula do programa Brasil Alfabetizado e do módulo 1 
da rede municipal da região metropolitana de Recife. A decisão 
por este público se deu pelo fato dos alunos se encontrarem no 
processo de alfabetização inicial. 

Cada sujeito foi abordado individualmente, em outro 
espaço da escola, em dias consecutivos, para não haver cansaço 
ou desmotivação. 

A Composição de amostra (N=40), considerou o nível de 
escrita dos participantes. A seleção teve como critérios localizar 
10 sujeitos em cada nível (pré-silábico, silábico, silábico-
alfabético e alfabético) de compreensão da escrita alfabética. 

Aplicação das atividades 

Atividade de notação

Na etapa inicial houve a aplicação individual de uma 
atividade de notação. Para tanto, os alunos foram convidados a 
escreverem oito palavras ditadas pela pesquisadora. A lista de 
palavras ditadas era composta com monossílabos, dissílabos, 
trissílabos e polissílabos (mão, janela, sol, picolé, dado, 
bicicleta, lápis e televisão). A variação do tamanho das palavras, 
conforme propuseram Ferreiro e Teberosky (1985), visava a 
melhor apreender como os sujeitos estabeleciam relações entre 
partes orais e partes escritas dos vocábulos que escreviam. 

Atividade de identifi cação das letras 

A pesquisadora misturava cartelas de letras de imprensa 
maiúscula, as colocava em cima de uma superfície e perguntava 
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ao aluno, por exemplo, onde está a letra D? Esta pergunta foi 
realizada com todas as letras do alfabeto. O aluno deveria 
pegar a cartela com a letra que acreditasse ser a solicitada pela 
pesquisadora. Nesse momento, a pesquisadora anotava, em 
uma folha de papel, a resposta dada pelo aluno.  A ordem de 
apresentação das letras foi aleatória, tendo em vista que alguns 
educandos poderiam ter decorado a ordem alfabética das 
mesmas. O repertório de estímulos incluía as 26 letras de nosso 
alfabeto e o Ç.

  
Atividade de nomeação das letras  

A pesquisadora misturava novamente as mesmas cartelas 
com letras, e as colocava em cima de uma superfície. Pegava 
uma letra de maneira aleatória e pedia que o aluno a nomeasse 
(a pesquisadora mostrava a letra ao aluno, e lhe perguntava: 
“que letra é essa?”). Da mesma forma que no procedimento 
anterior, esta pergunta foi realizada para todas as letras e de 
maneira aleatória; a pesquisadora anotou as respostas do aluno. 

  
Atividade de produção das letras

A pesquisadora entregava ao aluno uma fi ta (em papel) 
de máquina de contabilidade, dobrada em várias partes, onde 
o sujeito deveria escrever, em cada parte exposta, as letras 
solicitadas pela pesquisadora. Tal medida foi tomada para 
que o sujeito não visualizasse as letras que já tinha escrito. 
A pesquisadora anotava, numa folha à parte, o que o aluno 
escrevia para cada letra solicitada.

 Nesta atividade utilizou-se, além da fi ta (em papel) de 
máquina de contabilidade, uma folha de sulfi te para o registro 
feito pela pesquisadora. O repertório de letras foi o mesmo das 
tarefas anteriores.

Tratamento de dados

Após a coleta de dados, procuramos relacionar os mesmos 
com base no referencial teórico construído, a fi m de responder 
as perguntas contidas nos objetivos.

 Analisamos tanto as variações nas respostas encontradas 
em cada atividade (tratamento qualitativo) quanto a frequência 
de cada tipo de resposta em cada atividade (tratamento 
quantitativo). 

Perfi l dos sujeitos participantes 

Os sujeitos participantes pertenciam a comunidades com 
perfi s parecidos quanto à estrutura sócio-econômica. Os mesmos 
viviam em diferentes bairros da região metropolitana de Recife 
e a maioria era do sexo feminino (31/40), prevalecendo a faixa 
etária entre 45 e 60 anos (18/40). 

Resultados 

Relativos ao conhecimento de letras e sua relação com o 
domínio da escrita alfabética. 

Comentários iniciais sobre o processo de aplicação e o 
comportamento dos sujeitos nas atividades

No início da realização das atividades com os referidos 
sujeitos, identifi camos certa resistência, principalmente no que 
diz respeito à escrita das palavras. A resistência mostrou-se 
menor no momento da realização das atividades com letras. 

A presença de características de mais de dois níveis de 
escrita em uma mesma atividade também tornou tal diagnóstico 
mais complexo, em alguns casos. O aluno 14, por exemplo, 
apresentou características dos níveis silábico, silábico. alfabético 
e alfabético. Ele escreveu GEA, LAT, e COL para janela, lápis 
e sol, respectivamente. Nesses casos, categorizamos o nível de 
escrita, observando o que era mais frequente no conjunto das 
oito notações.

O desempenho nas diferentes atividades relativas ao 
conhecimento de Letras

Os sujeitos, de forma geral, mostraram melhor desempenho 
na atividade de Identifi cação, seguida da atividade de Nomeação 
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e, por fi m, da atividade de Produção (Conforme Tabela 1, em 
anexo). Contudo, vimos que tais variações nem sempre eram 
muito grandes, especialmente para os dois subgrupos com 
hipóteses de escrita mais avançadas. 

Como se pode ver na tabela apresentada, a quantidade de 
acertos mostrou-se aproximada entre os níveis pré-silábico e 
silábico e entre silábico- alfabéticos e alfabéticos. Neste sentido, 
nota-se que o nível de escrita não se apresentou diretamente 
relacionado ao conhecimento das letras, já que sujeitos em níveis 
próximos mostraram um conhecimento semelhante das letras. 

No entanto, vale ressaltar que à medida que avançava o 
nível de escrita, havia uma tendência de aumento dos totais de 
acertos nas três tarefas. Cabe registrar a exceção dos alunos 
com nível silábico-alfabético que mostraram um resultado 
levemente melhor que os alfabéticos nas atividades de produção 
e identifi cação. Por outro lado, cabe observar que mesmo 
os sujeitos que já tinham alcançado um nível alfabético não 
atingiram médias percentuais superiores a 89% em nenhuma 
das três atividades.

Analisando a Tabela 2, identifi camos que nas atividades 
de identifi cação, nomeação e produção, as consoantes que 
apresentaram o maior número de acertos foram: x e b, enquanto 
que o rendimento caiu, no geral, em relação às letras K, W e 
Y. O número de acertos das vogais em relação às consoantes 
também mostra-se maior em todos os níveis. Tanto com relação 
às vogais, como no caso de K, W e Y a frequência de uso das 
letras, na escrita do português, pode explicar o desempenho de 
nossos sujeitos. 

Também fi zemos uma análise qualitativa e quantitativa da 
relação entre a capacidade de produzir determinadas letras e 
de usá-las, na hora de escrever, verifi cando, inclusive, se as 
letras, de fato usadas na atividade de ditado, guardavam seus 
valores sonoros convencionais. A comparação realizada levou 
em conta quatro palavras da atividade de notação (mão, lápis, 
picolé e bicicleta). Os resultados globais encontrados aparecem 
ilustrados na Tabela 3, em anexo. 

Como podemos observar, os acertos em relação às categorias 
levantadas nesta tabela, mostraram-se maiores nos níveis de 
escrita mais elaborados. No entanto, quando comparamos a 

produção dessas letras ao seu uso com valor sonoro, percebemos 
que o número de acertos caía em todos os níveis. Considerando 
a ordem das letras no interior das palavras, identifi camos que o 
uso com valor sonoro caía ainda mais. 

Levando em conta cada nível de escrita, identifi camos 
que, apesar do aumento dos acertos em todas as categorias, a 
distinção entre a produção e o uso com valor sonoro apresentava 
signifi cativo contraste, com exceção do nível alfabético, ou 
seja, mesmo quando a fonetização já se evidenciava (níveis 
silábico e silábico alfabético), a capacidade de produzir letras 
não mostrou uma relação direta ao seu uso com valor sonoro 
convencional.

Procuramos observar, também, qual tipo de letra prevalecia 
na atividade de notação. Privilegiamos os resultados desta 
atividade porque a mesma foi a primeira aplicada com os sujeitos, 
sendo, desta forma, menos infl uenciada pela apresentação das 
letras de imprensa usadas nas atividades de identifi cação e 
nomeação. Verifi camos que o uso da letra cursiva prevaleceu 
em todos os níveis de escrita, porém, quando comparamos os 
níveis, percebemos que naqueles mais iniciais (pré-silábico e 
silábico) o uso de letras de imprensa (quando comparado ao 
uso da letra cursiva) mostrava menos contraste que nos níveis 
de escrita mais elaborados. 

Conforme a tabela 4, consideramos importante, ainda, 
observar as distinções entre o uso de letras cursivas e de 
imprensa, tendo em vista o fato dos sujeitos terem estudado 
previamente ou não. 

Como pode ser visto, apesar do uso da letra cursiva 
predominar nos dois grupos, pudemos observar que entre os 
que nunca estudaram o percentual de uso da letra de imprensa 
maiúscula era maior ( 30% e 24%) quando comparado com 
o percentual daqueles que já tinham estudado anteriormente 
(14% e 12%). 

Considerações fi nais

Iniciamos o presente estudo, assumindo a perspectiva de 
que a apropriação da escrita é uma construção conceitual e 
procuramos, no decorrer do mesmo, identifi car e discutir qual a 
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importância do conhecimento das letras neste processo. Neste 
sentido, consideramos importante destacar algumas evidências, 
tanto em relação ao conhecimento das letras, como a outros 
aspectos observados na pesquisa.

Os dados revelaram, que apesar dos adultos viverem 
trajetórias semelhantes às crianças, no que diz respeito às etapas 
de compreensão da escrita, demonstraram algumas diferenças 
quanto à organização deste conhecimento, que necessitam ser 
melhor estudadas. A primeira diz respeito à variedade de níveis 
de hipóteses de escrita presentes em uma mesma atividade, que 
também não é comum entre crianças. Além disso, identifi camos 
que alguns sujeitos que se encontravam no nível pré-silábico, 
ao realizarem a atividade de notação, atribuíram, em algumas 
palavras, valor sonoro convencional à letra usada para notar o 
início da palavra. 

Em segundo lugar, assim como se constatou entre as 
crianças(Leite e Morais, 2008), o conhecimento dessas letras 
não garantiu o seu uso com valor sonoro convencional, ou seja, 
não existiu uma relação causal entre esses conhecimentos. Tais 
resultados questionam a visão de autores como Cardoso-Martins 
e Batista (2005). Nossos dados demonstram que aprender a ler 
e escrever não se resume à memorização de formas gráfi cas e 
sua associação às formas sonoras. 

Deste modo, levando em conta que quase todos os sujeitos 
aqui pesquisados passaram por um ensino sistemático e isolado 
das letras no passado (conforme entrevista realizada), os dados 
neste trabalho nos proporcionam a refl exão sobre até que ponto 
tal prática mostra-se efi caz na alfabetização de jovens e adultos. 
Acreditamos que o ensino das letras não deve ser desconsiderado, 
ele é importante, pois o mesmo parece facilitar a refl exão sobre 
a relação entre partes escritas e orais das palavras. Porém, torna-
se importante destacar que essa aprendizagem, quando ocorre de 
forma isolada, não parece favorecer a apropriação do sistema de 
escrita, conforme os dados que apresentamos. 
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Anexo

Tabela 1: Desempenho dos sujeitos de acordo com o nível de escrita: totais de acertos em cada tarefa e médias 
percentuais de acertos.

Desempenho/
Nível de escrita

Nomeação % Identifi cação % Produção %

Pré-silábicos 141 52.2% 131 48.5% 127 47.3%
Silábicos 149 55.1% 154 57% 133 49.2%
Sil-Alfabéticos 220 81.4% 235 87 % 242 89.6%
Alfabéticos 234 86.6% 230 85.1% 240 88.8%
Média global 186 68.8% 187.5 69.4% 185.5 68.7%

N máximo = 270 para os totais de acertos de cada subgrupo

Tabela 2: Quantidade de acertos nas diferentes atividades

Acertos letras/ Atividade a b c d e f g h i j k l m n

Identifi cação 38 35 27 25 28 26 21 28 36 31 11 28 34 28

Nomeação 40 37 34 29 32 27 26 27 36 27 10 28 33 30

Produção 40 34 31 27 34 26 26 27 39 28 11 28 28 31

Total 118 106 92 92 94 79 73 82 111 86 32 84 95 89

Acertos letras/ Atividade o p q r s t u v w x y z ç

Identifi cação 40 31 22 27 32 32 33 29 9 36 12 31 20

Nomeação 39 31 20 29 32 32 32 34 8 39 8 25 13

Produção 40 29 17 31 31 32 33 28 7 35 14 23 18

Total 119 91 59 87 95 96 98 91 24 110 34 79 51

N máximo = 40 em cada célula de letra, por atividade
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Tabela 3: Relações entre a produção das letras e seu uso com valor sonoro convencional

Desempenho nas atividade de 
produção e notação/
Subgrupos

Letras produzidas corretamente Letras usadas com valor 
convencional na escrita, sem 
considerar a ordem no interior 
da palavra (mão, lápis, picolé e 
bicicleta)

Letras usadas com valor 
convencional na escrita, 
considerando a ordem no interior 
da palavra (mão, lápis, picolé e 
bicicleta)

Tipos de letras Letra cursiva e de imprensa Letra cursiva Letra de 
impressa 
maiúscula 

Letra cursiva Letra de 
impressa 
maiúscula 

Pré-Silábicos 137 34 21 18 5

Silábicos 150 53 30 41 26

Silábico-Alfabéticos 222 129 21 124 20

Alfabéticos 226 194 5 188 5
 

N máximo = 230 para os totais de acertos de cada subgrupo para as letras produzidas corretamente.

Tabela 4: Tipo de letras usado (cursiva X imprensa) e sua relação com a experiência escolar prévia dos alunos.

Desempenho nas atividades/ 
Ocorrência de escolarização

Letras usadas com valor convencional na escrita, 
sem considerar a ordem no interior da palavra

Letras usadas com valor convencional na escrita, 
considerando a ordem no interior da palavra

Tipos de letras Letra cursiva Letra de impressa 
maiúscula 

Letra cursiva Letra de impressa 
maiúscula 

Já estudou (31) 358 (86%) 56 (14%) 324 (88%) 45 (12%) 

Nunca estudou (9) 52 (70%) 23 (30%) 44 (76%) 14 (24%)
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Resumo

O objetivo delineado neste estudo está voltado à questão de 
como as imagens presentes no desenho animado podem infl uenciar 
as crianças na ausência de mediação. Para tanto, voltamos nossa 
atenção ao desenho animado Tom e Jerry, veiculado em emissora 
de canal aberto, apresentado pela emissora SBT – Sistema 
Brasileiro de Televisão. A análise privilegia a apresentação dos 
personagens e o relacionamento social entre eles. O estudo é de 
cunho bibliográfi co e interpretativo. Partimos de escritos que 
apontam os desenhos animados como capazes de infl uenciar as 
crianças, podendo levá-las à absorção de atitudes positivas e ou 
negativas para a vida social e chegamos à consideração de que 
a criança necessita do auxílio de um mediador para pensarem, 
juntos, acerca dos signifi cados, a partir das imagens veiculadas, 
com vistas a encontrar na cena os movimentos entre o real e o 
imaginário. Nesse sentido, o estudo aponta que os professores 
podem mediar a leitura de desenhos animados em sala de aula, 
a fi m de poderem auxiliar no desenvolvimento intelectual e 
comportamental de seus alunos, levando-os ao prazer da leitura, 
entendida em sentido lato. 

Palavras-chave

Leitura; desenho animado; imagem; formação de leitores.

Abstract

The objective outlined in this study is focused on the 
question of how the images present in the cartoon can infl uence 
children in the absence of mediation. For this, we turn our 
attention to the cartoon Tom and Jerry, broadcast station in 
an open channel, presented by broadcaster SBT – Brazilian 
Television System. The analysis focuses on the presentation 
of characters and the social relationship between them. The 
study is a bibliographical and interpretative. We left writings 
that show cartoons to infl uence children and may lead them to 
the absorption of positive and or negative attitudes to social 
life and came to the conclusion that the child needs the help 
of a mediator to think together about the meanings, from the 
images conveyed, in order to fi nd the scene moves between 
the real and imaginary. In this sense, the study indicates that 
teachers can mediate reading of cartoons in the classroom, so 
they can assist in the intellectual and behavioral development 
of their students, leading them to the pleasure of reading, 
understood broadly.
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Reading; cartoons; picture; training of readers.
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Introdução

Lidar com as múltiplas linguagens na sala de aula parece 
ser algo imprescindível no século XXI, uma vez que os avanços 
tecnológicos e midiáticos têm chegado aos vários cenários da 
sociedade, pelos diversos meios de comunicação e entrado nos 
lares das famílias brasileiras, sendo veiculadas em diferentes 
horários. Nesse contexto, destaca-se o desenho animado, 
presente principalmente junto às crianças.   

Com essa percepção, desenvolvemos esse estudo, a fi m 
de pensarmos as ações ocorridas entre os personagens de um 
desenho animado, observando o relacionamento entre eles, e 
assim perceber quais os aspectos necessários para a mediação 
do professor para com a criança, obtendo uma compreensão 
mais avançada, uma vez que a criança pode ainda não conseguir 
sozinha essa compreensão. Segundo Vygotsky, há zonas de 
desenvolvimento dos processos psicológicos e, dependendo da 
fase em que a criança se encontra, ela necessitará do auxílio do 
outro para realizar determinadas ações.

A essas zonas, Vygotsky defi ne como de desenvolvimento 
proximal e compreendem:

a distância entre o nível de desenvolvimento real, que 
se costuma determinar através da solução independente 
de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, 
determinado através da solução de problemas sob 
a orientação de um adulto ou em colaboração com 
companheiros mais capazes.” (VYGOTSKY, 1984 
apud OLIVEIRA, 1993, p. 60) 

Zona de desenvolvimento proximal é, então, o caminho 
que o indivíduo vai percorrer para desenvolver funções que 
estão em processo de amadurecimento e que se tornarão 
funções consolidadas. É um domínio psicológico em constante 
transformação: aquilo que uma criança é capaz de fazer com 
a ajuda de alguém hoje, ela conseguirá fazer sozinha amanhã.

A mediação pode ser feita pelo professor se ele se propuser 

a trabalhar o desenho animado com as crianças de modo 
sistemático, com objetivos que propiciem o desenvolvimento 
infantil, e estará, desse modo, também promovendo a diversidade 
de leituras, o entrelace entre as múltiplas linguagens, tão 
necessárias no ambiente escolar. 

Para tanto, é preciso contar com outros tipos e gêneros 
de textos em sala de aula, além dos escritos, propiciando-se, 
assim, melhores condições de levar os alunos a se interessarem 
pela leitura e compreenderem o signifi cado dela em suas vidas. 

Pensando desta maneira, formar leitores exige compartilhar 
diferentes áreas culturais. Para argumentar acerca desta 
ideia lembramos Rezende (2009), que expressa em seu livro 
“Leitura e formação de leitores: vivências teórico-práticas”, 
os entrelaces da leitura e as diferentes áreas: interface leitura-
arte; leitura-cinema; leitura-fotografi a; leitura-história em 
quadrinhos; leitura-imagens; leitura-mídia; leitura-literatura; 
leitura literatura-infantil; leitura-mitologia; leitura-sons, dentre 
outros.

Assim, ao optarmos pelo entrelace leitura-desenho animado 
objetivamos argumentar como as imagens presentes nos 
desenhos animados podem infl uenciar as criança na ausência 
de mediação e contribuir por meio da análise na formação 
de professores, para que estes iniciem seus futuros alunos na 
leitura de textos com linguagens imagéticas. Para tanto, foi 
escolhido o desenho animado veiculado em emissora de canal 
aberto: Tom e Jerry, apresentado pela emissora SBT. 

Aproximamos a temática desenho animado com formação 
de professores por consideramos que o desenho animado pode 
ser utilizado em sala de aula, contribuindo na formação de alunos 
leitores, e para que ele possa ser utilizado de maneira ampla 
se fazem necessárias bases teórico-práticas, que subsidiem o 
trabalho do professor, em especial em cursos de formação de 
professores.

Formar professores leitores implica pensar na apresentação 
de múltiplas leituras aos alunos, estejam eles na escola ou na 
universidade. Neste sentido, a pesquisa “Ideias Circulantes 
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acerca da leitura e da escrita: signifi cações”, desenvolvida em 
uma Universidade no interior do Paraná, em fase de conclusão2, 
apresentada com mais detalhes adiante, indica, pelas respostas 
da maioria dos estudantes universitários com habilitação 
em licenciatura das áreas de ciências humanas, biológicas e 
exatas, que a imagem tem valor signifi cativo quando associada 
a palavras, e que outras fontes além do texto escrito são 
privilegiadas por eles, mostrando que a utilização de textos 
multimodais na universidade não necessariamente ocorre, mas 
são preferidas pelos graduandos.

Ao passarmos pela relação que estabelecemos entre a 
leitura e o desenho animado, exploramos a questão da formação 
de professores leitores, e, a seguir, passamos à análise dos 
personagens do desenho animado Tom e Jerry.

O entrelace leitura e desenho animado 

No Brasil, os desenhos de Tom e Jerry são exibidos na 
televisão aberta e na televisão por assinatura. Na televisão 
aberta, são exibidos exclusivamente pelo SBT. Na televisão 
por assinatura, são exibidos pelo Cartoon Network3. Tom and 
Jerry é uma das mais tradicionais séries animadas de curta-
metragens criada por William Hanna e Joseph Barbera para a 
Metro-Goldwyn-Mayer, cujo tema é a eterna rivalidade entre 
um gato doméstico (Tom) e um rato (Jerry).

Nossa investigação pauta-se na análise de como os 
desenhos animados apresentam o comportamento dos 
personagens, ou seja, o relacionamento social entre eles. 
Dialogando com estudiosos do assunto, partimos da leitura 
de textos de Silva (2001), visto que a autora analisa os 
desenhos animados, procurando verifi car como as imagens 
são construídas e absorvidas pelo público infantil e de que 
maneira a escola pode iniciar os alunos na leitura de novos 
textos. Para tanto, ela fez uma pesquisa, primeiramente com 

alunos e em um segundo momento com os professores, para 
verifi car os discursos televisivos nas escolas e os impactos 
dos meios de comunicação em massa no cotidiano das 
crianças. 

Nesse contexto, a autora procurou entender a estrutura 
do desenho animado que, para ela, exerce sedução sobre as 
crianças, e também por permitir aos docentes a possibilidade 
de trabalhar com o texto imagético na escola. A propósito, diz a 
autora da importância de se 

conhecer  e entender melhor a estrutura do desenho 
animado, que exerce um grande poder de sedução 
sobre as crianças, bem como despertar os docentes 
para a possibilidade de se trabalhar com as linguagens 
não-escolares, oferecendo-lhes um material que possa 
contribuir para o enriquecimento da educação formal 
(SILVA, 2001, p.110).

Silva (2001) optou pela análise do desenho, visto que 
ele está frequentemente em salas de aula. A autora partiu de 
estudos de Bettelheim (1978) e analisou os conto de fadas e 
o seu conteúdo para a formação do sujeito. Partindo desses 
estudos, propomo-nos a ler o desenho animado relacionado ao 
desenvolvimento do comportamento humano.

Ler o desenho animado é algo não só possível de ser 
utilizado pelo professor, como necessário para uma visão de 
leitura ampla, que extrapola os limites da palavra escrita e se 
expressa na imagem, no som, nas sensações, expressões, etc, 
indo ao encontro do imaginário e do gosto da criança.

A imagem presente no desenho animado traz a possibilidade 
de muitas leituras para o leitor, não necessitando, por vezes, 
da palavra para a transmição de intenção. Podemos dizer que 
o que lemos é o signifi cado, por qualquer que seja o meio – 
escrita ou a imagem, e, portanto, particular a cada sujeito. O 
signifi cado é algo que obtemos a partir do encontro da leitura 

2 - “Idées Reçues”: desenvolvida de 2009 a 2012 com protocolo no Comitê de Ética da Universidade onde se realiza. O título foi traduzido livremente como 
“Ideias circulantes” e se refere às ideias acerca da leitura e escrita, que circulam na Universidade.
3 - É um canal de televisão por assinatura estadunidense criado pela Turner Broadcasting System e pertencente à Time Warner, dedicado a exibição de, apenas, 
desenhos animados. Foi ao ar pela primeira vez nos Estados Unidos em 1 de Outubro de 1992. In: http://pt.wikipedia.org/wiki/Cartoon_Network
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de algo com nossos conhecimentos já construídos, justifi cando 
o porquê de cada criança/adulto expressar sentidos diferentes 
a partir de um mesmo texto, desenho, som. Pensando dessa 
maneira, trazemos para o texto a afi rmação de Smith acerca 
da atribuição de signifi cado, a partir da informação não-visual:

A informação não-visual é tremendamente importante 
na leitura porque o signifi cado não é representado 
diretamente na estrutura de superfície da linguagem, nos 
sons da fala ou nas marcas visíveis da escrita. Os leitores 
devem dar signifi cado – estrutura profunda ─ ao que eles 
lêem, empregando o seu conhecimento prévio do assunto 
e da linguagem do texto. Mais uma vez, esta utilização da 
informação não visual é impossível se o material a ser lido 
não fi zer sentido para o leitor (SMITH, 1999, p.72).

A estrutura de superfície da linguagem refere-se, como o 
próprio autor diz, ao que desaparece no apagar das luzes, ou 
seja, a impressão, as letras, o que se lê. Smith (1999) expressa 
ainda à importância de o material fazer sentido para o leitor, a 
partir da ligação que o material tem com seus conhecimentos 
prévios. Assim como a informação não-visual necessita fazer 
sentido para ser compreendida, assim também ocorre com a 
imagem e a palavra escrita.

Smith (1999) considera que a compreensão deve vir do 
signifi cado que um leitor traz para a linguagem à qual está 
prestando atenção. Desse modo, ler o desenho animado, assim 
como outra linguagem, signifi ca compreender o desenho a partir 
do signifi cado que o leitor traz a ele. Para isso é necessária a 
interação que o leitor deve estabelecer com o texto.

Os signifi cados dos textos podem ser diversos, como já dito, 
e em se tratando de crianças, eles podem ser muito mais amplos 
ainda, visto que elas são mais livres, sofrem menos a infl uência 
da censura aos seus pensamentos. A preocupação está, no 
entanto, na incorporação de situações negativas, produzidas em 
função da imagem veiculada.

Percebe nesse contexto, a oportunidade de leitura dos desenhos 
animados, oferecidos pelo professor aos alunos, como possibilidade 
de conhecer o que este últimos pensam sobre os comportamentos 
ocorridos entre os personagens e, assim, promover-se refl exão e 

diálogo entre eles, além de análises que permitam a compreensão 
de diferentes olhares acerca do que é visto e tratado. 

Formar professores leitores

No século XXI, em que se percebe uma ansiedade pelo 
novo, pelo diversifi cado, pela liberdade, há a necessidade de se 
formar leitores a partir de textos diversos, em que a semiótica e 
a linguística se cruzam, possibilitando, a partir do conhecimento 
prévio do leitor, a atribuição de maior signifi cado ao texto. 
Nesse contexto, está presente a ambiência da leitura. Portanto,

[...] o pressuposto que assumimos é que os sentidos não 
estão no texto, imóveis, à espera do leitor; o que se dá, no 
ato de ler, é que o leitor empresta vida ao texto, levando a ele 
os seus conhecimentos já construídos e, no diálogo leitor/
autor, novos conhecimentos, indagações posicionamentos 
são construídos (REZENDE, 2009, p.44).

Quando um leitor não compreende o texto, possivelmente 
lhe faltam conhecimentos prévios de amplitude cultural. Para 
tanto, é preciso organizar situações diferenciadas de leitura. 
Nessa direção, um passo importante para ensinar a ler as imagens 
é saber usar as modernas tecnologias. A educação voltada para 
os meios de comunicação contribui para o desenvolvimento e a 
participação da criança na sociedade. O mediador, então, precisa 
apreender o discurso imagético e levar os alunos a trilharem um 
caminho para a conscientização, a pensar que não é porque todos 
veem a mesma coisa, que todos a entendem da mesma forma. 

Essa conscientização está muito relacionada à concepção e 
experiência de leitura que o mediador possui, resultado de sua 
formação ao longo de sua vida pessoal, acadêmica e profi ssional. 
Em se tratando de sua formação acadêmica, consideramos que 
quando a universidade propicia aos seus alunos o envolvimento 
com as diversas formas de leitura isso se torna um facilitador 
para ampliar o sentido de leitura e, por sua vez, contribuir com 
os futuros alunos-leitores desses graduandos.

A formação inicial mencionada tem sido também muito 
lembrada em termos de qualidade, quando nos deparamos 
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com resultados de pesquisas que revelam que “os professores 
[...] carecem de concepções e práticas pedagógicas críticas em 
relação à infl uência da televisão na formação das subjetividades 
infantis” (FIGUEIREDO, 2007, p.8). Essa é a constatação a 
que chegou Figueiredo (2007), que nos lembra como entrelaçar 
a leitura com outras linguagens não tem sido trabalho fácil aos 
professores, especialmente em se tratando de ajudar seus alunos 
a ampliarem o olhar acerca da imagem e a, criticamente, julgar 
as ações, se ele não possuir concepções e práticas pedagógicas 
que lhe possibilitem isso. 

Considerando a importância da formação dos professores, 
apresentamos em parte, a pesquisa intitulada “Ideias 
Circulantes acerca da leitura e da escrita: signifi cações”, 
desenvolvida no Departamento de Educação de uma 
Universidade no interior do Paraná, em andamento desde 
2009 e próxima da conclusão.   

Dentre as diversas questões apresentadas em um questionário 
aplicado a um total de 112 alunos de licenciatura, entre eles 44 da 
Área de Ciências Humanas (Pedagogia; Letras Inglês e Espanhol 
e Ciências Sociais), 18 do curso de Matemática; 36 de Química e 
14 de Biologia; destaca-se a seguinte pergunta de múltipla escolha: 
“Na listagem abaixo, o que você privilegia para ler/ver?” As opções 
apresentadas como respostas foram: palavras impressas; imagem; 
palavras e imagem juntas; palavras digitalizadas (textos escritos na 
Internet); música; televisão; internet. 

A escolha por essa questão foi justifi cada pelo fato de 
que, para auxiliarem os alunos com a linguagem imagética, 
os professores têm a necessidade de, primeiramente, possuir 
uma sustentação que lhes permita tal ação, o que pressupõe a 
qualidade de sua formação, tanto inicial quanto continuada. 
Essa questão expõe as fontes de leitura privilegiadas por 
estudantes que estão em formação para a docência e nos permite 
identifi car a amplitude da diversidade de leitura do contato dos 
graduandos e, especifi camente, a presença da imagem nessa 

diversidade, lembrando que ela está marcadamente presente no 
desenho animado.

Os dados obtidos com as respostas a essa questão estão 
expressos no gráfi co a seguir:

Gráfi co 1:  Fontes de leitura privilegiadas por alunos de graduação com 
habilitação em licenciatura

A opção “imagem” não teve muita expressividade nas 
respostas dos alunos, no entanto, ela aparece com destaque 
em todos os cursos, quando associada a palavras – opção 
“palavras e imagem juntas” – (de 25% a 44%), o que nos leva 
a inferir que pode haver uma complementação entre uma fonte 
e outra, numa relação recíproca de signifi cados, que torna a 
compreensão mais consistente. Algumas falas dos participantes 
ajudam a expressar essa ideia:

“Linguagem escrita e visual auxiliam a compreensão”4 
“Imagem chama mais atenção, mas nem sempre é bem 
interpretada sem texto.”5 
“A imagem faz imaginarmos a situação lida”6 
“A construção do texto verbal e não verbal”7

4 - Participante de Biologia.
5 - Participante de Química.
6 - Participante de Matemática.
7 - Participante de Letras Inglês.
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Diante disso, considera-se que os graduandos em 
licenciatura, que participaram da pesquisa, dão valor 
signifi cativo à imagem, pois ela contribui satisfatoriamente 
na compreensão da palavra que lhe vem junto. Essa ideia 
aponta para o fato de que a Universidade pode propiciar 
aos seus alunos uma relação com a linguagem imagética 
e com outras expressões da leitura, contribuindo para que 
o ato de ler para os graduandos seja menos doloroso e 
cansativo, percebido, pela nossa relação com os alunos, pela 
preocupação no estudo para a realização de uma atividade 
acadêmica.

Dar valor signifi cativo à imagem é um passo fundamental 
para que os atuais graduandos, enquanto futuros professores 
propiciem leituras que motivem seus alunos a se tornarem bons 
leitores e escritores. O desenho animado certamente é uma 
ferramenta nessa empreitada.

A relação entre a palavra escrita e a imagem tem-se 
mostrado como facilitadora no processo de aquisição da 
informação presente no texto. Do mesmo modo “Tentar ler um 
livro numa língua que não conheço – grego, russo, sânscrito – 
evidentemente não me revela nada. Mas, se o livro é ilustrado, 
mesmo não conseguindo ler as legendas posso em geral atribuir 
um sentido, embora não necessariamente o explicado no texto” 
(MANGUEL, 1997, p.116).

Essa afi rmação de Manguel (1997) reforça o valor da 
imagem na compreensão do texto escrito, pois mesmo não 
se tratando de uma língua diferente da do leitor, o texto 
pode demonstrar tanta difi culdade de entendimento como se 
assim fosse. A imagem, então, vem ao encontro dos sentidos 
formados na leitura da palavra escrita e dá melhor sustentação 
a eles.

A palavra está presente tanto no texto escrito como na fala, 
no desenho animado. No caso do desenho animado ora tratado, 
“Tom e Jerry”, a palavra se apresenta com menor ênfase, 
enquanto a imagem expõe a maior parte das informações. 
Cabe lembrar: a leitura é vista não somente como emoção ou 
razão. Implica sentir o texto, seja ele verbal ou imagético, para 
possibilitar a avaliação e refl exão sobre o que lemos e vimos, 
elaborando-se as próprias conclusões.

A análise do desenho animado e a mediação do professor

No desenho animado, as crianças recebem o estímulo 
sensorial por meio das imagens e essa percepção possibilita 
compreender as coisas e o mundo, “[...] o desenho mostra-lhe 
a realidade das coisas, por possuir uma linguagem voltada para 
os problemas da vida real, para a exterioridade.”(SILVA, 2001, 
p.116).

Verifi camos que o mundo vive rápidas transformações 
em função das mudanças tecnológicas, nas quais a televisão 
tem um papel preponderante e para muitos é a única fonte de 
entretenimento. A televisão faz parte da cultura de massa, é 
uma das mídias que transmite a mesma informação para muitas 
pessoas ao mesmo tempo, e isso permite realizar a comunicação 
de maneira socialmente igualitária, tornando a relação mais 
prazerosa com novos saberes. Levar a televisão para a sala 
de aula implica também ensinar os alunos a vê-la com olhar 
crítico. 

Nesse sentido, analisamos o desenho animado “Tom e Jerry” 
com vistas à sua utilização como recurso didático-pedagógico, 
para auxiliar nos processo de ensino e aprendizagem. 
Justamente por consistir em uma ferramenta que desperta 
interesse nos alunos pode favorecer o trabalho pedagógico na 
formação integral do aluno. Entretanto, para que esse recurso 
possa representar uma ferramenta com caráter educacional é 
essencial que o professor se disponibilize a aprender, planejar e 
a construir a forma como o utilizará em sala de aula. 

Os desenhos animados representam um conjunto de 
estímulos visuais, auditivos, refl exivos de mensagens e 
informações sobre diferentes contextos. Os recursos atrativos 
englobam cor, imagem, som, situação de intriga entre os seus 
personagens, com temas do cotidiano, os quais permitem análise 
e refl exão a respeito. Eles podem propiciar conhecimentos e 
subsídios teóricos para que o professor tenha condições de 
analisar e refl etir os aspectos presentes nos diversos desenhos 
animados enquanto arte, assim como utilizá-los como 
ferramenta de trabalho educativo.

Para iniciarmos a análise passemos a identifi car os 
personagens do desenho animado Tom e Jerry:
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Nome Codinome Características 
(habilidade)

Aspectos 
físicos

Tom Cat Tom Rápido, moderado, 
carente de inteligência e 
esperteza

Gato doméstico 
azul ou cinza, 
raça azul 
Russian

Jerry Mouse Jerry Independente, 
engenhoso, esperto, 
valente e hábil

Rato marrom, 
pequeno

Quadro 1. Características das personagens

 Tom é um gato doméstico azul ou cinza, dependendo 
do cartoon e, vive tranquilo, enquanto que Jerry é um rato 
marrom pequeno que vive sempre na proximidade de Tom. O 
que geralmente vimos nos episódios desse desenho animado 
é que Jerry geralmente sai triunfante e Tom é sempre o 
perdedor diante das inúmeras batalhas travadas entre os dois. 
Os episódios sempre acontecem em uma casa em que há uma 
empregada ou patroa, cujo rosto nunca aparece, só se vê o 
corpo e ouve-se a voz. Apesar da rivalidade entre o gato e o 
rato nota-se que sempre que há outro personagem para deixar 
um dos dois em perigo, ou seja, um inimigo, o outro fará o 
possível para tirá-lo dessa situação.

Cenário Narrativa Linguagem

Interior e 
quintal de 
uma casa

Fragmentada 
e repetitiva

Visual, sonora, ruídos, quedas.
Voz do narrador, Risadas do Tom. Música 
eletrizante para encadear as ações do 
fi lme.
Onomatopeias.
Ausência de 
diálogos.7

Quadro 2 – Aspectos linguísticos e geográfi cos

No desenho animado “Tom e Jerry” percebe-se que a 
história quase sempre se passa no interior de uma casa. No 
início, aparentemente, eles estão em harmonia. A intriga ocorre 
quando o gato Tom ou o rato Jerry querem tirar vantagens de 
alguma situação. Geralmente, o centro da trama se baseia em 
tentativas frustradas de Tom em perseguir e capturar Jerry e o 
caos de destruição que se segue. As perseguições são eletrizantes 
e acompanhadas por trilha sonora. Também são utilizadas 
diversas armadilhas e truques que envolvem rolo de macarrão, 
cortador de biscoito, paneladas, etc. Ao fi nal dos episódios a 
casa amanhece um caos e a dupla se encontra dormindo. 

Neste momento é que cabe a presença de um professor ou 
até mesmo dos pais ou responsáveis, para que levem a criança 
a perceber que se aquela atitude for feita na vida real, o outro 
pode ser prejudicado. 

Esse desenho animado é um dos que permite a nossa refl exão, 
pois inúmeros outros desenhos animados com outros personagens 
foram criados e devemos, enquanto expectadores e ou professores, 
analisar os desenhos animados com as crianças, levando-as a 
perceber as ações errôneas dos personagens. No caso do desenho 
citado por nós, Tom e Jerry brigam por diferentes situações e 
tentam a qualquer custo capturar o outro. Sabemos que o mundo 
atual está individualizado, mas fazer uma leitura do que está 
posto nos desenhos para as crianças pode contribuir para que elas 
percebam que não devemos tratar o outro dessa maneira.

Perseguir o outro por interesses particulares pressupõe, 
de outro lado, atitude educativa que implica conversar com as 
crianças a fi m de levá-las a perceber que o outro é importante 
em nossa vida. Essa análise conjunta possibilita analisar o 
comportamento dos animais e estabelecer uma relação com os 
comportamentos humanos reais.

Sabemos que a imagem do desenho animado tem infl uência 
sobre as crianças, pela exploração da indústria, para a venda, 
dentre outras ações, de produtos vinculados aos personagens. 
Nessa direção, Figueiredo (2007, p.115) afi rma que com as 
”novas formas de ser criança, a televisão possui um papel 
fundamental, infl uenciando na formação das subjetividades, 

8 - Ressalta-se que em alguns episódios mais recentes há a presença de pequenos diálogos.
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nas noções de consumo, de preferências, de padrões construídos 
ao longo da história da nossa civilização.” Bolsas, camisetas, 
materiais escolares são fabricados e vendidos demasiadamente, 
tudo pela projeção televisiva do desenho animado do ano. 

Diante do exposto, os escritos de Camparelli (1998) 
apresentados por Nagamini (2001, p.65) apontam

que o aumento de produtos dirigidos ao público infanto-
juvenil está diretamente relacionado ao aumento da 
população na faixa etária entre 1 a 14 anos. Segundo 
dados pesquisados pelo autor, esse público é responsável 
por boa parte do consumo de iogurtes, refrigerantes, 
sorvetes, achocolatados, chicletes de bola, roupas e 
brinquedos. Mais do que um simples crescimento 
no mercado infanto-juvenil, esses dados apontam a 
participação cada vez maior nas decisões de compra. 

Diante desse fato, percebemos como o trabalho aprofundado 
acerca do desenho com os alunos possibilita ao professor desvendar 
as entrelinhas com eles e assim possibilitar a compreensão de 
valores sociais e ideológicos transmitidos pela sociedade. 

Ao professor, diante dessa situação social, cabe, como uma 
das possibilidades de leitura de mundo, levar para a sala de aula a 
leitura de desenhos animados, de cartoons, buscando uma interação 
com a sociedade em que estamos vivendo. Dessa forma estará 
incluída, inclusive, a oferta ao aluno a leitura do não verbal, visto 
que esta modalidade permite aos alunos captarem novos códigos 
e novas mensagens. Trata-se de um recurso lúdico, que pode ser 
aproveitado para o desenvolvimento da criança e de sua relação 
com os outros, permitindo maior participação para chegar-se a 
uma leitura mais ampla frente ao que foi assistido, inicialmente.

O desenho animado, conforme o vemos, pode ser 
veiculado nas salas de aula, mas não somente na perspectiva 
de deixar passar o e sim como atividades planejadas e elabora 
que contemplam a aquisição de novos conhecimentos ou 
ampliação de conceitos já estudados. As crianças recriam as 
mensagens veiculadas de acordo com as suas experiências, 
num processo de troca de conhecimentos, e incorporam o 
que veem e ouvem, retirando o que lhes interessa naquele 
momento.

O professor pode planejar atividades aliando recursos 
tecnológicos com possíveis estratégias educativas, com a fi nalidade 
de propiciar aos alunos uma leitura imagética que se confi gure 
como uma aprendizagem de qualidade, efi caz e prazerosa, já que o 
desenho animado faz parte do universo infantil. Conforme Rezende 
(2009, p.3), “a TV, o cinema, o teatro, outdoors, placas e letreiros 
em geral são exemplos dessa presença contínua da imagem. No 
entanto, ainda que o contexto seja esse, a escola/universidade tem 
descuidado da leitura da imagem. 

Neste âmbito, ler textos imagéticos deve estar presente na 
Universidade, como um dos caminhos na formação de futuros 
professores, formadores de leitores. Trabalhar com as interfaces 
possibilita trabalhar com a leitura para formar leitores, pois 
ofertar aos alunos diferentes textos permite, com maior 
probabilidade de acerto, a compreensão de palavras, imagens, 
obras de arte, que vão desde o papel aos textos acessados no 
computador. “É com essa compreensão que vimos efetivando 
ações que visam formar leitores (REZENDE. 2009, p.46). 

Considerações fi nais 

A partir da leitura, entendida aqui em seu sentido 
lato, do desenho animado Tom e Jerry, relacionando-o ao 
desenvolvimento do comportamento humano, nos aspectos 
de afetividade e rivalidade na vida das crianças, fi zemos uma 
análise do desenho animado, além de trazer para esse estudo 
a posição de graduandos quanto à linguagem imagética. Os 
desenhos animados constituem um recurso pedagógico, mas, 
para que isso ocorra, é essencial que o professor se disponibilize 
a aprender, planejar e a construir a forma como o utilizará em 
sala de aula. Portanto, conviver com a linguagem imagética em 
sua formação acadêmica irá ajudá-lo nessa tarefa. 

A presença de textos multimodais na formação de 
professores é indispensável, visto que, além das exigências 
das múltiplas leituras no século XXI, os próprios graduandos 
privilegiam a leitura de palavras associadas a imagens. Porém, 
muitas vezes o repertório de leituras deles se restringe à cobrança 
na realização de atividades acadêmicas. Para que essa realidade 
não se reproduza frente aos futuros alunos dos graduandos 
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de licenciatura, é preciso que ele tenha uma compreensão de 
leitura que vai além da palavra escrita O desenho animado 
insere-se nesse universo. 

Pelas leituras feitas e pela análise do desenho animado Tom 
e Jerry foi possível perceber que as consequências advindas 
de ações praticamente não existem no desenho animado, o 
que parece ser justo já que está ligado ao imaginário, a não ser 
pelo fato de a criança poder fazer inferências acerca da cena 
assistida, fazendo-a pensar, por exemplo, que, bater com uma 
panela em alguém é algo normal ou sem qualquer tipo de dano 
a esse alguém.

Nessa linha, enquanto mediadores, os professores podem 
analisar os desenhos animados com as crianças, levando-as a 
perceber as ações de ambos os personagens e conscientizarem-
se de que, na realidade, as pessoas podem se ferir e que devemos 
nos relacionar de maneira saudável uns com os outros, evitando 
confl itos por interesses pessoais. 

Portanto, para que as nossas crianças possam desfrutar 
da programação infantil, mediadas por professores que, junto 
a elas tenham um olhar mais aprofundado e curioso acerca 
das cenas que envolvem o comportamento dos animais – e 
consequentemente, do ser humano – necessário se faz que esse 
professor tenha uma amplitude acerca da visão de leitura e de 
imagem, que lhe permita explorar essas oportunidades de modo 
signifi cativo, com objetivos sólidos. 

Explorar o desenho animado signifi ca oferecer à criança 
momentos de refl exão acerca da imagem transmitida, 
possibilitando a percepção das idas e vindas do real e do 
imaginário para poder diferenciá-las.

Para fi nalisar, lembramos que para a formação de leitores 
é imprescindível que haja o encantamento, a sensibilização. A 
literatura infantil e juvenil, vista na ótica do entrelace apresentado 
por nós, pode ser utilizada como instrumento para a sensibilização 
e o estar no mundo de maneira crítica. Mais ainda: 

A formação do sujeito leitor é um processo contínuo em 
que o sujeito amadurece quando entra em contato com os 
diversos tipos de texto. Dessa maneira, o professor pode ajudar 
a tornar a leitura prazerosa, trabalhando textos que atendam às 
diferentes etapas da formação do leitor.

É preciso despertar no aluno a vontade de ler e para isso é 
preciso manter o diálogo com eles, dando-lhes a oportunidade de 
falar o que pensam sobre os textos, sobre as imagens, pois para 
formar um leitor competente é necessário formar um indivíduo 
que entende o que lê, que leia o que está implícito, percebendo 
as informações e conseguindo relacionar o texto que lê com 
outros, já lidos, tendo presente que várias opiniões podem ser 
encontradas em um texto. Nesse sentido, formar leitores requer 
condições favoráveis de prática de leitura, implicando conviver 
com leituras diferenciadas quanto ao gênero, suporte e tipo, 
bem como com leitores e livros.
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 Resumo

Com a presente comunicação visamos socializar as refl exões 
produzidas a partir das experiências da pesquisa: “Alfabetização, 
Memória e Formação de Professores: entrelaçando práticas e 
saberes no diálogo com a escola básica”, articulada à Faculdade 
de Formação de Professores da UERJ/SG, que conta com o 
fi nanciamento da FAPERJ, através do Edital “Apoio à melhoria da 
escola pública”. Tendo como referencial teórico-metodológico a 
pesquisa-ação, a investigação prioriza a organização de encontros 
narrativos e refl exivos na escola estimuladores do diálogo 
Universidade – Escola básica. A comunicação tem como base as 
atividades investigativas realizadas em uma das escolas parceiras 
da pesquisa: a E M Prof.ª Zulmira M. N. Ribeiro, situada em São 
Gonçalo. Em nossos encontros, planejados sob forma de ofi cinas, 
bolsistas e professoras, percebemos que a refl exão coletiva sobre a 
prática pedagógica nos oferecem pistas para pensarmos o processo 
ensino-aprendizagem a partir de outras lentes, sendo um valioso 
instrumento de (auto)formação para professores e professoras, na 
medida em que possibilita trazer à tona “o investigador que existe 
em cada um de nós” (JOSSO, 2002) que aprende consigo próprio 
e na interlocução com o outro, se formando e se re-formando ao 
ser formado (FREIRE, 1996). Os saberes que tem emergido da 
pesquisa reafi rmam a fertilidade da parceria Universidade-Escola 
Básica na promoção de uma circularidade de conhecimentos, 
inspiradora de novas práticas e questões na e para a formação 
docente, tanto inicial, quanto continuada. 

Palavras-chave

(Auto)formação docente, cotidiano escolar, memória e narrativa.

Abstract

With this communication we aim to socialize the 
refl ections produced from the experiences of the research: 
“Literacy, Memory and Teacher Education: weaving practices 
and knowledge in dialogue with the primary school”, hinged 
at the School of Teacher Education UERJ / SG, which relies 
on funding from FAPERJ through the Notice “Support for 
the improvement of public schools.” With the theoretical 
and methodological framework of action research, research 
prioritizes organizing meetings in the school narrative and 
refl ective dialogue stimulators University - School Basic. The 
communication is based on the investigative activities carried 
out in one of the partner schools of search: MS Zulmira Prof. 
M. N. Ribeiro, located in São Gonçalo. In our meetings, 
planned in the form of workshops, scholars and teachers, 
we realize that the collective refl ection on teaching practice 
give us clues to think the teaching-learning from other lenses, 
being a valuable tool for (self) training for teachers and 
teachers, in that it allows bringing up “the investigator who is 
in each one of us” (JOSSO, 2002) who learns about himself 
and in dialogue with each other, forming and re-forming to be 
formed (Freire , 1996). The knowledge that has emerged from 
research reaffi rm the fertility of the Basic School-University 
Partnership in promoting a circularity of knowledge, and 
inspiring new practices and issues in teacher training, both 
initial and ongoing.

Keywords

(Self) teacher training; school routine; memory and narrative.
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“...andava ao léu buscando os pedacinhos de seu sonho,
despedaçado por culpa de alguém que o tinha atropelado”.

(GALEANO, 2002)

Eduardo Galeano é um colecionador de histórias. Por 
onde passa as recolhe e, posteriormente, nos brinda com os 
ensinamentos que elas nos trazem. No Livro dos Abraços 
(2002), em um capítulo à parte, nos fala sobre sonhos. Um 
senhor divagava ao léu buscando pedacinhos de seu sonho que 
fora atropelado, os sonhos despedaçados eram  recolhidos e 
colados por ele, compondo um estandarte de cores. (p.44)

Um mosaico colorido construído a partir de cacos 
brilhantes... as pedras coloridas são nossos sonhos, nossas 
lembranças. Lembranças, arraigadas de sentimento, de 
emoção, que outrora foram despedaçadas, mas que no presente, 
rememoradas nas atividades que temos proposto às professoras 
nas escolas tem nos ajudado a alimentar um sonho coletivo 
de construção de uma escola de qualidade para as classes 
populares. Lembrar, rememorar, trazer para o presente e... 
montar um mosaico colorido com os pedacinhos do passado e 
do presente, buscando perspectivas para o futuro.

Galeano nos faz recordar que inúmeras vezes passamos por 
situações que nos marcam, a tal ponto de nos sentirmos tentando 
encontrar pedaços de nós que foram atropelados. Os pedaços 
atropelados aqui se traduzem em experiências na docência que 
deixaram marcas nos vários ambientes escolares pelos quais 
passamos. Marcas adquiridas enquanto discentes, graduandas, 
professoras que, narradas e compartilhadas, podem nos ajudar a 
compor um outro mosaico da história do magistério. 

A presente comunicação foi produzida a partir das 
experiências vividas na pesquisa “Alfabetização, Memória e 
Formação de Professores: Entrelaçando Práticas e Saberes no 
diálogo com a Escola Básica” que conta com o apoio fi nanceiro 
da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado do Rio de Janeiro 
(FAPERJ), através do Edital “Apoio à melhoria da escola 
pública”. Seu referencial teórico-metodológico inspira-se na 
perspectiva da investigação-formação, percorrendo caminhos 
que atravessando as fronteiras entre investigação e formação 
vê a investigação como uma prática de formação e faz das 

práticas de formação instrumentos de investigação (ARAÚJO, 
PEREZ, TAVARES, 2009, p. 15).  

Na busca de entrelaçar práticas e saberes no diálogo com 
a Escola Básica, a investigação objetiva fortalecer pontes entre 
universidade-escola, a partir da articulação ensino-pesquisa-
extensão e contribuir para a formação da professora-pesquisadora 
(ZACCUR E ESTEBAN, 2003), tanto das professoras em formação 
inicial do Curso de Pedagogia, quanto das professoras em formação 
continuada da rede pública de ensino na cidade de São Gonçalo.

Na interlocução com a escola básica, a pesquisa vem 
construindo uma parceria com a Escola Municipal Zulmira 
Mathias Netto Ribeiro, situada no bairro Gradim, em São 
Gonçalo, município do Estado do Rio de Janeiro. 

O grupo da pesquisa é composto pela coordenadora da 
investigação Mairce Araújo, por estudantes do Curso de 
Pedagogia e por duas professoras da escola. São as estudantes de 
Pedagogia: Ruttyê Abreu IC/FAPERJ, Glaucia Coelho, bolsista 
PIBIC/UERJ/CNPQ (autoras da presente comunicação junto 
com a coordenadora), Swylane Oliveira, bolsista IC/FAPERJ, 
Priscila Machado, bolsista PIBIC/UERJ/CNPQ, e Fernanda 
Christina Moura dos Santos, bolsista de Iniciação à Docência.  As 
professoras da escola são Kaytre Mattos, orientadora pedagógica 
e Francine Azevedo, professora alfabetizadora, ambas bolsistas 
TCT/FAPERJ. Tendo esse grupo como base, buscamos construir 
uma parceria com as demais professoras alfabetizadoras da escola.

O trabalho investigativo se apóia em encontros periódicos, 
envolvendo o grupo da pesquisa, que acontecem de forma 
intercalada na E M Prof Zulmira e na Faculdade de Formação 
de Professores. Além disso, também são promovidos encontros 
quinzenais com as professoras alfabetizadoras da escola, sob 
forma de ofi cinas da memória, às quartas-feiras, dentro do 
horário reservado pelo calendário da Secretaria de Educação 
de São Gonçalo para centro de estudos. Na Faculdade os 
encontros com as bolsistas acontecem semanalmente, com 
o intuito de planejar as atividades da pesquisa, promover o 
exercício refl exivo, a discussão e a avaliação das experiências 
vivenciadas no processo de investigação-formação.

A pesquisa, de natureza qualitativa, tem por objetivos 
centrais, contribuir para a qualifi cação do trabalho pedagógico, 
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além de resgatar através de narrativas docentes “saberes, 
histórias e memórias” impregnados nas práticas pedagógicas 
de professoras alfabetizadoras da rede pública de São Gonçalo, 
assim como contribuir para o fortalecimento de novas práticas 
de leitura e escrita nas escolas gonçalenses (ARAÚJO, 2008, 
FREIRE, 1996, 1978, FERREIRO, 1988). 

Promovendo ações coletivas e colaborativas que estimulem 
os/as docentes a se aprofundarem na compreensão e interpretação 
da própria prática, a investigação também se percebe como um 
instrumento de (auto)formação para professoras e bolsistas, na 
medida em que possibilita trazer à tona “o investigador que 
existe em cada um de nós” (JOSSO, 2002) que aprende consigo 
próprio e na interlocução com o outro, se formando e se re-
formando ao ser formado (FREIRE, 1996).  

Reconhecendo a escola como lócus de formação docente 
e rica em memórias a serem preservadas, a pesquisa com base 
no diálogo entre professoras já atuantes e futuras professoras, 
busca favorecer a construção de uma prática pedagógica 
autônoma, crítica, cujo/a docente se reconhece como sujeito e 
autor/a do seu saber-fazer.

OFICINAS DA MEMÓRIA: espaços de refl exão sobre a 
prática pedagógica

 
Articulando-se a uma tradição qualitativa de pesquisa, 

entendemos que no contexto de nossa investigação não 
“buscamos os dados”, a partir de métodos e processos que os 
isolem, classifi quem, quantifi quem, com intuito de estabelecer 
explicações gerais sobre os fenômenos estudados. Diferente 
disso, investindo na construção de parcerias na escola, com vistas 
a favorecer o movimento de interpretação da própria prática na 
e sobre a ação docente, entendemos que “produzimos os dados”.

Nesse sentido, as “ofi cinas da memória” promovidas pela 
pesquisa nas escolas, têm se constituído como um instrumento 
metodológico especialmente fértil, ao nos desafi ar a ver o mundo 
através dos olhos dos atores sociais e dos sentidos que eles atribuem 
aos objetos e às ações sociais que desenvolvem (GOLDENBERG, 
1997, p.32). Caracterizando-se como espaços de narração e 
produção de um conhecimento, as ofi cinas contribuem para 

fortalecer uma via de mão dupla na relação escola-universidade 
que, não só contribui para extender o conhecimento produzido 
no interior da universidade, mas também para nos abrirmos ao 
conhecimento produzido no cotidiano escolar. (ARAUJO, 2010)

As ofi cinas não são concebidas pelo projeto como 
atividades meramente práticas, são atividades teórico-práticas, 
pois no fazer de cada um/uma há um saber e este demonstra 
uma intencionalidade ao desenvolver um projeto, ao elaborar 
um jornal, ao criar um boneco de pano, ao escrever uma poesia 
etc, há uma refl exão sobre o que se pensa e o que se propõe. O 
sujeito que cria, no ato de criar, individual ou coletivamente, traz 
uma concepção em seu ato de criar e em seu objeto criado. Ou 
seja, o para quê está presente, e na apresentação dos materiais 
produzidos pelo grupo estabelece-se um diálogo em que são 
re-criadas, ressignifi cadas, re-pensados os próprios usos a partir 
de uma proposta inicial. (ARAÚJO, JESUS, 2005, p.7)

A ofi cina “Que Bagagem!”, que serviu de base para as 
refl exões aqui trazidas, foi realizada em outubro de 2011, na 
E. M. Zulmira M. N. Ribeiro¹, dentro do horário do centro de 
estudos, envolvendo o grupo da pesquisa e oito professoras 
da escola, que atuam na alfabetização (primeiro, segundo e 
terceiro ano de escolaridade).

 “Que Bagagem!”

“Madame entregou, co’a passagem,
No carro-vagão de bagagem:

uma arca / um cestão
um quadro / um colchão

um saco / um caixote,
mais um cachorrinho fi lhote.

Em troca lhe deram então 
Recibos, num verde talão, 

pela arca / o cestão
o quadro / o colchão

o saco / o caixote,
...

e pelo cãozinho fi lhote.(...)
(BELINKY, 2003)
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Começamos a ofi cina propondo uma dinâmica para a 
leitura do texto ‘Que Bagagem’ (BELINKY, 2003) que narra 
sob forma de versos a historia de uma madame que entra num 
trem carregada de bagagens e com um fi lhote de  cachorro. 
Ao fi nal de cada verso as participantes, interagindo com a 
narradora, eram convidadas a enriquecer a  “bagagem da 
madame” acrescentando coisas que tivessem relação com as 
experiências docentes: palavras, objetos, eventos relacionados 
às histórias escolares marcantes em suas jornadas como alunas, 
como professoras, como estudantes... 

Num segundo momento, foi proposta uma representação 
gráfi ca dessas lembranças, ou seja, por meio de desenhos e/
ou palavras, cada participante representaria no papel, suas 
experiências. Para isso foram distribuídos cartões coloridos 
que em seu interior trazia uma espécie de ‘espelho’ (um papel 
laminado que refl etia), com o qual buscávamos a refl exão dessas 
experiências marcantes fazendo um paralelo com a repercussão 
atual de suas práticas. Por fi m, cada uma apresentaria seus 
desenhos e seus marcantes relatos.  

   

Acerto, erro, brincadeiras, carinho, dedicação, músicas, 
repreensão, crianças, amigos, autonomia, poesia, criatividade, 
ternura, alegria... palavras, frases, desenhos que remetiam às 
experiências vividas ao longo da jornada de cada uma iam sendo 
apresentadas na roda, misturando sentimentos, provocando 
recordações alegres, tristes, de emponderamento, de desânimo, 
dando a ver múltiplas teias de signifi cação que a trajetória 
docente vai construindo ao longo do tempo.

A partir de suas produções, cada professora trazia para 
a roda os relatos de pequenos acontecimentos vividos no 
cotidiano da prática docente. Acontecimentos vivenciados 
por anônimos, por pessoas comuns, tantas vezes percebidos 
como menos importantes. Fragmentos de uma história 
coletiva. 

No relato das memórias, os discursos entrelaçam-se 
à história: à história das próprias pessoas e à história 
social... o ato individual de lembrar está enraizado nas 
instituições sociais (classe social, família, profi ssão 
etc.) (KASSAR, 2006, p. 64) 

Nos depoimentos que se sucediam 
emergiam outras facetas da história do 
magistério distantes de um discurso oficial 
que, historicamente, não tem reservado às 
professoras o papel de protagonistas. Tais 
histórias nos remetiam a recomendação 
de Benjamin (1994), ao defender a 
importância do cronista que narra os 
acontecimentos, sem distinguir entre os 
grandes e os pequenos e, com isso, mostra 

que nada do que um dia aconteceu pode ser considerado 
perdido para a história. (p. 223).

No movimento de recolher essas pequenas histórias, 
acreditamos estar contribuindo para a construção de um 
novo olhar sobre a história da educação. Um olhar que possa 
ver nas narrativas dos sujeitos simples uma versão outra dos 
acontecimentos, versão tantas vezes sufocada pela historiografi a 
ofi cial. 
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MARCAS SIGNIFICATIVAS: Conte sua lembrança...

 Assim toma a palavra, a professora Conceição, que 
desenhou uma fl or, um pacote de salgadinho e um aparelho de 
jantar:

“... esse outro desenho foi um aparelho 
de jantar que ganhei há muitos anos 
atrás. Onde já se viu uma criança autista 
ser alfabetizada? E no fi nal do ano 
ela foi! Ficou muito tempo paralisada 
ninguém conseguia alfabetizá-la, e aí 
Deus me ajudou e eu consegui. Mas a 
mãe era muito pobre, não sei como ela 
conseguiu comprar aquele aparelho de 
jantar, tinha tanta coisa naquela caixa, esse aparelho de jantar era 
tão grande que eu consegui dividir com a minha família e tenho os 
pratos até hoje. Nunca mais vou esquecer. ”

O relato emocionado nos fez indagar sobre o sentimento de 
gratidão que atravessa a relação entre as famílias das crianças 
das classes populares e a professora. Muitas lições sobre a 
relação ensinaraprender pulsavam no breve relato...  

Possivelmente, a família empreendeu um grande esforço 
para recompensar a professora, afi nal de contas, por ter cumprido 
o seu papel de ensinar. Era um aparelho de jantar com muitas 
peças, portanto, mais caro, fora comprado à prestação? Era um 
patrimônio da família? Não sabemos. Sabemos apenas que para 
aquela família, tal presente representava o reconhecimento de 
uma ação competente por parte da professora, uma ação tanto 
esperada e nunca dada como perdida para a família: que a 
escola ensinasse a criança a ler e a escrever. 

Não sabemos também se aquela criança, de fato, era autista, 
como a memória da professora registrou. O que podemos 
inferir é que se tratava de uma das crianças, dentre tantas 
outras, que a escola costuma apontar com “difi culdades de 
aprendizagem”. Ela, a criança, fi cou muito tempo paralisada, 
no dizer da professora. Em outras palavras, a criança passou 
por muitas turmas e por várias professoras, “reafi rmando sua 

incompetência” para aprender a ler e a escrever, em contraponto, 
com uma família que, ainda assim, apostava na sua capacidade. 

O episódio que emergia da fala da professora, reafi rmava 
o quanto o processo inicial da alfabetização tem representado 
uma adversidade a ser enfrentada por famílias e por crianças 
das classes populares. As marcas deixadas por esse desafi o, 
inúmeras vezes, se traduzem em impotência, baixa auto-
estima e exclusão escolar que, em grande parte, se traduz em 
exclusão social. Porém, o episódio também nos mostrava que 
nem sempre o processo se dá dessa forma. Tantos outros fatores 
interferem nesse processo... 

Dialogando com Cyrulnik (2002) levantamos hipóteses 
para o sucesso da professora. Primeiro, buscando compreender 
melhor o signifi cado desse relato para a própria professora:

Lo que face um aconteciemento permanezca em la 
memória como recuerdo es la emoción provocada por 
la relación que se produce em um contexto humano, y 
el signifi cado que adquiere este episodio em la historia 
personal. ( p.204)

A marca na história pessoal da professora que foi impressa 
pelo acontecimento narrado – nunca mais vou esquecer - nos 
instigou a pensar sobre as relações que se criam no cotidiano 
escolar e seu potencial de rompimento com o fracasso escolar 
esperado. 

Cyrulnik (1991; 2002) acentua o papel da fi gura de apego 
no provimento dos nutrientes afetivos fundamentais para o 
desenvolvimento da criança e para a forma como ela se relaciona 
com a vida. Segundo o autor, a criação de laços afetivos com o 
outro, que se torna uma fi gura de apego oferecendo nutrientes 
afetivos pode contribuir para ajudar a criança a superar situações 
de adversidade.  Suas pesquisas, trazendo para o campo das 
ciências sociais, um conceito conhecido no campo da física, 
a resiliência,  tem nos trazido outras pistas para compreender 
alguns fatores que possibilitam crianças, jovens ou adultos a 
enfrentarem e superarem situações extremamente adversas. 
Importante também assinalar que suas investigações apontam 
a resiliência como um processo a ser promovido.
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Nesse sentido, poderíamos pensar na relevância de práticas 
pedagógicas que fortaleçam o desenvolvimento da resiliência 
para uma escola pública que recebe diariamente crianças que 
vivem em situação de adversidade. (ESTEBAN, 2005, p. 186)

Voltando ao relato de Conceição, nos arriscamos a dialogar 
com Cyrulnik, nos questionado até que ponto também aquela 
criança se tornou uma fi gura de apego para a professora que 
igualmente acabou modifi cada diante do aprendizado da 
criança e fortalecida para vencer tantas adversidades que são 
enfrentadas cotidianamente na escola?

Afi nal, quem ensina e quem aprende ?
Paulo Freire (1996) nos diz que não há docência sem 

discência. “Quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende 
ensina ao aprender...” o professor só se constitui como tal 
porque quem ensina, ensina a alguém. É um processo que se 
dá duplamente, as duas partes se explicam, uma com a outra, 
não solitariamente. No período em que Conceição conseguiu 
estabelecer uma comunicação com a criança que a princípio 
tinha “difi culdades de aprendizagem”, também ela, a professora, 
encontrou o seu processo de construção para tal feito.

 
MARCAS SIGNIFICATIVAS: O que signifi cou?

Alguns questionamentos foram emergindo a partir das 
narrativas: o que posso aprender refl etindo sobre a minha 
própria história? Que contribuições o ato de relembrar eventos 
vividos, sentimentos provocados por situações podem trazer 
para minha prática em sala de aula? 

Com Benjamin aprendemos que: a experiência que 
passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorrem todos 
os narradores (1994:198). Acreditamos que as ofi cinas da 
memória exercitando o compartilhamento das histórias vividas, 
colocando na roda nossos medos e anseios refl etindo sobre 
eles, muitas vezes exorcizando-os, podem contribuir para fazer 
circular as experiências, no sentido que Benjamin nos ensina. 

Rememorar coletivamente momentos marcantes de cada 
história favorece o exercício da autoanálise, destacando as 
marcas positivas que orientaram a nossa formação e que servem 
de base para a nossa ação pedagógica e, ao mesmo tempo, 

identifi cando as marcas negativas com as quais tentamos 
romper.  

Montero apud Park e Fernandes ( 1980), nos lembra que 
 

O processo de esquecimento produz o deixar de existir, 
enquanto que a lembrança carrega o potencial da 
existência. Somos quem somos por causa daquilo de 
que nos lembramos; é isso que nos confere identidade 
e que permite nosso reconhecimento por um outro. 
(2004: 16)

Park diz em seu texto que gravamos melhor o que tem 
conteúdo emocional, o que nos faz refl etir sobre as lembranças 
que, arraigadas de sentimentos, marcam e transforma-nos. 
De que forma as memórias docentes podem contribuir para 
reinventarmos o cotidiano escolar? Lembrar uma prática 
docente pode propiciar outras formas e abordagens para a 
pensarmos o processo ensino-aprendizagem? 

Assim, entendemos que, tendo a memória como ponto de 
partida, os exercícios narrativos-refl exivos podem se constituir 
como caminhos para produções de práticas pedagógicas 
emancipatórias.  Pensar coletivamente sobre os fatos 
corriqueiros, banais, às vezes, naturalizados que acontecem 
no cotidiano escolar, trazidos pelas narrativas, possibilita a 
construção de um novo olhar sobre nossas próprias práticas 
pedagógicas....

Nos relatos das professoras somos afetadas direta e 
indiretamente, pois nesse movimento de partilha em nossos 
encontros somos presenteadas com suas experiências e assim 
nos constituímos também docentes. 

Marcas construídas por nós? 
A professora que somos é atravessada por todas e tantas 

experiências, por outras histórias e ainda nós atravessamos as 
histórias dos nossos alunos.

E assim, faz sentido pensar que para melhorar a prática 
precisamos nos envolver no movimento de retroceder no 
passado, trazendo a lembrança para o presente e ressignifi cá-la. 
É como sentir que para dar um passo adiante temos que primeiro 
dar um passo atrás, relembrar, reviver para assim seguir. Como 
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lembram-nos Park e Fernandes (1980), algo esquecido pode 
estar escondido aguardando para se manifestar por ocasião 
de algo signifi cativo, provocador, que a faça reaparecer. (p.42)

A lembrança é sorrateira e vem acompanhada pela experiência, 
chega aos pouquinhos, nos permeia e nos invade trazendo o que 
fora vivido e o que fora aprendido. Se tomamos consciência que 
esse aprendizado pode traduzir e ampliar a nossa prática, quem 
sabe caminhamos para ressignifi car o ato de ensinar.
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Resumo
Este estudo analisa os materiais didáticos ofi ciais que apoiam 

o trabalho do professor como mediador da produção textual e das 
práticas de leitura na escola. Nesse sentido, analisaremos, a partir de 
Elizabeth Marcuschi (2002), o manual do professor como orientador 
da gestão das aulas, como fundamental para oferecer informações 
científi cas e sinalizar elementos pedagógicos para o tratamento do 
conteúdo. Nessa perspectiva, focalizaremos a leitura e a escrita 
em três manuais destinados aos professores de língua portuguesa 
do 5º ano em escolas com baixo IDEB previsto para o município 
de Natal-RN. Adotamos, ainda, os documentos de orientações 
pedagógicas ofi ciais (PCN, Diretrizes curriculares, Guias dos 
livros didáticos, referenciais curriculares municipais, os temas e 
descritores das matrizes de referência – INEP 2009) para comparar 
os objetivos de ensino da leitura e da escrita por eles sinalizados, 
com as orientações presentes nos manuais do professor aprovados 
pelo MEC. Nossas análises iniciais indicam a cristalização do 
modelo do manual do professor, a carência de diversifi cação de 
orientações para a leitura e a escrita e a ênfase na função gabarítica 
desse material. Nossa pesquisa sinaliza a necessidade de rever as 
práticas orientadoras da leitura e produção do texto, em que ainda 
há ênfase no engessamento das potencialidades de interpretação, 
restrição nos conjuntos de gêneros elencados para o trabalho em 
sala de aula, e foco em atividades realizadas fora dos contextos de 
letramento reais, indicando a artifi cialização das práticas escolares, 
que tem no manual uma referência.

Palavras chave
Manual do professor; livro didático; ensino de leitura; ensino 

de escrita.

Abstract
This study analyzes the offi cial learning materials that support 

the teaching work as a mediator of text production and practice of 
reading in school. In this sense, we will analyze, from Elizabeth 
Marcuschi (2002) the teacher’s handbook as a guide for classroom 
management, as a key to provide scientifi c information and suggest 
elements for the treatment of educational content. From this 
perspective, we will focus the reading and writing in three books 
for Portuguese teachers in the 5th elementary school level in schools 
with low educational development planned for the city of Natal-
RN. We adopt also the offi cial documents for educational guiding 
(National Curricular Parameters, curriculum guidelines, textbooks 
guides, local curriculum frameworks, themes and descriptors 
of the reference matrices - INEP 2009) to compare the goals of 
teaching reading and writing for them marked with the guidelines 
contained in the teacher’s handbooks approved by the Ministry of 
Education. Our initial analysis indicate the crystallization of the 
teacher’s handbook model, lack of diversifi cation guidelines for 
reading and writing and the emphasis on the template function of 
this material. Our research indicates the need to review the guiding 
practices of reading and text production, where there is emphasis 
on the infl exibility of potential interpretations, constraints on 
the sets of genres listed for work in the classroom, and focus on 
activities performed out of actual contexts of literacy, indicating 
the artifi ciality of school practices, which has a reference in the 
handbook.

Keywords
Teacher’s handbook; textbook; reading teaching; writing 

teaching.
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Introdução

É notório o crescente interesse de pesquisadores acerca da 
produção de textos ao longo da escolarização básica. Isso se 
deve, principalmente, aos novos paradigmas dos estudos da 
área da linguagem, surgidos na década de 90, que tem situado 
a produção de texto sob demandas contextuais, vinculadas à 
funcionalidade da linguagem, à produção de textos autênticos 
com características discursivas e linguísticas consoantes 
à situação de produção e às especifi cidades do gênero. 
Juntando-se a isso, os diferentes instrumentos de avaliação 
ofi cial (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, 
IDEB; Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB; 
Provinha e Prova Brasil) têm sinalizado as difi culdades de 
uso e domínio de habilidades linguísticas básicas e têm 
revelado listas de classifi cações de escolas e de município. 
O município de Natal, de acordo com os indicadores ofi ciais, 
ocupa um dos últimos lugares na lista de classifi cação do 
IDEB – 2009. 

O livro didático de português tem papel relevante no 
domínio das competências de escrita e de leitura, uma vez 
que é o único material de ensino-aprendizagem em grande 
parte das escolas brasileiras.  Diante desse contexto, o 
presente artigo objetiva analisar três manuais do professor 
de Língua Portuguesa do 5º ano do ensino fundamental, 
dentre os aprovados pelo Programa de Avaliação do Livro 
Didático 2008 (PNLD/2008) e que são adotados por escolas 
municipais de Natal-RN, que apresentaram nota abaixo da 
média do IDEB estabelecida para o município: Português: 
linguagens, da Atual Editora; Infância feliz, Editora Escala 
Educacional e A Escola é nossa, Editora Scipione. 

O artigo visa a levantar as recorrências acerca das orientações 
para as práticas de letramento fornecidas por esses materiais 
e elaborar uma grade de análise que permita dar sequência à 
investigação de todos os manuais de língua portuguesa do 5º 
ano adotados pelas escolas de referência. Portanto, visamos a 
contribuir para o aprimoramento dos critérios institucionais de 
avaliação dos materiais didáticos e sinalizar alternativas para 
das práticas letradas no contexto escolar. 

Refl exão sobre o manual do professor de língua 
portuguesa: o lugar da leitura e da escrita

  Segundo Bezerra (2005), os livros didáticos tiveram 
que ser reformulados para se adequar a realidade do ensino e 
assim suprir as lacunas de conhecimento desse novo professor. 
Surge, então, um novo modelo de livro didático que não se 
presta apenas à exposição do conteúdo, mas que tem a função 
de estruturar o trabalho pedagógico através de orientações que 
possibilitavam um maior aprendizado dos conteúdos propostos.  

 Nesse sentido, os livros didáticos apresentaram um espaço 
com orientações específi cas para o professor: o manual do 
professor, intitulado algumas vezes de manual pedagógico ou 
assessoria pedagógica. Esses manuais continham além das 
respostas dos exercícios do manual do aluno, a estrutura do 
livro didático e a exposição dos conteúdos teóricos. Os livros 
didáticos, portanto, passaram a ser um facilitador do trabalho do 
professor e seus autores os principais responsáveis por preparar 
as aulas.  Pois como afi rma Bezerra (op. cit.), essa importância 
é tanta que os interlocutores dos nossos alunos não são mais 
o professor, mas sim o próprio livro didático, ou melhor, seu 
autor, visto que o professor tem seguido passo a passo o livro 
didático, e, em muitos casos, não revelara autonomia sobre a 
elaboração de atividades.

Em estudo realizado acerca do Manual do Professor, 
Marcuschi E. (2002) partilha da concepção adotada por Gérard 
e Roegiers (1998) de que o manual destinado ao professor tem 
funções de formação, ou seja, esse material deve contribuir com 
instrumentos que permitam aos docentes um melhor desempenho 
profi ssional no processo de ensino-aprendizagem. Assim, 
segundo a autora, o manual do professor deve prestar-se a:

• Oferecer informações científi cas.
• Sinalizar elementos de ordem pedagógica para o tratamento 

do conteúdo.
• Orientar a gestão das aulas.

Considerando que muitos manuais do professor, até 
pouco tempo atrás, destinavam a uma cópia do manual do 
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aluno com objetivo de revelar as respostas dos exercícios, 
as considerações da autora acerca da funcionalidade desse 
material, ao que tudo indica, tornaram-se mais visadas com 
o advento de pesquisas sobre língua, ensino-aprendizagem e 
da intervenção do Estado através de programas específi cos 
de avaliação do MEC (Ministério da Educação e Cultura) 
sobre o livro didático, realizados a partir da última década do 
século XX, os quais “obrigaram” esses livros a reformular seus 
conteúdos, metodologia e concepções teóricas. Desse modo, o 
manual do professor teve que passar por mudanças e apresentar 
um diferencial do manual do aluno, melhor dizendo, teve que 
apresentar algo a mais. 

O PNLD é um desses programas. Desde sua existência, em 
1997, o PNLD responde pelos princípios e critérios utilizados 
para avaliar os livros didáticos. Logo os livros comprados para 
o uso das escolas públicas devem se adequar aos critérios de 
avaliação desse documento. As especifi cidades acerca do manual 
do professor contidas no Guia do Livro Didático (2010) revelam 
a função desse material, reforçando que o manual do professor se 
propõe a fi nalidades diferenciadas do manual do aluno.

Co-responsável pela coerência e pela adequação 
metodológicas, o Manual ou Livro do Professor deve 
constituir-se como um instrumento capaz de subsidiar 
adequadamente o uso da coleção Alfabetização pelo 
professor, tanto no trabalho de sala de aula quanto na 
orientação para o estudo autônomo por parte do aluno.
Não pode, portanto, ser meramente uma cópia do livro 
do aluno, com as respostas preenchidas. (Guia do Livro 
Didático, 2010, p. 21)

Os critérios de avaliação utilizados pelo documento 
confi rmam essa assertiva e revelam-se coerentes com as funções 
de formação do manual do professor partilhadas por Marcuschi 
E. (2002). Entretanto, para esse momento, o nosso interesse 
é analisar como a produção textual é situada no manual do 
professor como objeto de cada uma das funções de formação 
apresentadas pela autora.

Antes de partirmos para a análise, discorremos sobre o 
contexto atual de ensino de produção de texto.

Os caminhos para as práticas letradas na escola

Nas propostas de ensino da leitura e da escrita na escola 
presentes nos livros didáticos de língua portuguesa até 
meados da década de 70 do século passado predominavam o 
tradicional ensino de redação centrado nas tipologias narração/
descrição/dissertação. A leitura privilegiava os textos literários, 
considerados eruditos. Nessa circunstância, o ensino era 
voltado para a normatização e para práticas letradas engessadas 
nas variantes de prestígio e em gêneros específi cos e restritos. A 
leitura era focalizada na decodifi cação e nos textos de variantes 
de prestígio, particularmente os de literatura. De acordo com 
Bezerra (2007), trava-se de um ensino destituído do contexto, 
que enfatizava os elementos de ordem estruturais da linguagem.

Com o avanço dos estudos linguísticos a partir das 
décadas subsequentes, a concepção estruturalista da língua 
fundamentada por Ferdinand Saussere que dominava o ensino de 
língua portuguesa foi deixada de lado para dar lugar a uma nova 
perspectiva de língua baseada nas teorias sociointeracionista. 
Nessa concepção, a língua se constrói socialmente através da 
interação do sujeito com o meio, ou seja, a língua é vista como 
interação. Nessa abordagem a construção do texto se dá pelo 
contexto.

O refl exo dessas mudanças pode ser percebido nos PCN 
(1998), quando estes afi rmam que a unidade básica de ensino 
da língua é o texto. As práticas de letramento, com enfoque 
no social, nas culturas e subjetividades ganham força. O 
ensino da língua passa a focalizar a refl exão acerca dos usos 
da linguagem e não da estrutura frasal, como apresentava a 
abordagem estruturalista. 

Sob à luz da teoria bakhtiniana, surgem as discussões 
acerca dos gêneros textuais ou gêneros discursivos, e esses 
conceitos mudam radicalmente o ensino da leitura e da escrita 
na escola, que passam a ser situados de forma mais articulada, 
com ênfase nas práticas e nos contextos de letramento. Gêneros 
textuais são textos orais e escritos “materializados em situações 
comunicativas recorrentes [...] são os textos que encontramos 
em nossa vida diária e que apresentam padrões socioeconômicos 
característicos defi nidos por composições funcionais, objetivos 
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enunciativos e estilos” (Marcuschi, L. A. 2008, p. 154). Nesse 
sentido, as práticas de letramento passam a ser fundamentais 
para ensinar a leitura e a escrita, uma vez que articula essas 
dimensões da linguagem como interdependentes. 

Sabe-se que a escrita possui um papel fundamental na 
formação do sujeito, sendo hoje pré-requisito básico na 
formação do ser, representando a porta de entrada para o 
saber tecnológico, científi co e erudito. Ao possuir um maior 
conhecimento da leitura e da escrita, o indivíduo maximiza a 
oportunidade de ascensão social, sendo esse, muitas vezes um 
fator determinante na busca por uma boa colocação no mercado 
de trabalho. 

Os manuais do professor e as práticas de letramento

a) Livro didático Português: linguagens

Português: linguagens, de Cereja & Magalhães (2008), 
publicado pela editora Saraiva, é dividido em três volumes (3º 
ao 5ª ano do ensino fundamental). É possível perceber que as 
informações contidas no manual do professor do 5º ano, que é 
nosso objeto de interesse, se repetem nos demais manuais desta 
coleção, uma vez que os autores pontuam orientações gerais 
sobre as séries do ensino fundamental fazendo referência a toda 
coleção. O que parece diferenciar um manual do outro, são as 
propostas do plano de curso e as sugestões de estratégias para 
atividades, pois essas são específi cas das séries, ou seja, não há 
adaptação das teorias apresentadas ao conteúdo de cada série a 
que o livro é destinado. 

O manual do professor é composto por 48 páginas, nas quais 
os autores apresentam os pressupostos teórico-metodológicos, 
estrutura da obra, plano de curso e sugestões de estratégias. 

Nota-se, inicialmente, uma preocupação dos autores em 
situar as orientações contidas nesse manual em uma perspectiva 
atual de aprendizagem e de linguagem, uma vez que, logo na 
introdução, eles anunciam que a coleção Português: linguagens 
é “comprometida com uma abordagem sociointeracionista de 
aprendizagem e com um enfoque enunciativo de língua” (op. 
cit. 2008, p.02).

As orientações para as práticas de letramento se baseiam 
na visão dos gêneros textuais. Nesse sentido, o manual do 
professor apresenta a noção de gênero discurso a partir do 
pensamento de Mikhail Bakhtin. 

Segundo Bakhtin, todos os textos que produzimos, orais 
ou escritos, apresentam um conjunto de características 
relativamente estáveis, tenhamos ou não consciência 
dela. Essas características confi guram diferentes textos 
ou gêneros textuais ou discursivos, que podem ser 
caracterizado por três aspectos básicos coexistentes: 
o tema, o modo composicional (a estrutura) e o estilo 
(usos específi cos da língua) (op. cit. 2008, p. 10) 

 Além de Bakhtin, Cereja & Magalhães citam outros 
teóricos, como Jean Paul Bronckart, Auguste Pasquier Bernard 
Schnewly e Joaquim Dolz, demonstrando um interesse maior 
pelas ideias desses dois últimos. 

 O manual discorre acerca das contribuições desses 
autores para se pensar as práticas de letramento a partir dos 
gêneros textuais, citando as ideias de Schnewly, o qual 
“compreende o gênero textual como uma ferramenta, (...), um 
instrumento que possibilita exercer uma ação linguística sobre a 
realidade.” (op. cit. 2008, p. 10). Segundo Cereja & Magalhães, 
essa forma clássica de trabalhar a produção de texto é voltada 
exclusivamente para a formação de escritores da literatura e 
de cientistas. Os autores orientam que os professores, desde 
as séries iniciais devem proporcionar aos alunos a leitura de 
diversos gêneros textuais que circulam socialmente, a fi m de 
que esses aprendam a interagir socialmente por meio do uso da 
língua.

Neste sentido, podemos perceber que o manual do professor 
cumpre com o  primeiro item sinalizado por Marcuschi E. 
(2002) de que o manual do professor deve oferecer informações 
científi cas, uma vez que as bases teóricas apresentadas são 
coerentes com as atuais orientações do ensino de produção 
de texto proferidas pelos estudos linguísticos.  Entretanto, o 
mesmo não pode ser dito a respeito dos elementos de ordem 
pedagógica situados pela autora, pois o manual do professor 
em questão apresenta certa superfi cialidade ao citar os PCNs.
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No Brasil, as pesquisas em torno do gênero textual 
são relativamente recentes (iniciaram a pouco mais de 
uma década) e só após a divulgação dos Parâmetros 
curriculares nacionais para o ensino fundamental (1996) 
é que a discussão teórica deixou os círculos restritos 
de pesquisa acadêmica para chegar à escola. Como 
consequência do grande interesse que o assunto tem 
suscitado, entre educadores em geral, várias publicações 
começam a surgir para atender a essa demanda. No 
fi nal deste tópico, sugerimos algumas publicações 
relacionadas ao assunto. (op. cit. 2008, p. 09)

Como é perceptível, essa passagem fez referência à escolha 
dos autores em apresentar o gênero textual como elemento de 
partida para a orientação do ensino da produção de texto e da 
leitura. Cereja & Magalhães não esclarecem os motivos pelos 
quais resolveram seguir a orientação dos PCNs, no entanto, 
suas observações revelam, aparentemente, que reconhecem a 
importância dos PCNs, uma vez que se fundamentaram nesse 
documento para elaboração do livro didático. 

Ainda no que se refere à função de sinalizar elementos de 
ordem pedagógica, o manual em análise apresenta, em algumas 
seções, refl exão sobre como avaliar as produções textuais dos 
alunos, mas raramente contém informações sobre a avaliação da 
leitura. Sobre o assunto, em um primeiro momento, os autores 
revelam que o trabalho com os gêneros textuais permitirá que 
os professores mudem a perspectiva de avalição dos textos, 
que segundo eles é centrada nas regras gramaticais e nos 
critérios literários, para uma avaliação que focalize os aspectos 
de “adequação do conteúdo, da estrutura e da linguagem ao 
próprio gênero, ao interlocutor e à situação como um todo e o 
cumprimento da fi nalidade que motivou a produção” (op. cit. 
2008, p.14).

Acerca desse assunto, os autores trazem o conceito 
proposto por Luckesi (1990) de que a avaliação é um 
instrumento que serve para auxiliar na melhoria dos resultados. 
Diante dessa noção, os autores refl etem que os professores de 
língua portuguesa precisam mudar o conceito de avaliar, que 
é compreendido como objetivo de alcançar nota, para avaliar 
com a intenção de interferir no processo de aprendizagem a fi m 

de fazer os ajustes necessários. No que se refere à produção 
de textos, os autores sugerem formas variadas de avaliação, 
dentre elas a de que os próprios alunos possam realizá-la lendo 
os textos dos colegas.

No que diz respeito à função de orientar a gestão das 
aulas, o manual do professor indica que os professores 
de língua portuguesa devem proporcionar um ambiente 
amistoso, de respeito, pois somente em tais condições é que 
esses profi ssionais conseguem cativar os alunos para a prática 
continuada de produção de textos. Para que isso seja possível, 
os autores propõem diversos procedimentos didáticos, dentre 
eles:

 
• Favorecer a desinibição, encorajar a expressão 

espontânea, estimular a fl uência de ideias, criar 
o respeito mútuo, valendo-se de situações que 
levem os alunos a expressarem-se oralmente. 
Nesse sentido, por exemplo, pode-se pedir 
que cada aluno leia sua produção de texto para 
o colega. Da desinibição oral pode brotar a 
desinibição escrita.

• Estimular a vontade de escrever por meio de 
leituras orais feitas pelo professor, por um aluno 
ou por grupos de alunos – em forma de jogral –, e 
por meio de debates sobre um assunto de interesse 
coletivo (op. cit. 2008, p. 16)

Além de procedimentos como esses, os autores sugerem 
que existam na escola um espaço de criação e projetos que 
estimulem a produção de textos.  Para o espaço de criação, 
Cereja & Magalhães sugerem que a escola disponibilize uma 
sala para ofi cina ou laboratório de redação, por exemplo. Os 
projetos dizem respeito à produção e recepção dos textos. Para 
esta ação, os autores indicam a confecção de livros, que podem 
ser de contos, de poemas, por exemplo.

Com tais propostas, fi ca claro que os autores pretendem 
orientar os docentes a práticas de aulas mais dinâmicas e 
diversifi cadas de produção de texto, as quais os objetivos 
principais é estimular a produção de textos e proporcionar o 
aprendizado  através da interação. 
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b) Livro didático Infância Feliz

Este segundo livro didático que compõe o corpus foi 
publicado pela editora Escala Educacional em 2008 e foi 
escrito pelos autores Albanize Aredês, Ângelo Alexandref e 
Miriam Grilo. Este livro assim como o de Cereja & Magalhães 
apresenta um único manual do professor para todas as séries a 
que se destina a coleção (3º ao 4º ano do ensino fundamental). 

O manual do professor é composto por 40 páginas que 
subdividem em: concepção de ensino e aprendizagem, o ensino 
de língua portuguesa, concepção de alfabetização e letramento, 
intervenção pedagógica, avaliação da aprendizagem e do 
ensino, o papel da professora alfabetizadora na aprendizagem 
dos alunos, o trabalho com os temas transversais, organização 
da obra, projetos e recomendações de leitura, estudo e pesquisa. 

Aredês; Alexandref; Grilo (2008) são mais breves no 
critério informações científi cas, pois citam apenas os estudos 
de Geraldi. Baseados nos estudos do teórico, os autores revelam 
claramente a concepção de linguagem adotada na produção do 
livro didático, que assim como o livro analisado anteriormente, 
adotam a concepção socionteracionista “a linguagem verbal 
é compreendida como um processo de interação interpessoal, 
que se realiza nas práticas pessoas” (op. cit.). 

Ao passo que simplifi cam os estudos teóricos acerca da 
produção de textos, ampliam a discussão acerca da orientação 
pedagógica, pois é recuperando informações do PCN que 
Aredês; Alexandref; Grilo (op. cit) revelam que o ensino de 
produção de textos deve se pautar pelos gêneros textuais, porém 
essa orientação pedagógica, em muitos momentos, se voltam a 
aspectos gerais do ensino, somente em alguns momentos é que 
se destina especifi camente a produção de texto.  Há passagens 
em que os autores reproduziram a cópia do manual do aluno.

Nesse sentido, a simplifi cação acerca de teóricos sobre as 
práticas de letramento, talvez tenha explicação na formação 
dos autores, pois dois deles, conforme indicação na referência 
do livro, tem formação em pedagogia, por isso conduzem a 
orientação ao professor com um cuidado maior aos aspectos 
pedagógicos. 

Assim, nos elementos de ordem pedagógica, os autores 

informam no tópico ensino de língua portuguesa que é 
fundamental que o professor planeje situações que favorecem o 
domínio da linguagem:

Esse aprendizado é favorecido quando se adota 
procedimentos didáticos de análise e de refl exão sobre 
a linguagem, que possibilitam a exposição frequente 
a formas linguísticas que precisam conhecem para se 
tornar usuários competentes da língua escrita. (op. cit. )

Nesses aspectos, os autores sugerem na correção de 
produção de textos que os professores tenham mais atenção 
com os pontos que necessitam de maior aprofundamento por 
parte do aluno, ou seja, aqueles que eles têm mais difi culdade. 
E assim como os autores do manual já analisado, esses também 
compreendem que avaliação não deve ser resumida ao certo 
ou errado, mas sim que o professor deva se preocupar com os 
processos subjacentes ao resultado, com a trajetória que o aluno 
realizou para aprender. 

No que diz respeito à gestão das aulas, Aredês; Alexandref; 
Grilo não são tão plurais quanto Cereja & Magalhães, porém 
citam algumas ações que o professor  pode realizar com  o 
trabalho de produção de texto, dentre elas a de que o professor 
assuma o papel de escriba dos textos e os alunos produzam e 
ditem o texto atendendo as características do gênero. 

c) Livro didático A escola é nossa

O livro A escola é nossa ( 2008), da editora Scipione, de 
Cavéquia contém um manual do professor composto por 56 
páginas, nas quais podemos encontrar respostas  dos exercícios 
do manual do aluno, orientações gerais ( informações presentes 
em todos os manuais do ensino fundamental desta coleção), 
orientações específi cas (informações da série a qual pertence 
o livro).

Assim como os demais manuais já analisados aqui, 
Cavéquia (2008) se pauta na teoria dos gêneros textuais para 
a abordagem das práticas de letramento, o que aponta para 
uma perspectiva de língua como interação. De forma rápida, 
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a autora revela algumas informações científi cas acerca de 
elementos que diferenciam os gêneros textuais, citando apenas 
uma pequena parte do PCN para fundamentar sua afi rmação, 
porém em nenhum momento faz menção a autores ou estudos 
realizados sobre o assunto. 

As orientações de formação pedagógica e ajuda na 
gestão das aulas no que diz respeito à produção de textos são 
esporádicas, uma vez que a maioria é de ordem pedagógica 
geral, salvo algumas partes às quais há referência a diferenças 
entre fala e escrita e relação entre escrita e reescrita de 
texto. Nesta última, a autora frisa a relevância da reescrita 
do aluno para seu aprendizado e acrescenta que, em muitas 
ocasiões, os alunos não se sentem estimulados para escrever, 
é preciso, portanto, que o professor crie oportunidades e 
estimule-o para produzir textos. Diante desse contexto, 
algumas sugestões de atividades de produção de textos 
como confecção de cartazes, criação de painéis, elaboração 
de livros, são expostas.  

A maior parte do manual do professor se destina a apresentar 
respostas dos exercícios do manual do aluno e a relatar objetivos 
das atividades, tal como exemplo abaixo:

Objetivos:
 – Apresentar ao aluno uma reportagem.
 – Explorar as características desse gênero textual e as 
ideias do texto.
– Levar o aluno a verifi car algumas características entre 
o conto e a reportagem. (op. cit.)

Nesse exemplo, a autora indica que a questão explora 
características do gênero reportagem, entretanto em nenhum 
momento do manual do professor, o gênero reportagem foi 
abordado, o que implica afi rmarmos: se o professor tiver 
dúvidas a respeito desse gênero, o manual do professor não 
poderá ajudá-lo. Aliás, no que se refere ao trabalho com os 
gêneros textuais, o manual tem que cumprir a função de 
apresentar informação científi ca sobre o gênero que será 
trabalhado no manual do aluno, entretanto isso não ocorre em 
nenhum manual do professor analisado, pois as orientações 

apresentadas acerca dos gêneros textuais são orientações gerais 
sobre os gêneros, como conceito ou função de algum gênero. 
Ou seja, é necessário fornecer ao professor elementos para a 
sua leitura do gênero, a fi m de que reconheça seu contexto de 
produção, sua relação com outros gêneros e melhor compreenda 
suas potencialidades interpretativas. Sem isso, a orientação da 
escrita está também sacrifi cada.

O mesmo ocorre com os manuais que fi zeram referência 
à avaliação da produção de texto, ou seja, como o professor 
deve avaliar.  Os manuais do professor apontaram que avaliasse 
o texto atentando para os critérios discursivos dos textos, 
tais como: propósito comunicativo, adequação linguística, 
estrutura, etc. Mas não apresentou orientações específi cas de 
avaliação para cada tipo de gênero a ser trabalhado no manual 
do aluno. Penso que o professor precisa dessa informação para 
compreender melhor o gênero, suas potencialidades de leitura e 
de escrita, articulando melhor essas duas dimensões. 

Considerações fi nais

A partir da análise dos três manuais do professor, pudemos 
perceber que a orientação acerca Da leitura e da produção 
textual ainda se distancia bastante do discurso teórico exposto 
por Marcuschi E. (2002) no que confere a funções de formação 
do manual do professor, sobretudo no que diz respeito aos dois 
últimos manuais analisados.

As análises indicam uma cristalização do modelo do manual 
do professor, a carência de diversifi cação de orientações para a 
produção escrita e a ênfase na função gabarítica desse material. 
Com relação à leitura, oferece ainda menos orientações de como 
o professor pode acompanhar esse processo de construção 
pelos alunos, e de como pode emergir do modelo de respostas 
previsíveis. Os autores dos livros didáticos parecem ter a 
preocupação de incluir de uma forma ou de outra nos manuais do 
professor orientações acerca do ensino da leitura e da produção 
de texto no contexto atual de ensino. Em muitos momentos, 
suas observações acerca dos documentos ofi ciais de orientação 
pedagógica, como os PCN, não passam de ilustração, uma vez 
que não detalham informações relevantes. 
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A NATUREZA DO PENSAMENTO E DA PALAVRA NA CONSTRUÇÃO DO DISCURSO
Adriana Pastorello Buim Arena1

Resumo:

Este artigo pretende discutir especifi camente a necessidade 
da formação sólida na primeira etapa da carreira docente, mas 
não o fará sob todos os aspectos, mas somente nos que destacam 
a importância da produção escrita no processo de formação de 
futuros professores da educação básica no curso de Pedagogia. 
A discussão proposta neste estudo está sustentada pela premissa 
de que as relações entre pensamento e palavra na constituição do 
eu se iniciam nas relações humanas. Será analisado, sob a égide 
do paradigma indiciário, um texto de um aluno matriculado 
em um curso de Pedagogia oferecido por uma Universidade 
Federal brasileira situada no estado de Minas Gerais. A opção 
metodológica nos permitirá reconhecer, durante a coleta e análise 
dos dados, que a realidade investigada muitas vezes embora 
possa parecer opaca, nela também “existem zonas privilegiadas 
– sinais, indícios – que permitem decifrá-la”. A intenção deste 
estudo é percorrer estes sinais, estes indícios com o objetivo de 
verifi car a importância da produção escrita e sua relação com o 
desenvolvimento do pensamento e a generalização de conceitos 
na formação inicial dos futuros professores da educação básica, 
a partir de fragmentos do texto escrito. Os dados são discutidos 
a partir dos pressupostos teóricos de Bakhtin e de Vigotsky. 
Os indícios destacados pelos fragmentos analisados revelam a 
importância da dialogia construída na relação professor-aluno 
pelo processo de tutoria. O processo de apropriação do discurso 
escrito pode vir a ser potencialmente acelerado quando estiver 
vinculado a uma atividade de orientação com o professor.

Palavras-chave
Formação inicial; paradigma indiciário; pensamento verbal; 

palavra escrita; responsividade.

Abstract:

This article discusses the need of a solid training in the 
beginning of the teaching career, and it will specifi cally 
highlight the importance of the written production in the process 
of training future teachers of basic education in a College of 
Education (in a Pedagogy Program). The proposed discussion 
in this study is supported by the premise that the relationship 
between thought and word in the constitution of the self 
begins in human relations. Under the aegis of the evidentiary 
paradigm, a text of a student enrolled in a course offered by 
a Pedagogy University located in the Brazilian state of Minas 
Gerais will be analyzed. The chosen methodology has allowed 
us to recognize, during the collection and the analysis of data, 
that even when the investigated reality may seem opaque, in 
it “there are privileged zones - signs, traces - which help us 
decipher it”. The intent of this study is to go through these 
signs, these traces, in order to verify the importance of written 
production and its relation with the development of thinking 
and the generalization of concepts in the early training of future 
teachers of basic education, from fragments of a written text. 
We have discussed the data from the theoretical perspective of 
the works of Bakhtin and Vygotsky. The signs highlighted by 
the analyzed fragments reveal the importance of the dialogism 
built in the teacher-student relation through a mentoring 
process. The process of appropriation of the written discourse 
might be potentially accelerated when it is connected to teacher 
guided activities.

Keywords
Initial training; evidentiary paradigm; verbal thought; 

written word; responsiveness.
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Introdução

A formação continuada deveria ser inerente a qualquer a 
profi ssão, devido à natureza dinâmica do conhecimento e do 
processo constante de transformação da organização social e 
econômica da humanidade. As mídias usadas para comunicação 
mudam frequentemente, divulgam centenas de informações 
novas a cada dia e demonstram claramente o movimento 
permanente em que estão todas as esferas da produção do saber. 
A profi ssionalidade docente está imersa nesse movimento. 

Há pelo menos duas etapas consideradas fundamentais na 
formação de professores: a primeira, que se realiza durante 
permanência do aluno na universidade; a segunda, que se 
constrói a partir das vivências do professor em sala de aula. 
O curso superior que certifi ca docentes para o exercício do 
magistério oferece muitos conceitos importantes que qualquer 
professor precisará conhecer para propor atividades de ensino 
signifi cativas para os alunos. Entretanto, esta etapa concluída 
não basta para o exercício da profi ssionalidade docente, pois 
será no fl uxo do trabalho didático diário que os professores 
sentirão necessidade da formação constante e continuada para 
encontrar respostas para as lacunas deixadas pela natureza 
dinâmica do conhecimento e de sua produção, mas os 
professores em exercício podem aprofundar estudos em bases 
já existentes se estas forem geradas durante o período em que 
cursaram o ensino superior.

Este artigo pretende discutir especifi camente a necessidade 
da formação sólida na primeira etapa da carreira docente, mas 
não o fará sob todos os aspectos, mas somente nos que destacam 
a importância da produção escrita no processo de formação de 
futuros professores da educação básica no curso de Pedagogia.

Se fosse possível coletar todos os textos produzidos por 
todos os alunos de uma sala do primeiro ano do curso de 
Pedagogia até o último ano e comparar o desenvolvimento da 
capacidade de produção do discurso escrito durante o período, 
obter-se-ia um corpus signifi cativo. Todo esse esforço valeria a 
pena se não fosse o problema que se instauraria: seria possível 
conhecer os episódios vividos pelos alunos que provocaram 
uma mudança radical, um salto de qualidade apresentado pelo 

texto escrito, apenas pelas marcas da escritura deixada por eles 
no papel? Uma entrevista resolveria este entrave? Penso que 
não. A opção metodológica precisaria permitir que durante a 
coleta e análise dos dados o pesquisador reconhecesse que, 
apesar de que a realidade investigada possa ser opaca, “existem 
zonas privilegiadas – sinais, indícios – que permitem decifrá-
la” (GINSBURG, 2009, p.177).

Sob a égide do paradigma indiciário (GINSBURG, 2009, 
p. 177) foi escolhido um texto de um aluno matriculado na 
disciplina Monografi a de um curso de Pedagogia oferecido 
por uma Universidade Federal brasileira situada no estado de 
Minas Gerais. Com o intuito de verifi car alguns indícios do 
processo de desenvolvimento da escrita acadêmica no contexto 
da produção monográfi ca, serão analisados fragmentos de um 
mesmo projeto de pesquisa, reescrito após sessões individuais 
de orientação, leituras sobre o tema e correções pontuais do 
texto pelo professor. Essa disciplina, na grade curricular do 
curso, é optativa e prevê um acompanhamento individual de 
um docente, cujo trabalho de pesquisa que desenvolva tenha 
estreita relação com o tema estudado pelo aluno. Para completar 
os créditos, o aluno deverá apresentar por escrito à comunidade 
acadêmica o fruto de sua pesquisa sob a forma de um trabalho 
monográfi co.

Não se espera com os dados aqui analisados mostrar um 
perfi l do estudante brasileiro do curso de Pedagogia, mas 
possibilidades para pensar como o processo da produção escrita 
pode acelerar o desenvolvimento do pensamento e do discurso 
numa relação dialógica entre mestre e aluno. Antes que o leitor 
continue seu percurso de leitura em busca de indícios que o 
levem a entender as relações entre pensamento, palavra e 
escrita, gostaria de esclarecer que minha visão sobre objeto de 
estudo e as possibilidades de compreendê-lo é de raízes muito 
antigas, como afi rma Ginsburg (2009, p. 151-152) neste trecho:

Por milênios o homem foi um caçador. Durante 
inúmeras perseguições, ele aprendeu a reconstruir 
as formas e movimentos das presas invisíveis pelas 
pegadas na lama, ramos quebrados, bolotas de 
esterco, tufos de pêlos, plumas emaranhadas, odores 
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estagnados. Aprendeu a farejar, registrar, interpretar 
e classifi car pistas infi nitesimais como fi os de barba. 
Aprendeu a fazer operações mentais complexas com 
rapidez fulminante, no interior de um denso bosque ou 
numa clareira cheia de ciladas. [...] “decifrar” ou “ler” 
as pistas dos animais são metáforas.

Pretendo decifrar e ler pistas deixadas pelo sujeito 
autor no momento de sua produção, sem o uso de categorias 
preexistentes que possam direcionar meu olhar investigativo 
para um determinado ponto de chegada. Desejo, no decorrer 
do texto construir um percurso investigativo, mais que 
uma conclusão fechada, pois “ninguém aprende o ofício de 
conhecedor ou diagnosticador limitando-se a pôr em prática 
regras preexistentes. Nesse tipo de conhecimento entram em 
jogo (diz normalmente) elementos imponderáveis: faro, golpe 
de vista, intuição” (GINSBURG, 2009, p. 179).

Neste artigo, serão discutidos pressupostos teóricos de 
Bakhtin e de Vigotsky, que permitem pensar sobre a formação 
do professor da educação básica sobre o aspecto da produção 
escrita. Quero deixar registrado que não poderei, devido aos 
limites deste trabalho, desenvolver profundamente todos os 
conceitos teóricos dos autores utilizados ao longo do texto, 
porque demandaria mais espaço. Entretanto, este fato não 
impedirá que o leitor acadêmico, que já tenha tido anteriormente 
um encontro com estes autores, tenha uma relação responsiva 
com o que aqui será tratado.

O texto será dividido em duas partes. Na primeira, serão 
discutidos temas como pensamento e palavra explorados por 
Vigotsky no capítulo 7 do livro A construção do pensamento e 
da linguagem. Para o aprofundamento do debate, serão citadas 
as palavras de Bakthin impressas em Estética da Criação 
Verbal e em Marxismo e Filosofi a da Linguagem. As questões 
levantadas por estes autores permitem a reelaboração de 
conceitos sobre linguagem e discurso que se apresentam nas 
atuais práticas educativas na Universidade ou na Educação 
Básica.

O dito e aquilo que ainda não se pode dizer: fragmentos do 
discurso escrito

 Segundo Vigotsky (2001), a relação entre pensamento 
e palavra na constituição da consciência humana e, 
consequentemente, no desenvolvimento intelectual do homem 
é ainda um campo de investigação que está entre os estudos 
fi losófi cos e neurocientífi cos. Nada neste campo está defi nido 
e consagrado como verdadeiro. Entretanto, para dar início 
à discussão teórica proposta neste artigo, terá lugar como 
premissa principal e balizadora da investigação a que julgo ser de 
extrema importância para a formação de professores iniciantes: 
as relações entre pensamento e palavra na constituição do eu 
se iniciam nas relações humanas. 

O curso de formação de professores prevê, em geral, que os 
alunos tenham acesso ao conhecimento acumulado e construído 
pela comunidade científi ca ao longo da história, por meio da 
leitura de textos consagrados e discussões férteis promovidas 
pelo professor no espaço e tempo da aula. O discurso escrito e 
o discurso oral ganham destaque no processo de ensino e, se há 
aprendizagem como consequência deste processo dialógico, pode-
se levantar a hipótese de que na essência da dialogia estão também 
os princípios do desenvolvimento humano. A palavra pode ser o 
ato gerador de aprendizagem, e por este motivo merece atenção 
e investigação sobre sua constituição e sua natureza. É preciso 
recorrer à ajuda de Vigotsky (2001, p. 398) para fomentar o debate:

A palavra desprovida de signifi cado não é palavra, é um 
som vazio. Logo, o signifi cado é um traço constitutivo 
indispensável da palavra. É a própria palavra vista no 
seu aspecto interior. Deste modo, parece que temos todo 
o fundamento para considerá-la como um fenômeno do 
discurso. [...] do ponto de vista psicológico o signifi cado 
das palavras não é senão uma generalização ou conceito. 
Generalização e signifi cado da palavra são sinônimos. 
Toda generalização, toda formação de conceitos é o ato 
mais específi co, mais autêntico e mais indiscutível de 
pensamento. Consequentemente, estamos autorizados a 
considerar o signifi cado da palavra como um fenômeno 
do pensamento (VIGOTSKY, 2001, p. 398).

Ao discutir a natureza da palavra, o autor indica um de seus 
traços constitutivos, o signifi cado, como indispensável para 
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Tema: A leitura na escola: os espaços dedicados a formação de 
leitores nos anos iniciais
Problema: Quando discutimos sobre ensino e aprendizagem nas 
séries iniciais, a leitura é um conteúdo que sempre foi e será tratado. 
Todos aqueles que concluíram a educação básica, de certo modo 
conheceram algum tipo de livro seja ele didático, de literatura 
infantil ou infanto-juvenil. Neste período de formação básica, as 
crianças assim como jovens e adultos conhecem outras realidades, 
que estão presentes em seu cotidiano, porém não lhe fazem sentido 
antes de aprender a ler. Os signos que antes não eram compreendidos 
passaram a ser durante o processo de aprendizagem da escrita 
dentro do mesmo contexto, porém com novos olhares talvez novas 
indagações diante do mesmo objeto. A leitura amplia a visão de 
mundo reelabora nossa subjetividade e nos possibilita reconhecer 
que sempre há algo novo para desvelarmos.
Então, sendo a leitura ampla e contagiante, por que o índice de 
alunos que praticam a leitura é pequeno? Como está a situação de 
ensino dentro da instituição escolar? Como justifi car, que muitos 
alunos não gostam de ler? Por que o encantamento das crianças 
que estão em fase de alfabetização, vai diminuindo, ao longo dos 
anos escolares? Será que s práticas pedagógicas não conseguem 
despertar a necessidade pela leitura? Por que ensinamos a ler e não 
conseguimos formar leitores? Existe um modo de despertar esse 
interesse? Afi nal, existem culpados? O ato de ler passará por questões 
socioculturais? São os docentes responsáveis por motivarem seus 
alunos? Os professores explicam a importância e o papel da leitura? 
Quais locais são adequados para praticar a leitura? Até qual ponto o 
ambiente interfere na leitura? Existe relação nos processos de ensino 
da leitura e da escrita? Existem dicotomias no ato de ler?
Estas perguntas nos fazem refl etir, questionar sobre os processos 
de ensino da leitura. Entendemos que são perguntas difíceis de 
responder por que são complexas. Com isso, a pesquisa coloca 
em discussão a produção de conhecimentos dentre da instituição 
escolar, pois é dela a responsabilidade de continuar a disseminar 
o conhecimento sócio educacional e repassá-lo as novas gerações. 
Tomaremos como pressuposto que a escola é uma instituição que 
interfere diretamente na educação do indivíduo, partiremos dela 
como referencial e ponto inicial do trabalho. Apesar disso:

concebermos sua importância. Para pensarmos as idéias do 
autor mediadas pelas ações que se apresentam no cotidiano do 
trabalho acadêmico, serão reproduzidos a seguir dois fragmentos 
de textos escritos pela aluna AC durante a redação de um projeto 
de pesquisa. O primeiro texto foi produzido a partir de leituras 
indicadas pelo professor orientador e, o segundo, reescrito logo 
após a seção de orientação. Os fragmentos se referem à redação 
do problema de pesquisa. A transcrição respeitará o texto 
original que contém erros gramaticais. Logo após a interrupção 
da discussão para a leitura dos fragmentos voltaremos à análise 
das palavras de Vigotsky (2001) citadas acima.

Tema: O trabalho da leitura escolar na 3ª. Série
Problema: Quando trabalhamos com a formação escolar nas séries 
iniciais, a leitura é um instrumento que sempre será tratado. Por isso, 
todos aqueles que concluíram a educação básica, de certo modo 
conheceu algum livro (didáticos, infantis, infanto-juvenil). Nesse 
período de alfabetização as crianças assim como jovens adultos 
conhecem outras realidades, que estavam presentes no cotidiano, 
porém não faziam sentido antes de aprender a ler. Logo, os signos 
que antes não eram compreendidos, são reconhecidos agora dentro 
do mesmo contexto. A leitura amplia a visão de mundo trabalhando 
nossa subjetividade e nos possibilita reconhecer que sempre a algo 
novo para conhecermos. Então, sendo a leitura ampla e contagiante, 
porque o índice de alunos que praticam a leitura é pequeno?
O que então dizer para justifi car, que muitos alunos além de não 
gostar de ler até mesmo perdem o ânimo com a leitura? Aquele 
encantamento que tínhamos de quando aprendemos a ler vai 
desaparecendo com o passar do tempo? Ou será que as práticas 
pedagógicas não conseguem despertar o encanto pela leitura? Por 
que ensinamos a ler e não conseguimos formar leitores?
Dessa maneira essas perguntas nos fazem pensar, em qual processo 
que a leitura perde seu encanto. A escola é uma instituição que 
interfere diretamente na educação do indivíduo, partimos dela 
como referencial e ponto inicial do trabalho. 

Texto 1 – Fragmento do projeto de pesquisa elaborado pela aluna 
AC matriculada no 2º. ano do curso de Pedagogia – Produção sem a 

interferência do professor.
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Vale ressaltar, entretanto, que embora a leitura não 
seja posse da escola, é papel da escola garantir a 
democratização da leitura e da produção escrita. A 
leitura não pode ser reduzida a práticas extra ou intra-
escolares, mas precisa ser encarada como importante 
no interior de um amplo projeto de política cultural 
[...] (KRAMER, 1999, p. 135).

Essa perspectiva de ensino com engajamento sócio político, contribui 
para nossa refl exão do ensino da leitura, indaga um posicionamento 
do docente quando realiza suas práticas, na medida em que o 
seu projeto tem em vista uma transformação social da realidade. 
Também colabora com a discussão histórica do acesso à leitura 
(quando apenas os setores mais ricos da sociedade tinham acesso 
ao estudo) e questiona o posicionamento da instituição escolar e sua 
ação educacional para a formação de leitores.

Texto 2 – Fragmento do projeto de pesquisa elaborado pela aluna AC 
matriculada no 2º. ano do curso de Pedagogia – Produção com interferência 

do professor.

Voltemos à discussão proposta por Vigotsky sobre um e o 
mais importante traço constitutivo da palavra: o signifi cado. 
Logo no início da redação do item problema de pesquisa, a 
aluna faz uma primeira tentativa de conceituação da palavra 
leitura:

“Quando trabalhamos com a formação escolar nas 
séries iniciais, a leitura é um instrumento que sempre 
será tratado” (Fragmento do texto 1 – grifo nosso).

“Quando discutimos sobre ensino e aprendizagem nas 
séries iniciais, a leitura é um conteúdo que sempre foi 
e será tratado” (Fragmento do texto 2 – grifo nosso).

É possível perceber que a palavra leitura tem para ela 
duas possibilidades de signifi cados que ao serem empregadas 
produzem mudanças na composição e no enunciado de seus 
distintos discursos. 

O evento ocorrido no texto acadêmico pode ser melhor 
exemplifi cado se o pensarmos, primeiramente, em uma situação 

comunicacional corriqueira com o uso da palavra manga em 
português do Brasil (mango no europeu). Analisemos três 
possibilidades de seu uso: 1. uma senhora pede à costureira que 
encurte a manga de seu vestido; 2. uma criança pede à mãe que 
apanhe uma manga, pois ela não a alcança; 3. alguém faz um 
comentário: ah, foi apenas uma chuva de manga! 4. Ele manga 
muito dela todos os dias! Pois bem, a palavra manga terá 
tantos signifi cados quantos a comunidade linguística validar. 
Os signifi cados de manga nos exemplos citados, parte de um 
vestido, fruta, chuva repentina e verbo zombar, respectivamente, 
terão seus sentidos defi nidos quando empregados em um 
determinado contexto. Mas, voltemos ao emprego da palavra 
leitura no caso da aluna AC. Faz-se necessário explicar que a 
abordagem teórico-metodológica usada pela aluna é a teoria 
histórico-cultural, porque esta informação facilitará a análise 
do fragmento. Analisaremos a palavra instrumento, assim 
como fi zemos com a palavra manga, na tentativa de entender 
o sentido empregado ao termo no contexto da produção do 
discurso escrito.

No primeiro texto, a palavra instrumento é, supostamente, 
uma associação ao termo da forma como ele é empregado no 
universo do discurso teórico de Marx e de outros estudiosos 
da perspectiva histórico-cultural, como, por exemplo, Leontiev 
(2004). Para que qualquer leitor compreendesse o sentido que 
a palavra instrumento carrega no contexto da teoria citada, 
precisaria compreender igualmente outros conceitos que 
acompanham o signifi cado do termo instrumento construído por 
uma comunidade científi ca específi ca. “A palavra desprovida de 
signifi cado não é palavra, é um som vazio” (VIGOTSKY, 2001, 
p. 389). O som é também um traço constitutivo da palavra, 
embora emirja dela apenas no discurso oral. Na linguagem 
falada, a transmissão do pensamento é imediata por meio da 
materialização do som e da entonação da palavra, mas isso não 
ocorre com a escrita. Em uma situação conversacional oral, 
por exemplo, seria possível que um interlocutor entendesse um 
enunciado, mesmo que este fosse predicativo, característica 
do discurso falado. Tanto aqueles que dizem, como o outro 
do discurso, compreendem de quem ou de que se fala, sem 
que o sujeito seja explicitado no enunciado. Entretanto, “a 
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linguagem escrita é a forma de linguagem mais prolixa, exata 
e desenvolvida. Nela temos de transmitir por palavras o que a 
linguagem falada se transmite por entonação e pela percepção 
imediata da situação”. (VIGOTSKY, 2001, p. 456).

O que está em jogo nesta discussão é a relação dialógica 
entre aluna, autores lidos, e diálogos com o professor 
orientador que promove constantemente alterações no produto 
fi nal, a escrita. Como aponta Vigotsky (2001), no processo de 
desenvolvimento da linguagem falada, a criança expressa uma 
frase inteira em apenas uma palavra. Ao dizer “água” a criança 
quer dizer “eu quero água” ou “eu estou com sede” ou ainda 
“dê-me água, por favor”. Ela prioriza o aspecto semântico da 
linguagem, porque começa pelo todo que é uma enunciação, 
embora este todo apareça em uma frase lacônica, muitas 
vezes de apenas um vocábulo. Só mais tarde, imersa no fl uxo 
da interação verbal, será possível perceber outros elementos 
constitutivos do enunciado e do discurso. Para Vigotsky (2001, 
p. 411), “o pensamento da criança surge inicialmente como um 
todo confuso e inteiro, e precisamente por isso deve encontrar 
na linguagem a sua expressão em uma palavra isolada”. 

Quero a partir desta discussão acerca do desenvolvimento 
da fala e da escrita apresentada por Vigotsky (2001) em relação 
às crianças, levantar também a possibilidade de pensar sobre o 
mesmo movimento do desenvolvimento do discurso oral para 
o discurso escrito com alunos do ensino superior. Também o 
aluno que já se apropriou do código linguístico usaria uma frase 
lacônica para expressar o conteúdo de seus signos interiores? 
(BAKTHIN, 1988, p. 64). Para isso, novamente recorro aos 
fragmentos de textos da aluna AC.

[...] “os signos que antes não eram compreendidos, 
são reconhecidos agora dentro do mesmo contexto” 
(Fragmento do texto 1 – grifo nosso).

“Os signos que antes não eram compreendidos 
passaram a ser durante o processo de aprendizagem da 
escrita dentro do mesmo contexto, porém com novos 
olhares talvez novas indagações diante do mesmo 
objeto” (Fragmento do texto 2 – grifo nosso). 

Observa-se que o registro da palavra agora no primeiro 
texto foi substituído pela expressão “passaram a ser durante 
o processo de aprendizagem da escrita” como ampliação de 
uma palavra que antes assumia o estatuto de enunciado, assim 
como o exemplo da criança, que muitas vezes usa apenas uma 
palavra para signifi car o todo da oração. A linguagem escrita 
não é a transposição do pensamento verbal para as marcas 
gráfi cas, segundo Vigotsky (2001, p. 447), “a linguagem 
interior é abreviada, fragmentada, desconexa, irreconhecível e 
incompreensível em comparação com a linguagem exterior.” A 
palavra agora está carregada por um sentido muito particular 
e subjetivo que torna seu signifi cado incompreensível para 
o outro do discurso, pois o signifi cado é dado e validado em 
seu emprego social. Poderíamos pensar que nesta composição 
frasal há marcas da natureza da estrutura do pensamento, pois 
se apresenta de forma abreviada e fragmentada em relação 
à linguagem exterior na qual nos apoiamos para construir 
sentidos e estabelecer uma relação dialógica durante a leitura. 
Por este motivo, supostamente a comunidade linguística 
que compartilha a mesma língua que a aluna AC, e também 
dos mesmos pressupostos da teoria Histórico-cultural, não 
conseguiria elaborar uma sentença que fosse responsiva a esse 
enunciado, exceto uma que expressasse dúvidas e incertezas. 
Segundo Bakhtin (1988, p. 64-65),

[...] não há signo exterior sem signo interior. O signo 
exterior, incapaz de penetrar no contexto dos signos 
interiores, isto é, incapaz de ser compreendido e 
experimentado, cessa de ser um signo, transforma-
se em uma coisa física. [...] a palavra se apresenta 
como uma arena em miniatura onde se entrecruzam e 
lutam os valores sociais de orientação contraditória. A 
palavra revela-se, no momento de sua expressão, como 
o produto da interação viva das forças sociais. [...] É 
assim que o psiquismo e a ideologia se impregnam 
mutuamente no processo único e objetivo das relações 
sociais.

A tradução do pensamento em palavras expressará 
inevitavelmente uma movimentação e modifi cação daquilo que 
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foi pensado para aquilo que foi dito, numa relação dialética 
indissolúvel (BAKTHIN, 1988). A linguagem escrita não 
admite uma linguagem predicativa como a linguagem falada. 
Por isso, muitas vezes o indivíduo não consegue construir com 
palavras escritas seu pensamento, ou quando o faz, seu texto 
não é compreensível para seus interlocutores.

Nas seções de orientação, o professor, primeiro leitor do 
texto produzido pelo aluno, ajuda-o na interlocução autor-leitor 
na tentativa de lapidar a linguagem escrita como “forma de 
linguagem mais prolixa, exata e desenvolvida” (VIGOTSKY, 
2001, p. 447) e ao mesmo tempo coloca a palavra na “arena em 
miniatura onde se entrecruzam e lutam os valores sociais de 
orientação contraditória” (BAKTHIN, 1988, p. 65). Podemos 
dizer que no primeiro fragmento há marcas da fala oral, 
possivelmente refl exos das seções de orientação ou mesmo de 
discussões em sala de aula. Segundo Bakthin (1988, p. 61),

A atividade mental não é visível nem pode ser 
percebida diretamente, mas em compensação, é 
compreensível. O que signifi ca que, durante o processo 
de auto-observação, a atividade mental é recolocada 
no contexto de outros signos compreensíveis. O signo 
deve ser esclarecido por outros signos.

O confronto de signos linguísticos, neste caso a palavra 
escrita, provoca uma atividade mental no interior do indivíduo, 
um movimento do pensamento ao qual Vigotsky (2001) chama 
de linguagem para si, que na concepção de Bakthin (1988) pode 
ser entendida como inacessível ao outro, entretanto, quando 
está linguagem interior torna-se uma linguagem exterior 
(VIGOTSKY, 2001), uma linguagem para os outros, pode ser 
compreensível (BAKTHIN, 1988).

Este fl uxo constante de movimentação dialógica entre 
pensamento e palavra provoca mudanças na linguagem interior 
e exterior. São estas mudanças que provocam o exercício do 
pensar e eleva a capacidade de abstração do aluno ao alargar 
suas funções psíquicas superiores. No confronto entre as 
linguagens, que são de naturezas diferentes, a linguagem 
exterior do outro chega ao pensamento de seu interlocutor, pelo 

processo de compreensão, e neste processo há uma “evaporação 
da linguagem no pensamento” (VIGOTSKY, 2001, p. 425) e o 
movimento contrário também é verdadeiro, ao pronunciar uma 
sentença o pensamento se “evapora” na linguagem falada. Ao 
tentar entender a importância da escrita para o desenvolvimento 
humano, o pesquisador se encontra diante de um objeto volátil. 
Resta a ele apenas indícios desse movimento e de sua natureza. 

Muitas vezes podemos pensar relações abstratas importantes, 
mas que em dado momento ainda não conseguimos constituí-las 
com palavras. Este fenômeno que nos ocorre constantemente é 
bem ilustrado pelas palavras do poeta Óssip Mandelstam (apud 
VIGOTSKY, 2001, p. 395),

Esqueci a palavra que pretendia dizer, 
E meu pensamento, privado de substância,

Volta ao reino das sombras. 

A volta ao reino das sombras acontece toda vez que não 
conseguimos, na interação verbal com outros interlocutores, entrar 
em atividade mental e, neste percurso, ser capaz de compartilhar 
em uma dada esfera da comunicação verbal a signifi cação ou 
a generalização de um dado conceito. Voltemos à citação de 
Vigotsky (2001, p. 398) para pensar sobre este fenômeno:

[...] do ponto de vista psicológico o signifi cado das 
palavras não é senão uma generalização ou conceito. 
Generalização e signifi cado da palavra são sinônimos. 
Toda generalização, toda formação de conceitos é o ato 
mais específi co, mais autêntico e mais indiscutível de 
pensamento. 

Signifi car, generalizar conceitos, é uma atividade mental 
que pode ser registrada pela linguagem escrita, que por sua vez 
exige do autor um alto grau de abstração para a sua realização. O 
aluno do curso de formação de professores precisa se integrar a 
este clube, o de autores autônomos. É na linguagem escrita que 
o aluno poderá mostrar ao professor ou a qualquer outro leitor 
seu intenso processo de signifi cação dos conceitos pela relação 
pensamento e palavra. A fala de um provoca o pensamento 
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de outro e assim continuamente, “[...] os signifi cados das 
palavras se desenvolvem” (VIGOTSKY, 2001, p. 399 – grifos 
do autor). Este é o ganho na formação de professores: o de 
investir na produção do discurso oral e escrito igualmente, sem 
predominância de um em detrimento de outro.

Indícios da atividade mental da aluna AC em relação às 
palavras proferidas durante o diálogo ocorrido na seção de 
orientação podem ser encontrados nos fragmentos a seguir. No 
primeiro texto a aluna faz seis questões ao levantar os problemas 
que envolvem seu objeto de investigação. Em contrapartida, na 
reescrita das questões, ela apresenta quinze questões.

 
[...] porque o índice de alunos que praticam a leitura 
é pequeno? O que então dizer para justifi car, que 
muitos alunos além de não gostar de ler até mesmo 
perdem o ânimo com a leitura? Aquele encantamento 
que tínhamos de quando aprendemos a ler vai 
desaparecendo com o passar do tempo? Ou será que 
as práticas pedagógicas não conseguem despertar o 
encanto pela leitura? Por que ensinamos a ler e não 
conseguimos formar leitores? (Fragmentos do texto 1)

[...] por que o índice de alunos que praticam a leitura 
é pequeno? Como está a situação de ensino dentro 
da instituição escolar? Como justifi car, que muitos 
alunos não gostam de ler? Por que o encantamento 
das crianças que estão em fase de alfabetização, vai 
diminuindo, ao longo dos anos escolares? Será que 
s práticas pedagógicas não conseguem despertar a 
necessidade pela leitura? Por que ensinamos a ler e 
não conseguimos formar leitores? Existe um modo de 
despertar esse interesse? Afi nal, existem culpados? O 
ato de ler passará por questões socioculturais? São os 
docentes responsáveis por motivarem seus alunos? Os 
professores explicam a importância e o papel da leitura? 
Quais locais são adequados para praticar a leitura? Até 
qual ponto o ambiente interfere na leitura? Existe relação 
nos processos de ensino da leitura e da escrita? Existem 
dicotomias no ato de ler? (Fragmento do texto 2)

O aumento na quantidade de questões e os diferentes temas 

que delas surgem demonstram a capacidade de ampliação do 
pensamento e da palavra com a contrapalavra do outro, do ato 
responsivo do professor. É possível pensar que estas questões 
apresentadas pela aluna no segundo texto sejam eco das palavras 
do professor ao colocar em debate o conteúdo temático das 
primeiras cinco questões. Segundo Bakthin (2003, p. 294-295),

 
[...] a experiência discursiva de qualquer pessoa se forma 
e se desenvolve em uma interação constante e contínua 
com os enunciados individuais dos outros. Em certo 
sentido, essa experiência pode ser caracterizada como 
processo de assimilação – mais ou menos criador – das 
palavras do outro (e não das palavras da língua). Nosso 
discurso, isto é, todos os nossos enunciados (inclusive 
as obras criadas) é pleno de palavras dos outros, de um 
grau vário de alteridade ou de assimilabilidade, de um 
grau vário de aperceptibilidade e de relevância. Essas 
palavras dos outros trazem consigo a sua expressão, o 
seu tom valorativo que assimilamos, reelaboramos, e 
reacentuamos (grifos do autor).

O texto escrito prevê a ausência física do interlocutor 
e por isso é um discurso desenvolvido ao máximo; nele a 
decomposição sintática atinge o apogeu. Entretanto, nessa 
composição sintática esteticamente construída pelo autor, 
estão as marcas da alteridade. O sujeito se constitui pelas 
interações que estabelece com as palavras alheias e ao mesmo 
tempo em que se constitui se altera constantemente. Tanto o 
ser que pronuncia as palavras como aquele que as ouve; ambos 
se alteram na dialogia. Portanto, ao escrever outro discurso a 
aluna pôde ressignifi car, reelaborar as palavras do professor e 
maximizar seu discurso falado.

Conclusão

No início do artigo ressaltei a importância de discutir a 
formação dos professores que trabalharão na Educação Básica. 
Apresentei dois importantes momentos dessa formação, o 
primeiro que tem espaço na universidade e o outro no desenrolar 
da profi ssionalidade docente. Entretanto, foi destacado que 
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existe um pré-requisito necessário para que os professores em 
exercício possam aprofundar seus estudos e buscar respostas 
para confl itos existentes na constituição de seu trabalho 
docente: a apropriação do discurso oral e a apropriação do 
discurso escrito como fonte de desenvolvimento intelectual.

 Foi possível observar, pelos indícios deixados nos 
fragmentos de textos da aluna AC, a descoberta do profundo 
movimento de emancipação do sujeito quanto está envolvido 
em uma situação dialógica de produção de conceitos. Sua 
capacidade de generalização é ampliada à medida que percebe 
a inconstância do signifi cado da palavra, na sua relação com o 
pensamento e discurso de outrem. 

 Estas provocações que impulsionaram a aluna AC a 
sair de um plano estático do saber, memorização ou repetição 
de palavras alheias, para adentrar a um plano dinâmico não é 
possível de ser conquistada pelo aluno apenas com a devolutiva 
de provas ou trabalhos com marcas da correção do professor. A 
complementação dessa atividade se faz no plano da dialogia, 
construído na relação professor-aluno pelo processo de tutoria.
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Resumo

O presente artigo quer pensar a possibilidade de um 
determinado ensino de fi losofi a que seja prática de fi losofi a. 
O que poderia ser “suscitar acontecimentos” no ensino de 
fi losofi a? “Suscitar acontecimentos” como forma de resistência. 
Resistência ao controle que sofremos nas chamadas sociedades 
de soberania-disciplina-controle, nanotecnologicamente 
globalizadas. Como poderia ser deixar de falar sobre, de discutir 
sobre, de comunicar, e passarmos a experimentar? Experimentar 
juntos. Como poderia ser experimentar fazer fi losofi a com 
os alunos? Filosofi a é criação. Filosofi a é experiência de 
pensamento, a partir de problemas. Problemas nos trazem 
impossibilidades que precisam ser transpostas, eles plantam a 
necessidade de criação de saídas. Trata-se de um determinado 
ensino de fi losofi a que pode ser a atualização nos corpos dessa 
enunciação da possibilidade de resistência como re-existência 
na criação de novos mundos. Um determinado ensino de 
fi losofi a que seja acontecimento, ou seja, que transforme as 
subjetividades porque faça mudar o jeito de sentir não sendo 
mais suportável aquilo que suportavam, acontecimento que 
opera uma redistribuição dos desejos e das crenças. A partir 
disso, instrumentalizar fi losofi camente os alunos para que eles 
possam criar suas próprias versões de mundo. Suas sub-versões 
à versão ofi cial que oprime, já que impede os movimentos 
criativos de novas formas de pensar, de perceber e de sentir, e 
reduz a vida ao mundo único do marketing-comunicação. 

Palavras-chave

Ensino de fi losofi a; evento; sub-versões.

Abstract

In this paper we think of the possibility of a certain teaching 
of philosophy that is, indeed, a practice of philosophy. What 
would “bringing forth events” be in the teaching of philosophy? 
“Bringing forth events” as resisting. Resistance to the control 
that we are subjected to in the so-called nanotechnologically 
globalized societies of sovereignty-discipline-control. How 
could it avoid being talking about, discussing, communicating, 
and how could it begin experimenting? Experimenting together. 
What would trying to do philosophy with students be like? 
Philosophy is creation.  Philosophy is the experience of thought 
on the basis of problems. Problems bring us impossibilities 
which must be overcome; they plant the need to create ways 
out. This is a particular teaching of philosophy that can be the 
actualization, in the bodies, of this enunciation of the possibility 
of resistance as re-existence in the creation of new worlds. A 
particular teaching of philosophy that is an event, that is, that 
transforms subjectivities because it leads to changes in the way 
you feel, making not bearable what was endured before, an 
event that operates a redistribution of desires and beliefs. From 
this perspective, philosophically equipping students so that they 
can create their own versions of the world. Their sub-versions 
to the overwhelming offi cial version, since this one prevents 
the movement of creative new ways of thinking, perceiving and 
feeling from happening, and it reduces life to the unique world 
of marketing-communication.

Keywords

Philosophy teaching; event; sub-versions.
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Fala-se demais.

[E]stamos trespassados de palavras inúteis, de uma 
quantidade demente de falas e imagens. A besteira nunca é muda 
nem cega. De modo que o problema não é mais fazer com que 
as pessoas se exprimam, mas arranjar-lhes vacúolos de solidão 
e de silêncio a partir dos quais eles teriam, enfi m, algo a dizer. 
(...) Não sofremos de falta de comunicação, mas, ao contrário, 
sofremos com todas as forças que nos obrigam a nos exprimir 
quando não temos grande coisa a dizer (...) Criar foi sempre 
coisa distinta de comunicar. O importante talvez venha a ser criar 
vacúolos de não-comunicação, interruptores, para escapar ao 
controle (DELEUZE, 19992, p.161/162, 172, 217). 

O que temos para comunicar? Todos conectados, o 
importante é estar conectado à grande rede de comunicação 
global, televisão-internet, cartazes-rádio, todos nessa onda, 
todos faladores-minutos-ilimitados, fale, fale, fale, expresse 
sua opinião, nião, ão, ão, participe da enquete, éte, o que você 
acha, a, a, a? Participe, vote, quem vai para o paredão? Não 
é preciso criar nada, apenas reproduza blá-blá-blá, tagarelice, 
não fi que sem assunto: leia a revista Seja, comunique-se: 
reproduza o blá. Requentamos o blá: reproduza o blá. Blá-blá-
blá. Regurgitamos o blá: reproduza o blá. Não importa o que 
falar, torpedo, falar-blá. Repita comigo: blá. Palavras de ordem, 
de ordem de pensamento. Comandos, respostas, respostas, 
nenhuma pergunta, nenhuma questão, não há problemas: 
reproduzir as decisões de marketing: blá-blá. O que temos para 
comunicar, nós, os faladores? Opinião.   

A fi losofi a, de sua parte, nada tem a ver com comunicação. 
Filosofi a pode ser busca de conhecimento das essências, método 
de se chegar à verdade, dependendo da fi losofi a, pode ser 
pensamento autônomo, pode ser refl exão, crítica, fi losofi a pode 
ser criação de conceitos. Filosofi a não é comunicação.  Não temos 
nada a comunicar. Fazemos nossas as palavras de Tristan Tzara, 
líder do movimento modernista Dada (França, 1920): “Dada não 
quer dizer nada”. – “Filosofi a não quer dizer nada”. Não temos 
nada a dizer. Não temos nada a comunicar-blá. 

Filosofi a é criação. Filosofi a é experiência de pensamento. 
Filosofi a é experiência de pensamento a partir de problemas. 
Citação de Deleuze: “O problema, como objeto da Ideia, 
encontra-se ao lado dos acontecimentos, das afecções, dos 
acidentes, mais do que da essência teoremática” (2006, p.267).

O problema move o pensamento. As construções das 
fi losofi as são, necessariamente, buscas de equacionar problemas. 
Problemas são incômodos. (“Eu sou a mosca no seu quarto a 
zumbizar”) 2. Problemas nos trazem impossibilidades que 
precisam ser transpostas, eles plantam a necessidade de criação 
de saídas. Problemas nos afetam, nos obrigam, nos empurram. 

Ensino de fi losofi a não é comunicação. Pensamos em 
“vacúolos de não-comunicação” (DELEUZE, 1992, p.217) 
como resistência. Não temos nada a ensinar, não temos nada a 
comunicar/ transmitir. Como fi lósofos/professores de fi losofi a, 
do mesmo modo como desejamos resistir a sermos controlados, 
desejamos não controlar. Ensinar não é controlar. Pensamos em 
um ensino de fi losofi a como acontecimento. Pensamos em um 
ensino/acontecimento como resistência. 

O acontecimento para Deleuze tem duas dimensões: o da 
enunciação, feita por meio dos signos e o da efetuação nos 
corpos, através da ação. “[O] acontecimento é inseparavelmente 
o sentido das frases e o devir do mundo; é o que, do mundo, 
deixa-se envolver na linguagem e permite que funcione 
(ZOURABICHVILI, 2004, P.17). Portanto o acontecimento é 
produção de sentido e devir.

 O nosso malogro em criar novos mundos, outros possíveis, 
é dado pelo fato de a enunciação não passar de anunciação, 
o blá-blá-blá, a propaganda, a palavra de ordem, o assunto da 
semana que o público médio tem de discutir. E a efetuação se 
restringe a reprodução, o regurgitar do mundo pronto, o mundo-
marketing. “Criar não é comunicar mas resistir. Há um liame 
profundo entre os signos, o acontecimento, a vida, o vitalismo” 
(DELEUZE, 1992, p.179). Mesmo quando conseguimos 
enunciar outros mundos, outras formas de vida, outras formas 
de ensinar, no nosso caso específi co, raramente conseguimos 
efetuar, na ação concreta, essas enunciações. Citamos Deleuze: 

2 - Mosca na Sopa, Raul Seixas
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Acreditar no mundo é o que mais nos falta; nós perdemos 
completamente o mundo, nos desapossaram dele. Acreditar 
no mundo signifi ca principalmente suscitar acontecimentos, 
mesmo pequenos, que escapem ao controle, ou engendrar 
novos espaços-tempos, mesmo de superfície ou volume 
reduzidos (...) É ao nível de cada tentativa que se avaliam 
a capacidade de resistência ou, ao contrário, a submissão a 
um controle (DELEUZE, 1992, p.218). 

Como “acreditar no mundo” perante os alunos, sim, talvez 
essa seja uma forma de efetuar nossas enunciações de outros 
ensinos: acreditar no mundo perante os alunos. Não se trata de 
fazê-los acreditar porque isso seria doutrinação, seria dominação, 
não se trata de fazê-los acreditar neste ou naquele mundo, mas sim 
de, perante eles, acreditar em um mundo possível, em mundos 
possíveis, a serem inventados. E isto é prático. “Acreditar no 
mundo” perante os alunos pode ser uma prática de ensino. 

Repetir Deleuze: “Acreditar no mundo signifi ca principalmente 
suscitar acontecimentos que escapem ao controle”. O que podemos 
entender por “suscitar acontecimentos que escapem ao controle”? 
Primeira tentativa: escapar ao controle pode ter o sentido de trilhar 
desvios, para usar uma linguagem deleuziana, criar linhas de 
fuga e, para falar de forma simples, resistir! Resistir ao controle 
ao qual estamos submetidos atualmente nas sociedades de 
soberania-disciplina-controle nanotecnologicamente globalizadas, 
controle efetuado por meio de ações de governo que delimitam o 
campo de possíveis de todos e cada um: modulação. Para além 
do homem-mercadoria-que-consome-mercadoria3, atualmente o 
“homem-empresa-marketing-pessoal” está moldado na máxima: 

o marketing é a alma da empresa (“Informam-nos que as empresas 
têm uma alma, o que é efetivamente a notícia mais terrifi cante do 
mundo! (DELEUZE, 1992, p.224)). O capitalismo se faz coincidir 
com a vida, o que as empresas gerem é a vida, as possibilidades de 
criação de mundos: vida regulada e direcionada. “Ah, sim - disse o 
inspetor, que já estava perto da porta. - O senhor me entendeu mal. 
É claro que o senhor está detido, mas isso não deve impedi-lo de 
exercer sua profi ssão. Tampouco deve fi car tolhido no seu modo de 
vida habitual.” (KAFKA, 1997, p.25). Os meios de comunicação 
comunicam as balizas, as baias, os arreios, comunicam sobre o que 
pensar e como pensar, o que desejar, o que repudiar, os meios de 
comunicação comunicam a comunicação, “quem não se comunica 
se trumbica” 4. Por quê? Por que temos de nos comunicar, os 
faladores? Temos de estar ligados, plugados, conectados, do que 
tanto temos de falar? Do que tanto nos falam? A quem interessa 
que estejamos distraídos dos nossos problemas, tagarelando inúteis 
reproduções? Trata-se de suscitar acontecimentos que resistam à 
obrigatoriedade de reprodução do blá-blá, suscitar acontecimentos 
que resistam à obrigatoriedade de reprodução dos modos de vida 
dados, pré-determinados, resistir ao preenchimento do tempo de 
nossas vidas.

Segunda tentativa: “suscitar acontecimentos que escapem 
ao controle” pode ser suscitar acontecimentos que fujam ao 
controle de quem os suscita. Suscitar acontecimentos talvez 
deva ser justamente isso: o imprevisível, o sem controle. 
Como por exemplo, ensinar algo que não se sabe, ao modo 
de Jacotot5. E no nosso caso específi co do ensino de fi losofi a 
poderia ser: ensinar o que não se sabe onde vai dar, no que vai 

3 - Referência ao homem da Indústria Cultural de Theodor Adorno e Max Horkheimer. Cf. A Dialética do Esclarecimento.
4 - Referência ao bordão do memorável Chacrinha, Abelardo Barbosa, show-man debochadíssimo, apresentador de programa de auditório, que beirava o 
grotesco, apesar de ter sido espaço para revelação de muitos artistas, na televisão brasileira entre as décadas de 50 e 80 do século XX. Considerado um grande 
“comunicador”, é o autor da célebre frase: “Na televisão nada se cria, tudo se copia”.
5 - Em 1987, Jacques Rancière, fi lósofo francês, lança seu livro chamado O Mestre Ignorante, cinco lições sobre emancipação intelectual, livro este que che-
ga ao Brasil em 2002, no qual ele reativa a experiência pedagógica, bastante singular, do também francês Joseph Jacotot, do ano de 1818. Por meio de uma 
experiência pedagógica ocorrida na Holanda, o pedagogo francês passa  a questionar a fundamental função explicativa do professor, desembocando em uma 
crítica à sociedade pedagogizada. Trata-se de uma experiência fi losófi ca muito particular que resulta na teoria do Ensino Universal. “Explicar alguma coisa a 
alguém é, antes de mais nada, demonstrar-lhe que não pode compreendê-la por si só. Antes de ser o ato do pedagogo, a explicação é o mito da pedagogia, a 
parábola de um mundo dividido em espíritos sábios e espíritos ignorantes (RANCIÈRE, 2002, p.24). Tanto naquela época como hoje – e segundo Rancière é 
justamente a atualidade da obra de Jacotot que o leva a reativá-la – a educação é concebida como o instrumento de progressão dos sujeitos submetidos a ela.  
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chegar. Instigar a criação sem saber o que poderá vir à tona. 
Que coragem, senhores, que coragem é preciso ter para isso! 
Diria o símio kafkiano em seu relatório para academia.  

Ensino de fi losofi a para nós é prática. Praticar junto. O que 
poderia ser “suscitar acontecimentos” no ensino de fi losofi a? 
Ensino de fi losofi a como experiência. Citamos Burroughs, escritor 
estadunidense (1914-1997) “(...) [E]xperimental no sentido 
de ser algo a fazer (...) Não algo sobre o que falar ou discutir. 
Filósofos gregos assumiram logicamente que um objeto duas 
vezes mais pesado que outro, cairia duas vezes mais rápido. Não 
ocorreu a eles empurrar os dois objetos além da mesa e ver como 
eles caem.” (BURROUGHS, O Método do cut-up ). Burroughs 
não estava falando de ciência, como poderíamos pensar, estava 
falando de como fazer poemas e estava falando de experiência. 
O que poderia ser ensinar fi losofi a como experiência? Como 
poderia ser deixar de falar sobre, de discutir sobre, de comunicar, 
e passarmos a experimentar? Experimentar juntos. Como poderia 
ser experimentar fazer fi losofi a com os alunos?

Para que a aprendizagem seja experiência, o ensino 
tem de ser experiência. E isso se dá por meio de problemas. 
A experiência fi losófi ca no pensamento se dá a partir de 
problemas. Os problemas que já temos, não precisamos 
de outros, não precisamos dos problemas de outrem, nada 
teríamos de experimental a fazer com eles. Os problemas de 
que trata a fi losofi a todos nós os temos, são os problemas da 
existência humana. Cada um de nós está sensibilizado por eles 
de formas distintas, com diferentes intensidades e interesses, 
uns são mais incômodos que outros, uns mais insistentes, 
alguns reincidem. Nos debatemos contra eles e temos que 
fazer algo que nos proteja. O senso comum é uma forma muito 
difundida entre nós para cumprir essa função. Esse consenso 
é tão efi ciente para nos proteger do incômodo dos problemas, 
que nos aparta deles e faz com que eles sumam. Atualmente 
é muito fácil ter uma opinião: ela passa na TV. Ela é emitida 
como vírus: transmissão, é o blá. Blá-blá. É a comunicação-
marketing. Não é necessário muito esforço, pois não há que se 
escolher uma opinião, ela é uma só, ela está lá, está em todos 
os lugares e entra pelas nossas gargantas e enche todo o nosso 
corpo, preenche todo o nosso tempo e se instala como um 

receptor-transmissor em nossos cérebros que colaboram entre 
si, em sintonia, em uníssono. “O importante talvez venha a ser 
criar vacúolos de não-comunicação, interruptores, para escapar 
ao controle” (DELEUZE, 1992, p.217). Interruptores. Criar 
desvios na onda. Elaborar problemas que calem as respostas. 
Escapes. Criar novas formas de vida. Criar outros mundos 
possíveis que não o mundo único das empresas. 

Ensinar fi losofi a como experiência é uma prática. Afetamos 
os alunos, causamos choques, bons e ruins, os instigamos a 
formular fi losofi camente seus problemas, causamos paralisia 
nas ideias que eles já têm, provocamos confusão, os esfolamos, 
operamos vontade de buscar, praticamos os instrumentos 
específi cos da fi losofi a, estudamos alguns modelos, deciframos 
seus modos de funcionamento, ensaiamos versões próprias.

Sementes ao vento. A árvore sem folhas, carregada de 
vargens cheias de sementes, como um fl amboyant. As vargens 
se ressecam e racham e dos vãos que se abrem em cada uma 
delas, se desprendem e escapam sementes de seda fi níssima, 
que voam, voam ao vento. Centenas, talvez milhares. Uma 
pousou aqui, no pires do meu café, se encharcou e descerá pelo 
ralo com a água do enxágue do detergente, na pia. Quantas 
outras pousaram onde? Sementes ao vento.

[O] cinema não nos dá a presença do corpo, e não pode 
dar, talvez seja também porque se propõe outro objetivo: 
estende sobre nós uma ‘noite experimental’ ou um espaço 
branco, opera com ‘grãos dançantes’ e ‘poeira luminosa’, 
afeta o visível com uma perturbação fundamental, 
e o mundo com um suspense, que contradizem toda 
percepção natural. Produz assim a gênese de um ‘corpo 
desconhecido’, que temos atrás da cabeça, como o 
impensado no pensamento, nascimento do visível que 
ainda se esconde à vista (DELEUZE, 2005, p.241).

 
O cinema não nos dá a presença do corpo, o ensino não nos 

dá a presença da fi losofi a, nos propomos um outro objetivo: 
um dia experimental, sementes ao vento, afetar os corpos com 
uma perturbação fundamental, criar um suspense, contradizer a 
percepção natural, produzir o impensado no pensamento.

...
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Ensinar fi losofi a como experiência é se permitir que os 
alunos passem por experiência fi losófi ca. A experiência é um 
estado de atravessamentos. Algo muda nas subjetividades. 
Coisas são acopladas, vão se juntando, remendando em 
movimento. As ferramentas que a fi losofi a tem para lidar com 
os problemas da existência humana são específi cas. E é com 
elas que os alunos vão aprender a lidar para poderem ensaiar as 
suas próprias versões de mundo, ensaiar enunciações de outros 
mundos possíveis. 

Podemos ensinar as ferramentas da fi losofi a, podemos 
ensaiar modos fi losófi cos de equacionar problemas fi losófi cos, 
os modos fi losófi cos de pensar, enfi m, podemos ensinar todos 
os elementos que nos forem possíveis para criar uma disciplina 
fi losófi ca no pensamento. Porém não podemos prever o que 
os alunos farão com tudo isso. Não podemos tentar controlar 
isso no ensino, pois não acreditamos em ensino-comunicação 
e em ensino-doutrinação e em ensino-dominação e em ensino-
modulação, essas coisas nada tem a ver com fi losofi a.  Trata-
se um ensino-acontecimento. Sementes ao vento. Como disse 
Zaratustra: “Lembra-te de esquecer o que eu ensino” (apud 
Cragnolini, 2005, s/p) Diferentemente do ensino de linguagens, 
como por exemplo, o português ou a matemática regularmente 
dados nas escolas, que fornecem também eles ferramentas aos 
alunos, porém com o objetivo estrito de produção de enunciados 
consonantes à ordem instituída, aos signifi cados estabelecidos. 

Ora, é improvável que a professora, quando explica 
uma operação ou ensina a ortografi a na escola, esteja 
transmitindo informações. Ela manda, dá palavras de 
ordem. E fornece-se sintaxe às crianças assim como se 
dá ferramentas aos operários, a fi m de que produzam 
enunciados conformes às signifi cações dominantes. É 
bem literalmente que é preciso compreender a fórmula 
de Godard: as crianças são prisioneiros políticos. A 
linguagem é um sistema de comando, não um meio de 
informação (DELEUZE, 1992, p. 55-56).

Desejamos que as ferramentas da fi losofi a possam ter usos 
imprevisíveis para criar o novo, e portanto, imponderáveis. 
Ferramentas como as dos artistas, de criação, invenção e não 

de produção como realização de pré planejados, como o é para 
os operários. 

Há atualmente toda uma discussão em torno da questão 
de que não há aprendizagem necessária a partir de um ensino, 
nunca sabemos como se aprende. Mas ainda, além disso, 
não queremos poder controlar o que se vai fazer com o que 
se aprende e como se vai realizar: que os ensinamentos da 
fi losofi a possam servir para alçar devires. Não queremos esse 
poder. Reivindicamos essa impotência, necessária. Como 
os personagens de Beckett que brincam com o possível sem 
realizá-los, como afi rma Deleuze. Vejamos isto mais de perto: o 
esgotado (DELEUZE, 2010) esgotou todo o possível, é mais do 
que o cansado que não tem mais nenhuma possibilidade subjetiva 
e por isso não pode realizar mais qualquer possível, mas, no 
entanto, o possível permanece já que nunca se realiza todo o 
possível, este é criado no próprio movimento da sua realização. 
“O cansado apenas esgotou a realização, enquanto o esgotado 
esgota todo o possível. O cansado não pode mais realizar, mas 
o esgotado não pode mais possibilitar” (DELEUZE, esgotado, 
p.67). Sempre que um possível é realizado é em função de 
determinados objetivos, escolhas, planos que se faz. E essas 
escolhas são excludentes, passa-se de uma a outra, escolhe-se 
uma em detrimento da outra. A linguagem enuncia o possível, 
mas o faz em função de uma determinada realização, que varia, 
pois se escolhe uma coisa e depois outra, escolhe-se uma coisa 
ao invés de outra, em um movimento de exclusão. E Deleuze 
diz que são essas variações e substituições que cansam. No 
esgotamento é diferente, podemos estar cansados de alguma 
coisa, mas quando esgotados, estamos de nada. No esgotamento 
não há determinação de objetivos e escolhas e sem escolhas a 
disjunção é inclusiva.

Bem diferente é o esgotamento: combina-se o conjunto 
de variáveis de uma situação, com a condição de 
renunciar a qualquer ordem de preferência e a qualquer 
objetivo, a qualquer signifi cação (...) Sobre um 
acontecimento basta dizer que ele é possível, pois ele só 
ocorre confundindo-se com nada e abolindo ao real ao 
qual pretende. Só há existência possível (DELEUZE, 
esgotado, p.69).
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Não é que estejamos cansados das realizações de ensino de 
fi losofi a já empreendidos, esgotemos! Esgotemos os possíveis 
do ensino de fi losofi a quer dizer, deixemos que tudo aí seja 
possível, que sejam os alunos a realizarem algum possível, que 
sejam eles a fazerem as escolhas e determinarem os objetivos do 
que farão com o que ensinamos a eles. Renunciar a determinar 
uma ordem e um signifi cado. Clamamos por novas sintaxes, 
outras, para que os alunos possam criar as suas próprias versões 
dos mundos e que as criem com o auxílio luxuoso da fi losofi a. 
Essas possíveis versões dos alunos são desvios da versão maior 
do mundo-único-das-empresas. São versões menores. Gilles 
Deleuze e Félix Guattari a respeito de Kafka: “Uma literatura 
menor não é a de uma língua menor, mas antes a que uma 
minoria faz em uma língua maior (...) nelas tudo é político (...) 
tudo adquire um valor coletivo” (DELEUZE e GUATTARI, 
1977, p.25, 26, 27). As versões dos alunos de fi losofi a, portanto, 
seriam versões menores: sub-versões. Sub-versões de mundos 
possíveis a partir de um ensino de fi losofi a como prática de 
enunciar problemas. A fi losofi a é viva, de forma que se trata de 
sub-versões como resistência. Insistência: entender resistência 
como re-existência. Insistir em existir, insistir na vida, reincidir 
na existência a cada vez que a vida é capturada. Pensamos em 
um ensino de fi losofi a assim, como re-existência. 

Trata-se de um determinado ensino de fi losofi a que pode 
ser a atualização nos corpos dessa enunciação da possibilidade 
de resistência como re-existência na criação de novos mundos. 
Um determinado ensino de fi losofi a que seja acontecimento, 
ou seja, que transforme as subjetividades porque faça mudar 
o jeito de sentir não sendo mais suportável aquilo que 
suportavam (LAZZARATO, 2006), acontecimento que opera 
uma redistribuição dos desejos e das crenças. Como sabemos, 
o acontecimento é enunciado e depois deve ser atualizado para 
devir realidade. O acontecimento atravessa as subjetividades 
trazendo novas formas de sentir e de julgar. 

Repetir: enunciamos aqui ser possível a criação de sempre 
outros mundos e outras subjetividades. Enunciamos a criação 
como resistência, re-existência, insistência do desejo de des-
governar as mentes. A partir disso queremos pensar uma prática 
dessa criação que possa se confi gurar como a atualização desse 

enunciado, criando uma nova realidade, um novo mundo: 
um acontecimento. Uma prática de ensino de fi losofi a como 
acontecimento, como poderia se dar isso?

Um determinado ensino de fi losofi a se situa como um 
movimento de resistência política hoje no mundo único 
ocidental porque opera táticas de enxamear a multiplicidade, é 
anti o aprisionamento do devir em uma única forma de pensar, 
uma única individualidade, é contra a sujeição. É um ensino 
de uma determinada disciplina no pensamento, a fi losófi ca. 
A fi losofi a, assim como a ciência e a arte, é uma forma de 
pensamento e uma forma de criação, há uma forma singular, 
específi ca dela. A fi losofi a, a ciência e a arte têm formas 
características específi cas de criar, cada uma delas, são formas 
de pensar, todas elas, que lutam contra a opinião. 

Entendemos aqui que a fi losofi a não é uma refl exão crítica 
sobre um objeto. A fi losofi a não é discussão. Ela é criação. Esta 
é a concepção de Deleuze.

A fi losofi a não é comunicativa, assim como não é 
contemplativa nem refl exiva: ela é, por natureza, 
criadora, ou mesmo revolucionária, uma vez que não 
pára de criar novos conceitos (...) o conceito é o que 
impede que o pensamento seja uma simples opinião, um 
conselho, uma discussão, uma tagarelice (DELEUZE, 
1992, p.170). 

O conceito, criação da fi losofi a por excelência, é uma 
resposta a uma necessidade. A necessidade de um conceito se 
impõe a partir de um problema. A elaboração de problemas e 
a elaboração de possíveis respostas a esses problemas é mais 
da atividade fi losófi ca do que teorias, críticas ou refl exivas. 
É o problema que incomoda que move o pensamento. O 
pensamento precisa ser provocado, deve haver um incômodo 
a ser transposto, uma estranheza insuportável que gere a 
necessidade de pensar. “(...) é absolutamente necessário que 
ele [o pensamento] nasça, por arrombamento, do fortuito do 
mundo. O que é primeiro no pensamento é o arrombamento, a 
violência, é o inimigo (...)” (DELEUZE, 2006, p.203).

Pensamos um determinado ensino de fi losofi a que propicie 
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aos jovens condições para ensaiarem fi losofi camente a criação 
de sub-versões à versão ofi cial do mundo. Queremos que eles 
tenham seus próprios problemas e que lidem com eles na escola, 
fi losofi camente. Defendemos que os jovens criem suas próprias 
versões de si mesmos e do mundo e para isso é necessário 
instrumentalizá-los fi losofi camente.  Seria o incentivo à criação 
de versões menores. Não se trata de ensino para a democracia, a 
formação do cidadão, a instrumentalização para o pensamento 
temente ao deus Mercado. Não se trata de comunicação, não 
se trata de transmissão, de despertar da consciência, não é 
moralização ou consenso. A fi losofi a não vai compactuar com 
a ordem imposta do mundo único e seus pares de opostos 
impotentes.   

A ignomínia das possibilidades de vida que nos são 
oferecidas aparece de dentro. Não nos sentimos fora de 
nossa época, ao contrário, não cessamos de estabelecer 
com ela compromissos vergonhosos. Este sentimento 
de vergonha é um dos mais poderosos motivos da 
fi losofi a. Não somos responsáveis pelas vítimas, 
mas diante das vítimas. E não há outro meio senão 
fazer como o animal (rosnar, escavar o chão, nitrir, 
convulsionar-se) para escapar ao ignóbil: o pensamento 
mesmo está por vezes mais próximo de um animal que 
morre do que de um homem vivo, mesmo democrata 
(DELEUZE e GUATTARI, 1992, p.140). 

Enfrentar a vergonha de ser homem “nas condições 
insignifi cantes, ante a baixeza e a vulgaridade da existência que 
impregnam as democracias, ante a propagação desses modos 
de existência e de pensamento-para-o-mercado, ante os valores, 
os ideais e opiniões de nossa época” (idem) por meio de um 
ensino de fi losofi a que incite à criação de sub-versões:   fazer 
como um animal, rosnar, relinchar, cavar tocas subterrâneas. 
Não pensamos em democracias, democracias são pensamento 
de Estado, democracias são maiorias. 

Deleuze e Guattari quando escrevem Kafka, por uma 
Literatura Menor estão menos interessados em analisar a obra 
do escritor austro-húngaro/tcheco, do que a usam como suporte 
para pensarem as questões da enunciação e da expressão, do 

desejo e dos agenciamentos. Ao criarem o conceito de “menor” 
usando-o em relação à literatura, abrem para nós, pensantes 
quaisquer, a possibilidade de usar também esse conceito 
em outros problemas. Menor ali está sendo entendido não 
no sentido moderno de menoridade intelectual como baixa 
capacidade de discernimento racional e consequente menor 
capacidade no uso da liberdade. Menor aí se refere a um uso 
específi co que uma minoria faz da língua ofi cial, maior. “Uma 
literatura menor não é a de uma língua menor, mas antes 
a que uma minoria faz em uma língua maior” (DELEUZE 
e GUATTARI, 1977, p.25). Neste tipo de literatura tudo é 
político, cada caso particular adquire um valor coletivo. Cada 
caso particular está conectado a outras dimensões, um triângulo 
familiar se conecta a um triângulo comercial, outro econômico, 
jurídico, burocrático, que vão defi nindo os valores do primeiro. 
Segundo os autores, Kafka renuncia à bipolaridade do sujeito 
de enunciação: o narrador e o personagem. Troca esse sujeito 
de enunciação pelo agenciamento coletivo de enunciação. 
Esta literatura que faz uma enunciação coletiva exprime 
uma outra comunidade potencial, forja os meios de uma 
outra consciência e sensibilidade. “(...) ‘menor’ não qualifi ca 
mais certas literaturas, mas as condições revolucionárias de 
toda literatura no seio daquela que chamamos de grande (ou 
estabelecida)” (DELEUZE e GUATTARI, 1977, p.28). É uma 
literatura acontecimental. Um exercício específi co, menor, 
revolucionário, dentro de uma língua maior é o que a torna uma 
máquina coletiva de expressão. É expressão de uma minoria 
que se refere a um povo.  Minoria aqui, no entanto, não diz 
respeito à quantidade.

As minorias e as maiorias não se distinguem pelo 
número. Uma minoria pode ser mais numerosa que 
uma maioria. O que defi ne a maioria é um modelo 
ao qual é preciso estar conforme: por exemplo, o 
europeu médio adulto macho habitante das cidades...
Ao passo que uma minoria não tem modelo, é um 
devir, um processo (...) Mas sua potência provém 
do que ela soube criar, e que passará mais ou menos 
para o modelo, sem dele depender (DELEUZE, 1992 
p. 214).
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É neste sentido que queremos usar estes dois vocábulos 
conectados por um hífen: sub-versões, no sentido de versões 
menores, ou seja, versões que façam a enunciação coletiva de 
uma minoria. Pensamos um determinado ensino de fi losofi a 
que trate de criar as condições para que os estudantes possam, 
pela fi losofi a, enxamear suas versões próprias, que eles se 
tornem máquinas de expressão e que suas versões sejam 
máquinas de guerra contra os aparelhos de Estado de hoje: 
contra o capitalismo fi nanceiro nanotecnológico de controle 
que nos captura a vida, contra a forma Estado/empresa de 
pensar e de sentir.

O sentido que normalmente encontramos para subverter 
é, via de regra, um sentido negativo, de destruição. Subverter 
pode signifi car revolver de baixo para cima, destruir, arruinar, 
transtornar a ordem estabelecida, revoltar-se contra as 
instituições, contra a moral instituída, tumultuar, perturbar o 
funcionamento normal, insubordinar-se contra a autoridade 
aceita pela maioria. Assim como também, em um sentido 
político, subversão pode ser “conjunto de ações sistemáticas, 
efetuadas por elementos internos, que visam minar e derrubar 
um sistema político, econômico ou social” (HOUAISS e 
VILLAR, 2009, p.1784). Ou seja, os signifi cados todos 
convergem para o sentido de negar, de oposição a algo para 
destruí-lo. No entanto, estamos pensando em sub-versão 
como criação, isto é, como uma ação afi rmativa. Que seja 
uma sub-versão por ela mesma, não sendo uma reação, não 
condicionando sua existência a algo a que se opor. Seriam, 
portanto, sub-versões afi rmativas, afi rmativas da vida, 
criações de re-existências.

Assim sendo, podemos assumir também outros signifi cados 
de versão e versar. Versar pode signifi car fazer estudo minucioso, 
examinar, fazer exercício ou treino, tratar de um assunto, assim 
como também pode ser pôr em versos.

Versão pode ter o sentido de tradução de um texto de uma 

língua para outra ou ato de esclarecer algum fato ou assunto, 
interpretação.

O verso pode ser a subdivisão de um poema ou também 
o verso é a parte de trás, a face posterior, o lado oposto ao 
principal, o reverso.

Desta maneira, quando falamos em criação de sub-versão 
podemos estar falando da criação de um pedaço menor do 
poema principal ou um pedaço do poema principal que se situa 
na sua face posterior ou de um pedaço do poema que seja um seu 
reverso ou de tudo isto ao mesmo tempo. De qualquer maneira, 
seja qual for a composição que façamos com as palavras e 
seus signifi cados entendemos que a criação de sub-versões 
é, no sentido dado,  ato de resistência como re-existência, 
insistência em existir, afi rmação da vida. Resistência que pode 
ser alegre, que é sim oposição aos mecanismos e dispositivos 
desse capitalismo que reiteradamente se lançam contra nós nos 
suprimindo a vida, mas essa oposição não é termo a termo, não 
se dá no mesmo plano, por isso pode ser de dentro criando o 
fora. Falamos de ensino que incentive a criação de sub-versões 
como invenção de novas armas. 

Dessa mesma forma pensamos em um ensino de fi losofi a 
como acontecimento: um ensino menor de fi losofi a que seja um 
incentivo e uma instrumentalização para os jovens ensaiarem 
suas próprias versões dos mundos possíveis. Os jovens 
desterritorializados em seus corpos mutantes, na infância, na 
sexualidade, na vida adulta, nos seus desejos, nas expectativas 
dos outros, na impossibilidade de se comunicar6, podem ser 
ensinados a praticar fi losofi as como forma de enunciação 
coletiva de suas ideias e formas de sentir, de suas versões 
do mundo, suas sub-versões, portanto. Os jovens estudantes 
são uma comunidade potencial que pode, por meio de um 
determinado ensino de fi losofi a, ensaiar a criação de novos 
mundos, suas versões, suas versões menores, sub- versões. 
Ensinar a criação fi losófi ca de outros versos, versos e reversos, 
sem governo, em defesa da multiplicidade, em defesa da criação 
do novo, da vida.

6 - Cf. O fi lme de Gus Van Sant, Paranoid Park, de 2007, que trata, de forma brilhante, das impossibilidades de um adolescente de se comunicar com os pais, 
a namorada, os amigos, tendo que encontrar novas formas de expressão para poder lidar com seus problemas.
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Pensamos um determinado ensino de fi losofi a que trate de 
criar as condições para que os estudantes possam, pela fi losofi a, 
enxamear suas versões próprias, que eles possam enunciar novos 
mundos e que suas versões sejam armas contra as técnicas de captura 
da vida a qual estamos submetidos hoje, que sejam resistência, re-
existência. Que possam elaborar problemas que calem as respostas, 
as respostas prontas, as respostas do mundo sem questões. Que 
suas próprias versões, versões menores, sub-versões sejam armas 
contra o embarque em ondas de modulação de desejos e crenças, 
contra o governo das mentes e corpos, desenhando linhas de fuga 
à governamentalidade, ao controle, criando, devirescamente.  Sub-
versões são enunciações, não são comunicação. 
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Resumo

Como professora de ensino fundamental observo o 
crescente número de crianças que chegam às séries fi nais do 
ensino fundamental I com difi culdades no aprendizado leitura e 
escrita da língua materna. Este texto procurou trazer ao leitor as 
contribuições produzidas pelas pesquisas, dissertações, teses, 
apresentações em Congressos e Conferências em Educação, 
sobre a produção e a revisão de textos pelos alunos em situações 
escolares. Procurou-se refl etir sobre a proposta para a produção 
e revisão de textos dos Documentos Ofi ciais que norteiam o 
ensino da Lingua Portuguesa no país observando o que ocorre 
de fato nas escolas, utilizando as pesquisas realizadas sobre 
o assunto. Estas pesquisas têm contribuído para a produção 
de uma vasta bibliografi a proporcionando aos professores e 
pesquisadores refl etirem sobre a escolha das estratégias que 
podem ser utilizadas nas práticas educativas.

Palavras-chave

Produção de textos; revisão e reescrita de textos; ensino-
aprendizagem; currículo escolar.

Abstract

As elementary school teacher observe the increasing 
number of children arriving at fi nal grades of elementary 
school with diffi culties in learning reading and writing of 
Portuguese language. This paper has tried to bring the reader 
to the contributions made   by research, dissertations, theses, 
presentations at Congresses and Conferences in Education, 
on the production and revision of texts for students in school 
situations. We tried to refl ect on the proposal for the production 
and proofreading of offi cial documents that guide the teaching 
of the Portuguese language in the country looking at what 
actually happens in schools, using  the researches about the 
subject. That research has contributed to the production of 
an extensive bibliography providing teachers and researchers 
refl ect on the choice of strategies that can be used in 
educational practices.

Keywords

Production of texts; revision and rewriting of texts; 
teaching-learning; curriculum.
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A produção de textos na escola

Como professora de Ensino Fundamental, há mais de dez 
anos, observo a difi culdade das crianças em leitura e produção 
de textos. É cada vez maior o número de alunos que chegam 
às séries fi nais do ensino fundamental I sem o domínio dessas 
habilidades.

A escrita na escola e os procedimentos adotados pelo 
professor com o trabalho pedagógico de produzir textos vêm 
sendo objeto de estudo ao longo dos anos, tendo como resultado 
uma variedade considerável de publicações, artigos, teses e 
dissertações.

Esta extensa bibliografi a, segundo Geraldi (2011), pode ser 
reunida em dois grandes grupos entre si complementares: de um 
lado, trabalhos de pesquisas que analisam os dados de práticas 
pedagógicas nesta área e seus produtos – a leitura de textos, 
o ensino da gramática, a variação linguística, entre outros. 
Por outro lado, passa a circular um conjunto de propostas de 
ensino, elaboradas com difertentes matizes com o propósito de 
interferir na realidade e construir alternativas pedagógicas.

Diante deste cenário, os educadores começam a acompanhar 
seminários e palestras, matriculam-se em cursos de formação 
continuada oferecidos pelas Secretarias Municipais e 
Estaduais de Educação e acompanham a publicação de “planos 
curriculares” e, alguns, de uma forma ou outra, tentaram 
incorporar a seu cotidiano de sala de aula o novo discurso em 
circulação. (grifos do autor).

Numa perspectiva histórica, ao focalizar o ensino e a 
aprendizagem da escrita, BRASIL (1997), Geraldi (2002) e 
Soares (1996), trazem importantes contribuições com relação 
ao ensino da língua materna.

 As antigas “aulas de redação”, ministradas pelo 
professor na década de 60, tinham como foco o domínio da 
gramática, embora a preocupação com a leitura em sala de 
aula enfatizava o ensino dos príncipais gêneros do discurso: o 
narrativo, o descritivo e o dissertativo. Geraldi (2002) assinala 

que há diferenças entre as produções de textos e as chamadas 
redações.

É no início da década de 80 que uma nova crítica do ensino 
de Língua Portuguesa se estabelece, principalmente no que se 
refere à aquisição da escrita, possibilitando avanços nas áreas 
de educação.

Nas últimas décadas o país presenciou a democratização 
da educação escolar. O direito à matrícula e à permanência na 
escola se estendeu e está assegurado por dispositivos legais, 
no entanto, de acordo com Micotti (2011, p.245), apesar de 
serem medidas necessárias, isto não é sufi ciente para garantir 
o aprendizado; o acesso aos bancos escolares não signifi ca 
acesso à herança social da humanidade: os saberes construídos 
e sistematizados pela humanidade ao longo do tempo.

O baixo desempenho em leitura e escrita dos alunos 
brasileiros publicado na última avaliação do Programa 
Internacional de Avaliação Comparada2 (PISA - 2009), mostrou 
que nossos estudantes ocuparam o 53º. lugar dentre 65 países 
participantes. Embora desempenho apresentado tenha sido 
superior ao de anos anteriores, nosso ensino ainda está longe de 
mostrar-se efi ciente com relação à leitura e a escrita.

É importante citar que a recente história da educação no 
Brasil é marcada por exames externos a escola. Embora o país 
já aplique, há mais de duas décadas (desde 1988), exames 
nacionais de rendimento dos alunos, seus efeitos sobre a 
qualidade no ensino ainda não são observáveis.

Segundo Pinho (et.al. 2011), isso ocorre porque de fato não 
há um sistema nacional de avaliação, mas um conjunto de testes 
padronizados de âmbito nacional (SAEB, Prova Brasil, Enem, 
PISA), estadual (SARESP) ou municipal que não se articulam 
entre si e que os resultados pouco servem para a defi nição de 
prioridades.

Para garantir a aprendizagem da lingua materna e contribuir 
para a mudança desse cenário, novas propostas curriculares 
entram em cena. Como exemplo, pode-se citar a Proposta 
Curricular para o Ensino de Lingua Portuguesa, (CENP, 1988) 

2 - O PISA avalia o letramento em leitura. O termo letramento foi escolhido para refl etir sobre a amplitude dos conhecimentos, habilidades e competências 
que estão sendo avaliados.
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e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 1997). 
A primeira, em nível Estadual, orientava, segundo Reyes 

e Zuin (2010), uma prática fundamentada numa concepção 
de linguagem como atividade humana, histórica e social. A 
linguagem é compreendida nesta proposta como um trabalho 
construtivo, um processo coletivo que resulta de um longo 
período histórico, o sistema linguístico e comunicativo utilizado 
em uma dada comunidade – a língua. O sujeito é ativo, produtor 
de discursos.

A segunda proposta, documento elaborado pelo Ministério 
de Educação surge com a mesma tentativa (em âmbito nacional) 
de fundamentar e alicerçar práticas signifi cativas do ensino da 
língua materna, com o objetivo de nortear a atuação do professor 
em sala de aula destacando o texto como unidade básica de 
ensino, tanto para língua falada como para a língua escrita. 

É importante destacar que em ambas as propostas, o texto 
ocupa lugar de destaque no processo de ensino e aprendizagem. 

Reyes e Zuin (2010), ao estudarem o documento elaborado 
pela Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas, (CENP, 
1988), observam que: 

“a atividade linguística não se faz nas palavras ou 
frases isoladas para análises e exercícios escolares; 
ao contrário, ela se realiza nos processos reais de 
comunicação como discurso ou texto”. (p. 21)

Geraldi (2002) e Brasil (1997) concordam que para o 
ensino de língua portuguesa ultrapassar os limites da escola 
e utilizar a língua de maneira não artifi cial, é preciso que ele 
seja centralizado em três práticas: leitura de textos, produção 
de textos e análise linguística.

Há um consenso, dessa forma, entre as propostas ofi ciais 
para o ensino da língua materna: a utilização do texto em 
situações reais de comunicação deve estar presente no dia a dia 
escolar proporcionando à criança familiarizar-se com diferentes 
tipos de textos, buscando apropriar-se de seu sentido, pois como 
enfatiza Rocha (1999) a apropriação da leitura e da escrita não 
se restringe às habilidades de codifi cação e decodifi cação dos 
símbolos gráfi cos. 

A esse respeito, é possível perceber logo nas primeiras 
páginas dos PCNs a crítica aos modelos praticados, até então, 
na escola:

“O ensino de Língua Portuguesa tem sido marcado por 
uma sequenciação de conteúdos que se poderia chamar 
de aditiva: ensina-se a juntar sílabas (ou letras) para 
formar palavras, a juntar palaras para formar frases e a 
juntar frases para formar textos. Essa abordagem levou 
a escola a trabalhar com “textos” que só servem para 
ensinar a ler. “Textos” que não existem fora da escola 
e que, como os escritos das cartilhas, em geral, nem 
sequer podem ser considerados textos, pois não passam 
de simples agregados de frases”. (PCNs, 1997 p. 10)

De acordo com o documento, se o objetivo é que o 
aluno aprenda a produzir e interpretar textos não é possível 
tomar como objeto de estudo a letra, a sílaba ou a frase.

Moraes (et al. 2009), afi rma que durante a escrita é 
fundamental que a criança refl ita sobre dois aspectos: 
o que será dito e como será dito. Em outras palavras, a 
criança deve refl etir sobre o assunto a ser escrito e sobre 
qual a forma de discurso mais adequada à situação e ao 
que se pretende comunicar e esta não é uma tarefa simples 
para iniciantes, para quem está aprendendo a escrever.  

Assim, para o trabalho de produção de textos a autora 
sugere estratégias variadas, cada uma com suas peculiaridades: 
a escrita coletiva e a individual. Justifi ca a prática da escrita 
coletiva para situações em que os alunos precisam refl etir 
sobre o que escrever (assunto), e como escrever (estrutura 
discursiva).

A escrita coletiva é uma oportunidade importante para o 
aluno refl etir sobre aspectos para os quais não puderam atentar 
tendo o professor como parceiro mais experiente, oferecendo 
informações e coordenando a discussão (ROCHA, p. 17).

No entanto, a autora não deixa de considerar a importância 
dos alunos escreverem seus textos individualmente, ou em 
parceria com outro colega, não descartando a possibilidade de 
recorrer ao professor, se necessário.

Embora as propostas ofi ciais apontem o trabalho com o texto 



A PRODUÇÃO E A REVISÃO DE TEXTOS POR CRIANÇAS: O QUE DIZEM AS PESQUISAS

269LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

em situações de comunicação como essencial para a formação 
do leitor/produtor de textos competentes, o trabalho na escola 
com textos ainda privilegia uma abordagem desvinculada 
das situações de comunicação vivenciadas pelo aluno sem 
considerar aspectos relativos ao processo de desenvolvimento 
da competência textual.

A esse respeito Kaufman e Rodriguez (1995), em um 
projeto de investigação-ação com professores, afi rmam: 

(...) nem todos os docentes tinham conhecimento 
adequado das características peculiares dos diferentes 
tipos de texto. Por este motivo, seu trabalho limitava-se 
a permitir e a propiciar um contato geral dos alunos com 
tais textos, porque faltavam ao professor ferramentas 
mais específi cas para enriquecer este contacto, que 
otimizaria o aprendizado. (p.7)

Como advertem as autoras, apesar do avanço das pesquisas 
e da mudança conceitual, o ensino da escrita ainda ocorre 
privilegiando a correção puramente gramatical e gráfi ca do 
produto fi nal, sem que o aluno e, até muitas vezes, o professor 
conheçam o processo de elaboração das atividades de produção. 
O ensino da produção escrita reduz-se, assim, à classifi cação 
e quantifi cação de erros, o que resulta em trabalho estéril e 
improdutivo. 

Reescrevendo o texto: o momento de refl exão

O estudo da reescrita de textos em situações escolares vem 
produzindo uma série de pesquisas, dissertações, teses sendo 
também títulos de obras importantes no Brasil.

Os documentos ofi ciais que norteiam o trabalho do professor 
em sala de aula destacam o importante papel que a reescrita (ou 
revisão de textos) assume para o trabalho com a produção de 
textos em situações escolares, pois permite trabalhar sobre o 
texto depois da primeira escrita.

Sabe-se que escrever textos não é uma tarefa fácil. Produzir 
textos em contexto escolar confi gura-se, segundo Araújo 
(2004), uma situação particular de enunciação na qual os alunos 

atendem à solicitação do professor e, de certa forma, elaboram 
seus textos a partir da imagem que fazem das expectativas de 
correção e avaliação.

De acordo com os PCNs (1997), a maioria dos escritores 
costuma contentar-se com uma única versão de seu texto e, 
muitas vezes a própria escola sugere este procedimento. 

Revisar o próprio texto constitui uma excelente estragétia 
didática para que o aluno perceba a provisoriedade dos textos e 
analise seu próprio processo, ainda que o escritor seja iniciante.

Nesse sentido, de acordo com o documento,

a revisão do texto precisa ser sistematicamente ensinada, 
de modo que, cada vez maisassuma sua real função: 
monitorar todo o processo de produção textual desde 
o planejamento, de tal maneira que o escritor possa 
coordenar efi cientemente os papés de produtor, leitor e 
avaliador do seu próprio texto. Isso signifi ca deslocar a 
ênfase da intervenção, no produto fi nal, para o processo 
de produção, ou seja, revisar desde o planejamento, ao 
longo do processo (...). (PCNs, 1997 p. 27)

Pesquisadores buscam, na observação das aulas de escrita e 
reescrita de textos, a relação entre os professores e seus alunos 
neste trabalho. A importância dada pelo professor às essas 
atividades desperta o interesse dos pesquisadores.

O estudo das pesquisas produzidas sobre a reescrita de textos 
por crianças em situações escolares revelam três tendências 
quanto aos procedimentos adotados pelos pesquisadores.

Os estudos de Rocha (1999, 2008), Geraldi (1984, 2002), 
apontam para a importância desta estratégia no processo de 
apropriação de habilidades textuais pela criança. Esses estudos 
consideram a importância do aluno em assumir o papel de autor 
e leitor de sua própria obra.

Outros estudos apontam para a importância da reescrita 
compartilhada com o grupo ou entre os pares. Neste contexto, 
Nóbrega (1997), Araújo (2001, 2004) e Sampaio (2009), 
apresentam resultados de trabalhos de reescrita de textos 
realizados coletivamente ou em duplas. 

Em pesquisa realizada com alunos da 1º. série do ensino 
fundamental (de oito anos), Sampaio (et. al, 2009), procurou, 
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compartilhadamente, pesquisadora e professoras, construir 
um olhar mais atentou às diferentes lógicas utilizadas pelas 
crianças, procurando compreender como elas compreendem o 
aprender a ler e a escrever, fugindo do olhar adultocêntrico3. 
(grifos da autora).

 As professoras participantes do estudo tinham preocupação 
em cumprir o planejamento pensado durante as reuniões 
pedagógicas e que deveria ser trabalhado o que, por vezes, 
“freava”, esse processo vivenciado pelas crianças. No entanto, 
procuravam garantir que as crianças escrevessem como podiam 
e sabiam, empenhavam-se para que as leituas realizadas 
mobilizassem o grupo, instigando-o a procurar novos textos, 
novas leituras. 

Assim, as aulas destinadas à produção e revisão de textos 
tinham como objetivo promover a dialogia entre professora, 
pesquisadora e alunos. A revisão era feita coletivamente, de 
modo que as crianças pudessem pensar sobre o texto, refi nando 
a enunciação do pensamento para o outro.

Esta estratégia utilizada na pesquisa resultou num processo 
de negociar sentidos com o escritor. A professora não procurava, 
nos textos produzidos pelas crianças, os erros simplesmente 
para marcá-los, destacá-los e corrigi-los, mas empenhava em 
compreendê-los como parte do processo de construção de 
conhecimento, questionando a oposição erro/acerto, marcada 
pela dicotomia não saber/saber.

É interessante notar que esta estratégia foi utilizada com 
crianças de 1º. Série do ensino fundamental, o que para muitos 
professores seria difícil de imaginar este tipo de atividade com 
crianças pequenas.

Há pesquisas, como as de Souza (2003), Jesus, (2000, 2011), 
Menegolo, (2005), D’elia (2007), Brandão (2007) e Girotto 
(2005), que indicam a mediação do professor no processo de 
reescrita do texto como um fator positivo para o processo da 
apropriação da escrita.

Segundo os PCNs (1997), quando se pretende formar 
escritores competentes, é preciso também oferecer condições 
para os alunos criarem seus próprios textos e de avaliarem o 

percurso criador.
Rocha (2008, p. 73), focaliza a revisão textual como um 

procedimento que permite não apenas “ver melhor”, mas 
também, “ver de outra perspectiva”. Destaca a sua importância, 
pois contribui para que a criançca, desde muito cedo, (re) 
elabore concepções acerca da estrutura textual, considerando 
aspectos como ortografi a, caligrafi a, concordância, entre outros.

Dessa forma, entendemos que o papel do professor é 
fundamental ao adotar a reescrita (ou revisão de textos) como 
parte de um prodecimento signifi cativo após a escrita do texto. 

Viégas (2009,) em pesquisa realizada com duas professoras 
do primeiro ano do ensino fundamental constatou que, para 
aquelas professoras a reescrita era entendida “como correção e 
por isso as intervenções são imediatas às escritas dos alunos.” 
Trata-se de uma concepção tradicional de ensino no qual “há 
excessiva preocupação com a aquisição do código do sistema 
de escrita”. 

Rocha (2008) faz uma análise de textos escritos por alunos 
do 1º. ano do ensino fundamental de uma escola municipal. 
A autora constata que embora a criança ainda não tenha 
conseguido eliminar aspectos, como por exemplo, traços da 
oralidade e ausência de concordância, mudanças signifi cativas 
foram observadas entre o primeiro texto e sua segunda versão, 
a reescrita. 

Dessa forma, a autora conclui que “o processo vivenciado 
revela que o aprendiz é capaz de retomar seu texto, ampliá-lo, 
tendo em vista seus objetivos em relação ao futuro leitor”. 

É importante destacar que os estudos apontam para o fato de 
que na escola, quando há situações de reescrita de textos, ela é 
um tanto quanto “intuitiva”, não sistemática e, frequentemente 
centrada em certos aspectos periféricos como ortografi a ou 
elementos sintáticos da língua.

Jolibert e seus colaboradores (1994, 2006, 2008) trazem 
estudos teórico-práticos sobre a produção e a reescrita de textos 
em sala de aula.

A autora defende a ideia da escrita inserida em situações 
reais de comunicação, privilegiando o contato da criança com 

3 - A autora usa o termo adultocêntrica para explicar a visão do adulto de como a criança se alfabetiza. 
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os diferentes tipos de textos, para que possa compreender o uso 
consciente da escrita.

Propõe a utilização de procedimentos de auto e co-avaliação 
da produção de textos (2006 p.156), que pode variar de acordo 
com a situação de escrita, com o objetivo de orientar o aluno na 
reescrita do texto.

De acordo com Jolibert (1994, p.15), é primordial que cada 
criança, durante sua escolaridade como leitora e produtora de 
textos vivencie: a utilidade das diferentes funções da escrita; 
o poder que dá o domínio sufi ciente da escrita; o prazer que 
a produção de um texto pode proporcionar. Escrever textos 
em situações reais de uso, considerando as funções sociais da 
escrita, faz com que o aluno encontre um motivo para escrever. 
Escrever para comunicar, para ser lido não com o objetivo de 
ser avaliado.

Dessa forma o trabalho com produção de textos deve partir 
da necessidade real de escrevê-lo. E a reescrita4, da mesma 
maneira, deve ter o objetivo de melhorar a escrita, torná-la de 
fácil compreensão por parte de quem vai ler, além de obedecer 
à norma culta da língua.

Pode-se dizer que as pesquisas aqui citadas e tantas 
outras realizadas em salas de aula contribuem, e muito, para 
a refl exão dos professores. Para pensar o trabalho pedagógico 
de escrita e revisão de textos visando o sucesso dos alunos não 
se pode desconsiderar que estes estudos trazem contribuições 
importantes bem como estratégias que foram realizadas em 
situações de escrita em sala de aula.

É importante lembrar que os documentos ofi ciais que 
norteiam o trabalho do professor em sala de aula resultaram de 
pesquisas, leituras e debates entre professores e pesquisadores 
antes de chegarem à sala de aula.

Refl exões fi nais
 
O tema produção e revisão de textos em situações escolares 

são vastos. Neste estudo, não se teve por pretensão esgotar o 
assunto, visto a considerável quantidade de obras resultantes 

do tema.
Refl etir sobre o processo de reescrita, tomando o próprio 

texto como fonte de informação e aprimoramento pode 
contribuir para avanços no atual cenário educacional.

É comum ouvir reclamações de professores sobre as 
difi culdades de os alunos em produzir textos, orais ou escritos. 
É comum também comentarem sobre a falta de informação, 
pré-requisitos e vocabulário defi ciente que alguns alunos 
apresentam. Escrever na escola é fundamental, no entato é uma 
atividade pouco apreciada pelos alunos.

No entanto, é necessária a busca por estratégias diferenciadas 
para trabalhar a produção e a revisão de textos com o objetivo 
de colocar o leitor/escritor em contato com textos reais, do dia 
a dia e que, consequentemente, farão sentido aos alunos.

As práticas educativas devem ser organizadas de modo a 
garantir que o aluno, tanto enquanto produz textos quanto após 
termina-los, volte e se debruce neles, procurando aprimorá-los 
e dar-lhes melhor qualidade.

É essencial que haja mudança na postura do professor ao 
propor a produção e revisão de textos objetivando, desde o 
início da escolaridade, que o aluno seja leitor de seu próprio 
texto, ou dos textos dos colegas, mas em situações reais de 
comunicação.
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Resumo

Este trabalho, em formato de carta, narra experiências 
compartilhadas no contexto da disciplina “Educação, corpo e arte”, 
do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da UNICAMP, 
a partir de trechos de cartas escritas pelas/os alunas/os como um 
dos trabalhos de fi nalização do curso. Num encontro de linguagens 
(corporal, musical, escrita, poética...), em que a permeabilidade 
entre elas estilhaça limites, contornos - verbal e não-verbal 
entrelaçados, atravessados -, fomos construindo modos de nos 
olhar e de olhar para a expressividade do gesto, em diferentes 
propostas e contextos: ora individualmente, ora coletivamente, 
ora descobrindo sonoridades com/no corpo, ora arriscando saltos 
e piruetas, ora transformando poesia em gesto, gesto em poesia, 
ora assistindo às criações de outrem, ora compondo com o 
outro sínteses de um percurso trilhado, compartilhado, com-par-
trilhado... Por meio de fragmentos espaçotemporais presentes 
nessas cartas, podemos entrever vestígios, rastros, indícios de um 
processo vivido intensamente por muitos e múltiplos sujeitos, 
cujas experiências com diversas linguagens são distintas e trazem 
marcas das inúmeras histórias singulares que os constituem.

Palavras-chave

Linguagem corporal; cartas; formação de professores. 

Abstract

This work, in letter format, recounts experiences shared 
in the context of the discipline “Education, body and art”, 
in the Pedagogy of the Faculty of Education at UNICAMP, 
from excerpts of letters written by students as one of 
the fi nalization of the course. At a meeting of languages   
(bodily, musical, writing, poetry ...), in which they shatter 
permeability between limits, contours - verbal and nonverbal 
intertwined, crossed – we built ways to look at us and look 
at the expressiveness of gesture, in different proposals and 
contexts: sometimes individually, sometimes collectively, 
sometimes discovering sounds with/in the body, sometimes 
risking leaps and pirouettes, sometimes turning poetry into 
gesture, a gesture in poetry, sometimes watching the creations 
of others, composing either with the other syntheses of a 
trodden path, shared... Through fragments spatiotemporal 
in these letters, we can detect traces, evidences, signs of a 
process experienced intensely by many and multiple subjects, 
whose experiences with several languages are distinct   and 
bring brands of their stories.

Keywords

Body language; letters; training of teachers.
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 Caros/as leitores/as,

Para início de conversa, gostaria de dizer já faz algum 
tempo que venho ensaiando a escrita de cartas para contar sobre 
o meu ofício de professora de educação física que trabalha 
numa faculdade de educação com formação de professores/as. 

Esse “ensaio” começou no ano de 2002 (lá se vão 10 
anos...), quando pedi às/aos minhas/meus alunas/os da 
disciplina “Teoria Pedagógica e Produção de Conhecimento em 
Educação Física”, do Curso de Especialização “Fundamentos 
Científi cos e Didáticos da Formação de Professores: Teorias 
Pedagógicas e Produção de Conhecimento”, da Faculdade de 
Educação da UNICAMP, para escreverem cartas sobre suas 
“memórias da educação física escolar”. Essa ideia foi sendo 
gestada aos poucos, em anos anteriores, durante as aulas de 
“Educação, corpo e arte” do Curso de Pedagogia. Eu observava 
que quando iniciávamos uma discussão sobre a educação 
física na escola, a maioria das/os alunas/os traziam lembranças 
sobre a sua vivência pessoal, as quais vinham encharcadas de 
alegrias e frustações, conceitos e preconceitos. Era inevitável 
surgirem os mais diversos exemplos de situações vividas na 
educação física escolar, situações de consquista, de medo, de 
desafi o, de exclusão... Certa da importância de deixar vir à tona 
todo essa vivência e conhecimento que as/os alunas/os tinham 
sobre a área, para discutirmos os papéis que a educação física 
tem assumido na escola e os que ela pode assumir, tornou-se 
inevitável criar uma dinâmica de trabalho que contemplasse 
suas histórias de vida. E foi assim que esse trabalho com as 
cartas teve início.

A escolha pelo formato de carta ocorreu de forma intuitiva, 
como uma possibilidade de deixar que as ideias pudessem fl uir 
de uma forma mais solta, mais livre, mais pessoal. Diante de 
um papel em branco, sem pauta, cada uma/um foi convidada/o 
a reconstruir suas memórias para pensarmos a educação física 
na contemporaneidade. 

A carta deveria ser escrita para alguém signifi cativo, um 
interlocutor que se tornaria parceiro nessa aventura de narrar 
o vivido, um interlocutor que impulsionaria essa viagem para 
um mundo de lembranças muitas vezes esquecidas, enfi m, um 

interlocutor que faria um elo possível entre um passado e um 
presente ainda tão vivo nas nossas escolas... 

Para Rosaura Soligo,
 

[...] a carta é um texto privilegiado para nos 
comunicarmos porque a existência de um interlocutor – 
ou de interlocutores – com quem pretendemos dialogar 
nos obriga a ajustar o que temos a dizer e as formas de 
fazê-lo a partir do que imaginamos que a eles interesse, 
acrescente, seja relevante. (SOLIGO, 2005, p.343)

A presença desse outro/outros, desse interlocutor/
interlocutores, convoca-nos para o exercício da refl exão, para 
o encontro do nosso mundo com outros mundos, para uma 
relação dialógica que é ao mesmo tempo de aproximação e 
distanciamento, de encontro e desencontros.

Desde então, a “mania” com as cartas tem sido uma prática 
constante nas minhas disciplinas, cursos, espaços diversos de 
formação. São cartas sobre educação física escolar, educação 
do corpo na infância, experiências vividas nas disciplinas, 
professores inesquecíveis... Atualmente, tenho um acervo de 
aproximadamente duas mil cartas. Cartas curtas, cartas longas, 
cartas escritas à mão, com lápis ou caneta de diversas cores, 
cartas com traçados lineares, sinuosos, com diferentes formas, 
às vezes com desenhos em preto e branco, outras com desenhos 
coloridos, cartas digitadas e impressas, cartas e mais cartas...

Em 2009, ministrando uma disciplina da Pedagogia, 
conheci uma aluna que revelou grande interesse pelo gênero 
carta, como possibilidade de escrita e aprendizados. No ano 
seguinte, fui convidada para ser segunda leitora do seu Trabalho 
de Conclusão de Curso e qual não foi minha surpresa: o TCC 
era escrito no formato de cartas. Fiquei extasiada ao ler o seu 
estudo “Sobre cartas, crianças e aprendizagens” (FUJISAWWA, 
2010), o qual narra todo um processo construído entre sujeitos, 
mediado justamente por epístolas. Tanto a pesquisadora quanto 
a professora da escola (onde a pesquisa com cartas tinha sido 
realizada) e os seus alunos do 5º. ano do ensino fundamental, 
aventuraram-se na escritura de cartas e nessa aventura, 
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experimentaram encontros, desejos, conhecimentos que foram 
marcados, “tatuados” pelas várias vozes participantes dos 
tantos diálogos partilhados. Com um texto surpreendente pela 
beleza, densidade e coerência, a autora escreve um trabalho 
acadêmico em cartas, inspirando pela ousadia estética, pois o 
modo como escrevemos é igualmente uma opção estética. Foi 
então que decidi, projetei, sonhei: também quero essa ousadia! 

Finalmente, esse momento chegou: ao me deparar com a 
temática desse 18º. COLE (Congresso de Leitura do Brasil), 
“O mundo grita. Escuta?”, vi a possibilidade de enfrentar essa 
ousadia: 

Com este tema, pretende-se o entrelace de diferentes 
linguagens, variadas formas de expressão, superfícies 
múltiplas que se movimentam e se tocam.
Gritos que soam em dinâmicas e criações de linguagens 
que leem o mundo: as postagens – cartas, telegramas, 
cartões postais, torpedos...; as artes – fotografi a, música, 
literatura, teatro, dança, cinema, instalações...; as 
formas de vida – da infância, da loucura, da velhice, da 
juventude, da resistência, das relações socioculturais...; 
as dobras da língua portuguesa – atravessamentos 
subjetivos, polissêmicos, polifônicos, políticos...  
Potências do fragmento, da sonoridade, da imagem, da 
territorialidade, da temporalidade... Potências plurais e 
singulares, vacúolos e sem-sentidos, contracombates à 
homogeneização na escuta do mundo. Como gritam.
(18º. COLE, site do evento – Geral; http://www.18cole.
com.br/)

Eis mais uma chance de gritar, de narrar numa carta algumas 
experiências compartilhadas no cotidiano do meu/nosso trabalho 
com a formação de professores. Portanto, queridos/as leitores/
as (acho que posso chamá-las/os assim...): Escutem! Trago aqui 
fragmentos espaçotemporais de cartas escritas pelas/os minhas/meus 
alunas/os da disciplina “Educação, corpo e arte” e proponho, ainda, 
um desafi o e um convite: criar uma atmosfera em que a “faculdade 
de intercambiar experiências” (BENJAMIN, 1994, p.198) tantas 
vezes desacordada, dormente em nós, possa manifestar-se de forma 
livre e intensa. Espero encontrá-los/las disponíveis, desimpedidos... 

Sobre a “Educação, corpo e arte”
 
Talvez alguns de vocês já conheçam a “Educação, corpo 

e arte”, mas mesmo assim vou apresentá-la. Trata-se de uma 
disciplina obrigatória do Curso de Pedagogia, criada em 1998, 
de caráter teórico-prático, que objetiva introduzir os alunos em 
diferentes linguagens corporais e artísticas em suas relações 
com o processo educacional. Ela é desenvolvida numa sala 
da FE especialmente destinada para a realização de atividades 
corporais: ampla, arejada, com cadeiras removíveis e 
empilháveis, piso de madeira e equipada com aparelho de som, 
TV, vídeo, computador e data show. Nem sempre foi assim! 
Essa sala de aula foi construída em 2003. Antes, utilizávamos 
um espaço na Faculdade de Educação Física (FEF).

Faço parte do grupo de docentes da FE que está envolvido 
com essa disciplina desde a sua criação. O enfoque do meu 
trabalho tem sido propiciar um estudo a respeito da educação 
do corpo na escola e da ginástica geral e suas possibilidades 
de desenvolvimento no âmbito escolar em suas relações com 
a arte, considerando-a como uma prática corporal acessível a 
todos e que pode propiciar um entrelaçamento de linguagens. 
Se vocês quiserem conhecer em detalhes as peculiaridades 
desse trabalho na Pedagogia, tanto na “Educação, corpo e arte” 
como em outras disciplinas e contextos, consultem algumas 
referências bibliográfi cas (Ayoub, 2008; Ayoub et al., 2011).

Bem, era 6ª. feira à noite, dia 05 de agosto de 2011, 
primeiro dia de aula, 49 alunos matriculados, a maioria do 
Curso de Pedagogia e uns poucos vindos de outros lugares, 
outras licenciaturas: Educação Física, Ciências Sociais e 
Letras. Foi um dia de apresentações, de cada um, da disciplina 
e do espaço, dia de fazer combinados, planejar vôos, imaginar 
rotas, apresentar parcerias, sim, muitos parceiros/as estiveram 
conosco: a começar pelos/as outros/as professores/as que 
compuseram a disciplina, passando pelos/as autores/as da 
bibliografi a, pelos/as artistas e não artistas dos vídeos, além dos 
tantos interlocutores que nos acompanham e nos constituem. 
Também chamei Manoel de Barros, com a sua poética da 
reinvenção, para a “roda”: pedi para cada aluna/o escolher uma 
poesia de sua obra para acompanhá-las/os durante o semestre. 
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Mais à frente, faríamos uma atividade relacionando poesia e 
gestualidade, potencializando diálogos entre linguagem literária 
e linguagem corporal. E para começar, trouxe “As lições do R. 
Q.”, um poema do “Livro sobre nada” (BARROS, 1998, p.75):

A expressão reta não sonha.
Não use o traço acostumado.

A força de um artista vem das suas derrotas.
Só a alma atormentada pode trazer para a voz um 

formato de pássaro.
Arte não tem pensa:

O olho vê, a lembrança revê, e a imaginação transvê.
É preciso transver o mundo.

Isto seja:
Deus deu a forma. Os artistas deformam.

É preciso desformar o mundo:
Tirar da natureza as naturalidades.

Fazer cavalo verde, por exemplo.
Fazer noiva camponesa voar – como em Chagall.

Desformar o conhecido; desacostumar-se do traço; 
reinventar as relações entre educação, corpo e arte; reinventar-
se nas relações entre educação, corpo e arte... Grande desafi o!

Além desse, profundo e complexo, mais um se apresentava: 
como transformar as 6as. feiras à noite num espaçotempo de 
convivência prazerosa, espaçotempo de estudo e conhecimento, 
espaçotempo de inteireza? Queria que as/os alunas/os 
estivessem inteiros na aula; estivessem ali, de verdade, e não 
em casa... num “barzinho”... ou numa “balada”... E cheia de 
querer, fui planejando cuidadosamente nosso plano de vôo.

Dessa vez, acabei assumindo o curso “sozinha” (sem outros 
docentes da UNICAMP) e, a partir de uma conversa com a 
Laurita, decidi fazer uma parceria com docentes de outras duas 
universidades, desenvolvendo um trabalho integrado entre a 
UNICAMP, UNESP e USP, em disciplinas com características 
semelhantes à nossa: “Possibilidades da ginástica na escola” 
(Pedagogia e Educação Física/UNESP), sob responsabilidade 
da Profa. Dra. Laurita Marconi Schiavon e “Cultura corporal: 
fundamentação, metodologia e vivências” (Pedagogia/USP), 
sob responsabilidade da Profa. Dra. Mônica Caldas Ehrenberg. 

Contamos, ainda, com a colaboração do meu orientando 
de mestrado, João Paulo Simão (como estagiário do PED 
– Programa de Estágio Docente), que ministrou aulas nas 
3 universidades sobre a proposta de percussão corporal do 
Barbatuques. Vocês conhecem o trabalho artístico e pedagógico 
desse grupo? É muito interessante. Vale a pena conhecer! Eles 
produziram um DVD belíssimo, chamado “Corpo do som ao 
vivo /Indivíduo corpo coletivo”, que mostra a proposta do 
grupo.

Tenho contato com essas professoras há vários anos e 
foi uma primeira e bela oportunidade de trabalharmos juntas 
especifi camente num projeto como esse. Esse trabalho 
integrado envolveu um planejamento conjunto de atividades, 
visitas das docentes nas outras universidades para ministrar 
aulas, a criação de uma lista de discussão, além da realização 
de um evento fi nal, o “Encontro de Estudantes Corpo 3 
Universidades - UNICAMP/UNESP/USP ” (no dia 25 de 
novembro) que reuniu cerca de 130 pessoas no ginasinho da 
FEF, entre estudantes da UNICAMP, da UNESP e da USP, 
além de familiares, convidados, professores etc. Nossa! Foi 
incrível! O Grupo Ginástico UNICAMP (GGU) da FEF, 
coordenado pelo Prof. Dr. Marco Bortoleto e pela Profa. 
Larissa Graner, realizou várias atividades sob coordenação 
da Larissa: ofi cinas (tecido acrobático, ginástica acrobática, 
roda ginástica, paraquedas e piaba); e fez apresentações de 
algumas composições. A oportunidade das/os estudantes 
verem “ao vivo e a cores” o trabalho do GGU foi marcante, 
como se tivessem saído dos vídeos mostrados na disciplina e 
ganhado corpo, textura, cor, som, calor... O Grupo Ginástico da 
UNESP, coordenado pela Profa. Laurita, também se apresentou 
e foi muito elogiado e o Grupo Tempo, coordenado pela Profa. 
Polyana Hadich, composto por senhoras, emocionou nossas/
os alunas/os mostrando que, de fato, a ginástica geral pode ser 
acessível para todos.

Laurita, Mônica e eu estamos inclusive dando continuidade 
a essa parceria por meio de uma investigação sobre quais são 
os olhares acerca do trabalho corporal na escola de estudantes 
dos cursos de pedagogia das universidades públicas estaduais 
de São Paulo (UNICAMP, UNESP e USP), que participaram 
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dessas três disciplinas, tomando como referência as respostas 
destas/es estudantes à questão “Qual é o seu olhar sobre o 
trabalho corporal na escola”, as quais foram respondidas no 
início e no fi nal do semestre. 

Bem, retornando ao cotidiano das aulas, as mesmas foram 
subdivididas nos seguintes temas: educação do corpo na 
escola; percussão corporal – Barbatuques (João Paulo - PED); 
fundamentos da ginástica (Laurita – professora convidada); 
ginástica geral; e elaboração de composições. A Mônica 
(professora da USP) esteve presente numa aula do Barbatuques. 

Dentre os itens de avaliação da “Educação corpo e arte”, 
estavam a elaboração de uma composição coreográfi ca em 
grupo, que contemplasse as diferentes linguagens corporais 
e artísticas abordadas no curso, e a elaboração de uma carta 
contento refl exões sobre o processo vivido, a ser entregue no 
fi nal do semestre.

Foram escritas 39 cartas e são vários os interlocutores 
escolhidos: amigos ou professores da época escolar, familiares, 
amigos atuais, colegas da turma ou de trabalho, futuros 
estudantes da disciplina, entre outros, como o caso das cartas 
endereçadas a mim e uma carta que foi escrita para o próprio 
autor quando era criança.

Dentre elas, trago trechos, fragmentos espaçotemporais, 
de 12 cartas e permitam-me destacá-las com um outro tipo de 
letra, para que as tantas vozes dos sujeitos que as conceberam 
possam fi car em evidência. Seus nomes fi carão guardados 
comigo, em segredo. Desculpem-me se não os revelo, não se 
trata de desconfi ança, mas de zelo para com eles. 

Mesmo assim, convido-os a viajar junto comigo nessa aventura, 
para que possamos decifrar indícios a respeito dos sentidos e 
signifi cados produzidos nas relações vividas pelos sujeitos que 
fi zeram “Educação, corpo e arte”. E para isso, chamarei Carlo 
Ginzsburg, mais um importante companheiro de viagem, pois 
ao nos apresentar o paradigma indiciário, relembra-nos que a 
ideia central desse paradigma consiste em considerar que “Se a 
realidade é opaca, existem zonas privilegiadas – sinais, indícios – 
que permitem decifrá-la (GINZSBURG, 1989, p.177). Vocês me 
ajudam a decifrar? Ou ainda, vocês me ajudam a olhar, como fez o 
pai de Diego no “Livro dos Abraços”, de Eduardo Galeano?

A função da arte/1
Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadloff, 
levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o 
Sul. 
Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, 
esperando. 
Quando o menino e o pai enfi m alcançaram aquelas 
alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava 
na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar, 
e tanto seu fulgor, que o menino fi cou mudo de beleza.
E quando fi nalmente conseguiu falar, tremendo, 
gaguejando, pediu ao
pai: — Me ajuda a olhar! (GALEANO, 2005, p.15)

Espero que sim...

Experiências compartilhadas

Amigos/as leitores/as...

Estou passando do meio desta carta e já me sinto mais 
à vontade com vocês. Aos poucos, tive a sensação de que 
construímos certa intimidade... Espero não estar sendo invasiva 
ou excessivamente ousada.

Por meio dos fragmentos espaçotemporais presentes nas 
cartas que agora compartilho, podemos entrever vestígios, 
rastros, indícios de um processo vivido intensamente por 
muitos e múltiplos sujeitos, cujas experiências com diversas 
linguagens são distintas e trazem marcas das inúmeras histórias 
singulares que os constituem.

Num encontro de linguagens (corporal, musical, escrita, 
poética...), em que a permeabilidade entre elas estilhaça limites, 
contornos - verbal e não-verbal entrelaçados, atravessados 
-, fomos construindo modos de nos olhar e de olhar para a 
expressividade do gesto, em diferentes propostas e contextos: 
ora individualmente, ora coletivamente, ora descobrindo 
sonoridades com/no corpo, ora arriscando saltos e piruetas, ora 
transformando poesia em gesto, gesto em poesia, ora assistindo 
às criações de outrem, ora compondo com o outro sínteses de 
um percurso trilhado, compartilhado, com-par-trilhado... 
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E nesse caminho, falamos com o corpo, “ginasticamos” 
com as imagens, cantamos com as mãos, com os pés, com 
o corpo todo, transformamo-nos brincando, brincamos de 
nos transformar... Gesto e palavra, palavra e gesto, juntos, 
imbricados. Como disse logo acima, verbal e não-verbal 
entrelaçados, entretecidos... Para Mikhail BAKHTIN, um não 
substitui o outro e todos os signos não-verbais banham-se no 
discurso:

Todas as manifestações da criação ideológica – todos os 
signos não-verbais – banham-se no discurso e não podem 
ser nem totalmente isoladas nem totalmente separadas 
dele. [...] Todavia, embora nenhum desses signos 
ideológicos seja substituível por palavras, cada um deles, 
ao mesmo tempo, se apóia nas palavras e é acompanhado 
por elas, exatamente como no caso do canto e de seu 
acompanhamento musical.” (BAKHTIN, 1999, p.38)

Será que poderíamos dizer, então, que verbal e não verbal 
apóiam-se reciprocamente? Penso que sim. É o que tenho visto 
repetidamente nas aulas.

Palavras e gestos. Juntos, potência criativa. Diálogos 
compreendidos: “A compreensão é uma forma de diálogo; 
ela está para a enunciação assim como uma réplica está para a 
outra no diálogo. Compreender é opor à palavra do locutor uma 
contrapalavra.” (BAKHTIN, 1999, p.132) Então, compreender 
também pode ser opor ao gesto do locutor um contragesto: 
diálogo corporal, banhado por gestos e por palavras. E mais,

 
Aquele que apreende a enunciação de outrem não é 
um ser mudo, privado da palavra, mas ao contrário um 
ser cheio de palavras interiores. Toda a sua atividade 
mental, o que se pode chamar de “fundo perceptivo”, 
é mediatizado para ele pelo discurso interior e é por aí 
que se opera a junção com o discurso apreendido do 
exterior. A palavra vai à palavra.” (BAKHTIN, 1999, 
p.147) 

E nesse sentido, assim como a palavra vai à palavra, o gesto 
vai ao gesto... Por mais que estejamos embotados em nossa 

gestualidade, em nossa expressividade corporal, não somos 
seres mudos - privados de gestos. Ao contrário, o gesto/imagem 
que apreendo do outro, reverbera em mim mediatizado/a pelos 
gestos/imagens que trago comigo.

E nesse encontro com/entre linguagens, vamos entretecendo 
outros modos de compreender as possíveis relações que nos 
constituem.

Por hora, convido-os/as a apreciar, a apreender, a decifrar, a 
olhar, a dialogar com algumas das ideias, refl exões, sensações, 
pensamentos, confi ssões, experiências compartilhadas, com-
par-trilhadas nas cartas ... 

Por causa de toda essa organização e dedicação que pudemos 
desfrutar o prazer em ir para a faculdade de sexta-feira à noite, 
nesse semestre, tornou-se unânime pela sala, pois todos não 
viam a hora de chegar a sexta-feira para que pudéssemos ir 
para a aula. [...] A aula foi marcada por muitos momentos de 
aprendizagem, superação, amizades, união, sensibilidades, sons, 
ginásticas, rodas e muitos momentos indescritíveis. (carta 2) 

Além de algumas coisas que aprendi para a minha profi ssão, 
por exemplo experimentar novos modos de ação com os alunos, 
desenvolver não só a criatividade das crianças, mas também 
a minha criatividade para lidar com eles, tive a oportunidade 
de me explorar, conhecer mais meu corpo e meus limites, tirar 
o meu corpo da rotina, sabe? As aulas eram extremamente 
prazerosas, a professora [...] além de [...] reparar cada aluno, 
a difi culdade e a habilidade de cada um de nós, e trabalhar isso 
conosco de uma maneira incrivelmente delicada e descontraída 
ao mesmo tempo, não sei se você me entende, mas isso foi uma 
das coisas mais importantes que eu aprendi nessa disciplina, 
não que ela tenha ensinado, mas ela praticou, e a gente aprende 
assim, aprendemos porque sentimos o quanto isso é importante, 
nos faz admirar e serve de inspiração. (carta 4)

Inspirar nossos/as alunos/as... Conquistá-los/las para a 
profi ssão docente... Exercer alegremente nosso ofício... Tão 
simples... Tão complexo... Talvez vocês achem isso uma 
bobagem. É que falar em afetividade na educação algumas 
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vezes gera desconforto, desconfi ança. Porém sempre é tempo 
de lembrar um dos ensinamentos de Paulo Freire: “Ensinar 
exige querer bem aos educandos. Signifi ca, de fato, que a 
afetividade não me assusta, que não tenho medo de expressá-
la [...] Na verdade, preciso descartar como falsa a separação 
radical entre seriedade docente e afetividade” (FREIRE, 1997, 
p.159). E continua,

A afetividade não se acha excluída da cognoscibilidade. 
[...]
A atividade docente de que a discente não se separa é 
uma experiência alegre por natureza. É falso também 
tomar como inconciliáveis seriedade docente e 
alegria, como se alegria fosse inimiga da rigorosidade. 
(FREIRE, 1997, p.160)

Afetividade e seriedade juntas, de mãos dadas... 

[...] o que retive de bom do curso não acaba aí. Aliás, começa 
aí. Ainda há tanto pra falar... tanto que, descrevendo, tenho 
a agradecer, que, se não fosse o necessário ordenamento da 
escrita, se tudo pudesse sair de uma vez pela ponta desta 
caneta, uma mancha de tinta se espalharia por este papel e 
transbordaria por mais algumas páginas. (carta 36)
Passei por experiências muito gratifi cantes no decorrer do 
semestre, onde aprendi a sentir meus sentidos, ouvir o próprio 
corpo, falar através de expressões corporais e até a compor 
músicas sem usar instrumentos. (carta 31)
 Faz tempo que não nos ‘falamos’, nem sei se é para este 
endereço mesmo que devo escrever, mas espero que de algum 
modo esta carta chegue até você. Sei que deve estar estranhando 
este envelope com seu nome ao mesmo tempo como destinatário 
e remetente, mas vai lendo que eu vou tentando explicar o 
signifi cado disso. Ocorre que nos últimos meses me lembrei 
muito de você, que devia estar guardado em algum lugar de mim 
que eu desconhecia ou evitava porque quando vamos crescendo 
certas coisas que são importantes num dado momento deixam 
de ter o mesmo peso [...] o quanto brincávamos, por exemplo; 
na rua em frente de casa, no pátio da escola, de corda, de roda, 

as cambalhotas que dávamos. Pensei que tudo isso estivesse 
congelado numa fotografi a amarelecida pelo tempo, mas não é 
bem assim, vive na gente, basta apenas descobrirmos onde está.
[...] ah todas as brincadeiras que nosso corpo conhece tão bem 
e que eu voltei a reaprender. Se ainda não descobriu quem eu 
sou, apenas saiba que não sou muito diferente de você, embora 
me sentia bastante diferente até uns meses atrás, tenho vinte 
anos a mais, vinte anos a mais que um dia você vai ter [...] 
(carta 34)
 Esse experimentar-se na escola, o fazer na escola, envolve o 
corpo todo. O trabalho pedagógico é gesto, é voz, é movimento, 
é exposição. [...]
Durante a disciplina, a leitura dos textos, a percussão corporal, 
o trabalho com a ginástica, o encontro de linguagens e a 
elaboração da composição fi nal foram essenciais para que eu 
ampliasse o meu olhar sobre o trabalho corporal na escola. 
Entender que nós não somos separados em “intelecto” e 
“corpo”, mas que somos seres humanos em sua unicidade, nas 
suas relações que estabelecemos com os outros e no contexto no 
qual estamos inseridos. (carta 8)
[...] nas aulas de ginástica geral, vimos a exploração de 
materiais, formas de se expressar que desabafam, como se 
tivéssemos dito inúmeras palavras. Se expressar corporeamente 
mata um pouco a nossa vontade de tanto dizer e nos ajuda a deixar 
na aula também um pouco de angústias, revoltas, decepções, 
rebeldias e frustrações. Posso dizer que experienciamos a fala 
do corpo[...]. (carta 33)
Em alguns momentos foi possível estabelecer uma relação 
muito próxima entre o “falar” e o “fazer”. Algo fundamental 
em nossas vidas e na educação. (carta 35)

Vejam leitores/as, verbal e não-verbal afetando-
se reciprocamente... Encontro de linguagens, mistura, 
permeabilidade.

Ao me matricular na disciplina, no fundo, buscava respostas 
para os meus confl itos, queria me libertar do fantasma que 
carregava, queria ter certeza de que o que tinha acontecido 
comigo não era exatamente o que se espera da aula de 
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Educação Física e de que era possível desenvolver uma relação 
mais tranquila e prazerosa com ela. Queria me certifi car de que 
existem outras possibilidades e de que não necessariamente era 
preciso nos esquecer de como era bom nos relacionarmos com 
os nossos colegas, cooperarmos uns com os outros, sem ter de 
esquecer nossos próprios valores e ter de nos camufl ar para 
não sermos “diferentes”.
Exatamente! Era isso que me faltava! A disciplina me possibilitou 
justamente o que procurava! Com as aulas, atividades, leituras, 
conversas, refl exões que me acompanhavam depois das aulas e 
ia construindo durante a semana, iniciei em mim, um processo 
de redirecionamento do meu olhar para com o trabalho com 
o corpo, a começar pelo meu próprio corpo. Abriu em mim, 
o caminho para uma redescoberta das relações que estabeleci 
um dia com minhas habilidades físicas, que antes pareciam 
tão segmentadas de todo o resto do meu eu. Passei a me dar o 
direito de experimentar sem qualquer receio as minhas próprias 
possibilidades e me redescobri como alguém que adora se 
expressar também com o corpo, como alguém que, mais do que 
nunca, pode ser ela mesma quando se expressa com o corpo, 
pois ele agora é parte de mim. [...]
O caminho foi aberto. Sei que ainda estou longe, muito longe 
de encontrar um fi m, se é que existe um fi m! Talvez a busca seja 
constante e isso é que nos motive e nos mova.  Que eu também 
auxilie meus alunos nessa busca... “Que as crianças possam 
descobrir seus próprios caminhos, assim como eu”. (carta 13)
Acontece que as aparências enganam e o que normalmente 
costuma ser um momento prazeroso do curso para a maioria 
dos alunos que no sexto semestre costumam estar exaustos 
com as atividades demandadas, para mim foi um pesadelo se 
concretizando. Tive vontade de abandonar a disciplina [...] 
Toda vez que tinha aula de educação física sentia vontade de 
chorar, as professoras utilizavam o corte da aula de educação 
física como ameaça ou punição, mas para mim o efeito era 
oposto pois me sentia livre de um ambiente no qual eu não era 
bem vinda e muito menos desejada. [...] 
Pular corda me trouxe o desafi o de não cair, de não ser 
humilhada perante todos e antes de entrar na corda é como se 
todos ao meu lado esperassem que eu caísse para terem como 

se divertir, como tudo costumava ser. Acontece que ao contrário 
do que sempre acostumava acontecer, desta vez eu tive apoio 
e senti que as pessoas foram capazes de compreender o meu 
medo e até consegui pular onze vezes. [...]
Esta disciplina me fez relembrar questões pessoais bem 
doloridas, mas ao mesmo tempo me deixa uma missão: Como 
realizar atividades com os meus alunos evitando que passem 
pelas mesmas coisas que passei? Como não permitir que meu 
medo de trabalhar o corpo me impeça de permitir aos meus 
alunos que conheçam e se relacionem com o deles? (carta 32)

Histórias semelhantes... Vozes dissonantes... Traumas 
potencializados... Por fi m, a esperança de ter possibilitado 
outras experiências com as práticas corporais e de ter afetado 
a professora (as professoras) em formação para olhar o corpo 
e a gestualidade de seus alunos de um modo bem diferente 
daquele que tanto a machucou em outros tempos e que continua 
causando dores...

Na ginástica, testei meus limites. [...]
Foi bom ver do que eu sou capaz. Foi bom confi rmar a ideia que 
tenho de que nosso limite está sempre além de onde o colocamos. 
Para ir além de onde estamos, basta querer e treinar. 
E foi lindo ver colegas com sensações semelhantes, muitos 
deles superando limites antigos. Traumas, bloqueios. Cordas e 
cambalhotas não são monstros... E, se parecem monstros, é só 
dar a mão pra quem os sabe enfrentar! (carta 36)

A mediação do outro como referência para os aprendizados, 
como potência para as superações, como condição humana de 
partilhar a cultura, o conhecimento, enfi m, a vida.

Sei que estaremos colhendo os frutos que plantamos este semestre 
por longos anos. Cada vez que ouvirmos falar de educação, ou de 
corpo, ou de arte, este aprendizado estará em nossa memória e em 
nosso coração. Porém, não ouviremos apenas falar de educação, 
de corpo, ou de arte, o que eu espero verdadeiramente é que a 
partir do término deste semestre estejamos sempre vivendo a 
Educação, o Corpo e a Arte. (carta 33)
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Esta disciplina foi para mim uma grata e deliciosa revelação, 
aliás, eu acho que educação, corpo e arte devia ser como 
história da educação, dividida em pelo menos 3 módulos, você 
aguenta? rs (carta 11)

Estilhaçar preconceitos... Trazer para o centro da cena 
conhecimentos marginalizados, considerados de segunda, 
terceira ou última categoria. “Educação, corpo e arte” pensada 
em “pé de igualdade” com outras disciplinas “mais importantes” 
do currículo da Pedagogia. Subversão, reinvenção... Desejo 
antigo na escola...

Conviver em grupo não é uma experiência fácil, mas a 
impressão que tenho é que sempre que temos a oportunidade de 
fazê-lo aprendemos coisas novas, relembramos de coisas que já 
sabíamos, mas caíram no esquecimento, crescemos um pouco. 
Com meu grupo de trabalho pude experimentar a superação 
de desafi os através da mediação do outro. Dos outros, no caso. 
(carta 10)
[...] foi possível concretizar nossos aprendizados com uma 
composição nossa, que representou um pouco daquilo que cada 
um pôde desenvolver ao longo dos encontros. Não somente 
fi sicamente ou tecnicamente, mas algo que ultrapassou essa 
condição, porque tocou na criatividade, na liberdade, no 
respeito e na confi ança conquistada. Além disso, vejo como 
um grande aprendizado dessa disciplina que as possibilidades 
existem. Podemos realizar algo que faça a diferença em nós e 
nos outros. (carta 35)

Termino essa carta, já com saudade dos intensos momentos 
vividos... Mas também desejosa de poder imaginar outros 
“Flagrantes da criação”, como nos grita Ana Maria Machado 
no posfácio do livro “Invenção e memória”, de Lygia Fagundes 
Telles:

[...] cada texto é uma mistura de ideias, brota de fontes 
diversas.
De toda forma, em linhas gerais, é possível dizer que 
elas nascem de três matrizes. Uma vem do passado e 

é oferecida pela memória de tudo o que se viveu, viu, 
ouviu, leu, aprendeu. A segunda tem ligação com o 
presente e surge diretamente da observação, do olhar 
atento, ouvido agudo e faro fi no, da capacidade de 
prestar atenção em tudo o que nos rodeia, de andar 
pela vida de olhos abertos, de saber ver. A outra, ah, a 
outra matriz! Não é do passado nem do presente, mas 
também não é do futuro. Fala daquilo que não aconteceu 
nunca mas poderia acontecer um dia, potencialmente 
guardado em outra dimensão – a do sonho, do desejo, 
do medo, da imaginação (TELLES, 2009, p.127).

Flagrantes da criação no texto escrito, na expressividade 
do gesto, no encontro com o outro, nos espaçostempos de 
formação de professores/as, no cotidiano...

Quem sabe, queridos/as leitores/as, voltaremos a nos 
fl agrar em outros temposespaços de criação.

Obrigada pela interlocução, pela companhia e recebam 
meu abraço.

Eliana (Nana).
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A LEITURA E SEUS MÚLTIPLOS FIOS: O TECIDO DE SABERES E LEITURAS DE MUNDO DE 
EDUCANDOS E EDUCADORAS EM EJA1

Eliane Aparecida Bacocina2

Resumo

O presente artigo procura entrelaçar quatro objetos de leitura: 
uma obra de arte russa intitulada Rendeiras de Kaliazin (1928), 
um livro de Ana Maria Machado intitulado Ponto a Ponto (1998), 
produções realizadas por educandos e educadoras em pesquisa de 
pós-graduação (2007) e apontamentos de Bakhtin a respeito do 
discurso na vida e na arte (1926). Esses são alguns dos fi os com os 
quais me permito pensar a respeito de possibilidades da linguagem, 
associadas às possibilidades de leitura demonstradas por educandos 
em EJA em processo de alfabetização. Os diferentes fi os e cores 
com os quais se vai cobrindo um texto possibilitam a construção, 
como aponta Larrosa de “um tecido múltiplo e infi nito”. Para 
Bakhtin, esses fi os são constituídos por olhares que dialogam entre 
si. Segundo o autor, o discurso na arte contempla a existência de 
três personagens: o autor [no caso, quem representou a obra], o 
ouvinte [quem a contempla] e o herói [de quem se fala, ou a quem 
se refere a obra], que ao compor uma trama, permitem visualizar 
os diferentes lados de um de um “evento artístico com estrutura 
social específi ca cujo ‘protocolo’ é a obra de arte” (BAKHTIN, 
1926). Tendo em vista essas possibilidades, descrevo um pouco da 
trama de saberes na Educação de Jovens e Adultos que, acredito, 
tem relação com essa “obra de arte” que Bakhtin nos apresenta. 
Este texto constitui um espaço para pensar as dinâmicas e criações 
de linguagens que leem o mundo.

Palavras-chave

 Imagens; leitura; discurso; linguagem.

Abstract

This work seeks to interlace four objects of reading: a 
Russian masterpiece titled “Rendeiras de Kaliazin” (1928), a 
book by Ana Maria Machado called “Ponto-a-Ponto” (1998), 
productions performed by students and educators in postgraduate 
researching (2007) and Bakhtin’s notes about the speech on the 
life and art (1926). These are some of the threads with which I 
allow myself to think about possibilities of language, combined 
with the possibilities of reading demonstrated by learners in 
adult education in literacy process. The different yarns and 
colors with which it will enable a text covering the construction, 
as pointed Larrosa “a multiple tissue and infi nite.” For Bakhtin, 
these webs are made of visions that interact with each other. 
According to the author, the discourse on art contemplates 
the existence of three characters: the author [in the case, who 
represented the work], the listener [the beholder] the hero [who 
is speaking or who is referred to the work] that when composing 
a plot, to visualize the different sides of an “artistic event with 
specifi c social structure whose ‘protocol’ is a work of art” 
(Bakhtin, 1926). Given these possibilities, I describe a bit of 
knowledge in the Youth and Adult Education, which I believe 
has a relation with this “masterpiece” that Bakhtin presents. 
This text is a space for thinking about dynamic languages and 
creations of the world to read.

Keywords

Pictures; reading; speech; language.

1- Esse texto é uma versão ampliada de trabalho apresentado em forma de pôster no IV Seminário sobre Linguagens, Políticas de Subjetivação e Educação, 
realizado na UNESP de Rio Claro em 2008.
2 - Mestre em Educação pela UNESP/ Rio Claro  e professora nas faculdades de Artes Visuais – FAAL e Pedagogia – FALS
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Era uma vez uma voz.
Um fi ozinho à toa. Fiapo de voz.

Voz de mulher. Doce e mansa. [...]
Enredada nos sonhos, cantava as velhas cantigas que ouvira quando 

era pequena. 
Cantigas de fi os e teias. 

(MACHADO, 1998)

Figura 1: As rendeiras de Kaliazin – Evgenii Katzman – 1928
Fonte: http://www.williams.edu/history/courses/pages/440/

classpictures/pages.html

Ao mesmo tempo em que ouvem leituras, as rendeiras 
tecem...

Quantos fi os se entrecruzam por entre seus dedos?
Por entre os fi os da leitura e os fi os de linha, a criação 

acontece... e a essa criação, podem ser acrescentadas mais duas: 
a criação da pintora russa que retratou tal imagem e a criação 
dos leitores que as apreciam. Torna-se quase impossível não se 
encantar com a delicadeza que se vê na tela.

Ana Maria Machado também deixa entrever esse enlace 
entre bordado e leitura, em uma belíssima obra de literatura 
intitulada Ponto a Ponto (1998). A trama de narrativas que 
vai sendo construída por um fi apo de voz feminina que conta 

histórias aos fi lhos à beira de um rio é enriquecida pelo trabalho 
editorial que a ilustra com fotos de bordados populares.

Quem é o fi apo de voz? Na história contada, uma dona 
de casa que, de tanto contar e repetir as mesmas histórias, de 
repente se dá conta de que está a repetir as histórias de suas 
antepassadas e se arrisca a inventar... os próprios pontos, as 
histórias que conta e, com elas, sua própria vida.

E se uma leitora atrevida, ao se envolver com a história 
e nas imagens que nela aparecem, decidisse puxar os fi os 
(dos bordados e das leituras), ir além do que ali está escrito e 
imaginar outros personagens vivendo o fi apo de voz? Talvez, 
uma professora, que se cansa de seguir as mesmas metodologias 
e decide criar novas formas de ensinar... Ou uma pesquisadora, 
que decide quebrar normas acadêmicas pré-estabelecidas e 
inventar um novo modo de pesquisar e escrever uma dissertação 
de Mestrado... Infl uenciada por outras vozes e outros fi os, que 
trilharam caminhos semelhantes antes dela... E encontrando em 
seu caminho outras pessoas, educandos que inventaram outros 
modos de aprender, que não o da escola formal e educadoras 
que encontram, dia a dia, tal como a própria leitora-educadora-
pesquisadora de quem se fala, outras maneiras de ensinar e de 
aprender...

Enquanto o fi o do presente artigo se desenrola e, antes 
que se perca o fi o da meada, penso que talvez seja importante 
descrever movimentos que teceram alguns fi os dos quais se 
fala: fi os de uma pesquisa de pós-graduação e fi os de leituras 
bakhtinianas para, ao fi nal, tentar retomar esses primeiros fi os.

Uma pesquisa de pós-graduação: de onde surgem os fi os?

Quem conta um conto, aumenta um ponto.
Muitos contos, muitos pontos.

A cada história, a voz crescia. Marcava pontos.
Ficava em ponto maior. Mais fi rme, mais decidida,

entendendo mais a vida. 
(MACHADO, 1998)

Em pesquisa realizada na pós-graduação em Educação da 
UNESP de Rio Claro, diversos fi os foram se entrecruzando, 
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com o objetivo de apontar caminhos para a ampliação das 
concepções de leitura.

Tal tecido teve início em 2003, numa sala de aula de EJA, 
onde dezesseis adultos tomavam contato com a escola, ou a ela 
retornavam. Nesse momento, cada aluno trazia os seus fi os: fi os 
de pensamentos, de saberes, de leituras de mundo...

Em sala de aula, foram levadas algumas imagens [obras 
de arte em pinturas] para que, a partir das múltiplas leituras 
possíveis, eles pudessem abrir seus horizontes, ampliando 
também os horizontes de suas vidas. E dessa forma, encontrando 
caminhos para aprender a ler e a escrever, tecendo a própria 
história de forma diferente. Pode-se dizer que, no momento em 
que as leituras aconteciam, aquelas não eram mais as obras dos 
pintores, nem das pessoas a quem foram destinadas, mas sim, 
de cada um deles.

Esses fi os foram se tecendo, ponto a ponto, e chegaram 
a um espaço de interlocução construído com um grupo de 
educadoras da EJA, espaço que se compôs pelo entrelaçamento 
de leituras de imagens e de produções dos educandos jovens 
e adultos, seguidas de diálogos e refl exões a respeito dos 
temas: identidade, experiência escolar / formação, sentimentos 
e trabalho. Em meio a essas leituras, além das imagens, foi 
possível ler as próprias condições de vida e de existência de 
cada um dos leitores.

Ao todo, foram sete encontros com as educadoras: nos 
quatro primeiros, retomou-se o processo de leitura desenvolvido 
com os educandos, apresentando imagens e solicitando que 
elas tecessem colocações sobre cada uma delas, a partir de suas 
visões de mundo e suas vivências. No quinto encontro, uma 
surpresa: ali estavam, sobre a mesa da sala, suas próprias vozes 
transcritas e imagens construídas nos encontros anteriores, 
entrelaçadas com as vozes e desenhos dos educandos.

Fios que encontram outros: entrecruzamentos

Agora era ponto de honra.
Juntaria um fi o a outros, somaria sua voz, faria um canto, um 

tanto...
que chegasse a todos nós.

No ponto mais alto do céu, uma estrela lhe sorria.
Um fi apo de luz.

Nunca mais corrente e cruz.
Agora ponto corrente, agora ponto de cruz.

(MACHADO, 1998)

Na pesquisa realizada, educandos e educadoras foram 
convidados a ler a arte em forma de imagens, textos e músicas 
e também a criar as suas formas de ver a si mesmos e às suas 
formas de existir.

Quem lê a arte ou a cria? Os educandos e professores 
que diariamente aprendem e ensinam a ler e a escrever? Ou 
simplesmente os seres humanos, que criam e recriam suas 
existências de formas singulares?

Seguem-se abaixo, algumas transcrições de vozes de alunos 
e professoras... fi os que, ao se cruzarem, compõem um tecido 
repleto de descobertas e aprendizado...
– Eu estudei um tempo, mas não gostava. (Marcelo, de 16 
anos, relatou em algumas aulas anteriores sua experiência de 
desinteresse pela escola quando criança, tendo representado na 
infância um aluno problema, 03/10/2003)
– Não fi z pré-escola, entrei direto na primeira série. Aí já 
morava numa outra casa, e tinha muita criança na rua, os 
próprios vizinhos, todos os meus vizinhos estudavam na mesma 
escola que eu. Sempre fui muito boa aluna, estudiosa, e eu me 
saía muito bem nas atividades da escola. Era escolhida pra 
fazer apresentação de Dia da Pátria, Dia da Criança, na escola. 
E eu sempre gostei muito de estudar. (Marina, educadora, 
26/05/2006)
– Eu tinha que trabalhar na roça, não dava pra estudar. (Carlos, 
03/10/2003)
– Eu também. O serviço era pesado. (seu Manoel, 03/10/2003)
– Na escola eu sempre fui bem, as professoras nunca tiveram 
reclamação de mim, mas eu sempre fui muito preocupada na 
escola, então eu sofri bastante. Apesar de eu ter boas notas, 
cada prova que vinha era uma preocupação a mais. Então foi 
assim, tirava notas boas, mas sempre tinha a preocupação junto. 
(Letícia, educadora, 26/05/2006)
– Outra coisa também, professora, é que naquele tempo a escola 
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era longe. Não era como agora... (Raimunda, 03/10/2003)
– É. A escola era bem longe. Dava uma hora e meia a pé. 
(Vanderlei, 03/10/2003)
– E a minha preocupação era como a da Letícia, de tirar 
notas boas. Então eu nunca repeti de ano, mas tinha aquela 
preocupação sim, o pai pegava no pé... (Milena, educadora, 
26/05/2006)
– Eu não estudei, meu pai não deixou. Filha mulher não podia 
estudar. (Marineide, 03/10/2003)
– Minha mãe também falava que não precisava ir na escola. 
Tinha que aprender fazer serviço. (Carmelinda, 03/10/2003)
– Só fui uns três meses na escola. Depois minha mãe me tirou 
da escola pra ir trabalhar. Eu morava na chácara. Minha irmã 
era professora, e minha mãe me tirou da escola pra olhar as 
crianças dela pra ela ir trabalhar. Eu tinha uns 10 anos, fazia 
comida, limpava a casa... E hoje ela tem tanta consideração 
comigo que hoje ela tem de tudo e nem olha na minha cara... 
(Aline, 03/10/2003)
– [...] e a minha mãe ajudava bastante, porque toda semana 
ela olhava o caderno, ajudava a fazer as lições. [...] Eu sempre 
gostei de ler, li bastante livros. Quando eu era pequena minha 
mãe também lia. (Letícia, educadora, 26/05/2006)
– E a minha avó, meu tio como ele estava estudando naquela 
época, todas as folhas que sobravam, e eu queria fi car 
escrevendo, ela pegava, fazia um montinho e costurava. Ela 
costurava pra formar um caderninho pra eu usar quando eu 
fosse na casa dela. Isso marcou muito, eu nunca esqueço. 
(Milena, educadora, 26/05/2006)
– Só vai ter lembrança triste, alegre não tem nenhuma. (Carlos, 
23/10/2003)
– Quem não sabe ler é muito humilhado. (Wilson, 23/10/2003)
– A pessoa tem que aprender pra se tornar independente, não 
fi car dependendo de ninguém. (Rogério, 23/10/2003)
– Quando eu ia sempre no escritório da fi rma, tinha um rapaz 
na máquina de escrever, aí ele pediu pra eu ir lendo pra ele 
escrever mais rápido. Daí eu tentei ir falando as letras, né, 
soletrar, mas acabei até atrapalhando... Aí eu tive que falar pra 
ele que eu não sabia ler. Deu vergonha, mas fazer o que... (seu 
Manoel, 23/10/2003)

– No começo eu tinha vergonha de vir na escola, mas agora 
não, vergonha é não saber ler. (Carmelinda, 23/10/2003)
– E quando tinha que perguntar pros outros então? Uma vez eu 
perguntei pra uma moça pra onde ia aquele ônibus. Ela olhou 
pra mim toda sem educação e falou: “Olha lá, lê!” (Giselda, 
17/11/2003)
– E pela fala deles a gente confi rma o que a gente tinha falado. 
Que eles chegam receosos e depois vão se sentindo mais à 
vontade. Alguns têm até vergonha por já terem mais idade. 
(Letícia, educadora, 01/07/2006)
– As brincadeiras de criança mais ou menos iguais às nossas. Só 
que a diferença é que eles não tiveram oportunidade de estudar 
e nós tivemos. (Milena, educadora, 01/07/2006)
– E pra muitos a infância bem sofrida. (Letícia, educadora, 
01/07/2006)
– [...] o relato da infância deles sofrida. E a nossa, que nós 
lembramos as partes boas, tem as ruins também. Pra eles as 
ruins predominaram. (Milena, educadora, 02/07/2006)
– Eles sabem bastante a respeito da vida, eles têm as coisas que 
eles acreditam e isso vai se modifi cando também no contato 
com outras pessoas. (Marina, educadora, 02/07/2006)
– [...] eles têm uma força de vontade assim que eu até falo pra 
eles: “Vocês não querem dar um pouquinho pra professora”? 
E eu sempre procuro trabalhar algum texto que reforça a 
perseverança, a força de vontade. Eles falam: “Ah, professora, 
a professora falou isso pra incentivar a gente?” – eles falam. 
“É, pra vocês e pra mim também...” (Milena, educadora, 
09/06/2006)
– Parece que as falas se completam. (Marina, educadora, 
02/07/2006)
– Primeiro eu achei super interessante que os alunos mesmo 
não tendo o estudo eles têm a escola da vida. Então em alguns 
desenhos, em alguns momentos em que eles desenhavam eles 
passavam o que eles estavam sentindo da mesma forma que nós 
também. Então por meio dos desenhos, das frases, eles estavam 
passando seus sentimentos. (Milena, educadora, 02/07/2006)
– Tem os regionalismos que eles trazem e ensinam a gente. É 
uma mistura, tem gente de Alagoas, tem de Minas, eles usam 
termos que às vezes eu escuto e pergunto o que é. (Milena, 
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educadora, 26/05/2006)
– Professora, você sabe que eu vim da Bahia, morei em São 
Paulo tanto tempo, trabalhei pra gente importante, mas mesmo 
assim até hoje eu puxo o jeito de falar de lá. Eu não falo pimenta, 
eu falo “pementa”. (Raimunda, 21/10/2003)
– Aí eles explicam o que quer dizer. (Milena, educadora, 
26/05/2006)
– Lá também eles trazem bastante coisa da realidade deles. 
Quando a gente está trabalhando com o signifi cado de palavras, 
aí eles perguntam o signifi cado de palavras que a gente nem sabe 
o que é. Aí eles acabam explicando pra gente o que signifi ca. 
(Letícia, educadora, 26/05/2006)
– PALHOÇA é casa de sapé. (seu Manoel, 21/10/2003)
– Quando ele fala que ele é fi lho das mata, quer dizer que ele 
morava no sítio, no meio do mato... (Carlos, 21/10/2003)
– SABENÇA quer dizer sabedoria, conhecimento... (seu 
Manoel, 21/10/2003)
– BRENHA é um matagal. (Joaquim, 21/10/2003)
– SEM COBRE quer dizer que ele vivia sem dinheiro. (seu 
Paulo, 21/10/2003)
– E verso RASTÊRO? (Leonardo, 21/10/2003)
– Deve ser que nem o pessoal fala da gente do interior, que fala 
arrastado, puxando os R... (Luciana, 21/10/2003)
– Então é uma relação assim, a gente não só ensina como 
também aprende, acaba aprendendo palavras que a gente nem 
conhecia. (Letícia, educadora, 26/05/2006)
– Eu fi quei pensando quanta coisa aqueles adultos têm e que 
não conseguem colocar pra fora, [...] quanto daqueles meus 
alunos que eles têm pra colocar e não vem pra sala de aula. 
Eu fi quei pensando nisso. Não sei como... acho que teria que 
ouvir mais. Ouvir um pouco mais os alunos, porque deve ter 
tanta coisa ali, não é, acho que tem que ouvir mais. (Marina, 
educadora, 03/06/2006)

Como muito bem coloca Larrosa, ao discorrer sobre o ato 
de ensinar

[...] ensinar a ler não é opor um saber contra outro saber 
(o saber do professor contra o saber do aluno ainda 
insufi ciente), mas é colocar uma experiência junto a 

outra experiência. [...] Deixar aprender não é um nada 
fazer, senão que é um fazer muito mais difícil e muito 
mais exigente do que ensinar o que já se sabe. É um 
fazer que requer humildade e silêncio. Mas que também 
exige audácia e falar alto, porque para deixar aprender 
tem-se de eliminar muitos obstáculos. (LARROSA, 
2002a, p. 152)

Muitas vezes, pelo que fi ca evidenciado nas falas das 
professoras, o contato com os alunos gera uma desestabilização 
entre o lugar de quem ensina e quem aprende. Que 
desestabilização seria essa? Troca de papéis com os educandos? 
Ou, talvez, encontros verdadeiros com eles...

Leituras – textos e imagens – que fi os são esses?

Todos juntos começaram, um novo mundo a criar:
ponto aberto, canutilho, ponto de haste e de areia,

ponto cheio e de cadeia, crivo, marca e ponto russo,
ponto Paris e atrás, e nem lembro quantos mais...

Tudo o que é ponto existente
e outro mais que se invente.

 (MACHADO, 1998)

Bakhtin reconhece o papel do contemplador no ato de 
criação, a quem denomina ouvinte. E, para ele, “nada é mais 
perigoso para a estética do que ignorar o papel autônomo do 
ouvinte” (BAKHTIN, 1926). Sua teoria a respeito do discurso 
na arte contempla a existência de três personagens: o autor [no 
caso, quem representou a obra], o ouvinte [quem a contempla] 
e o herói [de quem se fala, ou a quem se refere a obra].

Nesse sentido, atribui à arte, um papel “imanentemente 
social; o meio social extra-artístico, afetando de fora a arte, 
encontra resposta direta e intrínseca dentro dela.” (BAKHTIN, 
1926). Dessa forma, sem o meio social, o caráter valorativo da 
arte, enquanto arte, inexiste:

Uma obra de arte, vista do lado de fora desta comunicação 
e independente dela, é simplesmente um artefato físico ou um 
exercício linguístico. Ela se torna arte apenas no processo de 
interação entre criador e contemplador, como o fator essencial 
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nessa interação. Qualquer coisa no material de uma obra de 
arte que não pode participar da comunicação entre criador e 
contemplador, que não pode se tornar o “médium”, o meio de 
sua comunicação, não pode igualmente ser o recipiente de valor 
artístico (BAKHTIN, 1926).

No entanto, autor / pintor, contemplador / leitor e 
contexto, ou seja, “autor, herói e ouvinte em parte 
alguma se fundem numa só massa indiferente – eles 
ocupam posições autônomas, eles são na verdade 
“lados”, lados não de um processo judicial, mas de um 
evento artístico com estrutura social específi ca cujo 
“protocolo” é a obra de arte.” (BAKHTIN, 1926)

E como ser autônomo, “o ouvinte nunca é igual ao autor. 
O ouvinte tem seu lugar próprio independente no evento de 
uma criação artística; ele deve ocupar uma posição especial, 
e, mais ainda, uma posição bilateral – com respeito ao autor 
e com respeito ao herói” (BAKHTIN, 1926). Portanto, é 
importante que, no processo ensinoaprendizagem, o educando 
seja chamado a ocupar essa posição bilateral, uma posição que 
o coloque como parte do processo não apenas como receptor de 
um conteúdo a ser transmitido.

“Como o autor sente seu ouvinte?” (BAKHTIN, 1926). 
Acredito ser essa pergunta uma preciosa chave na compreensão 
do processo de leitura.

Sobre as diferentes reações à leitura proposta, em alguns 
momentos, no processo de vivifi car obras de arte criadas há 
tanto tempo por artistas, as imagens levam os sujeitos para 
situações vividas, como ocorre com a professora Marina, no 
terceiro encontro, quando, ao observar uma imagem e ouvir 
uma música, desenha e revisita um lugar para o qual já viajou. 
Em alguns casos torna-se possível reviver momentos de outras 
formas, pensando que poderia ser diferente, como no caso da 
educanda Aline, que no momento de leitura de seu documento 
de identidade, se arrisca a mudar a própria realidade. Torna-se 
possível, pela arte, pensar o não pensado, viver o não vivido, 
imaginar, criar e recriar situações. É possível, como ocorre a 
Milena, por meio de uma música, a sensação de desabrochar 

a si mesma e aventurar-se num parque de diversões. A partir 
de uma imagem desenhada, um grupo pode discutir questões 
vividas no dia-a-dia e imaginar como elas poderiam ser.

E ao confrontar-se com as visões e produções dos alunos, o 
quanto é possível aprender...

E foi-se o tecido cobrindo...

E foi-se o tecido cobrindo,
de cor em cor enfeitado.

Foi se a história construindo,
mãos em risco do bordado.

(MACHADO, 1998)

No dia-a-dia da sala de aula, parece, em alguns momentos, 
tornar-se possível a “experiência”, proposta por Larrosa 
(2002b, p. 24) chama de “experiência”, como “a possibilidade 
de que algo nos aconteça ou nos toque” e “requer um gesto 
de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos 
que correm”. Isso envolve “suspender o automatismo da ação, 
cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, 
falar sobre o que nos acontece, [...] cultivar a arte do encontro”.

Em outro artigo, intitulado Sobre a lição (1998), Larrosa 
compara a leitura a um tecido:

A leitura torna-se, assim, no escrever, uma tarefa aberta, 
na qual os textos lidos são despedaçados, recortados, 
citados, in-citados e ex-citados, traídos e transpostos, 
entremesclados com outras letras, com outras palavras. 
Os textos são entremeados com outros textos. Por isso, 
o diálogo da leitura tem a forma de um tecido que 
constantemente se destece e se tece de novo, isso é, de 
um texto múltiplo e infi nito. (LARROSA, 1994).

Da mesma forma como no livro Ponto a Ponto, as 
leituras e fi os da personagem de Ana Maria Machado foram 
se entremesclando, as rendeiras retratadas na imagem russa 
vão entremeando a renda que tecem com a leitura que ouvem, 
lendo a renda e tecendo a leitura. Essa é a metáfora que, em 
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minha opinião, melhor pode representar minha pesquisa, na 
qual leituras e vozes de educandos e educadoras se vão sendo 
citadas, in-citadas, entrecruzadas e, dessa forma, possibilitando 
a invenção de modos de aprender e ler...

Enfi ar-se na leitura é en-fi ar-se no texto, fazer com que 
o trabalho trabalhe, fazer com que o texto teça, tecer 
novos fi os, emaranhar novamente os signos, produzir 
novas tramas, escrever de novo ou de novo: escrever. 
(LARROSA, 1998).
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Resumo

Implantado pela primeira vez no ano de 2009, o presente 
projeto de extensão destina-se a professores em exercício de 
escolas públicas e privadas que atuam com crianças entre 0 e 
10 anos da Região Metropolitana de Belo Horizonte e alunos do 
curso de licenciatura em Pedagogia e Letras. Situado no contexto 
da formação do professor, especifi camente no que diz respeito 
à prática de leitura nas escolas, o projeto concebe a leitura 
como uma atividade propícia ao estabelecimento de relações 
intersubjetivas, levando em consideração o papel do professor 
como mediador da leitura literária em sala de aula. Para que essa 
mediação seja feita de forma efi ciente, ressaltamos a importância 
da experiência pessoal do profi ssional da educação com a leitura. 
Além de estimular a formação do professor como um leitor de 
literatura, compreende-se nessa atividade um espaço favorável 
ao resgate da própria trajetória profi ssional do professor, que se 
afi rma quando acontece o reencontro de sua trajetória de leitor. 

Palavras-chave

Leitura literária; formação docente; mediação de leitura.

Abstract

Implemented for the fi rst time in the year of 2009, the 
present project aims teachers currently working in the public 
and private school system of the Belo Horizonte district area 
and college students. Besides stimulating teacher training as 
a reader, this project conceives reading practice as an activity 
which favors the establishment of intersubjective relations 
considering teacher’s role as a mediator of reading practice in 
the classroom. In order for the mediation to be effi cient, we 
highlight the importance of the teacher’s personal experience 
with literary reading. In addition to stimulating teacher training 
as a reader, we realize that the project favors the rescue of 
the teacher’s professional path, which happens when he/she 
becomes a reader again.     

Keywords

Literary reading; teacher training; reading mediation.



A FORMAÇÃO DO PROFESSOR COMO LEITOR DE LITERATURA: A EXPERIÊNCIA DO PROJETO TERTÚLIA LITERÁRIA...

292LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

Introdução

Este trabalho apresenta o projeto de extensão universitária 
denominado “Tertúlia literária: quem lê também tem muito a 
dizer.”, desenvolvido por professores e alunos que integram o 
Grupo de Pesquisa em Letramento Literário (GPELL) do Centro 
de Alfabetização, Leitura e Escrita (CEALE) da Faculdade de 
Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (FaE/UFMG).

Refl ete-se a importância da prática de leitura pelos próprios 
professores, mediadores de leitura escolar, compreendendo-a 
como uma maneira efi ciente de potencializar sua ação de 
formadores de jovens leitores, bem como afi rmar sua própria 
trajetória enquanto leitores. 

Após situar o contexto da mediação de leitura, dando ênfase 
à formação do professor como leitor, descreve-se as ações do 
Projeto Tertúlia Literária e suas implicações diretas na prática 
escolar de mediação de leitura. 

A partir de questionamentos como O que leem os 
professores? Que relação eles estabelecem com a leitura 
em sua vida cotidiana? Que dimensão tem a leitura em sua 
percepção de si como sujeito? Como reaproximar a leitura de 
seu cotidiano profi ssional, compreendendo-o como um sujeito 
histórico de sua profi ssão?, pensou-se no desenvolvimento de 
um projeto de extensão universitária que tivesse como objetivo 
central a formação do professor como leitor de obras literárias. 

A crescente preocupação em abordar, nos processos de 
escolarização, os usos e funções sociais que a língua escrita 
adquire nos diferentes contextos sociais vem mobilizando um 
número cada vez maior de pesquisadores para a importância da 
formação de leitores e produtores de textos. Esses estudos vêm 
indicando a difi culdade de consolidar uma prática educativa 
capaz de responder adequadamente a esse desafi o. Uma 
das questões destacadas refere-se à relação que o professor 
estabelece com a leitura e a escrita na sua vida cotidiana e a 
maneira como os cursos de formação lidam com essa relação. 
Observa-se que os professores, nos seus cursos de formação 
tanto inicial quanto continuada, experimentam situações de 
aprendizagem voltadas para o ensino da leitura e da escrita, sem 
que, no entanto, essas situações contribuam para que se tornem 

eles mesmos leitores e produtores de textos. De uma maneira 
geral, os futuros docentes copiam, fazem resumos, reproduzem 
textos e muito menos frequentemente vivenciam situações que 
estimulam a autoria e a fruição. (Kramer et all, 2002). Nas 
salas de aula, o professor reproduz com seus alunos a mesma 
concepção instrumental em relação à linguagem escrita. A 
literatura, desde essa perspectiva, é quase sempre empregada 
como um pretexto para o ensino de conteúdos programáticos 
e, destituída, assim, da sua dimensão estética. O professor, 
portanto, na sua formação e, mais tarde, na sua ação profi ssional, 
raramente faz uso da leitura e da escrita como atividades que 
implicam um intenso movimento intelectual. Movimento este 
que demanda dos usuários do sistema de escrita as capacidades 
de selecionar, utilizar e modifi car os conhecimentos.

Motivados pelo entendimento de que para exercer um papel 
efetivo de mediação e formação de leitores, o professor, “que é 
como um provocador do encontro entre o leitor e o texto ou como 
um formador de jovens leitores de literatura” (Coenga, 2011), 
carece ser, antes, um leitor, criou-se, em 2009, o Projeto Tertúlia 
Literária: quem lê também tem muito a dizer. Os objetivos 
centrais desse Projeto são a ampliação do universo literário de 
professores da educação infantil e dos anos iniciais do ensino 
fundamental de escolas das redes pública e particular de cidades 
da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Além desse objetivo, 
o Projeto busca também capacitar os bolsistas, alunos dos cursos 
de licenciatura em Pedagogia e Letras, a refl etirem sobre temas 
relacionados à leitura e à formação docente e a organizarem e 
gerirem espaços de formação docente.

Neste texto, relataremos brevemente a experiência do 
Projeto Tertúlia Literária: quem lê também tem muito a dizer, 
como ele se insere nas concepções de leitura/leitor aqui tratadas 
e seu papel na formação de docentes das séries iniciais da 
educação básica.  

O professor, a leitura literária e a formação de jovens 
leitores

Observa-se que a relação do professor com o livro, bem 
como a de seus alunos, é uma relação cindida. Preocupados 
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em oferecer “boas leituras” e em cumprir os programas das 
disciplinas e os parâmetros estabelecidos nos currículos 
escolares, os professores, de uma maneira geral, esquecem-se 
de que são também leitores, que um leitor lê e que a construção 
de uma trajetória de leitor passa necessariamente pelo prazer 
de ler. Para Pennac (1994), a relação com o livro é, como outra 
qualquer, dotada de fases e de manhas. É preciso compreender 
que um leitor ferido se afastará do livro e, se o ferimento não 
for tão grave a ponto de só o tempo poder curar, o prazer é um 
caminho seguro para que ele se aproxime novamente. Para este 
autor, não há outra maneira de oferecê-lo a não ser lendo. 

A opção pela fruição é feita quando se tem claro que a 
categorização/formalização da leitura – a regra de como ler bem 
– faz parte do amadurecimento do leitor. De início, para que se 
recupere a segurança do ambiente de leitura, essa última ainda 
não é importante. O importante é que se leia, que haja desejo, 
paixão, curiosidade, encontro, relacionamento, vida; que se leia 
o que quiser, onde quiser, como quiser, que o ambiente seguro 
da leitura se fortaleça, que ela seja gratuita e despretensiosa, 
que nada seja pedido em troca – interpretações, memorizações, 
catalogações –, isso virá depois, quando o leitor já guardar 
dentro de si uma biblioteca, tantos livros, tantas história que será 
possível organizá-las (cada dia de uma maneira diferente) por 
datas, assuntos, estilos, momentos de vida, coleções, autores, 
enfi m, chegará o momento em que o leitor amadurecido será 
o bibliotecário de suas próprias leituras. No caso do professor, 
acometido pela paixão de ler, poderá infl uenciar na formação 
de jovens leitores. 

O que se percebe de maneira geral é que a formação do 
leitor está passando por um período de excesso de formalidade. 
Culpam-se as mídias, a falta de disciplina ou a escola, quando 
é preciso admitir que o que ocorre é uma reação dos leitores à 
violação de seus direitos (Pennac, 1994) e de sua intimidade 
com o livro. A obrigatoriedade da compreensão, o esforço de, 
a cada obra, dissecar sua experiência de leitura, transformá-
la em palavras, em análises, em comentários expertos, afasta 
o autoconhecimento de leitor, o real desejo, o gosto de ler; 
cerceia o leitor de sua liberdade. A obrigação social da leitura 
afasta o livro. É um relacionamento artifi cial – se fosse natural, 

o leitor seria livre para calar, abandonar, gostar ou não, dar um 
tempo... O lugar de leitor deixou de ser seguro; o leitor está 
sendo vigiado – leia direito! 

O leitor tem o direito de se vincular ao livro pelo aspecto 
que lhe impulsiona. Assim deve ser, pois essa é uma relação 
de amor. Há momentos em que é a maior das banalidades que 
impulsiona o leitor à obra. Eu gosto desse livro porque quando 
o vi, um inseto pousou em sua capa. Gosto desse outro porque 
alguém a quem admiro deu-me de presente. É necessário 
devolver ao leitor o poder de ser leitor; de ser dono de sua 
própria trajetória. E esse caminho passa, necessariamente, pela 
leitura. Mas, já foi dito, uma leitura gratuita, sem fi ns lucrativos, 
que busca o prazer (nem que seja o prazer da descoberta de que 
esse não é um livro para ser lido no momento!), que busca a 
segurança do ambiente de leitura. 

Assim como Coutinho (1986), acreditamos que a trajetória 
do leitor é uma experiência individual e cumulativa. Cada leitor 
terá uma experiência única, e as informações que circundam a 
obra, mesmo que se queira analisá-las como um objeto fechado 
em si mesmo, confi guram um conjunto importante para que 
se possa compreendê-la e navegar livremente pela leitura. 
O livro como uma obra estética é dotado de qualidades e 
fi nalidades próprias, que pode ser interpretado intrinsecamente. 
Apesar dessa experiência intimista que a leitura sugere, é 
imprescindível que se forme o sujeito para que ele se torne um 
leitor. Nessa perspectiva, a importância do mediador se torna 
evidente. O papel da mediação é real e necessário no ambiente 
escolar, sendo o professor um profi ssional estratégico que 
informa, induz, alerta, inicia o jovem leitor na prática da leitura. 
Para exercer esse papel de mediador de maneira adequada é 
necessário que ele possua bagagem sufi ciente para oferecer 
alternativas ao seu iniciante.

“E se, em vez de exigir a leitura, o professor decidisse 
de repente partilhar sua própria felicidade de ler?” (Pennac, 
1994:80). Das tarefas que executa um mediador, podemos 
destacar as de fazer circular a obra, legitimar e por vezes iniciar 
uma leitura. Sem escaparmos à sua real interferência, é a partir 
de si mesmo que falará esse leitor experiente e, pensando em 
maneiras efi cazes de estimular a leitura, esse será um mediador 
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tanto melhor quanto mais amplas forem suas experiências. 

É nesse sentido que atua o Projeto Tertúlia, no sentido de 
capacitar o mediador reforçando sua interferência – no sentido 
melhor que ela possa se dar, que é o de contagiar o outro com 
seu próprio prazer de leitor –, resgatando sua história de leitura, 
indissociada de sua história de vida, de modo que o prazer da 
leitura seja resgatado a ponto de poder ser transferido. 

O professor como leitor de literatura: a experiência do 
Projeto Tertúlia Literária

O Projeto Tertúlia Literária é uma ação de extensão da 
Faculdade de Educação da UFMG que está articulada ao 
Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Infância e Educação 
Infantil – NEPEI e ao Centro de Alfabetização, leitura e escrita 
– CEALE da FAE/UFMG. Em 2010, passou a fazer parte do 
Programa “Universidade, Leitura Literária e Formação do 
Leitor”, desenvolvido pelo Grupo de Pesquisas em Leitura 
Literária – GPELL – do Centro de Alfabetização Leitura e 
Escrita - CEALE - da Faculdade de Educação da UFMG.

Visando a contribuir para a formação do professor como 
leitor da literatura, o Projeto atua estimulando a leitura de textos 
literários, oferecendo aos professores e alunos participantes 
um espaço de leitura, fruição, análise e discussão de obras 
literárias, de forma que a prática leitora se desenvolva de 
maneira prazerosa, intensifi cando a relação do sujeito leitor 
com universo literário.  

A cada edição – anual –, um tema é escolhido e, a partir dele, 
selecionam-se as obras que serão indicadas aos participantes. 
Mensalmente, o grupo realiza a leitura de uma obra. Ao fi m 
desse período, é realiza-se um encontro presencial de troca 
de experiências, discussões e ampliação da leitura realizada. 
Esse encontro acontece na Sala de Leitura da Biblioteca Alaíde 
Lisboa da Faculdade de Educação. 

A primeira edição do Projeto Tertúlia Literária aconteceu 
em 2009. O tema escolhido na ocasião foi A Infância na 

Literatura, com a seleção das obras Por parte de pai, Indez e 
Ler, escrever e fazer conta de cabeça, de Bartolomeu Campos 
de Queirós; Infância, de Graciliano Ramos; Manuelzão e 
Miguilim, de Guimarães Rosa; e Minha vida de menina, de 
Helena Morley. Nos anos seguintes, seguiram-se os temas O 
Amor na Literatura, em 2010, e A Viagem na Literatura, em 
2011. Os livros lidos e discutidos na edição de 2010 foram 13 dos 
Melhores Contos de Amor da Literatura Brasileira, organizado 
por Rosa Amanda Strausz; Psiquê e Eros, de Apuleio; Romeu 
e Julieta, de William Shakespeare; A elegância do ouriço, de 
Muriel Barbery; A segunda vida das mulheres, de Christiane 
Collange; O beijo da mulher aranha, de Manuel Puig; O amor 
nos tempos do cólera, de Gabriel García Márquez e A hora da 
estrela, de Clarice Lispector. Na terceira edição, realizada em 
2011, foram lidos Odisseia, de Homero; As crônicas marcianas, 
de Ray Bradbury; Terra sonâmbula, de Mia Couto; Duas 
viagens ao Brasil, de Hans Staden; As viagens de Gulliver, de 
Jonathan Swift e Vidas secas, de Graciliano Ramos. Em 2012, 
quarta Edição do Projeto, o tema abordado será O Crime na 
Literatura, cujas obras estão sendo selecionadas.  

Durante o período em que os participantes estão realizando 
as leituras, mantém-se viva a comunicação e o espaço de 
compartilhamento através do site do Projeto1. Nos fóruns de 
discussão criados no espaço web, realizam-se debates, postam-
se obras paralelas e que se comunicam com as selecionadas 
– como fi lmes, livros, imagens. Essa participação virtual 
tem revelado a capacidade de refl exão das participantes que 
demonstram suas afi nidades ressaltando esse ou aquele trecho 
do livro com o qual mais se identifi cou ou socializando refl exões 
pessoais sobre o texto lido.

É, no entanto, nos encontros presenciais, na presença dos 
companheiros de leitura e sob a mediação de um leitor convidado 
que se pode perceber a euforia de um leitor em atividade. O 
convidado é um leitor experiente (ou exercitado) que pode ser 
um autor, um professor, um livreiro, que possui alguma relação 
com a obra e conduz o encontro ampliando a as experiências de  
leitura. Esses encontros são geralmente estruturados de modo 

1 - Para conhecer mais sobre o Projeto Tertúlia Literária acesse o site http://www.fae.ufmg.br/tertulia/ 
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que o convidado, num primeiro momento, expõe aspectos que 
considera relevantes sobre a obra, seu autor ou o contexto no 
qual foi produzida. A experiência de três edições do Projeto 
mostra que a interlocução entre o especialista e os participantes 
confi gura-se como uma importante e proveitosa oportunidade 
de ampliação da bagagem literária e de aguçamento das 
habilidades leitoras. A abordagem que o convidado faz da obra 
é um complemento à experiência de cada participante, além de 
ser o relato de uma experiência vivida, que tanto impulsiona o 
desejo pela leitura. 

Acabado esse relato, os participantes têm a oportunidade 
de trocar suas próprias experiências, revelando como a obra 
repercutiu em suas vidas, qual a intensidade da surpresa que 
tiveram ao descobrir aquele mundo, do qual, apesar de já terem 
ouvido falar, não haviam ainda se aventurado a desbravar. 
Inevitavelmente, a conversa também remete à história de vida 
de cada um, elemento indissociável da trajetória do sujeito 
leitor. 

É importante destacar que, desde a primeira edição, o 
projeto sofreu uma ampliação signifi cativa no que diz respeito 
ao público e à visibilidade dentro da Faculdade de Educação. 
Se antes contávamos com um público restrito a estudantes de 
pedagogia devido a uma divulgação ainda incipiente, no ano 
de 2011, a ampliação foi tal que fez-se necessário limitar o 
número das inscrições. Essa ampliação se deu por meio de 
um convite às prefeituras das cidades que compõem a Região 
metropolitana de Belo Horizonte para se integrarem ao 
Projeto como parceiras. O público restrito a aproximadamente 
quinze alunos do curso de Pedagogia e a cinco professores de 
escolas de educação básica de Belo Horizonte passou a ser de 
quarenta e cinco professores. Estabeleceu-se esse quantitativo 
considerando o número de inscritos e, ao mesmo tempo as 
características do Projeto que inviabilizam a oferta em turmas 
maiores. Embora o aumento signifi cativo de participantes tenha 
representado um grande avanço – maior acesso e visibilidade 
ao Projeto –, enfrentamos o desafi o de conseguir nos manter em 
contato com todo o grupo, o que muitas vezes foi difícil, devido 
à falta de habilidade com o uso das tecnologias digitais. Além 
disso, houve um esforço signifi cativo para que a ideia inicial, 

espaço para leitura, fruição e discussão, não se perdesse em 
momentos de grandes teorizações ou relações menos próximas 
entre os participantes. 

O acordo com as prefeituras foi uma conquista no que diz 
respeito à proposta de formação. Nesse acordo, o leitor deve 
assumir o compromisso de se entregar à leitura e participar 
dos fóruns de discussão. A Faculdade de Educação oferece o 
espaço de formação e leitura, compromete-se em cuidar para 
que o leitor seja bem assistido em sua jornada. As prefeituras 
devem fornecer o os livros selecionados para leitura para cada 
um dos professores da sua rede inscritos no projeto. A garantia 
de que os livros seriam fornecidos aos participantes e não às 
bibliotecas das escolas ou dos municípios foi uma condição 
para o estabelecimento da parceria, pois, o objetivo era 
contribuir para a criação de um acervo pessoal, compreendendo 
que o livro é um símbolo da memória do leitor e materializa sua 
trajetória como tal.

Do grupo inicial, algumas pessoas permaneceram ao longo 
dos três anos, nas três edições do Projeto. Nesses casos, foi 
possível acompanhar o amadurecimento desses professores 
leitores. O primeiro indício desse amadurecimento é a bagagem 
literária adquirida, não especifi camente expressa na quantidade 
de obras lidas, mas na capacidade de relacioná-las e de mantê-
las vivas, de maneira a resgatá-las a qualquer momento. Em 
depoimentos fornecidos nos encontros, esses participantes 
mostravam-se entusiasmados com a evolução do Projeto e com 
seu próprio processo, validando os pressupostos da importância 
do resgate das trajetórias de sujeito/leitor, fornecendo-nos 
indícios da efetividade de nossa atuação. 

Os depoimentos dos participantes, publicados no site, 
encaminhados por e-mail, ou expressos em conversas nos 
encontros presenciais são nossa principal ferramenta para 
acompanhar a transformação dos professores enquanto leitores 
e identifi car como o Projeto repercute em suas vidas. Abaixo, 
reproduzimos trechos de alguns deles:

“A última sessão foi um presente, o professor (...) é 
um leitor extraordinário. Mas, ao fazer uma análise 
de todos os encontros, percebi que os convidados 
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anteriores para a nossa conversa “tertuliana” também 
são leitores notáveis, conseguem nos fazer sair do 
encontro com uma vontade imensa de começar a 
reler o livro, para encontrar o algo mais que passou 
despercebido. E ao fazer essa análise não pude deixar 
de avaliar a  minha participação enquanto “tertuliana”. 
Em todos os encontros e em particular nesse último 
(o qual eu mais gostei), pensei se em algum momento 
eu conversei com a minha colega do lado ao invés de 
socializar com o grupo, se fi z outras coisas, se não ouvi 
o convidado com respeito e  se deixei de dar a minha 
opinião sobre a leitura para falar de outros assuntos. 
Refl eti e cheguei à conclusão que ‘EU APROVEITEI 
CADA MOMENTO DE TODOS OS ENCONTROS E 
SOU UMA NOVA LEITORA’. Portanto convido todas 
as colegas “tertulianas” a fazerem também uma auto 
avaliação. Abraços.”

“Caras amigas! (...) Aprendi muito com o Tertúlia, 
com vocês! Hoje minhas leituras vão além das páginas 
escritas, me mostram pontos que antes não imaginava 
que existiam. Nunca gostei tanto de ler literatura clássica 
como gosto agora. No momento, estou lendo “Manuelzão 
e Miguilim” de Guimarães Rosa  e ao lado da minha 
cabeceira me aguarda “Perto do coração selvagem” de 
Clarice Lispector. Sem esquecer é claro de “Recado do 
Morro”. Nunca desista do texto que tenha em mãos, 
mesmo que a leitura lhe faça triste, mesmo que você 
sofra com o personagem, persista, pois se você chora, 
se você sofre, ou se você dá boas gargalhadas signifi ca 
que você está na história e suas emoções estão sendo 
trabalhadas neste momento. Portanto, não tire de você 
este poder de cura terapêutica que os grandes escritores 
têm nos proporcionados e nos aliviado a alma das pedras 
dos caminhos. Com carinho!”

“A leitura deste livro para mim foi um desafi o pois, para 
entendê-lo, tive que ler e reler várias vezes algumas 
páginas, mas é um livro emocionante (...)”

“O livro me motiva a cada página e mesmo sem ter 
terminado ainda, sei que será uma das melhores leituras 

que já tive. Pois, tem despertado em mim sentimentos 
diversos, vejo o livro muito político, pois há críticas à 
guerra, ao racismo, ao consumismo, ao comportamento 
do homem moderno e especulações sobre a natureza 
humana, e ainda refl exões sobre fé e ciência. É uma 
fascinante aventura, certamente.”

“Olá pessoal, estou gostando muito da leitura, algumas 
vezes, como a realidade se confunde com a fi cção, é 
difícil entender a história, mas é só estar com o olhar 
mais atento para entender o sentido do livro (...)”.

“Comparando essa viagem “Terra Sonâmbula” com 
“Crônicas Marcianas”, sinto que essa é uma viagem 
lenta. Tenho a sensação de andar devagar e que nunca vai 
ter fi m. É uma excelente leitura, estou amando o livro.”

“Atendendo à sugestão de Eunice, minha companheira 
de viagem, também faço minha avaliação. Participei de 
todos os encontros e hoje percebo que em cada encontro, 
com a fala das colegas e dos (as) palestrantes, tenho uma 
nova visão quando encontro-me em uma nova leitura, 
o conhecimento da época em que foi escrito o livro, as 
características do escritor. Cada palestrante teve uma forma 
específi ca de trabalhar com os textos, mas em todos os 
encontros tivemos momentos de descobertas. Os lanches 
que compartilhamos, em cada um, teve o toque das colegas 
e mostrando assim o compromisso e carinho de cada uma 
com o projeto e com as pessoas envolvidas (...)”

Além de suas próprias falas, pode-se perceber, na assiduidade 
e na participação entusiasmada nos encontros presenciais, o 
envolvimento dos participantes com a proposta do Projeto. 
Uma grande qualidade de nosso público é o comprometimento 
com nossos acordos e a inovação – pessoas muito criativas, 
interessadas e propositivas, o que indica liberdade de expressão 
e motivação com a proposta. 

Ainda que o Projeto não tenha como objetivo principal 
trabalhar diretamente aspectos da prática docente, a reapropriação 
das experiências vivenciadas no âmbito do Projeto pôde ser 
identifi cada em diferentes relatos e situaçãos. Os professores 
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evidenciavam em frases pronunciadas despretensiosamente 
durante os encontros e sem se darem conta que estavam 
transportando essas experiências de leitura para a sala de aula. 

A inclusão de vocabulários e de repertórios de leitura 
também fi cou evidente, o que provavelmente irá infl uenciar sua 
atuação como mediador. 

A redescoberta da autoria também se manifestou ao longo do 
desenvolvimento do Projeto. Foi o caso de uma das participantes 
que, através das motivações de leitura e por encontrar público 
leitor, retomou sua escrita poética. A cada obra lida ela compunha 
um, dois ou mais versos, como o seguinte:

Minha Terra

Sinto a vida bela, pois no país do sonho estou,
amando a primavera que tão romântica se revelou.

O país dos meus sonhos é minha Pátria querida,
onde o verde permanece e o amor encontra guarida.

 
Há montanhas verdejantes, com tapete de relva dos 

mais elegantes.
Ipês amarelos exuberantes contrastam com a 

singeleza lilás dos manacás
Vida de fl orinhas tenra que pelos caminhos brotam 

triunfantes,
enfeitam as estradas de todos viajantes.

 
Borboletas mil invadem jardins, campos, planície...

Lagarta come folhas enquanto as abelhas tiram néctar 
das fl ores

Colibris voam por todos os lados e o arquiteto João 
de Barro constrói casa com telhado.

Há roseiras com ninho de tico-tico e palmeiras com 
ninho de sabiá,

Privilégios para quem vê e gosta de apreciar.
 

Não há guerra, nem abalo de terra.
Brisa suave é fácil o cabelo em desalinhos deixar

Manto cintilante cobre a noite, são estrelas a iluminar.
Sem contar que a lua faz o seresteiro pela donzela se 

apaixonar.

Esta Terra tão querida, rica, chamada Brasil.
É um berço de bondade, de horizonte cor de anil.

Abraçou a todos sem extinção, alimentou, aninhou
ofereceu sua alma, seu coração...

Misturou as raças, dele um só não é dono não!
Tornou se para todos, uma verdadeira NAÇÃO.

Aparecida Apolinário

Sua iniciativa contribuiu para alargar nossas percepções 
da obra, como material paralelo à leitura, além de estímulo à 
recuperação do autor que somos cada um de nós. Sua iniciativa 
recebeu das colegas avaliações positivas e incentivo para 
continuar: “O seu jeito mágico de brincar com as palavras nos 
encanta, nos emociona e até nos faz esquecer tantas adversidades 
e atrocidades que já vivemos aqui neste chão brasileiro”.

Uma das expectativas do Projeto Tertúlia Literária é que 
possa contribuir para desenvolver a autonomia do leitor e, ao 
mesmo tempo, que os resultados obtidos se perpetuem ao longo 
das trajetórias individuais. O amadurecimento dos leitores é 
algo que se pode perceber com a continuidade dos processos 
relacionados à prática de leitura. Outro desafi o é o de fornecer 
ferramentas para que o participante, uma vez não estando mais 
incluído no Projeto, possa se tornar um mediador e, se possível, 
eu contribua para a criação de espaços que estimulem a leitura. 
Conforme se evidenciou na última sessão, alguns professores 
que atuam nas equipes das Secretarias municipais de educação 
manifestaram o interesse de formar grupos como o Tertúlia em 
seus municípios. 

Considerações fi nais

Para que a relação entre crianças e textos literários seja 
mediatizada de forma competente e adequada, os professores 
devem ser, eles mesmos, leitores profi cientes e, sobretudo, 
participantes ativos da cultura letrada. Nessa perspectiva, se insere 
o Projeto de extensão universitária denominado Tertúlia Literária. 
Além de estimular a formação do professor como um leitor de 
literatura, este projeto concebe a prática da leitura como uma 
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atividade propícia ao estabelecimento de relações intersubjetivas. 
Como defi ne Soler (2003), trata-se de uma perspectiva de leitura 
dialógica a qual requer a ampliação dos espaços de circulação de 
textos escritos e promova experiências diversifi cadas entre leitores.

Essa ação extensionista busca, pois, promover o (re)
encontro do professor com o texto literário. As três edições do 
Projeto têm mostrado que o contato dos professores com o texto 
literário possibilita a refl exão sobre suas histórias pessoais. 
Acreditamos que, nas trajetórias individuais marcadas, no caso 
desse Projeto, pelas leituras literárias e pelo impacto delas na 
formação das subjetividades, se dá a confi guração profi ssional. 
Assim, o resgate da experiência de leitura de literatura é, 
em certa medida, o regaste de uma vida, na qual aspectos 
profi ssionais e pessoais se cruzam. 
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Resumo
O projeto de extensão universitária “Tertulinha”, desenvolvido 

na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas 
Gerais, desde 2011, situa-se no contexto dos estudos que destacam 
o papel central da linguagem e, em especial, da linguagem escrita, 
na construção do pensamento infantil.  Neste texto, ressalta-
se a necessidade de se criarem contextos de leitura capazes de 
ampliar a curiosidade e o desejo de aprender próprios da infância. 
A inserção na cultura escrita por meio do letramento literário 
revela-se uma prática adequada considerando as afi nidades entre 
pensamento infantil e literatura. Essa inserção exige práticas 
sociais diversifi cadas e a consolidação de espaços nos quais 
a leitura literária seja um elemento fundamental, não apenas 
de fruição, mas também de constituição de subjetividades. 
O Projeto Tertulinha pretende demonstrar que é possível e 
desejável assegurar às crianças pequenas o acesso ao universo 
escrito, respeitando as especifi cidades da infância e dos seus 
sujeitos. Espera-se que a promoção da leitura literária provocada 
pelo Projeto através da leitura e da contação oral de narrativas 
fi ccionais, da conversa sobre as leituras e a promoção de práticas 
culturais a elas relacionadas proporcione aos pequenos leitores um 
repertório imaginativo cada vez mais amplo e, consequentemente, 
amplie as experiências desses sujeitos. Conclui-se que o Projeto 
Tertulinha vem demonstrando que há um caminho profícuo a ser 
percorrido pela educação infantil no sentido de estimular a leitura 
literária junto a bebês e crianças pequenas e que, ao fazê-lo, se 
estará contribuindo para a formação do pequeno leitor.

Palavras-chave
Educação infantil; leitura literária; formação do leitor. 

Resumen
El proyecto de extensión universitaria denominado 

“Tertulinha” desarrollado en la Facultad de Educación de 
la Universidad Federal de Minas Gerais (FaE / UFMG), 
desde el 2011, pone de relieve el papel central del lenguaje 
y, en particular, del lenguaje escrito, en la construcción del 
pensamiento de los niños. En este trabajo, destacamos la 
necesidad de crearse entornos propicios a la lectura,  capaces 
de expandir la curiosidad y el deseo de aprender en la infancia. 
La inmersión en la cultura escrita a través de la literacidad  
literaria se revela una práctica muy adecuada teniéndose en 
cuenta las similitudes entre el pensamiento de los niños y 
la literatura. Esta inmersión requiere prácticas sociales y la 
consolidación de espacios en los que la lectura literaria sea 
un elemento clave para la constitución de las subjetividades. 
El Proyecto Tertulinha busca garantizar a los niños pequeños 
el acceso al universo escrito, respetando las especifi cidades 
de la infancia y la de sus sujetos. A través de la lectura de 
cuentos, de la conversación sobre estas narrativas literarias 
y a través de la promoción de otras prácticas culturales a 
ellas relacionadas se promueve un repertorio imaginativo, 
ampliando las experiencias de vida de los niños. El Proyecto 
Tertulinha ha demostrado que hay un camino  fructífero a 
ser recorrido por la educación infantil con el propósito de 
fomentar la lectura literaria junto a los bebés y a los niños 
muy pequeños y, así, contribuir a la formación de pequeños 
lectores.

Palabras clave
Educación infantil; literacidad literaria; formación de 

lectores.
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Introdução

Este trabalho apresenta o projeto de extensão universitária 
denominado “Tertulinha”2, desenvolvido por professores e 
alunos que integram o Grupo de Pesquisa em Letramento 
Literário (GPELL) do Centro de Alfabetização, Leitura e 
Escrita (CEALE) da Faculdade de Educação da Universidade 
Federal de Minas Gerais (FaE/UFMG). 

Antes de descrever as ações do Projeto Tertulinha e refl etir 
sobre elas, discutiremos a importância das experiências de 
leitura com crianças na idade de zero a cinco anos de idade. A 
partir do argumento de que a linguagem ocupa um papel central 
na construção do pensamento infantil e de que a leitura do mundo 
é também mediada pela leitura da palavra oferecida, dentre 
outras formas, pelo contato com os livros, este texto destaca 
a relevância da criação intencional de espaços de leitura para 
as crianças pequenas. Quando bem organizados, estes espaços 
contribuem para ampliar a curiosidade e o desejo de aprender 
revelado na infância. Nesse processo, os pais, professores e 
outros leitores desempenham papel decisivo, pois, nessa faixa 
etária, a liberdade de viver as palavras e de aprender a lê-las 
depende do olhar de um sujeito mais experiente. O repertório 
cultural das crianças pode ser ampliado dependendo de como 
o encontro dos pequenos com o ambiente de leitura acontece. 

Buscando estabelecer a relação entre criança, linguagem 
e cultura, o trabalho percorre a literatura da área no sentido 
de afi rmar a importância do acesso ao livro literário desde a 
primeira infância e o papel da mediação para assegurar a 
qualidade da interação entre criança e texto. Em seguida, situa 
o projeto Tertulinha como uma das ações de formação do 
pequeno leitor empreendida no âmbito da bebeteca, coordenada 
pelo Gpell/Ceale da Faculdade de Educação da UFMG.
A criança, a linguagem e a cultura

O fato de falar e de se comunicar mostra que as diferenças 
entre o homem e o animal não são apenas diferenças de grau. 

Enquanto o animal está envolvido e submetido à ordem natural 
das coisas, o homem é capaz de transformar essa ordem e o 
faz por meio da cultura. A partir da cultura, o homem produz 
signifi cados e sentidos intensos, complexos e carregados de 
intencionalidades.   O mundo humano é um mundo cada vez 
mais “humanizado” e cada vez menos natural. 

É nesse universo cultural que as crianças são precocemente 
imersas e, desde muito pequenas, começam a empreender 
esforços signifi cativos para compreender o mundo e para com 
ele interagir. Para isso, enfrentam o desafi o de compreender os 
signos, os símbolos e os complexos sistemas de representação 
que circulam socialmente, numa constante busca de dar sentido 
a eles e deles se apropriar. Desde que nascem as crianças 
iniciam o processo de produção de cultura. 

A linguagem é uma das ferramentas fundamentais com a 
qual as crianças contam para se constituírem como sujeitos. É 
por meio da linguagem que ela signifi ca, compartilha e subjetiva 
suas experiências e, aos poucos, vai descobrindo a importância 
dos signos para a comunicação e para a expressão da cultura 
humana. Gouveia (2007, p. 116) enfatiza que 

  
para além de constituir expressão individual, a 
linguagem dá forma a tal experiência, ela inscreve e 
circunscreve no interior de um repertório cultural 
expresso em signos linguísticos. Assim é que, ao fazer 
uso desses signos linguísticos, a criança, na interação 
cotidiana, constroi, introjeta e aprende categorias de 
organização do mundo, armazenadas historicamente 
pelo grupo social em que se situa. Neste sentido, a 
linguagem constitui a expressão maior da cultura 
humana.

A linguagem escrita é um dos sistemas de representação com 
o qual as crianças muito precocemente irão iniciar sua interação. 
O desejo de compreender e de se apropriar do sistema de escrita 
é fruto dessa interação da criança com a cultura escrita, o que 
ocorre antes mesmo de ela frequentar instituições educativas. 

2 - Este projeto faz parte do programa “Universidade, Leitura e Formação de Professores” coordenado pela professora Célia Abicalil Belmiro, do Departamento 
de Métodos e Técnicas de Ensino da FaE/UFMG, e conta com a participação da bolsista de extensão Priscila Maria Caligiorne Cruz.
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Nessa convivência, a criança vai elaborando o conceito de 
língua escrita, compreendendo as diferentes funções do ler e 
do escrever, ampliando seu conhecimento de letras e números, 
aprendendo a fazer distinções quanto a gêneros e portadores de 
textos (Soares, 2009). A educação infantil, ao respeitar a criança 
como produtora de cultura e, ao mesmo tempo, ao compreender 
a estreita relação entre escrita e universo infantil, pode e deve 
assumir um papel importante na formação de leitores e de 
usuários competentes do sistema de escrita. 

Além do papel central que a linguagem escrita representa 
na construção do pensamento infantil, é na relação da criança 
com a linguagem em sua forma literária que se expressa uma 
maneira peculiar de a infância interagir com o mundo e dele 
se apropriar. Em seu universo cultural, a criança ultrapassa 
as funções meramente representativas, de interação ou de 
comunicação da linguagem, transgredindo esse caráter de 
representação de algo e transformando a própria linguagem em 
um objeto com o qual brinca. Ao fazer isso, mostra que outros 
discursos são possíveis, como as narrativas fi ccionais e a poesia 
também têm demonstrado. Tanto o discurso infantil quanto o 
literário usam a metáfora, a imaginação e a alegoria como uma 
maneira de mostrar que o signo e o signifi cado podem ganhar 
outras formas e cores. 

Essa interação entre literatura e cultura infantil, pode ser 
mais bem compreendida quando pensamos na relação entre 
o texto fi ccional e a realidade, conforme analisa Bernardo 
Gustavo (2005, p. 15) em seu texto “A Qualidade da Invenção”: 
“A realidade como a conhecemos é sim um produto do 
discurso, mas há uma realidade para além do discurso, sem a 
qual, inclusive, não haveria discurso. (...) se a realidade fosse 
transparente à linguagem, a fi cção não seria necessária”.

Criança e literatura subvertem a ordem criando outros 
discursos na tentativa de ressignifi car, aprender e modifi car o 
já estabelecido. Reconstroem o real na busca por compreender 
e acolher melhor o mundo. Assim, aproximar as crianças do 
universo literário, lendo e contando histórias traz a possibilidade 
de descobrir outros signifi cados para a experiência humana. 

Essa aproximação harmônica entre literatura e crianças 
pode ser observada já com os bebês. Muito antes de serem 

capazes de decifrar palavras ou de articular respostas verbais, 
os bebês demonstram gostar do contato com os livros. Eles 
aprendem a folhear as páginas e gostam de olhar as fi guras. 
O contato com os livros é uma experiência signifi cativa e gera 
respostas espontâneas e imediatas, como gargalhadas, emissão 
de sons de espanto ou tentativas de apontar imagens e fazer 
sinais. Por meio do livro, o bebê realiza experiências de leitura 
sensorial num jogo que emprega sons, imagens e cores. Em 
geral, essa experiência é carregada de muita emoção e prazer. 
O prazer de virar a página de um livro. A emoção de decifrar o 
sentido de uma imagem. A alegria de ouvir a voz de quem conta 
uma história. O desejo de pronunciar a própria voz. A leitura 
ajuda a criança a satisfazer sua intensa curiosidade e seu desejo 
de aprender e de descobrir tudo o que puder sobre o mundo. 
Além disso, lhe ajuda a decifrar o mistério de suas próprias 
experiências e a revelar uma história de encantamentos, de 
alegrias, apreensões e imprevistos. 

A criação de ambientes favoráveis para a leitura de bebês e 
crianças pequenas expressa uma nova concepção de que o bebê 
não apenas requer cuidados fi siológicos, mas sim, reconhece  
sua precoce capacidade de produzir ações apropriadas, 
para sustentar e manter intercâmbios signifi cativos com 
interlocutores adultos, mesmo na ausência de instrumentos 
refi nados de comunicação (Bandioli e Montovani, apud 
Carrasco, 2006). O papel do mediador de leitura nesse caso é 
evidente, mas o que importa, sobretudo, é destacar a necessária 
qualidade dessa mediação:

É preciso ressaltar que as crianças maiores e os 
adultos têm acesso aos bens culturais, o que ocorre, 
muitas vezes, por sua escolha própria; já as crianças 
muito pequenas precisam que o adulto lhes disponha, 
proporcione e apóie tais experiências. As crianças 
adquirem a linguagem falada, ouvindo e interagindo 
com outros na linguagem da família ou comunidade, 
brincando de faz-de-conta em casa ou na creche. Com 
a aquisição da leitura é a mesma coisa. O ambiente 
propício à leitura com livros, textos a serem lidos, viver 
em meio a adultos que lêem, e de pessoas que lhes 
mostrem as páginas coloridas dos livros infantis, esse é 
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um dos caminhos que deve ser iniciado com os bebês, 
para criarmos leitores (KOBAYASHI, 2011, p.1093).

Se os resultados positivos dessa interação entre adultos 
e crianças favorecida pela atividade de leitura é evidente 
para os bebês e as crianças pequenas que vivenciam eventos 
de letramento literário, as repercussões para os adultos que 
favorecem essa mediação merecem também ser destacadas. 
Adultos se cativam e se transformam na presença de livros 
para as crianças e nos eventos que compatilham com elas pois, 
conforme destaca Barton, apud Carrasco (2006, p.3) “os bebês 
têm o poder de fazer com que a geração anterior renasça para 
si mesma. Os adultos recobram, na sua presença, um prazer 
muito antigo, e podem se identifi car com a capacidade de 
mudanças de uma criança pequena”.

O primeiro contato com a palavra escrita, através da leitura 
sistemática dos adultos, da contação de histórias de memória, 
das rimas, dos trava-línguas, do manuseio de livros, jornais, 
revistas, de diferentes textos escritos e visuais, desafi ará as 
crianças a interpretarem suas mensagens Nesse sentido, ao 
fazer a mediação de ações de leitura nas creches, pré-escolas, 
nas casas das crianças e em bibliotecas, pais, professores, 
bibliotecários cumprem o importante papel de desafi ar as 
crianças a enfrentarem a emocionante tarefa de ler o mundo por 
meio das palavras e ler as palavras por meio do mundo. Essa é 
uma experiência humana quase transcendental. Na realização 
dessa experiência as crianças precisam de seus amigos, de seus 
pais, de outros adultos e dos professores.

Bebeteca: um espaço de leitura e de vivências culturais

Segundo Escardó i Bás (1990), a bebeteca é um serviço de 
atenção especial3 para a pequena infância (de zero a seis anos) 
que inclui, além de um espaço e um acervo de livros escolhidos 

para satisfazer as necessidades dos mais pequenos e de seus 
pais, também o empréstimo desses livros, o desenvolvimento de 
palestras periódicas sobre seu uso e sobre os contos, assessorias 
às famílias e uma atenção constante por parte dos profi ssionais 
da biblioteca a seus usuários. A mesma autora informa que a ideia 
desse serviço surgiu a partir de uma palestra na 5ª Conferência 
Europeia de Leitura que ocorreu na Fundação Germán Sánchez 
Ruipérez, em Salamanca, em julho de 1987.  Na sua palestra, 
Georges Curie fez menção a esse termo “Bèbetheque”, voltado 
para o objetivo de aproximar os livros às crianças pequenas 
antes de elas aprenderem a ler e escrever.  O emprego desse 
termo se referiu, portanto, a práticas que promoviam a leitura 
para bebês em creches e não em bibliotecas. Para Carrasco 
(2010) o emprego do termo bebeteca se justifi ca por ser um 
lugar no qual os bebês estão no centro, no qual os protagonistas 
são as crianças pequenas. 

Segundo Facchini (2010), as bebetecas se alastram em 
bibliotecas europeias, principalmente em países como Espanha, 
França e Portugal com o objetivo de partilhar livros com as 
crianças pequenas criando competências de leitura na idade 
pré-escolar. Na América do Sul e do Norte, em países como 
Argentina, Cuba, Chile, México, Estados Unidos e Colômbia 
já se encontram bebetecas organizadas e abertas à população 
em que jogos de leitura aparecem como alimento necessário 
de palavras, gestos, sons e movimentos para as primeiras 
aprendizagens.

No Brasil, entretanto, parece não haver muitas experiências 
de bebetecas. Facchini (2010) menciona como uma das 
iniciativas pioneiras, a bebeteca de Castro, no Paraná, 
implantada, em 2005, pela Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Esporte no Centro Municipal de Educação Infantil 
Cavalinho de Pau. A autora relata também a experiência do 
Centro de Estudos de Educação e da Saúde (CEES), da Unesp, 

3 - De acordo com Angel (2004), os serviços de atenção especial são alguns serviços complementares, ofertados em países europeus e destinados a crianças 
e a seus pais simultaneamente.  Esses serviços dão suporte às famílias na educação de seus fi lhos.  Alguns se destinam às mães nos primeiros anos de vida da 
criança. Outros se estendem a crianças até os seis anos de idade. As famílias e as crianças frequentam juntas sessões que ocorrem, por exemplo, em brinque-
dotecas, museus de ciências, museus históricos e bebetecas, em horários extra-escolares. Esses serviços se constituem em espaços de informação, formação e 
de intercâmbio de experiências das mães entre si, das crianças entre si e das mães com os educadores.  
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unidade auxiliar da Faculdade de Filosofi a e Ciências (FFC), 
Campus de Marília/SP, que criou uma bebeteca como um 
subprojeto da Biblioteca Interativa do CEES em 2007. Segundo 
relata, a criação da bebeteca pela FFC pretendeu: 

“[...] articular as atividades de ensino, pesquisa 
e extensão entre as áreas de conhecimentos da 
biblioteconomia e da pedagogia, uma vez que um 
complementaria e auxiliaria o outro, apresentando 
suas diferentes visões, porém atuando com o mesmo 
objetivo e consciência: a promoção da leitura e sua 
importância na sociedade” (Facchini, 2010, 14).

Embora as bebetecas sejam em número reduzido, existem 
bibliotecas setorizadas e específi cas (infantis, juvenis, escolares) 
que desenvolvem projetos relevantes do ponto de vista da 
formação do pequeno leitor. Entretanto, conforme observa 
Facchini, essa especifi cação nem sempre atinge as crianças 
entre zero e cinco anos, já que a tendência é privilegiar o acervo 
de livros destinados a crianças que já dominam o sistema de 
escrita alfabético o que pode privilegiar a aquisição de obras 
para aqueles que efetivamente já lêem. O fato é que o Brasil 
ainda investe pouco na criação das bebetecas, seja em função 
do reduzido espaço físico nas bibliotecas brasileiras, seja em 
função dos custos de implantação das bebetecas, ou, talvez, por 
uma concepção ainda dominante de que livros são para leitores 
já iniciados e, no máximo, para aqueles que dominam o sistema 
de escrita alfabético.

Ainda que apresente muitas das características da bebeteca 
descrita por Escardò i Bás (1990), a bebeteca da FaE/UFMG 
possui algumas especifi cidades determinadas por seu vínculo 
institucional. Por se tratar de uma bebeteca instalada na Sala 
de Leitura da biblioteca de uma faculdade responsável pela 
formação de professores, seu objetivo principal é potencializar 
a formação desses futuros docentes ou profi ssionais da 
educação. Esses profi ssionais constituem um dos grupos de 
especialistas com maiores condições de atuar como mediadores 
e estimuladores de leitura junto a crianças de zero a seis anos 
de idade já que a formação em nível superior para atuar 

como professor na educação infantil e nos anos iniciais do 
ensino fundamental é competência dos cursos de Pedagogia. 
Considerando tal objetivo e as especifi cidades dele decorrentes, 
os projetos a serem desenvolvidos no âmbito da bebeteca da 
FaE/UFMG, sejam eles de pesquisa, ensino ou extensão, 
terão sempre como principais interlocutores e destinatários 
os profi ssionais que atuam ou que atuarão após sua formação 
inicial em instituições educativas voltadas para crianças 
menores de sete anos.

A bebeteca da Faculdade de Educação foi inaugurada em 
outubro de 2011, durante a realização do IX Jogo do Livro e do 
III Fórum Ibero-Americano de Letramentos e Aprendizagens, 
organizados pelo Centro de Alfabetização Leitura e Escrita da 
Faculdade de Educação da UFMG. A inauguração da bebeteca 
realizou-se juntamente com a primeira sessão do projeto 
de extensão universitária denominado Tertulinha que será 
apresentado a seguir.

A criação da bebeteca da Faculdade de Educação da UFMG 
coincide com um momento auspicioso para a educação infantil 
e, em especial, para as discussões relacionadas ao papel que 
essa etapa da educação básica deve desempenhar na formação 
de leitores. De um lado, observa-se a implantação do novo 
currículo de Pedagogia que buscou consolidar as proposições 
contidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 
Pedagogia, homologadas pelo Conselho Nacional de Educação, 
em 2006, e a crescente demanda por parte das instituições e dos 
sistemas de ensino em relação à formação continuada de seus 
professores. 

De outro lado, a temática relacionada ao aprendizado 
da leitura e da escrita e sua relação com a educação infantil 
ganhou importância, sobretudo após algumas diretrizes 
políticas, tais como inserção das crianças de seis anos no ensino 
fundamental, o fortalecimento do preceito legal que defi ne 
creches e pré-escolas como primeira etapa da educação básica 
e a homologação das novas Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil pelo Conselho Nacional de Educação. 
Nesse último instrumento normativo, enfatiza-se a necessidade 
de as instituições educativas possibilitarem às crianças 
experiências de narrativas, de apreciação e interação com a 
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linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e 
gêneros textuais orais e escritos. 

Diante das demandas dos profi ssionais que atuam na 
educação básica e dos sistemas de ensino, o Centro de 
Alfabetização, Leitura e Escrita – CEALE/FaE/UFMG vem 
promovendo debates, produzindo orientações teóricas e 
realizando pesquisas para melhor compreender a relação entre 
alfabetização, letramento e aprendizado da língua escrita na 
primeira infância. É nesse contexto institucional que é criada 
a bebeteca da FaE/UFMG que pretende desenvolver atividades 
que integrem a pesquisa, o ensino e a extensão universitária na 
busca de se constituir em espaço de formação de mediadores e 
promotores de leitura literária para bebês e crianças pequenas.

Além do projeto Tertulinha que será apresentado a seguir, 
ainda em 2012 serão ofertadas disciplinas optativas para o curso 
de Pedagogia, cuja temática é a literatura infantil, utilizando-se 
o acerco e espaço da bebeteca4. Também ocorrerão as sessões 
do Projeto de extensão Tertúlia Literária que se destina a 
professores da educação infantil e dos anos iniciais do ensino 
fundamental, que atuam em escolas públicas de cidades da 
região metropolitana de Belo Horizonte, cujo objetivo é 
desenvolver nos professores o gosto pela leitura literária5. 
Espera-se dar início ainda em 2012 às atividades previstas para 
crianças de zero a dois anos incompletos. Essas atividades serão 
destinadas aos bebês e a seus pais, entendendo que as famílias, 
além das instituições educativas, são parceiras importantes na 
formação do leitor.

O projeto Tertulinha

A partir da experiência do Projeto de Extensão Tertúlia 
Literária pensou-se na ampliação do seu espectro de atuação 
elaborando um projeto com formato semelhante para crianças 

de zero a seis anos de idade. A noção de que a leitura literária 
deve integrar o universo da infância e a constatação de que a 
temática da formação do leitor de literatura na Educação Infantil 
carece de aprofundamento resultaram na elaboração deste 
Projeto que pretende promover o encontro entre o pequeno 
leitor e o livro e assim fomentar o prazer de ler, ouvir e contar 
histórias desde a primeira infância. 

O projeto Tertulinha vincula-se ao Núcleo de Estudos e 
Pesquisas sobre a Infância e Educação Infantil – NEPEI e ao 
Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita – CEALE da FAE/
UFMG e integra o Programa “Universidade, Leitura Literária 
e Formação do Leitor”, desenvolvido pelo Grupo de Pesquisas 
em Leitura Literária – GPELL - do Centro de Alfabetização 
Leitura e Escrita - CEALE - da Faculdade de Educação da 
UFMG.

A partir da defi nição prévia de um roteiro de leituras de 
livros de literatura, são realizadas sessões mensais presenciais, 
na Bebeteca, nas quais as crianças, seus professores, os 
coordenadores pedagógicos e convidados discutem as obras 
escolhidas, realizam atividades que permitem aprofundar 
determinado aspecto da obra, assistem a fi lmes, vídeos, teatros 
de fantoches, dramatizações e participam de ofi cinas, leituras 
teatralizadas ou de conversas com especialistas que falam sobre 
o autor, sua obra e as obras escolhidas para a sessão. Durante 
o mês que antecede a sessão presencial, as crianças e seus 
professores acessam a página Web do Projeto6, participam de 
discussões virtuais, acessam informações sobre o autor e sua 
obra e recebem indicação de peças de teatro, fi lmes, ilustrações, 
imagens visuais, obras de artes relacionadas ao tema. As 
crianças, estimuladas pelos seus professores, colaboram com 
os debates virtuais e contribuem com a alimentação da página, 
postando textos, indicando a leitura de outros textos, fi lmes, 
postando perguntas ou comentários. 

4 - Uma das disciplinas foi denominada “Políticas e práticas de leitura literária para crianças de zero a seis anos” e vem sendo ministrada pela professora Mô-
nica Correia Baptista. A outra disciplina, Leitura Literária na Escola, é ministrada pelo professor Carlos Augusto Novais.
5 - O projeto Tertúlia Literária concluiu sua terceira edição em dezembro de 2011. A primeira edição do projeto teve início em 2009. Para mais informações 
acesse o site do projeto http://www.fae.ufmg.br/tertulia/ 
6 -  http://www.fae.ufmg.br/tertulinha/#. 
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Para dar início à execução do projeto em 2011, convidamos a 
turma de crianças de cinco anos de idade da Unidade Municipal 
de Educação Infantil Santa Izabel – UMEI Santa Isabel, 
localizada no Bairro São Lucas, em Belo Horizonte. Esta UMEI 
atende à comunidade do Aglomerado da Serra, composta por 
famílias, em sua maioria, de baixa renda. De acordo com relato 
dos profi ssionais, a maior difi culdade de atuação encontra-se na 
descontinuidade dos projetos pedagógicos, resultado do pouco 
envolvimento dos pais nas atividades coletivas que pressupõem 
a participação das famílias das crianças. 

Para a escolha dessa instituição, levou-se em conta 
as atividades que vinham sendo desenvolvidas por seus 
profi ssionais relacionadas ao estímulo à leitura que buscavam 
aproximar o pequeno leitor do livro e, assim, possibilitar à 
criança o prazer de ler.

A primeira sessão do Tertulinha aconteceu no dia vinte e 
sete de outubro de dois mil e onze, durante o IX Jogo do Livro 
e III Fórum Ibero-americano de Letramentos e Aprendizagem, 
na bebeteca da Sala de Leitura da Biblioteca da Faculdade de 
Educação da UFMG. Participaram da sessão, a professora da 
turma, a diretora da escola, as coordenadoras e bolsistas do 
projeto e alguns participantes do evento. Em comemoração 
à inauguração da Bebeteca da Faculdade de Educação, a 
primeira sessão do Tertulinha contou com a participação da 
atriz e contadora de histórias Beatriz Myrrha que apresentou 
às crianças a história da Bebeteca e de seu mascote. Esse 
personagem surgiu como uma estratégia de aproximar as 
crianças do universo literário e, ao mesmo tempo, atribuir um 
tom lúdico que fosse capaz de criar um vínculo entre as crianças 
e o espaço. Trata-se de um ser ancestralmente ligado a livros e 
bibliotecas. Não se sabe qual o seu nome, nem exatamente qual 
sua aparência, já que ele é muito veloz e arredio. Sabe-se que é 
pequeno, do tamanho de um dedo polegar e muito sensível. Não 
suporta barulho excessivo, já que seu ouvido é muito delicado e 
nem sujeira. No tempo em que a bebeteca estava sendo adaptada 
para receber as crianças, ele fi cou extremamente chateado com 
a desordem e pensou em abandonar o espaço. No entanto, ao ser 
fl agrado por uma das coordenadoras da bebeteca, descobriu-se 
que ali se tornaria um ambiente frequentado por crianças, seres 

humanos de quem ele gosta muito, e que seria um espaço de 
valorização dos livros e das histórias, das quais ele também é 
um amante. Portanto, decidiu permanecer na bebeteca, contanto 
que os ocupantes cuidassem bem dele e do espaço. A partir daí 
surgem os acordos de uso e de convivência:

“Estávamos acompanhando as obras da Biblioteca 
quando uma rajada de vento fez os papeis voarem 
para todos os lados. Os livros caíram das prateleiras 
e as estantes viraram de cabeça para baixo. Isso tudo, 
em questão de segundos. Ficamos por um tempo sem 
entender o que tinha acontecido. Passado o susto, fomos 
arrumar o que o vento havia derrubado, quando do 
alto de uma pilha de entulhos eu vi surgir uma coisa... 
ou melhor um ser que eu nunca tinha visto antes. Era 
tão pequenininho que cabia na palma da mão de uma 
criança de mais ou menos cinco anos de idade. Fiquei 
tão surpresa com aquilo que estava à minha frente que 
quase não conseguia me mover. Tomei coragem e fui 
chegando mais perto, bem devagarzinho e consegui 
ver que era um ser muito diferente, diferente de tudo o 
que eu já havia visto antes. Nem em meus sonhos eu já 
havia visto uma criatura como aquela, nem nos livros 
de histórias eu já havia me deparado com algo tão 
diferente: seus olhinhos, por trás dos óculos de lentes 
grossas e grandes, eram tão pequeninos que pareciam 
estar fechados, seu nariz era grande e pontudo, sua 
boca era minúscula quase não se podia vê-la; as orelhas 
eram pontiagudas, mas também bem pequenina. A 
única coisa grande em seu rosto era sua enorme barba 
branca que chegava até os seus pés. Esses, por sinal, 
também eram muito grandes se compararmos com seu 
minúsculo corpo. Trazia nas mãos um chapéu com uma 
pena brilhante que balançava furiosamente. A julgar 
pelos seus gestos, ele estava bastante nervoso[...]”. 
(Trecho da história criada pela equipe do projeto, 2011).

A reação das crianças, após um inicial constrangimento, foi 
de grande interesse pela história do mascote da Bebeteca e suas 
possíveis “aparições”. Também foi evidente o envolvimento 
com a história contada após o lanche. Percebemos, no entanto, 
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a necessidade que elas tinham de passear pelas estantes, folhear 
os livros e decidirem quais as leituras que fariam parte de seu 
repertório. Além disso, avaliamos que o principal papel da 
bebeteca era o de favorecer o contato das crianças com os livros 
e com as narrativas por eles veiculadas. Portanto, o caráter 
“festivo” da sessão inaugural deveria ser substituído por uma 
organização que permitisse dar uma maior centralidade ao texto 
e à criança, ou seja, à narrativa e ao leitor para que este último 
tivesse a liberdade necessária para construir os mais diversos 
sentidos e signifi cados.

Com isto em mente, reorganizamos a estrutura inicial das 
sessões seguintes e incluímos em nosso segundo encontro, 
no dia 7 de novembro de 2011, um momento inicial no qual 
as crianças puderam explorar o espaço da bebeteca de forma 
autônoma e para que pudessem fazer suas escolhas e desfrutar 
da “leitura” individualmente ou de forma compartilhada com 
algum colega. Num segundo momento, conversamos sobre 
a leitura feita na UMEI (“Uau! Ser pato é o máximo!”) e 
propusemos uma atividade a partir de músicas compiladas pela 
atriz e musicista Bia Bedran. Após as brincadeiras cantadas, 
uma das coordenadoras do projeto leu o conto “A menina 
escondida na terra” (história do folclore brasileiro – Lá vem 
história outra vez) que foi recebido com entusiasmo pelas 
crianças. Notamos grande desenvoltura dos alunos ao transitar 
pelos livros e extrema satisfação ao descobrirem obras que lhes 
despertavam interesse. Terminada a leitura as crianças foram 
encaminhadas para uma sala de convivências onde puderam 
degustar um lanche preparado pelas monitoras do projeto. 
Finalizando nosso encontro, as crianças retornaram à sala de 
leitura e ouviram a história da Bruxa Salomé (Wood, Audrey). 
Houve uma participação signifi cativa das crianças por ser 
um tema que causa furor no imaginário infantil. Exploraram 
bastante as imagens do livro, mostrando o quanto a linguagem 
visual é importante para ampliar o signifi cado do texto verbal 
e como o livro de literatura infantil é uma boa ferramenta para 
educar o olhar das crianças que estão imersas em um mundo 
saturado de informações imagéticas.

Em dezembro de 2011, após a segunda sessão, foi realizado 
um encontro de avaliação do trabalho dos membros da equipe 

de coordenação do Projeto com a equipe de professores da 
UMEI. Nesse encontro, a professora acompanhante da turma 
de crianças de cinco anos que esteve presente nas duas sessões 
do projeto relatou a “alegria que percebeu nas crianças” e sua 
tomada de consciência acerca da percepção da importância da 
continuidade da mediação na escola e/ou em casa, a pedido das 
próprias crianças. Vale destacar que as crianças demonstraram 
verdadeiro envolvimento com o espaço e com a proposta; que 
o mascote cumpriu sua função, colocando-as numa posição 
co-criativa da Bebeteca. No intervalo entre a primeira e a 
segunda sessão, a coordenadora da UMEI nos informou que 
algumas das crianças relataram com entusiasmo que haviam 
“visto” o mascote e quiseram desenhar sua imagem. Em seu 
retorno ao espaço, lembraram-se perfeitamente dos acordos 
feitos e do que eles representam – o cuidado com um espaço 
compartilhado. 

As demais professoras mostraram-se entusiasmadas com 
a sua inserção nas atividades do Projeto, neste ano de 2012 
e comentaram sobre a necessidade de envolver os pais nas 
sessões de visitas à Bebeteca. Também houve uma solicitação 
no sentido de que as turmas de crianças menores de dois anos 
de idade pudessem ser incluídas. Para tanto, sugeriu-se que as 
sessões, no caso dessas turmas, fossem realizadas na própria 
UMEI, considerando a difi culdade de transportar as crianças 
até a Bebeteca. Assim, o planejamento para 2012 inclui sessões 
mensais para as turmas de dois, três, quatro e cinco anos na 
Bebeteca e para o berçário na UMEI. 

Há momentos em que uma obra suscita no interlocutor a 
necessidade de responder com outra criação. Não seria diferente 
com o pequeno leitor, que ouve histórias com a imaginação 
criativa, entendendo a palavra como esse signo arbitrário, que 
conta com o imaginário do outro para ter signifi cação. Assim, 
o acesso ao site Tertulinha é uma condição para a participação 
e deve ser feito com as professoras/mediadoras e permitirá 
o acompanhamento do processo e o registro das opiniões e 
vivências das crianças e de seus mediadores. É uma maneira 
de assegurar a continuidade das atividades e, principalmente, é 
um espaço de troca de experiências, relato de uma vivência que 
sempre pode ser marcada por surpresas, descobertas, criações. 
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Algumas considerações

Alguns conceitos, habilidades e atitudes em relação à 
leitura e à escrita são adquiridos, muitas vezes, fora do contexto 
de escolarização e resultam de interações específi cas entre os 
membros da família ou da comunidade. Essas interações ou 
“práticas letradas”, além de entretenimento, criam condições 
favoráveis para que as crianças pensem e elaborem hipóteses 
sobre o funcionamento do sistema de escrita, desenvolvam o 
gosto pela leitura e pela a apreciação estética, ampliem seu 
vocabulário, se habituem ao estilo formal da linguagem escrita, 
dentre inúmeras outras possibilidades. 

Coerente com esta abordagem, a perspectiva apresentada 
por Soler (2003) propõe que se desloque o foco da leitura 
como um processo de interação entre a criança e o texto para 
um processo mais amplo no qual se inserem os adultos e as 
relações que se estabelecem entre esses sujeitos e o texto.  A 
ideia central é de que o processo de apropriação da linguagem 
escrita é dependente da coordenação de aprendizagens 
que se desenvolvem em diferentes espaços e por meio de 
diferentes inter-relações, abarcando um amplo conjunto de 
agentes mediadores e de espaços de formação. Por tudo 
isso, acredita-se que é importante que além da sala de aula, 
sejam constituídos espaços nos quais o bebê e a criança 
pequena possam ter acesso a um acervo apropriado a sua 
faixa etária e, sobretudo, que haja profi ssionais capacitados 
que assegurem uma mediação adequada e efi caz entre esses 
sujeitos e o texto.

As experiências de criação desses espaços próprios e 
adequados para que os bebês e as crianças pequenas entrem 
em contato com o acervo literário e cultural das bibliotecas 
são recentes e ainda exíguas no Brasil. O trabalho do projeto 
Tertulinha da UFMG busca contribuir para o preenchimento 
dessa lacuna a partir de um diálogo com os pesquisadores 
que divulgam signifi cativas experiências que estão sendo 
desenvolvidas no Brasil e em diferentes países.

Nossas primeiras sessões demonstraram que este é um 
trabalho bastante promissor e muito signifi cativo para as 
crianças e os adultos envolvidos com a proposta. A partir dos 

primeiros encontros foi possível identifi car alguns desafi os 
tais como: a necessidade de aprofundar o sentido da parceria 
com as instituições de educação infantil responsável pela 
condução das crianças ao espaço da bebeteca; a necessidade 
de buscar apoio logístico e fi nanceiro das agências de 
fomento e do poder público; a necessidade de rediscutir a 
própria cultura bibliotecária, tradicionalmente dirigida ao 
público leitor adulto ou já iniciado na prática da leitura; a 
difi culdade de aquisição de acervo literário adequado aos 
objetivos da leitura para e com as crianças; a necessidade 
imediata de aprimoramento do espaço destinado à bebeteca, 
no sentido de atender aos requisitos indicados pelos autores 
que trabalham em torno da proposta; a necessidade das 
instituições formadoras de assumirem esse espaço como 
importante componente da formação inicial e continuada 
de professores; a necessidade das escolas e dos docentes 
se envolverem no processo assumindo seu papel como 
mediadores entre a criança e a cultura escrita, auxiliando na 
construção de sujeitos efetivamente leitores.

 Apesar dos desafi os, sabemos da importância do projeto 
da bebeteca que busca afi rmar o valor da relação direta das 
crianças com os livros. Essa relação pode ser enriquecida 
através da observação atenta do mundo que se dá por meio da 
linguagem, da afetividade, da cognição e da imaginação. Os 
adultos podem e devem contribuir para que as possibilidades 
das crianças sejam cada vez mais ampliadas.
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EXPERIÊNCIA, ESCRITA, PESQUISA E FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSOR1
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Resumo

Com base na concepção de experiência, conforme defendida 
por Larrosa (2004), e de sujeito e linguagem dialógicos, tal 
como defendidos por Bakhtin (1929,1979), o objetivo deste 
texto é discutir as práticas de leitura, escrita e pesquisa na 
universidade contemporânea. Para tanto, são apresentadas 
análises de produções textuais e leiturísticas de alunos de 
graduação, visando por em evidência os elementos que dão 
suporte as essas atividades. Como conclusão, defende-se que 
a pesquisa, se posta como componente integrante do currículo 
de formação e não como uma atividade a mais que o aluno 
realiza, pode gerar uma espécie de intimidade com a escrita. 
A intimidade é o que leva o sujeito a produzir textos com uma 
postura própria, capaz de revelar aspectos de si mesmo com 
interpretante e produtor de um texto.

Palavraschave

Experiência; escrita; pesquisa; graduação. 

Abstract

Based on ideation of experience, as espoused by Larrosa 
(2004), and dialogical subject and language, as espoused 
by Bakhtin (1929.1979), the objective of this paper is to discuss the 
practices of reading, writing and research in contemporary 
university. For the relevance of this subject, we present analyzes 
of textual productions and readings of graduate students in 
order to evidence the elements that give support to these 
activities. In conclusion, it is argued that research, stands as 
an integral component of the training curriculum and not as an 
activity more than the student performs, can generate a kind of 
intimacy with the writing. Intimacy is what leads the human 
being (or the academic) to produce texts with an appropriate 
position, capable to exactly disclose to aspects of itself with 
interpreter and producer of a text.
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Experience, writing, research, undergraduate.
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1. Introdução

Nas universidades é comum o aluno, quando chega a 
um curso de graduação, frequentar uma série de disciplinas 
introdutórias, dentre elas “Introdução á Metodologia Cientifi ca” 
– que visa, durante um semestre, a exposição de regras, 
métodos e sugestões acerca de como escrever um projeto, um 
resumo e um artigo – e “Leitura e Produção de Textos” – que 
visa, também durante um semestre, levar o aluno a conhecer as 
regras da escrita, os principais gêneros acadêmicos, os cuidados 
com a língua padrão, etc. 

Essas duas disciplinas, com algumas variações nos nomes e 
nos conteúdos, geralmente despertam em alunos e professores 
as mesmas expectativa: a de que aquele tenha uma noção 
consistente do que seja produzir um texto e, principalmente, do 
que seja elaborar e desenvolver um projeto de pesquisa.

Concomitante à realização dessa metodologia de ensino, o 
aluno também é inserido em um sistema de pesquisa em que, 
geralmente, espera-se dele o engajamento em um projeto ou 
em uma questão de pesquisa já posta por um professor. Ou 
seja, desde muito cedo é incentivado a fazer parte de grupos de 
pesquisa e a tomar como sua uma questão, junto com a teoria, 
que um professor já venha desenvolvendo. 

Nesse cenário em que prevalecem concepções de 
produção de conhecimento quase em série e um aprendizado 
instrumentalizador é comum ouvirmos dos professores 
universitários a queixa de que o aluno não escreve, não tem 
autonomia para pensar por conta própria e, sobretudo, tem 
pouco apego ao que faz na universidade. Quando se trata 
daqueles que irão exercer a docência, a queixa é maior porque 
leem e escrevem de modo frágil, o que consiste numa série 
defi ciência em termos compreensão das teorias e a mobilização 
destas na construção de práticas de ensino. 

A leitura e a interpretação das teorias com vistas à produção 
de um texto coeso, coerente e que contenha marcas de autoria 
tem sido espécie de ponto inatingível ao longo dos cursos de 
graduação. Dito de outro modo, os textos produzidos, porque 
sempre paráfrases mal articulada de outros textos, são em 
grande parte muito similares porque resultam de um trabalho 

pouco ou quase nada criativo com a linguagem. 
São produções que, para além dos problemas estruturais 

gerados pelas difi culdades de domínio da variedade padrão, 
não deixam entrever o que o seu produtor fez, em termos 
compreensão, com tudo aquilo que lhe é dado a ler ao longo de 
um curso. Mediante a tais difi culdades, existem correntes que 
defendem que as disciplinas introdutórias, sobretudo as duas 
mencionadas no início deste tópico, devem funcionar como 
uma espécie de repositório e retomar os conteúdos que, ao longo 
dos 11 anos de escolarização, o aluno deveria ter apreendido 
sobre o que seja a leitura e a escrita. Por essa perspectiva, essas 
duas atividades podem ser apreendidas por meio de um ensino 
instrumental. 

Entretanto, o aprendizado da leitura, da escrita e da pesquisa 
está entrelaçado e não é da ordem da instrumentalização ou 
da aprendizagem por meio da repetição e/ou alienação a uma 
teoria ou questão posta por um professor mais experiente. O 
aprendizado da escrita na universidade não resulta somente do 
domínio de regras linguísticas, assim como o fazer da pesquisa 
não advém do conhecimento das metodologias acerca de como 
fazer um projeto, etc. 

O aprendizado da escrita pressupõe que o aluno construa 
para si meios para que, mobilizando a linguagem e o 
conhecimento que oferecido ao longo de cada disciplina, faça 
cálculos de possibilidades e dialogue com o outro – o texto, o 
possível leitor daquilo que produz; dialogando, construa uma 
leitura própria daquilo que lê e, consequentemente, faça esse 
gesto de interpretação a base principal de sua produção escrita – 
o que implica na recusa de ser mero foyer de outros autores –, e, 
sobretudo, que consiga assumir a posição de sujeito enunciador 
não só nos espaços acadêmicos, mas nos espaços sociais mais 
amplos. 

Esse aprendizado carece de uma experiência com e por 
meio da escrita, da leitura que é construída pelo gesto de o aluno 
se por a pesquisar um tema, uma questão que realmente seja o 
resultado de uma inquietação própria. Pesquisar é movimentar-
se na linguagem e com a linguagem para construir respostas; 
de acordo com Larrosa (2004), quando construímos respostas e 
interpretações com as palavras, não estamos somente nomeando 
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as coisas, mas também dando sentido para aquilo que somos, 
sentimentos e vemos na relação com o nosso entorno. Esse 
processo advém da experiência e gera experiência. 

Diante disso, neste artigo, analisaremos produções escritas 
de alunos de graduação para demonstrar como a ausência 
dessa experiência leva a produção do que Winnicott (1987) 
chamou de linguagem morta, uma vez que os alunos ora 
preenchem o próprio texto somente com impressões pessoais 
e relatos resultantes do acúmulo de informação ou então 
produzem dissertações genéricas, que não apresentam ponto de 
sustentação – ou ponto de partida e de chegada. 

Tais textos confundem o leitor que busca reconhecer, por 
exemplo, nesses produtores um sujeito capaz de explicitar as 
marcas de seu pensamento sobre a experiência vivenciada pela 
trajetória de escrita. Como conclusão, buscaremos delinear 
como a pesquisa gera uma espécie de intimidade com a escrita. 
A intimidade é o que leva o sujeito a produzir textos com 
uma postura própria, capaz de revelar aspectos de si-mesmo 
como sujeito interpretante e produtor de um texto (MAIA In: 
PERROTTA 2004, p.10).

2. Sejam criativos, escrevam um textos com suas próprias 
palavras.

Mediante a difi culdade que o aluno apresenta para 
produzir um texto de acordo com o que é esperado, mesmo 
na universidade, é comum o professor dizer para seus alunos 
que devem ser criativos, produzir textos próprios, e não mera 
paráfrase de outros textos. Por traz desse imperativo está 
a crença de que ser criativo é escrever algo que vai além da 
repetição das ideias teóricas comuns e que diga algo que ainda 
não foi dito em torno de um determinado tema.

Porém, é pouco claro, inclusive para os próprios professores, 
esse desejo de que o aluno seja criativo e use as palavras 
próprias para construir suas produções. São inúmeras as teorias 
que demonstram que não há nada que não seja produto de uma 
construção formada a partir do diálogo com algo que já existe. As 
palavras próprias são, conforme Bakhtin (1929), palavras alheias 
que, trabalhadas, interpretadas, transformam em palavras próprias. 

 Segundo o autor, os enunciados, não importam quais, 
são regulados pelas esferas sociais de produção e resultam 
também do diálogo com essa esfera. Assim, o dizer imperativo 
que visa orientar o aluno a ser criativo e a produzir com as 
palavras próprias é carente de explicação, uma vez que, no 
universo acadêmico, o primeiro aprendizado que precisa ocorrer 
é o de como dialogar com os muitos textos, as inúmeras teorias 
que dadas ao longo do curso. Se assumirmos o postulado de que 
nossos enunciados são o produto do diálogo com muitos outros 
enunciados, qual o sentido do enunciado “sejam criativos, 
escrevam textos com suas próprias palavras”?

Para além desse desejo do professor de que o aluno assuma 
a condição de criador de algo novo, é necessário compreender 
porque as produções acadêmicas tem fartamente demonstrado 
uma espécie de interdição no trabalho de transformação 
preconizado por Bakhtin. O ato de interpretar, de transformar 
a palavra alheia em algo próprio, que não seja mera repetição, 
está em declínio. A constituição da palavra própria parece um 
gesto difícil de se alcançar nos dias atuais. 

O sujeito contemporâneo que aparece nos textos acadêmicos 
parece ser o resultado sobreposto de vários outros dizeres. Muitas 
vezes, nas produções escritas aparecem enunciados críticos 
vindos da mídia, dos próprios textos teóricos, mas aparece muito 
pouco do que o aluno faz com tudo isso que lhe é dado. 

Diante disso, na universidade temos uma geração de 
aprendizes que não consegue:

[...] elaborar seus projetos de pesquisa por falta de 
intimidade com a escrita. Em geral, consideram o 
ato de escrever apenas um meio para comunicar 
suas ideias, estas sim importantes e que merecem 
estudo e dedicação. Quando encontram uma maneira 
estereotipada de escrever, aquela muitas vezes entendida 
como linguagem cientifi ca, constroem um texto em que 
a dissociação entre o autor e sua produção é evidente, 
acreditando terem encontrado uma linguagem comum 
com seus pares. São textos pouco instigantes, cansam o 
leitor que quer conhecer o autor, identifi car seu estilo, 
as marcas pessoais que aparecem aqui e ali no texto 
(MAIA, IN: PERROTTA 2004, p. IX). 
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Pelas questões apontadas pela autora, é possível afi rmar 
que: a) nas produções acadêmicas se faz presente um sujeito 
individualista, que se coloca como centro das produções e, 
consequentemente, acredita que suas ideias são as que devem 
valer; b) a linguagem cientifi ca/acadêmica, ao trabalhar 
com a exigência da impessoalidade sem possibilitar que o 
aluno compreenda as bases de sustentação dessa concepção, 
colabora para a construção de um texto genérico e sem marcas 
de singularidade; dito de outro modo, o postulado da morte 
do autor que fundamenta a escrita acadêmica, porque mal 
explicado/entendido pelos alunos iniciantes, tem colaborado 
para a construção de textos mortos; c) a escrita é vista como 
mais um meio de comunicação de ideias mesmo entre os 
professores das áreas de humanas.

Nesse contexto, torna-se mais difícil construir a compreensão 
de que, por meio da produção de um texto, os sujeitos deixam 
entrever mais que o mero ato de comunicar ideias; ainda 
estamos longe de construir uma compreensão ampla de que a 
linguagem, especifi camente a linguagem escrita, não é somente 
meio de comunicação, é também meio de constituição do aluno 
como sujeito enunciador.

Escrever é o mesmo que inscrever-se no texto. Essa 
inscrição ocorre se houver um trabalho com a linguagem 
que leve à produção de singularidade, que, por sua vez, só é 
possível se o sujeito realizar gestos mínimos de interpretação 
dos dizeres alheios. Isso signifi ca que escrever exige que 
o sujeito saiba entrar no jogo da linguagem-cultura, “nas 
doutrinas de uma formação discursiva”, e deslocar-se “com 
relação ao senso comum, colocando algo de si naquilo que 
escreve”. O aprendizado da escrita exige que o sujeito saiba 
“servir-se do dizer de outros que constituem a sua subjetividade 
sem que disso se aperceba necessariamente, é, enfi m deslocar-
se”. (CORACINI, 2010, p. 36).  

Esse é um aprendizado primordial/necessário a ser 
alcançado quando se ensina a ler e escrever. É também o mais 
difícil porque a sociedade contemporânea tem como principal 
característica a individualização, a massifi cação do sujeito e 
das informações. Nesse contexto, a linguagem tende a ser vista 
não como lugar de inscrição do sujeito, mas meio de registro e 

acúmulo de informação.  A escrita que possibilita a inscrição do 
sujeito no seu próprio dizer não pode ser apreendida/aprendida 
por meio de um ensino instrumentalizador e ou pela exposição 
de regras acerca de como fazer. Essa escrita carece de vivência, 
de uma experiência de trabalho com e sobre a linguagem a partir 
de um desejo de dizer algo novo sobre um determinado tema. 

3. Breves comentário sobre linguagem e constituição de 
sujeitos 

A inscrição do sujeito no seu próprio texto, tal com 
apontamos no tópico anterior, advém da concepção de que 
a linguagem é, ao mesmo tempo, constituída e constitutiva 
dos sujeitos. A linguagem, da perspectiva bakhtiniana, é 
essencialmente dialógica.  A escrita, pelo trabalho e objetivos 
do sujeito, pode ou não deixar entrever esse dialogismo que 
se faz presente pela materialização de um ou vários discursos 
no texto. Este se torna, portanto, o resultado de estratégias 
linguístico-discursivas mobilizadas e que funcionam como 
um movimento de fi ltragem em que o locutor busca restringir, 
impedir a proliferação de sentidos. Trata-se de um saber 
trabalhar com e sobre a linguagem para se produzir uma escrita 
própria, que não seja mero pastiche ou paráfrase de textos 
alheios.

Como a posição discursiva do sujeito norteia o trabalho com 
a linguagem, a seleção dos recursos linguísticos está diretamente 
ligada aos controles, regras e valores vigente numa determinada 
sociedade. Para Bakhtin (1979, p. 113), qualquer que seja o 
enunciado, ele estará sempre demarcado pelas condições que 
lhe dão sustentação. Não existe uma situação de linguagem 
isolada da “situação social mais imediata” que possibilitou o seu 
aparecimento. Na situação imediata, entram em ação imagens e 
sentidos, construídos na inter-relação com o contexto mediato, 
arregimentados pelo sujeito da escrita a partir da leitura que faz do 
lugar em que está inserido e das razões pelas quais está enunciando. 

Assim, ao se analisar um enunciado/texto, importa perguntar 
por aquilo que ele produz e pelo que o produz: a construção dos 
sentidos, as entonações valorativas marcadas por uma ou outra 
forma de dizer, o tema que, para ser compreendido, exige que 
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se olhe para o texto, para o enunciado, em toda a sua amplitude. 
Em síntese, por ocupar lugares específi cos, o sujeito não 

trabalha de forma indistinta com a linguagem. Ao contrário, 
textualiza o discurso ancorado em diversos outros discursos e 
outros sujeitos. Essa relação faz com a escrita traga as marcas 
de seu tempo, dos processos de constituição do sujeito que 
escreve porque a linguagem, seja ela escrita ou falada, não se 
produz no vazio, mas dentro de uma situação histórica concreta. 
Daí a defesa feita aqui de que, para compreender as produções 
apresentadas pelos alunos ao longo dos cursos de graduação, é 
importante relacioná-las à temporalidade de sua produção.

4. A pobreza da experiência como lastro da escrita 
acadêmica 

 
A temporalidade de produção da escrita opõe-se 

radicalmente ao bordão capitalista de que “tempo é dinheiro” 
e que, por isso, quanto menor for o tempo que se dispensa para 
uma atividade, mais ganho há em produção. A escrita exige que 
o sujeito instale-se numa posição de refl exão distensa. Quando 
mais tempo o sujeito se permite debruçar numa leitura, quanto 
mais escreve e reescreve um texto, maiores são as chances de 
o produto desse trabalho ser também constitutivo desse sujeito 
e da linguagem. 

O resultado do aprendizado da escrita pode ser nomeado, 
de acordo com Larrosa (2004), como “saber da experiência”. 
Com as palavras do autor:

[...] Poderíamos dizer de início que a experiência é 
em espanhol ‘o que nos passa’. Em português se diria 
que a experiência é o ‘o que nos acontece’; em francês 
a experiência seria ‘ce que nous arrive’; em italiano, 
‘quello che nos succede’, ou ‘quello Che nos accade’; 
em inglês. ‘that what is happening to us’; em alemão, 
‘was mir passiert’. A experiência é o que nos passa, ou 
o que acontece ou nos toca. A cada dia passam muitas 
coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos passa. 
Dir-se-ia que tudo o que passa está organizado para que 
nada nos passe. Walter Benjamin, em um texto célebre, 
já certifi cava a pobreza de experiências que caracteriza 

o nosso mundo. Nunca se passaram tantas coisas, mas 
experiência é cada vez mais rara (LARROSA, 2004, 
p. 154).

A experiência é aquilo que toca, faz o sujeito sentir no corpo 
as implicações de seu envolvimento com sua própria produção. 
A escrita que possibilita a constituição dessa experiência traz 
o germe das palavras dos outro, mas é palavra própria porque 
deslocada, refeita ou repensada pelo trabalho de interpretação.

Porém, pela perspectiva posta por Larrosa, a experiência, 
nos dias atuais, está em declínio devido ao acúmulo de 
informação. Cotidianamente, há o imperativo para que sejamos 
consumidores ágeis das muitas informações que nos cercam. 
Prevalece a concepção de que o sucesso é possível para aquele 
que, não só consome com agilidade as informações, mas 
que produz com essas uma espécie de reservatório para ser 
consultado sempre que necessário. Daí o valor e o sucesso dos 
sites que acumulam milhões de dados informativos. 

Ocorre que a informação, ou seu acúmulo, não gera 
experiência, ao contrário, não deixa lugar para aquela. O sujeito 
informado sabe muita coisa – tanto que não é difícil perceber 
nas salas de aulas alunos informados, que têm uma opinião 
crítica sobre vários assuntos –, mas não se sente implicado com 
esse saber que acumula. 

Nesse sentido, a difi culdade de escrita, que pode ser 
localizada na universidade e nas demais etapas da escola 
básica, não advém de uma incapacidade de aprender, mas da 
falta de experiência para produção de uma escrita própria. Essa 
difi culdade ocorre exatamente porque, na contemporaneidade, 
os espaços de constituição do sujeito e da linguagem se 
fragmentaram, individualizaram; ou seja, as utopias políticas se 
banalizaram, se renderem as “invasões bárbaras” da sociedade 
de informação. 

Consequentemente, no trabalho com a linguagem, o sujeito 
da informação fi ca preso ao plano reiterável da frase ou da 
oração como célula da língua, perdendo com isso a sensibilidade 
para perceber que a linguagem comporta também outro plano: 
o da não reiterabilidade da enunciação, que faz a palavra ser 
sempre diferente em cada texto.   Numa leitura desse contexto 
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para compreender como se dá a constituição da experiência, 
Larrosa afi rma:

Uma vez vencido e abandonado o saber da experiência e o 
conhecimento da existência humana, temos uma situação 
paradoxal. Uma enorme infl ação de conhecimentos 
objetivos, uma enorme abundância de artefatos técnicos 
e uma enorme pobreza dessas formas de conhecimento 
que atuavam na vida humana, nela inserindo-se 
e transformando-a. A vida humana se fez pobre e 
necessitada, e o conhecimento moderno já não é o saber 
ativo que alimentava, iluminava e guiava a existência dos 
homens, mas algo que fl utua no ar, estéril e desligado 
dessa vida em que já não pode encarnar-se (2004, p. 131).

Como consequência, temos um sujeito contemporâneo que:

[...] além de ser um sujeito informado que opina, além 
de estar permanentemente agitado e em movimento, é 
um ser que trabalha, quer dizer, que pretende conformar 
o mundo, tanto o mundo’ natural’ quando o mundo 
‘social’ e ‘humano’, tanto a ‘natureza externa’ quanto 
a ‘natureza interna’, segundo seu saber, seu poder e 
sua vontade. [...] O sujeito moderno se relaciona com 
o acontecimento do ponto de vista da ação. Tudo é 
pretexto para a atividade (2004, p. 121-123). 

 
Esse sujeito preconizado por Larrosa traz consigo uma história 

de constituição que advém dessa fratura fundamental e, por isso, 
evidencia, ao mesmo tempo, o dilaceramento que perpassa e 
constitui o espaço social na contemporaneidade. Assim, quando 
se admite/assume que um sujeito se constitui por meio da e na 
linguagem, entendendo a própria linguagem já como uma atividade 
constitutiva, admite-se também que o sujeito contemporâneo é 
constituído por meio de relações cujos “acontecimentos são dados 
na forma de choque, de estímulo, de sensação pura, na forma de 
vivências instantânea pontual e desconectada” (IDEM). 

A velocidade com que nos são dados os acontecimentos e a 
obsessão pela novidade que caracteriza o mundo contemporâneo 
impedem, muitas vezes, o estabelecimento de interpretações 

signifi cativas. Isso também difi culta o trabalho com a memória 
discursiva já que cada acontecimento é imediatamente 
substituído por outro igualmente excitante e importante, mas 
que não deixa marcas passíveis de serem transformadas em 
experiências fundamentadoras de novas vivências. Tanto que, 
para Ponzio (2010), nos espaços de ensino e aprendizagem

A lógica da interrogação e da resposta é hoje dominante, 
ou seja, a lógica de querer dizer e querer ouvir. Podemos 
ver já nos lugares de aprendizagem e de formação, 
na escola, na universidade. Começo os cursos e, no 
primeiro dia, um estudante que se apresenta no fi nal 
da aula, me pergunta: ‘professor, quando pensa que 
será a prova?’. O Objetivo desse estudante é aquele 
de ser interrogado. Hoje, a propaganda mais efi caz 
para uma universidade é o slogan: ‘Vinte provas em 
quatro meses!’ Mas qual qualidade, qual palavra, qual 
magistério, qual ensinamento? (PONZIO, 2010, p. 25)

Ou seja, porque está encerrada no universo da informação, 
a linguagem que aparece nas produções acadêmicas perdeu seu 
caráter de desafi o, de provocação, em relação às identidades 
totalitárias e fechadas. Soma-se a isso o fato de que, na maioria 
das vezes, a própria universidade apresenta o próprio texto teórico 
ao aluno como verdades inquestionáveis. Assim, porque é um 
sujeito constituído por meio dessa linguagem predominantemente 
informativa, o aluno tem difi culdades para questionar tudo o que 
parece sólido e defi nitivo em termos de conhecimento. Na produção 
de textos, quase sempre naturaliza o que está na superfície da língua 
e reproduz a palavra alheia como pequenos monumentos teóricos 
ou informativos que não merecem uma escuta mais profunda 
porque já estão explicados, interpretados por este ou aquele teórico/
professor, por este ou aquele meio de comunicação. 

5. A difícil arte de dialogar com o outro para produzir uma 
palavra própria
 
5.1. Interpretar como um ato de consumo

Para continuar, serão analisadas algumas produções 
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desse sujeito contemporâneo apontado no tópico anterior. As 
produções resultaram de atividade de escrita desenvolvida 
com quatro turmas de alunos dos cursos de licenciaturas de 
uma universidade da Região Sudeste do Brasil. Na atividade, 
foi solicitado que escrevessem uma carta argumentativa 
concordando ou discordando da crônica também transcrita a 
seguir. 

O pedido era o seguinte: a) Se você não concorda com 
o autor, escreva uma carta discordando de sua opinião com 
relação à situação dos sem-terra; b) Se você concorda, escreva 
uma carta para o deputado, autor da afi rmação de que ou “Brasil 
acaba com os sem-terra ou os sem-terra acabam com o Brasil” 
(PERROTTA 2004). Vejamos o texto de base e em seguida 
algumas produções dos alunos.

Os sem-terra insistem em existir, o que está se tornando 
uma provocação intolerável. Não há emprego para eles 
nas cidades, não há terra para eles no campo, e mesmo 
assim eles teimam em não tomar a única medida que 
não apenas resolveria seu problema como asseguraria 
a paz social e devolveria a tranquilidade à comunidade 
e às classes produtoras, o suicídio coletivo. Não podem 
alegar que não são responsáveis pela situação a que 
chegaram. Com um mínimo de previdência teriam 
nascido no Canadá, evitando, assim, o atual clima de 
confronto. Negando-se a desaparecer voluntariamente, 
os sem-terra dão uma lamentável prova de intransigência 
e não podem se queixar da radicalização do outro lado 
(Veríssimo, “Provocação”, O Estado de São Paulo, 
24/04/1998, Caderno 2, p.2). 

É importante ressaltar que um dos traços característicos 
da obra de Luis Fernando Veríssimo, jornalista e escritor, 
é a comicidade que se apresenta nas mais variadas formas. 
Utilizando-se de uma linguagem simples e bem elaborada, 
o autor trata de assuntos cotidianos, que comumente passam 
despercebidos aos olhos mais desatentos. Ao mesmo tempo, 
exterioriza confl itos políticos, culturais e ideológicos da 
sociedade brasileira por meio de uma linguagem extremamente 
crítica. Ou seja, através da astúcia, do bom humor, da ironia, 

do deboche, da descrença, do exagero e do absurdo, Veríssimo 
não só brinca com as palavras, com os sentidos e com as 
signifi cações, mas crítica as crenças do leitor, despertando nele 
emoções, intenções e seduções. 

De acordo com Perrotta (2004, p. 39), no texto acima, 
Veríssimo, usando a ironia para denunciar um grave problema 
social do Brasil – a distribuição de terras -, incorpora a voz 
de um personagem nazista e, partir disso, critica a maneira de 
pensar dos grandes latifundiários. Por meio dessa estratégia, 
coloca para o leitor, de modo polêmico, a gravidade da situação 
das classes sociais menos favorecidas e, ao mesmo tempo, 
“desqualifi ca aqueles que perpetuam discursos dessa natureza, 
ridicularizando-o”. 

Da leitura da crônica acima, surgiram as seguintes 
produções, que são representativas de cerca de 90% das 
interpretações realizadas pelos alunos.

Texto 1

Caro Veríssimo, não concordo com sua opinião, de 
acabar com o sem-terras eles representam um grupo de 
pessõas que lutam por igualdade de divisão de terras. 
Os sem terras as vezes passa do ponto, com inasão de 
propriedades privadas de pessoas que compraram com 
seus proprios esforços, e chegão a ser até agressivos 
com os proprietarios das propriedades.  Os sem terras 
não podem acaba, eles são pessõas que lutam por 
igualdade de terras e principalmente por acabar com os 
latifundios.   

Texto 2

Sr. Veríssimo, permito-me dizer a grande decepição 
que me invadiu ao ler seu artigo, com todo respeito, o 
senhor foi muito infeliz escrevendo tamanha crueldade. 
Sorte sua não ter nascido em uma família de sem-terras. 
Quero lembrá-lo que ninguém escolhe nascer rico ou 
pobre, ou até mesmo sem-terra, por isso não é o “suicídio 
coletivo” que vai por fi m nas diferenças entre classes. 
Sejamos racionais, imagine se esta for a única medida 
para solução destas questões sociais? Certamente não 
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teríamos problemas com a superpolução. E muito 
fácil escrever artigos que, mesmo de forma indireta, 
não deixam de incentivar a intolerância e a violência. 
Espero que o senhor repense sobre o que foi escrito 
e ao invés de produzir inutilidades, pense em como 
poderíamos ajudar a melhorar a situação das classes 
menos favorecidas.

Texto 3

Estimado Veríssimo, não pude deixar de questionar 
sobre sua opinião à respeito da situação dos sem-
terra no Brasil, me surpreendo bastante com a sua 
intolerância e arrogância sobre o assunto. Para se fazer 
uma política latifundiária no Brasil é necessário sim, a 
organização de massas sociais para imporem políticas 
democráticas de compartilização da terra. Veja só, 
que sem essas massas sócias, mulheres negras, gays, 
protestantes não teriam seus direitos garantidos por lei, 
estes foram discriminados e hoje são reverenciados por 
suas lutas. Portanto,  estimado Veríssimo, fi que 
tranquilo, não será dessa vez que o jornal publicará 
manchetes sobre suicídios coletivos de sem-terra, isso 
eu garanto enquanto a sociedade estiver sã e basta ler 
Freud para entender meu raciocínio.

Essas produções oferecem muitas possibilidades de análise 
(e para nos escandalizarmos também!). Não é difícil perceber 
que apresentam falta de uma série de operações textuais e 
discursivas necessárias à construção de um texto coeso e 
coerente, tais como: pontuação, conectores, organização 
temática local e global e modalização; ou então apresentam 
problemas na elaboração de argumentos contraditórios, nas 
inferências e pressuposição, apenas para citar os mais evidentes. 

Porém, o que mais desperta atenção imediata é a leitura 
literal feita da crônica a despeito dos indícios que interditam 
esse tipo de leitura. Literal, de acordo com Marchuschi (2008), 
é “um sentido básico que entendemos quando usamos a língua 
em situações natural. Não se trata do sentido dicionarizado nem 
de uma oposição ao sentido fi gurado e sim daquele sentido que é 
construído como preferencial” (p. 235). Por essa perspectiva, a 

leitura literal exige um contexto como base para sua realização.
Dos 110 alunos que fi zeram a atividade escrita, conforme já 

dito, 90% criticaram o autor da crônica por defender o suicídio 
coletivo dos sem terra. Ou seja, 90% leram que o autor estava 
de fato defendendo a morte dos sem-terra. Diante do pedido 
para que apontassem os elementos textuais e discursivos que 
fundamentaram essa interpretação, vários alunos afi rmaram 
que, ao ver o termo “suicídio coletivo” num texto cujo tema era 
os sem-terra, assumiram que era preciso criticar. Outro foi mais 
longe na explicação: “esse assunto [o do sem-terra] aparece 
sempre ligado a algum tipo de crítica, por isso achei importante 
escrever criticando o autor”.

A crônica lida, além de escrita por um autor conhecido, foi 
publicada em um jornal de grande circulação e reconhecidamente 
de política de direita. No Brasil, é comum a imprensa, os meios de 
comunicação em geral apresentarem matérias acerca das ações do 
movimento dos sem-terra e, principalmente, dos confrontos que 
tais ações geram com latifundiários. É comum também segmentos 
da imprensa assumirem posicionamento críticos com relação ao 
movimento. Diante disso, os alunos de modo geral, ao lerem o texto, 
fi xaram muito mais nesse reserva de informações que já possuíam; 
e o trabalho com os recursos linguísticos, a ironia caricata presente 
na crônica não funcionou como elemento de interdição dessa 
interpretação literal – a de que autor estava contra os sem-terra. 

Nas explicações oferecidas pelos próprios alunos para essa 
interpretação literal, aparece um sujeito que tem informação 
acerca do tratamento dado ao tema do texto, mas não sobre o tema 
do texto. Trata-se de um sujeito que, ao identifi car no texto um 
termo linguístico (“suicídio coletivo”) e um tema aparentemente 
conhecidos (sem-terra), faz uma interpretação ancorado numa 
espécie de reserva geral de informação. O texto, o linguístico, como 
espaço não tão livre de interpretação, é pouco considerado. Dito de 
outro modo, texto e autor não representam o necessário obstáculo 
que impede a transformação da leitura numa espécie de vale tudo. 

Ao mesmo tempo em que o texto do outro se confi gura como 
um corpo que não oferece resistências, o texto produzido pelo aluno 
assume a condição de monstro Frankenstein. Tanto que no fi nal da 
terceira produção transcrita acima aparece o seguinte enunciado: 
“Portanto, estimado Veríssimo, fi que tranquilo, não será dessa vez 
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que o jornal publicará manchetes sobre suicídios coletivos de sem-
terra, isso eu garanto enquanto a sociedade estiver sã e basta ler 
Freud para entender meu raciocínio”. Uma vez que não há uma 
sequência lógica de argumentos, a referência a Freud aparece 
como uma espécie de remendo utilizado para concluir.

Por ocupar a posição de um sujeito informado, esse aluno 
possivelmente já tenha lido algum texto que faça referência 
ao Freud; ou até mesmo lido resumos introdutórios da obra 
desse autor. Entretanto, assim como não vai além do sentido 
primeiro do termo “suicídio coletivo”, também não vai além de 
saber da existência de Freud e, principalmente, de saber que é 
importante tal referência no mundo acadêmico.

 Nesse trabalho de leitura e escrita, o aluno toma a 
palavra como algo passível de identidade, universalização 
e pertencimento a única espécie de gênero; mas não só, a 
palavra passa ser algo que pode ser reduzido ao idêntico, a uma 
imagem fi xa e total. Somente a palavra fi xa, com um sentido 
já lá, pode atender às urgências e necessidades desse sujeito 
contemporâneo que, trabalhando com a lógica de que tempo é 
dinheiro e acúmulo de informação leva ao sucesso, vai ao texto 
e busca de algo preciso e literal.

É muito comum esse mesmo aluno, sempre que lê um texto que 
apresenta termos como sociedade, governos, etc. ou crítica a uma 
questão social específi ca, trazer esses temas para o contexto presente 
e começar a falar “criticamente” dos dilemas políticos sociais da 
sociedade atual. O gesto de ler é sempre e majoritariamente a partir 
das informações mais amplas que acumulou e nunca da relação 
entre informações mais amplas e sentidos e informações contidas 
no texto.  Na tríade autor, leitor e texto, lê considerando somente a 
si mesmo como leitor que acumulou uma bagagem de informações 
colhidas de orelhadas ou que lhes são dadas como interpretações 
sempre únicas e verdadeiras do mundo.  

Daí a afi rmação “esse assunto (o do sem-terra) aparece sempre 
ligado a algum tipo de crítica, por isso achei importante escrever 
criticando o autor”. Esse discurso o coloca na posição de um sujeito 
ultra-informado, transbordante de opiniões, sempre pronto a criticar/
opinar e, ao mesmo tempo, com pouca experiência no trabalho 
com a linguagem.  Desse lugar, interpreta a partir do acúmulo de 
informações dadas já como pretensas interpretações do mundo. 

Esse acúmulo de informações/interpretações pasteurizadas, 
já prontas e servidas por meio de uma espécie de fest food, 
quando somado à pequena bagagem de saberes que esse aluno 
constrói na escola sobre o funcionamento da linguagem, resulta 
numa leitura equivocada de outros textos. No que tange à 
escrita, se considerarmos as exigências que defi nem como deve 
ser a linguagem acadêmica, temos um quase não texto; ou, em 
outras situações, temos textos que são meras reproduções.

5.2. A escrita como reprodução 

Nossa fala, isto é, nossos enunciados (que incluem as 
obras literárias), estão repletos de palavras dos outros, 
caracterizadas, em graus variáveis, pela alteridade ou pela 
assimilação, caracterizadas, também em graus variáveis, 
por um emprego consciente e decalcado. As palavras 
dos outros introduzem sua própria expressividade, 
seu tom valorativo, que assimilamos, reestruturamos, 
modifi camos (BAKHTIN 1979, p. 314). 

O sujeito se constitui como tal no diálogo, na interação com 
o outro. As palavras são sempre do outro e próprias. Não existe 
a possibilidade de um texto ser produzido com palavras nunca 
ditas antes, uma vez que o sujeito não exige fora da relação com 
muitos outros. Porém, de acordo com Scheneider (1990, p. 61), 
existe uma grande “degradação quantos aos processos e aos 
procedimentos” de reprodução na contemporaneidade da voz e 
da palavra do outro, “notadamente nos trabalhos universitários. 
A modéstia dos grandes letrados de ontem contrasta com o 
amoralismo que atualmente caracteriza o uso das citações ou 
das referências nas ciências humanas” (IDEM). 

[...] nos moldes como a formação vem sendo 
conduzida, assim como a orientação para a escrita 
de textos na universidade, pouco se exige de leitura 
em profundidade, de maneira que é comum os textos 
citados em um texto na universidade não terem sido 
compreendidos, às vezes sequer foram lidos. Por 
exemplo, a sequência de sobrenomes e datas arrolada 
sobre um assunto para atender às exigências formais 
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de apresentação do arcabouço teórico do trabalho, 
pode ter sido recortada de algum lugar, às vezes de um 
arquivo do próprio orientador, e colada, ou ter sido lida 
rapidamente para reconhecer os termos chaves, mas 
sem a devida compreensão (BARZOTTO, 2012, prelo). 

A lógica da produção como medida para defi nir direito à 
fi nanciamento, à autoridade para falar sobre um determinado tema, 
estão tornando a escrita um ato similar a elaboração de uma colcha 
de retalhos. Além disso, a reprodução acrítica da palavra do outro 
está se tornando um problema porque as informações, os textos, as 
obras teóricas fi caram volumosas, acessíveis e frágeis em termos 
de proteção quando se pensa o movimento “recorta e cola”. 

Esse fácil acesso funciona como um convite para o sujeito, 
premido pelo peso da página em branco e mediante a necessidade 
de escrever, mergulhar nos labirintos textuais para forjar como 
seu apenas um excerto, um parágrafo ou mesmo todo um texto.  
Parafraseadas (ou mesmo copiados) de forma pouco cuidadosa – 
já que a paráfrase é autorizada pela própria universidade – esses 
textos passam a ser exibidos como produções acéfalas de um 
trabalho de criação e/ou recriação que leve a emergência de novo.

O aprendizado da paráfrase mal ajambrada é adquirido 
pelo aluno de graduação muito cedo e já nas produções que 
apresenta para conclusão de disciplina, ou na escrita de textos 
e projetos de iniciação cientifi ca, demonstra a crença de que 
reproduzir a voz de um autor conhecido é um modo de atestar 
que aprendeu a manusear o discurso acadêmico. Tanto que, em 
um dos textos analisados no tópico anterior, o aluno menciona 
Freud, sem estabelecer qualquer relação entre o dizer desse 
autor e o assunto discutido. Essa referência, embora equivocada, 
não é ingênua. Ela revela indícios de uma percepção acerca do 
funcionamento discursivo das produções universitárias.

Na universidade contemporânea, as reproduções de conteúdo, 
de teorias e de ideias tem assumido contornos preocupantes 
quando se considera que a escrita não é mero gesto de por palavras 
no papel, mas também se constitui e é constitutiva do modo como 
o sujeito percebe, análise, crítica e se posiciona sobre questões e 
temas que fazem parte do contexto em que está inserido. A escrita 
é um meio de oferecer respostas próprias sobre temas pesquisados, 

leituras feitas, etc. Não sendo isso, a universidade perde o seu 
sentido fundamental – o de produzir conhecimento. 

Considerando os fragmentos a seguir, é possível concluir 
que a escrita acadêmica, em boa parte, na graduação e na pós-
graduação, sintetiza o que Maia (2004) defi niu como textos que 
não possibilitam ao leitor: a) compreender as maneiras como 
o sujeito pensou aquilo que escreveu; b) conhecer as fi liações 
teóricas de quem escreveu; c) identifi car um estilo e as marcas 
pessoais que funcionam como indícios de autoria. 

A seguir alguns exemplos de como essa reprodução ganha 
materialidade ao longo da vida acadêmica. 

1) Fragmentos de textos  dissertativos de alunos de graduação 

Aluno:01
“Dizer que a razão caracteriza o humano, é uma antolho, porque 
nos deixa cegos frente a emoção, que fi ca desvalorizada como algo 
que nega o racional.”

Texto do Maturana que o aluno 01 reproduziu:
“Dizer que a razão caracteriza o humano é um antolho, porque nos 
deixa cegos frente à emoção, que fi ca desvalorizada como algo animal 
ou  como algo que nega o racional.” (MATURANA; 2002, p. 15).

Aluno: 02
 “A educação é um processo contínuo que dura toda a vida, e que faz da 
comunidade onde vivemos um mundo espontaneamente conservador, ao 
qual o educar se refere. Isso não signifi ca, é claro, que o mundo do educar 
não mude, mas sim que a educação, como sistema de formação da criança 
e do adulto, tem efeitos de longa duração que não mudam facilmente.”

Texto do Maturana que o aluno 02 reproduziu
“A educação é um processo contínuo que dura toda a vida, e que 
faz da comunidade onde vivemos um mundo espontaneamente 
conservador, ao qual o educar se refere. Isso não signifi ca, é claro, 
que o mundo do educar não mude, mas sim que a educação, como 
sistema de formação da criança e do adulto, tem efeitos de longa 
duração que não mudam facilmente.” (MATURANA; 2002, p. 29).
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2) Fragmentos de uma dissertação de mestrado 

[...] Para Saussure (2008), a língua é um sistema de signos os quais 
se diferenciam de acordo com sua relação com outros signos. A 
língua é um fenômeno social devido ao fato de ser o produto de 
uma convenção pré-estabelecida. [...] Chomsky (2005), o fundador 
da gramática gerativa e da revolução cognitiva, concebe a língua 
como um objeto puramente mental do ser humano, portanto, é o 
aspecto mental da língua que é enfocado por esse teórico. [...] Em 
seus estudos, Vygotsky (1998) ressalta que a linguagem tem um 
papel essencial na organização das funções psicológicas superiores. 
A linguagem é o instrumento por excelência que nos faz agir, pensar 
e modifi car nossas relações sociais. [...] Segundo Piaget (1986) a 
linguagem é um sistema o qual representa a realidade e torna 
possível a comunicação, a transmissão de informação e a troca de 
experiências entre indivíduos.

3) Fragmento de texto de um doutor

[...] Charaudeau (2004) lembra que, nos campos da Análise do 
Discurso, da semiótica e da Análise Textual, há pelo menos quatro 
pontos de vista de onde se podem compreender os gêneros: funcional, 
enunciativo, textual e comunicacional. O ponto de vista funcional 
traz, entre outras, as classifi cações de Jakobson (1975), ainda hoje 
muito utilizada na comunicação, e Halliday (1978). [...]. O ponto 
de vista enunciativo parte da oposição que Benveniste (1995) 
propôs entre discurso e história, uma oposição que, como recorda 
Charaudeau (2004, p. 250, grifos do autor), é “frequentemente 
reformulada em discurso vs. narrativa”. Benveniste trata das 
relações de tempo e propõe dois planos de enunciação, um histórico 
e outro discursivo. De forma resumida, diz que a enunciação 
histórica é reservada à língua escrita e “caracteriza a narrativa 
dos acontecimentos passados. [...] Trata-se da apresentação dos 
fatos sobrevindos a um certo momento do tempo, sem nenhuma 
intervenção do locutor na narrativa” (BENVENISTE, 1995, p. 262).

Numa análise dos três fragmentos acima, não é difícil 
concluir que a reprodução funciona como uma espécie de 

motor da escrita. O aluno de graduação copia o texto lido 
porque ainda não adquiriu domínios das estratégias de citar e/
ou parafrasear tal como vigente na universidade. Com o avanço 
dos níveis acadêmicos, a cópia perde a posição de moeda forte 
para a paráfrase. Esta, porque autorizada e vista como um 
recurso legítimo de construção da escrita, é disseminada por 
todo o texto, não se restringindo a uma ou outra citação direta 
ou indireta. 

É importante salientar que não se está discutindo aqui a 
questão do plágio. O que se busca é demonstrar que, nessas 
produções, há um excesso de ancoragem na voz do outro. 
Além disso, há um modo de ler a teoria que se repete, qual 
seja, a leitura destituída de crítica. Os autores teóricos são 
apresentados, suas vozes são emendadas umas nas outras 
sem se demarcar as diferenças fundamentais de cada uma de 
suas concepções. No segundo fragmento, por exemplo, vários 
autores são postos um ao lado do outro, mas prevalece a falta de 
compreensão inclusive dos próprios conceitos elencados.  

A inscrição do sujeito no próprio texto não aparece, uma vez 
que o resultado da escrita é uma espécie de descrição das ideias de 
outrem. A escrita como resultado de interpretação exige que quem 
escreve veja o próprio texto e o dos teóricos lidos como uma arena que 
materializa vozes que estão em confl itos e/ou complementaridade. 
Dito de outro modo, a articulação entre teóricos distintos, por 
exemplo, exige cuidados, uma vez que têm fundamentos diferentes, 
os quais diferenciam as análises e os resultados, mesmo quando os 
fenômenos abordados sejam, na prática, os mesmos. 

Saussere, Chomky, Vigotski e Piaget falam de linguagem, 
mas os fudamentos de suas concepções acerca desse objeto 
de estudo são diferenes, portanto, um texto acadêmico que os 
coloque juntos carece, no mínimo, apresentar uma leitura crítica 
do que cada um desses pensadores compreendem por linguagem. 

Na unviversidade, a lógica de reprodução da voz autorizada 
tem promovido uma espécie de cegueira e as produções 
demonstram um sujeito com difi culdades para perceber que as 
palavras tem seus desafi os internos e por isso, para se apoderar 
delas, é preciso assumir a posição de quem se sente desafi ado, 
atravessado por outros sentidos e, sobretudo, atravessado pelo 
desejo de modifi car e ser modifi cado pelo que leu e escreveu. 
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Diante disso, torna-se necessário questionar os sentidos e 
os objetivos de ensinar a ler e escrever em disciplinas como as 
mencionadas na introdução deste artigo ou por meio da prática 
da pesquisa. Criar espaço para a palavra do aluno e, ao mesmo 
tempo, ensiná-lo a dialogar com a palavra do outro (texto, autor, 
etc.) é uma exigência do nosso tempo. Isso porque práticas 
monológicas de escritas vigentes na universidade, quando 
somadas ao tagarelismo crítico vigente em nossa sociedade, 
têm feito surgir um sujeito informado, repleto de palavras 
alheias, mas com pouca experiência para mobilizar, selecionar, 
interpretar e construir as palavras próprias. 

Nesse sentido, a universidade não pode continuar reclamando 
da escola básica porque não ensinou o aluno a ler e escrever. 
Precisa também assumir que, no seu interior, ler, escrever, 
questionar, pesquisar são aprendizados que precisam ser, não 
só retrabalhados, mas também revestidos de novas concepções. 
Não se pode deixar o aluno que chega aos cursos de graduação, 
sobretudo naqueles que formam futuros professores, acreditar que 
toda e qualquer leitura é possível e aceitável se, para tanto, tenha 
mobilizado informações, práticas e opiniões disponibilizadas nos 
diferentes contextos em que está inserido. 

O autor da crônica citada no tópico “A interpretação como 
consumo” não defendeu o suicídio dos sem-terra! Uma leitura 
contrária a essa é errada quando consideramos o conjunto 
linguístico-discursivo mobilizado no texto a crônica. Porém, 
pelas interpretações apresentadas, vivemos um tempo em que 
ensinar a linguagem pressupõe também ser intransigente no 
ensino de que o texto, autor e o próprio professor são o outro 
do aluno. E esse outro traz para a roda da leitura e escrita 
interpretação palavras, limites e resistências no trabalho que 
faz com e sobre a linguagem. 

Nesse sentido, vale afi rmar que, na contemporaneidade, 
além de ensinar a linguagem, o funcionamento dos recursos 
linguísticos, é importante que o professor também saiba 
construir condições para que o aluno compreenda que, para 
produzir efeitos de sentidos, a linguagem

[..] requer um gesto de interrupção” [...] requer o 
aprendizado acerca de como “parar para pensar, para 

olhar, parar para escutar, pensar mais devagar; olhar 
mais divagar e escutar mais divagar; parar para sentir, 
sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender 
a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, 
suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e 
a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o 
que nos acontece, aprender a lentidão, escutar os outros, 
cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e 
dar-se tempo e espaço (LARROSA, 2004, p. 160).

Esse aprendizado requer um trabalho de ensino que leve a 
construção de saber e não a mera estocagem de informações.  
Sujeito para construir essa escuta carece mobilizar a linguagem 
para produzir um texto imbuído do compromisso de produzir 
algo novo.

6. A pesquisa como possibilidade de produção de uma 
palavra própria

Na introdução deste artigo, foi feita uma breve exposição 
acerca de como a universidade trabalha o ensino da leitura, 
da escrita e da pesquisa. Trata-se de um modelo que, embora 
reconheça a interdependência dessas atividades, não as coloca 
como elementos que precisam caminhar juntos no processo 
de constituição da aprendizagem. Geralmente, a escrita e a 
leitura são postas como saberes amplos, necessários à produção 
de textos. A pesquisa é o lugar legítimo da produção de 
conhecimento. O aprendizado da leitura e da escrita por meio 
da pesquisa é um aspecto pouco explorado.

Na continuidade do texto, apresentamos um quadro 
analítico acerca das práticas de leitura e escrita levadas pelo 
aluno de graduação para a universidade e como essas, quando 
somadas ao modelo vigente de escrita acadêmica, resultam 
numa espécie de produção-reprodução. Tais práticas, conforme 
demonstrado, são constituídas com base nas concepções, 
valores e ideologias vigentes na sociedade contemporânea. 
Diante disso, a metodologia de ensino da leitura, da escrita e 
da pesquisa, que, muitas vezes, ainda se prende ao ensino dos 
aspectos formais da língua, assim como ao ensino das regras de 
como fazer pesquisa, não é sufi ciente para superar a produção 
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de um texto acadêmico estéril, destituído de uma leitura não 
massifi cada da parte do aluno. 

 A pesquisa como possibilidade de constituição de uma 
palavra própria precisa se desenvolver sobre outros parâmetros, 
uma vez que o modelo vigente na universidade, de fato, corrobora 
para a reafi rmação desse sujeito cuja prática de leitura e escrita 
se assemelha ao ato de consumo e, consequentemente, leva à 
reprodução. A pesquisa, se concebida em bases diferentes, pode 
ser um meio pelo qual é possível oferecer pequenas respostas 
para esse estado de coisas. Torna possível o aluno deslocar-
se da posição subjetiva média que, muitas vezes, o mantém 
na posição de consumidor incompetente dos conhecimentos 
produzidos na universidade. 

A pesquisa na graduação, tal como defendida aqui,

[...] centra-se na defesa de que a graduação é um 
momento em que o aluno tem direito de fazer pesquisa 
em cada disciplina que cursa. Para isso, cada disciplina 
seria conduzida com a realização de uma pesquisa ao 
longo de seu desenvolvimento. Ou seja, ao apresentar 
o programa da disciplina no primeiro dia, o professor 
já solicitaria aos alunos que informassem por escrito 
o que pretendem pesquisar durante o semestre ou o 
ano letivo. A informação não precisa ser em forma de 
projeto, basta que fi que clara a proposta de pesquisa e 
a relação com a disciplina, sendo que é comum o aluno 
precisar de orientação para ajustar sua proposta ao foco 
da disciplina. Sabemos que esta proposta aciona alguns 
medos no professor universitário, mas quem já ousou 
colocá-la em prática, percebeu que os resultados valem 
a pena.
Essa proposta não se confunde com passar o semestre 
ensinando a escrever um projeto, nem com o professor 
levar todos os alunos a trabalharem no seu projeto, 
também não exime o professor de dar aula. 
Duas são as características básicas do trabalho na 
graduação que temos defendido nos últimos 20 anos:
• a pesquisa é desenvolvida durante o desenvolvimento da 

disciplina, desde o primeiro dia de aula, considerando-
se o  espaço físico em que a aula se desenvolve como 
um espaço em que também se faz pesquisa.

• o que o aluno aprende a fazer é a própria pesquisa e 
não um texto específi co como um projeto que tem 
grande probabilidade de não ser desenvolvido no 
semestre seguinte. Também não trata de fazer um 
artigo que, embora pareça estar vinculado a uma 
pesquisa por ser considerado o texto adequado 
para comunicar resultados de pesquisa, não refl ete 
necessariamente o desenvolvimento de uma 
refl exão própria por parte de quem o escreveu 
(BARZOTTO 2012, no prelo).

Por essa concepção, a pesquisa precisa ser um componente 
de formação ao longo do curso e não uma atividade 
extracurricular. O aluno passa ter nessa prática um lugar que 
possibilita mobilizar o conhecimento teórico para analisar e 
discutir um tema e/ou um dado que lhe interesse em termos de 
objeto de estudo. O professor assume a posição de interlocutor, 
não no sentido de assumir posições iguais, mas como aquele 
que toma a palavra do aluno um campo fértil para a criação. 

Nessa perspectiva, a opção teórica do professor não deve ser 
tomada como algo que deve ser seguido pelo aluno como uma 
profi ssão de fé, muito menos seu objeto de estudo. Obviamente, 
as fi liações teóricas acontecem, uma vez que os sujeitos, por se 
constituírem nos processos de interação, tomam o discurso do 
outro, seus valores sociais, ideológicos e culturais como ponto 
de interlocução. Porém, é fundamental que o aluno saiba que 
pode e deve ter uma questão própria para responder. 

A escolha, o trabalho para elaborar e responder a uma 
questão que lhe seja própria, fruto de uma inquietação, é um 
aprendizado que permite a construção da experiência e leva a 
inscrição de si no próprio texto. 

Essa proposta, embora baseada em concepções 
diferenciadas, se assemelha ao que Perrenoud (2002) defi ne 
como aprendizagem por problemas. Este permite ao aluno 
buscar conceitos, teorias ou ferramentas para resolver o 
problema de pesquisa com mais recursos. Ou seja, os aportes 
teóricos e metodológicos passam a ser, efetivamente, meios 
de construção de respostas para as questões, uma vez que são 
compreendidos no confronto com situações locais e que não se 
confi guram como meras abstrações. Nesse processo, o sujeito 
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se vê obrigado a tomar decisões, seguir um norte, argumentar 
a favor ou contra a uma questão; o próprio arcabouço teórico 
deixa de ser um corpo inquestionável porque seus limites e 
contradições podem ganhar evidência. 

A pesquisa na graduação é uma situação criadora porque 
perturba, problematiza e desequilibra tanto o sujeito quanto a 
linguagem mobilizada. Principalmente, desestabiliza a condição 
de leitor consumidor e reprodutor e textos, tão vigentes nos 
dias atuais. A idéia é que aquele que está em formação precisa, 
nas vivências formativas, aprender a mobilizar os saberes da 
cultura e, colocando seu corpo e sua singularidade em jogo, em 
diálogo com esses saberes que lhes são dados, produz por sua 
vez novos signifi cados, novos sentidos (RIOLFI, 2007). 

Nesse sentido, a escrita não é uma atividade que resulta do 
aprendizado instrumental acerca de como comunicar ideias com 
clareza e precisão, muito menos é só o aprendizado instrumental 
das regras estruturais de produção de um texto adequado à 
variedade padrão. A escrita pela concepção de pesquisa aqui 
defendida passa a ser o centro através do qual a formação se dá, 
pois obriga o sujeito a organizar no papel diversas operações 
discursivas que não se reduzem, e muito menos se defi nem, 
como mero domínio da estrutura da língua. Ações para compor 
um texto exigem que saiba argumentar com o seu tempo, que 
tenha conhecimentos dos saberes e valores culturais, sociais e 
ideológicos vigentes no contexto de produção. 

Escrevendo, o aluno aprende a dialogar com os valores 
dados pela sociedade e, sobretudo, aprende a interpretar, 
organizar tudo isso numa peça textual constituída e constitutiva 
de sua própria linguagem a respeito do objeto de conhecimento; 
ou acerca do tema de pesquisa. O trabalho com os recursos 
linguísticos e extralinguísticos é o que faz com que o texto, 
quando fi nalizado, não seja um punhado de enunciados verbais 
na superfície de um papel. 

A escrita por essa perspectiva resulta do incômodo ou do 
susto diante da pergunta que o sujeito é obrigado a fazer a 
si mesmo quando se depara com o desenvolvimento de uma 
pesquisa: o que vou dizer sobre esse assunto? O desejo que leva 
a essa enunciação o coloca na posição de quem se vê impelido 
a dizer algo marcado por alguma singularidade. 

Enfrentando o trabalho de ler a palavra do outro e produzir 
uma própria palavra, o aluno, ao se por em busca de resposta 
para uma questão de pesquisa, ganha condições para perceber 
e construir os movimentos necessários de inscrição da sua 
própria palavra nos dizeres e discursos da cultura acadêmica, 
construindo, com isso, um caminho novo para si. 

Por fi m, é importante ressaltar que o novo, na perspectiva 
aqui defendida, não é aquilo que ainda está por ser descoberto. 
A experiência com o novo que o trabalho com a escrita/pesquisa 
possibilita ocorre porque sua relevância não decorre somente da 
afi rmação deu um posicionamento; nem da capacidade de oposição 
ao que está dito, construído enquanto saberes e valores culturais 
e sociais; nem da imposição de uma idéia, nem da sagacidade 
para a proposição, mas da coragem de cada um de expor-se e, 
consequentemente, assumir tudo o que isso retorna em termos de 
vulnerabilidade, risco, sustos e prazer (LARROSA, 2004). 
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Resumo

A proposta do trabalho é comparar as edições de diferentes 
editoras da obra “O Menino Poeta”, de Henriqueta Lisboa, ao 
longo de quase setenta anos de sua existência. A intenção de 
analisar e recuperar aspectos da edição e produção desse livro é 
identifi car mudanças, avaliando a relação entre as alterações e 
a possível construção/ de novos leitores-modelos, incluindo os 
leitores-modelos de obras da literatura infanto-juvenil. Para este 
artigo serão desenvolvidas análises de alguns paratextos dessa 
obra, escolhidas entre os oito exemplares  de cinco editoras: 
editoras BEDESCHI (1ª edição da obra, 1943), edição ampliada 
feita pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais 
(1975), Editora Mercado Aberto (1986,1991,1998 e 2001), 
Global (2003) e Peirópolis (2009). Utilizando pressupostos dos 
estudos da edição, da bibliografi a material e da história do livro 
(Roger Chartier, Robert Darnton, Donald Mckenzie) e estudos 
específi cos sobre paratextos editoriais (Gérard Genette) foram 
descritos e analisados aspectos referentes aos prefácios, quarta-
capas, formato, capas, comentários, assim como supressões e 
acréscimos no número de páginas  que indicam destinatários 
possíveis e usos da obra.

Palavras-chave

Impresso; literatura; paratextos; edição.

Abstract

The project aims to compare the editions of the book “O 
Menino Poeta”, written by Henriqueta Lisboa, printed by different 
publishers in the last seventy years. The analysis and recuperation 
of editing and publishing aspects of this literary piece will be done 
in order to identify changes, evaluating the correlation between 
the alterations and the possible development of new model reader, 
which includes model readers of juvenile and children’s literature. 
For the purpose of this article, analyzes of eight paratexts of 
the piece, published by fi ve publishers, will be conducted. The 
publishers and editions selected are the following: BEDESCHI 
(1st edition, 1943), revised and augmented edition by the State 
Department of Education of Minas Gerais (1975), Editora Mercado 
Aberto (1986, 1991, 1998 e 2001), Global (2003) and Peirópolis 
(2009). The description and analysis of aspects of the preface, back 
cover, format, cover, commentaries, as well as the suppression or 
adding of pages, which indicates the possible readers and the use 
of the text, will be carried on by utilizing assertions of the edition 
study, the material bibliography, the history of the book (Roger 
Chartier, Robert Darnton, Donald Mckenzie), and studies of 
specifi c editorial paratexts (Gérard Genette). 

Keywords

Published material; literature; paratexts; edition.
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Introdução

Este trabalho apresenta análises da pesquisa de mestrado: 
“O Menino Poeta (in) versões: a conquista de novos leitores”. 
A obra focalizada é de Henriqueta Lisboa, autora  mineira 
reconhecida no campo literário, com inúmeras produções 
editadas.  Segundo Melo (2004) a poetisa dedicou-se por mais 
de 60 anos à poesia. Em nossa pesquisa busca-se acompanhar 
o percurso editorial de uma de suas obras, construído  de 1943 
a 2009, com acompanhamento de suas principais modifi cações, 
visando estabelecer a relação entre o texto, sua  materialidade,   
aspectos discursivos e a  relação desses elementos com os 
possíveis leitores. 

Serão desenvolvidas análises de alguns paratextos dessa 
obra, escolhidas entre os oito exemplares de cinco editoras: 
editoras BEDESCHI (1ª edição da obra, 1943), edição ampliada 
feita pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais 
(1975), Editora Mercado Aberto (1986,1991,1998 e 2001), 
Global (2003) e Peirópolis (2009), encontrados em sebos 
virtuais, livrarias e bibliotecas.

A intenção de analisar e recuperar aspectos da edição 
e produção desse livro é identifi car mudanças, avaliando a 
relação entre as alterações editorias e de conteúdo e a possível 
construção/ de novos leitores-modelos incluindo os leitores-
modelos de obras da literatura infanto-juvenil. Como a pesquisa 
não trabalha com leitores em carne e osso, busca-se recuperar 
os possíveis leitores empíricos das edições apresentadas, 
partindo da ideia de que há um leitor-modelo, ou seja, o texto é 
escrito para um destinatário pré-estabelecido, competente para 
compreender e dialogar com o impresso e seus objetivos de 
transmitir uma determinada mensagem. Para isso, nos valemos 
da ideia de Humberto Eco quando afi rma que “Um texto postula 
o próprio destinatário como condição indispensável não só da 
própria capacidade concreta de comunicação, mas também da 
própria potencialidade signifi cativa.” (ECO, 1979, p. 37) 

Do ponto de vista teórico-metodológico e da pesquisa como 
um todo, trabalhamos com três grandes movimentos de análise 
dos livros. O primeiro deles é a compreensão do conteúdo, 
no caso, as poesias, com a intenção de verifi car qual é a visão 

sobre os temas ali trabalhados. Em segundo lugar focalizamos 
a materialidade do impresso, verifi cando mudanças na capa, no 
tamanho do livro, nas imagens, na cor, no tipo de letra, formato, 
nos prefácios e posfácios, nas localizações do título, do autor, 
nas folhas de rosto, nas dedicatórias, no sumário e outros 
aspectos. O terceiro movimento concentra-se nas estratégias 
discursivas presentes nos protocolos de leitura que serviriam 
como guia de produção de sentido do leitor. O foco deste artigo 
é apresentar análises iniciais da materialidade dos paratextos 
presentes na obra “O menino Poeta”, em suas diferentes edições

  
A análise de objetos impressos, como obras literárias, que 

estão dentro do contexto escolar, campo privilegiado para a 
formação de leitores  pode contribuir signifi cativamente para 
a maior compreensão das relações entre formação de leitores 
literários, aspectos materiais/mercadológicos dos impressos,  
escolhas literárias mediadas ou não por adultos e recepção de 
uma obra pelos diferentes leitores. 

Alguns estudos brasileiros sobre o mercado editorial 
para a escola têm contribuído para uma compreensão 
global dos mecanismos de produção editorial, assim 
como os livros didáticos e livros de literatura infanto-
juvenil. Existe, pois, um mercado especifi co, que se 
nutre da escola e de seus diversos sujeitos leitores, 
que precisa ser desvendado em pesquisas históricas, 
sociológicas e de outros campos de conhecimento. 
(FRADE, 2000, p.14)

Considerações sobre aspectos editoriais e sobre o paratexto

Para análise dos impressos valemo-nos de pressupostos 
teórico-metodológicos relacionados aos estudos dos livros, 
sobretudo alguns enfoques da área denominada bibliografia 
material ou o que se denomina uma “sociologia de textos”. 
Adotamos a perspectiva de Roger Chartier e de Donald 
Makenzie que indicam que as formas comandam os sentidos 
e que há diferentes maneiras de relacionar, no texto de um 
livro, elementos relativos à configuração textual (mise en 
texte) e elementos gráfico-editoriais que extrapolam as 
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escolhas textuais e configuram a mise-en-page. Tudo isto se 
organiza num conjunto maior que denominamos mise-en-
livre, produto de diferentes materialidades, que apresenta 
protocolos de leitura e diversos textos introdutórios para 
quem vai fazer uso do livro, posicionando o leitor/usuário 
num conjunto de instituições (gráficas, editoras, instituições 
escolares de formação e de ensino, família), num conjunto de 
autores presentes no livro literário (editor, “autor” do livro, 
ilustradores, gráficos, impressores), numa rede intelectual 
(autores, professores, apresentadores, comentadores) que 
demonstram uma extensa rede que interfere e condiciona 
a  produção, a difusão, a  circulação e a recepção dos 
impressos.

Quando se produz um texto há um movimento duplo: o da 
produção de estratégias que conservam algumas propriedades 
da obra e o da  construção de novos leitores, pois também é 
importante utilizar estratégias para incluir/incorporar leitores 
que não foram modelados para que estes também entrem na 
compreensão da proposta do livro, já que, em muitos momentos, 
os leitores fazem escolhas diferenciadas das expectativas 
previstas. Para verifi car essas mudanças é o estudo comparativo 
e constrastivo de diferentes edições que nos ajuda o obter um 
conjunto de dados signifi cativos sobre estes processos, sobre os 
leitores e usos pretendidos de uma obra 

O corpo do livro, ou os componentes de uma obra, 
paratexto, comandam e interferem na leitura. A inserção ou não 
de título, de autor, a supressão e inserção de posfácio e prefácio, 
o uso de imagens, as orelhas de página, tudo isso pode interferir 
positiva ou negativamente em uma determinada obra, e, com 
isso, interfere na escolha de um determinado leitor.  

Paratexto é tudo aquilo que compõe uma obra literária (título 
da obra, nome do autor, prefácio, posfácio, imagens, sumário, 
anotações, entrevistas, notas e outros). Esses componentes que 
vão além do próprio texto é que fazem com que uma obra exista 
de fato. 

Contudo, esse texto raramente se apresenta em estado 
nu, sem o reforço e o acompanhamento de certo número 
de produções, verbais ou não, como um nome de autor, 

um título, um prefácio, ilustrações, que nunca sabemos 
se devemos ou não considerar parte dele, mas que em 
todo o caso o cercam e o prolongam, exatamente para 
apresentá-lo, no sentido habitual do verbo, mas também 
em seu sentido mais forte: para torná-lo presente, para 
garantir sua presença no mundo, sua “recepção” e seu 
consumo, sob a forma, pelo menos hoje, de um livro. 
(GENETTE, 2009, p.9) 

Os elementos textuais localizados dentro e fora do livro 
buscam convencer leitores. Não existe, no entanto, uma 
obrigatoriedade de sua existência, permanência e supressão, 
uma vez que os paratextos podem ser defi nidos pelo caráter 
irregular de sua forma. Em cada época há retirada e acréscimos 
de partes que comporão a obra literária. Além disso, os 
paratextos não são apenas escritos, eles podem ser também 
iconográfi cos. Assim, as imagens usadas nos livros também 
interferem diretamente na recepção da obra. 

Nem sempre todo paratexto é destinado a todos os possíveis 
leitores da obra. Alguns deles são endereçados a grande público 
outros são direcionados a leitores específi cos: leitores do texto, 
críticos, livreiros, educadores, editores, entre outros. Porém, 
todos eles cumprem a função de transmitir uma mensagem a 
fi m de cumprir determinadas funções para sua circulação entre 
os leitores previstos e os leitores conquistados 

O estudo analítico dos livros permite que o pesquisador 
possa ir além do próprio livro e o leva a tentar conhecer seu 
contexto de produção, as relações e diálogos possíveis e 
estabelecidos com obras do mesmo gênero e da mesma época, 
bem como os catálogos e outras publicações a respeito da obra 
em análise.

Compreender os princípios que governam a “ordem do 
discurso” pressupõe decifrar, com todo o rigor, aqueles 
outros que fundamentam os processos de produção, de 
comunicação e de recepção dos livros (e de outros objetos 
que veiculem o escrito.) Mais do que nunca, historiadores 
de obras literárias e historiadores das práticas e partilhas 
culturais têm consciência  dos efeitos produzidos pelas 
formas materiais. (CHARTIER, 1994, p.8)
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Os paratextos da obra “O Menino Poeta” 

(Da esquerda para a direita e por ordem decrescente de anos de 
edição:BEDESCHI,   Secretaria de Educação de Minas Gerais,Mercado 

Aberto, Editora Global e Peirópolis)

Verifi cou-se nesta pesquisa que, edições diferentes de uma 
mesma obra, de cinco editoras, apresentam formatos diferentes 
com conteúdos textuais semelhantes, do ponto de vista do texto 
principal formado pelo conjunto dos poemas. Defi nimos  como 
diferentes o tamanho das obras, a grossura, a espessura do papel, 
a localização do nome do autor, os prefácios e posfácios, as 
ilustrações, o número de páginas, o tipo de capa, a localização 
do título, tipo e tamanhos de letras, entre  outros aspectos, esses 
sim defi nidores de diferenças marcantes entre algumas edições.. 

 A seguir é apresentada uma tabela com informações 
principais sobre aspectos dos impressos analisados na obra 
“O Menino Poeta”. Alguns deles serão tratados com maior 
detalhamento, outros de forma mais superfi cial.

EDITORA Bedeschi Secretaria 
do Estado 
de Minas 
Gerais

Mercado 
Aberto 
(a que 
tem mais 
edições)

Global 
Editora

Editora 
Peirópolis

Capa

Comen-
tários 
sobre a 
Autora

_  Sim _ Sim Sim

Nº de 
páginas

128 213 54 13 118

Tamanho 18cm X 
12,5cm

t,5cm 21,5cmX 
13cm

26cmX 
17,5cm

27cmX 
20,5cm

Sumário No fi nal do 
livro

No fi nal do 
livro

No fi nal do 
livro

- No início 
do livro

Prefácio _ Apresen-
tação, 
Introdução 
Metodol.

_ _  Prefácio e 
orelhas

Autor do 
prefácio

_ Hugo 
Pereira do 
Amaral, 
Alaíde 
Lisboa

_ _ Renata 
Farhat 
Borges e 
Bartolomeu 
Campos de 
Queirós

Pósfácio _ Conside-
rações

_ _ Posfácio e 
Comentário

Autor do 
Pósfácio

_ Gabriela 
Mistral

_ _ Gabriela 
Mistral 
e Nelson 
Cruz
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Ano 1943
(primeira 
publicação)

1975 
(edição 
ampliada 
da Secre-
taria de 
Educação)

1986, 1991, 
1998, 2011

2.ed. 2003 2008

Comentá-
rios
de outros 
autores e 
pesquisa-
dores
no livro

Não há Não há Não há Não há Sergio 
Burque de 
Holanda, 
Manuel 
Bandeira, 
Mário de 
Andrade, 
Ivan 
Junqueira, 
Alphonsus 
de Guima-
raens, 
Carlos 
Drummond 
de Andrade, 
Sérgio 
Milliet, 
Antonio 
Cândido,  
Bartolomeu 
Campos 
Queiros, 
Oto Maria 
Carpeaux

Ilustração Não há Ilustração, 
em preto e 
branco

Ilustração, 
colorida

Ilustração, 
colorida

Ilustração 
colorida

Ilustrador - Odila 
Fontes

Leonardo 
Menna 
Barreto 
Gomes

Marilda 
Castanha

Nelson 
Cruz

Formatos e selos editoriais
Os tamanhos dos livros atuais não determinam tanto seu 

valor como determinava em séculos anteriores e outros aspectos 
também são levados em consideração para determinar o seu 
valor, como é o caso das escolhas dos leitores pelas obras. No 
entanto, como afi rma Genette (2009), o formato do livro é um 
paratexto importante para a leitura ou não da obra. 

O aspecto mais global da realização de um livro – e, 
portanto, da materialização de um texto para uso do 
público – é, sem dúvida, a escolha de seu formato. 
(GENETTE, 2009, p.22)

Observa-se, na obra em análise, que há diferentes formatos 
para a mesma obra. Essas diferenças podem decorrer pelo 
contexto de edição, pelo período em que foi publicado, pela 
cultura gráfi ca  e técnicas de fabricação de seu tempo,  por 
fatores econômicos, pela relação da obra com as outras coleções 
da editora  e também pelo público que se queria atingir. Duas 
edições são de tamanho pequeno (BEDESCHI e Mercado 
Aberto, uma tamanho médio (Global) e duas são grandes 
(Secretaria de Educação de Minas Gerais e Peirópolis).  

Segundo o mesmo autor, a preocupação com o formato 
da obra desloca-se para a preocupação de editoras em mostrar 
a diversidade de suas publicações, e, assim, surge o selo 
editorial, que demarca diferentes edições de uma mesma 
editora. As coleções também estão diretamente relacionadas ao 
pertencimento da obra a algum gênero de leitura. Por exemplo, 
nas coleções de bolsos na França, a defi nição de que tipo de 
leitura se encontra em determinada obra pode ser  vista,  no 
selo,  através de cores e formas geométricas. 

Dos livros analisados da obra “O Menino Poeta”, a única 
editora que apresenta um selo na capa é a Mercado Aberto, 
indicando “Série O Menino Poeta”. Citamos o texto da editora, 
que justifi ca essa série: “O objetivo da série O Menino Poeta é 
apresentar textos com visão poética do mundo para despertar a 
sensibilidade no jovem”. Além de uma destinação ao público 
jovem, a nomeação de coleção pelo nome da autora pode 
signifi car o estatuto da obra de Henriqueta dado pela editora. 
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Por outro lado, a editora Global insere sua edição na “Coleção 
Magias”, indicando os títulos e autores, num total de 31 obras. 
Na quarta capa, um texto explica o caráter de magia evocado 
pelo nome da autora:

 
Na poesia de Henriqueta Lisboa, o lúdico, a diversão, 
o jogo de palavras são utilizados para valorizar a 
sonoridade do poema. Viajemos em seus versos, que, 
à procura de um menino poeta, percorrem reinos 
distantes, céus estrelados, rios e mares, descobrindo 
belezas e conduzindo ao prazer da leitura.( Lisboa, H, 
quarta capa, Global, 2003) 

Essa classifi cações e nomeações precisam de melhor 
aprofundamento, com o intuito de conhecer os objetivos das 
duas coleções, os critérios para essa classifi cação e verifi car 
qual é a justifi cativa para estas edições estarem inseridas neste 
contexto. Isso supõe a localização de catálogos das editoras, 
a análise do posicionamento do livro em relação aos outros,  
assim como possíveis entrevistas. 

Capas e anexos

A capa é um paratexto signifi cativo, pois pode ser a porta de 
entrada dos leitores para a obra. Além da capa  ainda podem ser 
acrescidas  algumas partes na obra como: folha de rosto, 2ª e 4ª 
capas, orelha, cinta, lombada, sobrecapa, marcador de páginas 
e outros. O material básico para a confecção de uma capa é o 
papelão e ou papel, e este é usado desde o século XIX. 

É importante frisar que “Uma simples escolha de cor para 
o papel da capa pode indicar por si só, e com muito vigor, um 
tipo de livro.” (GENETTE, 2009, p.28), interferindo também 
na construção do público- alvo da obra.

As capas analisadas da obra “O Menino Poeta” são 
bastante diversifi cadas entre si. Apenas uma não contém 
ilustração, que é a primeira edição da obra, três possuem 
ilustração coloridas, mas todas distintas e uma apresenta uma 
ilustração em preto e branco.  Numa comparação entre elas, 
pode-se dizer que a primeira, onde não aparece ilustração, é 

mais austera, não indicando pistas quanto à faixa etária. Por 
outros estudos sabemos que há vários livros de outras editoras 
com capas  ilustradas, no período. Como esse exemplar  
não possui ilustração no miolo,  resta saber se a editora não 
tinha  recursos gráfi cos  para implementar esta estratégia, à 
época dessa primeira edição. É relevante questionar também 
a relação entre uso de recursos gráfi cos e o estatuto dessa 
editora, uma vez que há  a hipótese de  se tratar de uma gráfi ca.   

As edições da Peirópolis, Global e Mercado Aberto 
apresentam a folha de rosto com o título do livro, o autor e 
uma pequena ilustração que ora é a miniatura da capa, ora é 
uma ilustração que acompanhará uma poesia do impresso. Já 
a primeira edição (Bedeschi) e a edição ampliada da Secretaria 
Municipal de Educação apresentam apenas o título do livro, o 
nome da autora, o local e o ano de publicação. 

Em relação à quarta capa, na editoria Peirópolis destacam-
se os comentários de autores e pesquisadores consagrados que, 
trechos que, na verdade,  são uma continuação dos comentários 
nos posfácio do livro. A menção a esses autores agrega muito 
valor simbólico à obra.  Na quarta capa da Editora Mercado 
Aberto, encontra-se o texto que exprime o objetivo da série, 
trazendo indícios sobre o destinatário: o público jovem. Na 
Editora Global, registra-se o nome da coleção e um comentário 
contextualizado sobre a poesia de Henriqueta, ligando o nome 
da autora com ideia de “Coleção Magias Infantil”. Isso indicia 
para uma obra destinada à infância. 

A orelha de um livro pode ser um espaço em branco, mas 
que nem por isso deixa de dizer algo e pode também conter 
informações sobre o livro, outros livros publicados pelo autor, 
outras obras da editora, algo sobre a coleção da qual  faz parte o 
livro, bem como obras da coleção. Nos livros analisados da obra 
“O Menino Poeta” apenas duas editoras apresentam orelha. A 
primeira editora que publicou a obra e deixou a orelha em branco 
(BEDESCHI) e a última Peirópolis, que traz comentários sobre 
a autora e também sobre a publicação da obra O Menino Poeta.  

As orelhas da Peirópolis trazem comentários escritos por 
pesquisadores da área que levam até o leitor, ou ao público, 
posições positivas sobra a obra da autora,  remetendo-se 
inclusive aos períodos de infância vividos pelos autores/leitores. 
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O nome do autor e os títulos

Nas publicações de vários livros de literatura, o autor aparece 
na capa e na folha de rosto. Na capa, geralmente seu nome não 
aparece em fontes maiores e é o título que é destacado. Na folha de 
rosto, segundo Genette(2009), o tamanho do nome do autor pode 
depender da sua notoriedade na produção literária. Depois disso, 
o autor não aparece mais durante toda a obra, exceto quando seu 
nome é citado nos prefácios e posfácios ou comentários, já que 
não é uma carta que tem assinatura no fi nal dela. 

Em seu estudo, Genette (2009) apresenta três formas básicas 
para a apresentação do autor em uma obra. Onimato (registro 
civil), Pseudonimato (invenção de um nome) Anonimato (ausência 
de nome). A primeira delas é o onimato e, é a mais utilizada, ou 
seja, o autor se apresenta como o seu próprio registro civil. Esta 
opção ocorre por fatores diferenciados como é o caso de falta de 
outra opção, notoriedade prévia de outros títulos já publicados, 
reconhecimento social, origem familiar, o sexo e outros.

A autora da obra “O Menino Poeta”, Henriqueta Lisboa, 
reconhecida mundialmente pela excelência de suas obras, em 
diferentes editoras e diferentes edições, fez uso do seu registro 
civil, e em todas as edições e editoras o seu nome permaneceu 
o mesmo, ou seja, seu onimato. 

É importante acrescentar que o nome do autor é também 
um paratexto e se liga diretamente ao texto, já que interfere na 
escolha e na leitura do possível leitor. 

Tenho um ponto de vista daquilo que nos ocupa aqui, 
apenas uma palavra a acrescentar: é que o nome de 
autor não é um dado exterior e concorrente em relação 
a contrato, mas um elemento constitutivo, cujo efeito se 
compõe com os de outros elementos, como a presença 
ou a ausência de uma indicação genérica. (GENETTE, 
2009, p.42)

Assim, podemos dizer que nas edições analisadas há uma 
diferença, em cada período, em relação à construção do nome, 
uma vez que a cada edição de sua sua obra Henriqueta Lisboa 
era mais ou menos conhecida do público.  

O título também é organizado de forma diferente, a cada 
edição de uma obra e pode se produzido com variações gráfi cas,  
de tamanhos e em sua  localização na folha, o que faz com que 
cada leitor, de cada época, tenha uma experiência diferenciada 
com a leitura dessa parte do livro. É o caso de leitura da obra 
“O Menino Poeta” nesses 70 anos de existência. 

Para além da confi guração gráfi ca que pode ser verifi cada 
na reprodução das capas, o título “O Menino Poeta” refere-
se ao nome de uma poesia que se encontra na obra (Mercado 
Aberto, Peirópolis, Bedeschi, Secretaria de Educação de MG) 
e refere-se ao nome da única poesia que se encontra na edição 
da Editora Global. Ainda fi ca a questão: qual é o objetivo do 
“O Menino Poeta” ter este título? Uma hipótese pode ser a de 
que o titulo designa o que foi reunido, os poemas, remetendo 
ao ofício de escrever poemas ou ao espírito de ser menino como 
condição metafórica para fazer poemas. E por isso, pode ser 
considerado um título temático, ou seja, é aquele originado 
do objeto central do tema (poesias que aludem ao momento 
infância), de temas marginais (o título de uma das poesias da 
obra) e de metáforas de temas centrais.

Instância prefacial 

(Prefácio e Posfácio, com suas diferentes nomeações, nas edições 
Peirópolis (2008) e Edição Ampliada da Secretaria de Educação do Estado 

de Minas Gerais(1975)
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Numa investigação de paratextos cabem análises melhor 
especifi cadas, incluindo também a análise de conteúdo mas, 
neste artigo, serão analisados  questões  mais amplas do prefácio 
e posfácio, presentes em algumas edições da “O Menino Poeta”. 

Prefácio é todo texto que fala sobre uma obra que pode 
vir antecedendo ou fechando a mesma, ou seja, o posfácio é 
também considerado um prefácio. Recebe nomes distintos e, 
quando em uma obra, aparecer mais de um deles eles também 
assumem funções diferenciadas. Assim, em uma obra pode 
haver dois prefácios um do próprio autor e outro alógrafo, 
prefácio e introdução, prefácio e posfácio. Este texto, nomeado 
por discurso liminar, pode receber vários parassinônimos como 
é o caso:

Introdução, prefácio, nota, noticias, aviso, apresentação, 
exame, preâmbulo, advertência, prelúdio, discurso 
preliminar, exórdio, proêmio e para o pósfacio: epílogo, 
pós-escrito, remate, fecho e outros. (GENETTE, 2009, 
p.145)

É característica do prefácio ser modifi cado de edição para 
edição, por isso pode-se observar que, na obra “O Menino 
Poeta”, em diferentes editoras, são apresentados diferentes 
prefácios e posfácios e a escrita foi feita por pessoas que 
diretamente tiveram uma forte relação com a autora Henriqueta 
Lisboa. A análise desses prefácios indica que há poetas e poetisas 
consagrados, autores de livros de literatura narrativa do Brasil 
e  do exterior, participando desse protocolo, como Bartolomeu 
Campos Queirós, Gabriela Mistral e Alaíde Lisboa, entre 
outros. O posicionamento desses autores no mundo literário 
ou educacional, assim como o conteúdo desses protocolos de 
leitura indicam leitores e usos. 

Esses paratextos podem se apresentar dentro da obra de forma 
diferenciada do texto central. Dessa forma, podem ser escritos 
com outro tipo de letra, a numeração pode ser feita em algarismos 
romanos, podem ter um título genérico e uma dedicatória extensa 
que também pode vir a ser considerada um prefácio. 

Na primeira edição(BEDESCHI) da obra “O Menino 
Poeta”, edição Mercado Aberto e Global não há presença de 

prefácio e pósfácio. Nas edições da Secretaria Estadual de 
Educação de Minas Gerais e Peirópolis há prefácio e pósfácio. 
Sendo que o prefácio da primeira não recebe este nome, mas 
pode ser considerado como tal, conforme já foi apontado acima. 

 
Supressões, acréscimos e sua relação com leitor pretendido

Quando se constrói uma obra literária são produzidas 
estratégias para se chegar a um leitor. Os aspectos gráfi cos e visuais 
podem infl uenciar o acesso de leitores bem como a permanência 
de uma obra ao longo dos anos. De acordo com Chartier (1994), 
o tempo de permanência de uma obra na sociedade depende de 
vários fatores relacionados aos níveis de relações estabelecidas 
com o social, o histórico e o econômico. Então, cada obra possui 
um tempo de permanência diferenciado e pode fazer com que a 
mensagem contida no livro seja transmitida para diferentes tipos 
de leitores em diferentes épocas. 

Para terminar este início de análises da obra “O Menino 
Poeta”, apresentamos neste tópico aquilo que chama grande 
atenção na comparação entre os exemplares. O número 
de páginas de uma mesma obra, em diferentes edições de 
editoras diferentes, varia signifi cativamente, o que nos leva a 
pensar em possibilidades e estratégias de edição para alcançar 
determinados tipos de leitores. A seguir, o número de  páginas 
dos volumes analisados:

EDITORA ANO DE 
PUBLICAÇÃO

NÚMERO DE 
PÁGINAS

Bedeschi 1943 128

Secretaria do Estado 
de Minas Gerais

1975 213

Mercado aberto 1986, 1991,1998, 
2001

54

Global Editora 2003 13

Peirópolis 2008 117
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A variação de número de páginas, neste contexto, pode 
acontecer em função de diferentes aspectos do impresso, como 
a organização do texto e imagens, a disposição das páginas, 
bem como a inserção de comentários e apresentações. Essas 
diferenças de número de páginas podem designar supressão de 
textos, diminuição ou aumento no tamanho das fontes e das 
ilustrações, assim como agrupamentos de textos na mesma 
página ou expansão de apenas um poema, no caso da edição 
da Editora Global, que acaba se constituindo em um livro. 
Observa-se que na primeira edição da obra (Bedeschi, 1943), 
não estão presentes 8 poesias(Divertimento, Os carneirinhos, 
Cantiga de Vila-Bela, Repouso, Canoa, Os burrinhos, O 
palhaço, Liberdade) que foram acrescidas nas obras das 
editoras Secretaria do Estado de Minas Gerais, Mercado Aberto 
e Peirópolis. Surge a necessidade de investigar os motivos que 
levaram a estes acréscimos em edições que não correspondem à 
sua primeira versão. A seguir, apresenta-se quadro comparativo 
com o número de poesias na editora Bedeschi em relação aos 
acréscimos e supressões nas outras edições das editoras. 

BEDE-
SCHI

Secretaria 
do 

Estado de 
Minas 
Gerais

Mercado 
Aberto

Editora 
Global 

Peirópolis

56 poesias;
Índice;

- Introdução 
Metodoló-
gica;
- Biblio-
grafi a da 
Autora;
- Acrés-
cimo de 8 
poesias; 
- Considera-
ções

- Acréscimo 
de 8 poesias

- Supressão 
de 55 
poesias

Prefácio; 
Acréscimo 
de 8 poesias
Posfácio;
Notas de 
orelha;
Comentá-
rios sobre a 
autora.

Na obra em análise, observa-se que a variação do número 
de páginas pode ocorrer por três grandes motivos. O primeiro 
deles é o tamanho do livro e a organização das poesias e das 
ilustrações ao longo da obra. Observa-se na primeira edição 
da obra (Bedeschi, 1943) que o tamanho do livro é pequeno, 
há apenas uma poesia em cada página e não há nenhum tipo 
de ilustração. Na edição da Secretaria do Estado de Minas 
Gerais(1975) e a edição da Peirópolis (2008)  as poesias 
também são organizadas uma em cada página, seguidas de 
suas ilustrações. Já na editora Mercado Aberto, as poesias 
ocupam as mesmas páginas e não há ilustração para cada 
poesia, mas sim para o conjunto das poesias que estão nas 
mesmas páginas. A apresentação das poesias em páginas 
separadas permite o texto seja mais arejado, com espaços 
em branco, evitando-se o excesso de informações na leitura 
de uma mesma página.

O segundo aspecto refere-se à quantidade de poesias 
nas edições. A editora Global(2003) se diferencia na sua 
publicação, por apresentar apenas a poesia que deu nome ao 
livro “O Menino Poeta”: há uma redução drástica de texto ao 
mesmo tempo em que há uma expansão do poema pelas páginas 
ilustradas. Este fato pode ser pensado em relação ao público  a 
que se destina a obra. De acordo com a Fundação Nacional do 
livro Infantil Juvenil (FNLIJ) esta obra ganhou o prêmio de 
poesia em 2004 e faz parte do PNBE (Programa Nacional de 
Biblioteca na Escola) da educação infantil.  

A edição da Bedeschi contém 58 poesias, as edições 
da Secretaria do Estado de Minas Gerais, Mercado Aberto 
e Peirópolis possuem 66 poesias, ou seja, 8 poesias foram 
acrescidas ao longo das publicações desde a primeira versão 
da obra.  Observa-se que na página 207 da edição da Secretaria 
do Estado de Minas Gerais há uma nota que diz: “Esta edição 
foi acrescida dos seguintes poemas: 1-Divertimento, 2-Os 
carneirinhos, 3-Cantiga de Vila-Bela, 4-Repouso, 5-Canoa, 
6-Os burrinhos, 7-O palhaço, 8-Liberdade. É a partir desta 
edição que as poesias são acrescidas nas demais, exceto na 
edição da Global. Resta explorar a relação desse acréscimo 
com uma mudança no público leitor das obras: criança, jovem 
ou adultos. 
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A presença de outros paratextos dentro da obra confi guram 
o terceiro aspecto. Há intenções claramente evidenciadas com 
a inserção de novos elementos no interior da obra com o intuito 
de se focar em determinados tipos de leitores. Observa-se 
que a edição da Secretaria do Estado de Minas Gerais (1975) 
cujo subtítulo é “Edição Especial Ampliada” acrescenta em 
seu interior: Apresentação, Bibliografi a da autora, Introdução 
Metodológica, escrita por Alaíde Lisboa, e Considerações 
escrita por Gabriela Mistral. Esses acréscimos em uma edição 
especial feita pela Secretaria Estadual de Educação nos faz 
pensar que os leitores-modelos desta obra são os professores 
que poderiam estudar e trabalhar com as poesias apresentadas 
no contexto escolar com uma obra mais didática voltada para 
o professor. 

A ausência de acréscimos nas edições da Mercado Aberto 
também nos remete a um diferente tipo de leitor que não tem 
interesse em conhecer aspectos metodológicos e outros da obra, 
a não ser o conteúdo central da obra literária. Para confi rmar 
podemos apresentar mais informações da FNLIJ2 em que esta 
edição da obra “O Menino Poeta” fez parte do Projeto “Meu 
livro, meu companheiro” em 1988, ou seja, obra voltada para 
pequenos leitores.

Na edição da editora Peirópolis encontramos notas sobre 
a obra e a autora nas orelhas de página, comentários sobre a 
autora na 4ª página e no fi nal do livro, o prefácio escrito por 
um poeta consagrado, Bartolomeu Campos de Queiros e o 
posfácio escrito por Gabriela Mistral  também reconhecida 
internacionalmente. O público desta obra também difere das 
outras por ser um público mais jovem, que busca por maiores 
informações e se dispõe a adentrar em novas possibilidades 
de leitura literária.  Esta edição foi selecionada para o PNBE 
(2010-Jovens e adultos), sendo altamente recomendável pela 
FNLIJ na categoria poesia em 2009 e recebeu o Prêmio de livro 
do Ano FNLIJ também em 2009, na categoria poesia. 

Diferentes edições de uma mesma obra se organizam de 
formas distintas, buscando construir diferentes leitores-modelos 
e a conquista de novos leitores com suas particularidades. 

Considerações fi nais

Neste trabalho não foram analisados todos os paratextos 
presentes na obra “O Menino Poeta”, mas tentamos apresentar 
uma análise panorâmica que traz possibilidades para novas 
refl exões. O que é signifi cativo pensar é que o paratexto precisa 
convidar o leitor a ter um contato profundo com o texto que se 
refere. E nesse sentido, o paratexto pode garantir que este leitor 
seja verdadeiramente um leitor de uma dada obra.

Quando se constrói uma obra literária são  produzidas 
estratégias para se chegar a um leitor. Os aspectos gráfi cos e 
visuais podem infl uenciar o acesso de leitores, assim como a 
permanência de uma obra ao longo de signifi cativos anos de 
sua circulação 

 Observa-se que a obra o “Menino Poeta”, ao longo 
de sua circulação,  apresenta diferentes possibilidades para 
novos e velhos leitores e, com diferentes edições de editoras 
diferenciadas assegura um extenso período de circulação. 
Darnton(1990), nos convida a refl etir sobre a importância 
dessas análises realizadas a fi m de haver maior compreensão 
sobre os caminhos percorridos pelo livro até chegar ao leitor 
e à leitura. Cada passo dado nessas análises e refl exões é um 
marco signifi cativo para a história da sociedade, dos impressos 
e da literatura.  

 Estudar uma obra em suas diferentes versões possibilita 
compreender a construção de uma cultura que dialoga e 
transforma a sociedade na qual se está inserida. Em uma obra, 
é provável encontrar muitas representações, pensamentos e 
expressões sobre como se vê e como se atua na sociedade. A 
refl exão sobre a obra que circula socialmente nos traz elementos 
signifi cativos para a compreensão da cultura escrita na qual os 
leitores literários se inserem. 
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Resumo

O estudo tem o intuito de compreender como se constitui o 
imaginário social sobre o terrorismo a partir das visões postas 
pelos veículos de comunicação. O campo que sustenta a análise 
é evento de “11 de Setembro”, que completou uma década em 
2011. Para que isso fosse possível, buscamos estabelecer algumas 
relações entre a confi guração do imaginário social e a infl uência das 
imagens e dos textos veiculadas pela imprensa, a partir do evento 
conhecido como “11 de setembro”, levando em consideração o uso 
das tecnologias utilizadas pelos veículos de comunicação. Através 
de uma análise panorâmica a respeito do papel do entretenimento 
na mídia contemporânea e do modo pelo qual a imprensa veicula as 
notícias, pudemos compreender algumas implicações relativas às 
transmissões feitas pela televisão e pelos textos jornalísticos para 
a formação de uma visão homogênea de um conjunto de ideias 
ligadas ao mundo islâmico, uma vez que centramos a análise nos 
ataques ao World Trade Center e ao Pentágono, em 11 de setembro 
de 2001.

Palavras-chave

Imaginário social; mídia; terrorismo.

Abstract

The paper has the intention of understand how the social 
imaginary is constituted about terrorism from visions of 
media. The place that support the analyze is “September 
11”, that complete a decade in 2011. To make this possible, 
we established some relations between the confi guration of 
social imaginary and the infl uence of the images and the texts 
transmitted by the press, from the event known as “September 
11”, taking into account the use of new technologies used 
for the media. Across a panoramic analyze about the 
importance of entertainment in contemporary media and the 
manner in which press transmit news, we could understand 
some implications about the television transmissions and 
journalistic text for an homogeneous vision of a conjunct 
of ideas connected to islamic world, because we focused 
the analyze in the attacks against World Trade Center and 
Pentagon, in September, 11 of 2001.

Keywords

Social imaginary; media; terrorism.
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Introdução:

Segundo Otávio Ianni (2004), os séculos XX e XXI podem 
ser caracterizados pela entrada em curso de uma “guerra 
civil permanente”, alicerçada nos princípios de um mundo 
que se interconecta em questão de segundos com o uso dos 
instrumentos midiáticos. Dessa forma, as revoluções e contra-
revoluções transbordam as fronteiras nacionais, alcançando os 
limites intercontinentais, pois “os mesmos nexos constitutivos 
das relações, processos e estruturas sociais que se desenvolvem 
com a globalização, tanto alimentam a integração como a 
revolução.” (IANNI, 2004, p.18)

Parte dos veículos midiáticos acaba criando uma “censura 
invisível” que justifi ca o modo como atualmente formou-se 
uma sociedade moldada a partir de uma estrutura compreendida 
como uma “aldeia global”. Nessa mesma linha, Primo (1997) 
defende a ideia de que o próprio conceito de “comunidade” 
vem sofrendo modifi cações, uma vez que não se refere mais a 
pessoas que ocupam o mesmo espaço demográfi co.

Desse processo surge uma cultura de massa, que é infl uenciada 
pelas tecnologias criadas a favor da mídia. Essas tecnologias perdem 
parte de sua autonomia ao entregar-se a uma lógica capitalista, na 
qual os assuntos, o tempo e o tratamento dado a esses assuntos são 
impostos, em certa medida, pelos veículos midiáticos. A respeito, 
Bourdieu (1997, p.22) assegura que:

“A violência simbólica é uma violência que se exerce com 
a cumplicidade tácita dos que a sofrem e também, com 
frequência, dos que a exercem, na medida em que uns e 
outros são inconscientes de exercê-la ou de sofrê-la.”

Isso terá implicações importantes na forma como se 
constroem as “ideologias geográfi cas”, uma vez que nem todos 
os indivíduos recebem as informações da mesma maneira. Isso 
porque a imprensa comporta-se de modos diferentes em função 
do espaço do qual faz parte e da forma de acesso aos meios de 
comunicação por parte das pessoas.

Sabemos que o modo pelo qual as informações são analisadas 
pelos veículos midiáticos e repassadas ao telespectador/leitor 

são dependentes da lógica do espaço em que a imprensa está 
inserida. Dessa forma, uma mesma informação pode ser 
noticiada de maneiras completamente diferentes, dependendo 
da intencionalidade, das forças externas do espaço e da 
orientação política da imprensa. 

Através do modo como as notícias são veiculadas, a 
mídia tem em suas mãos o poder de orquestrar os eventos. 
Sobre isso, Santos (2011) auxilia-nos a compreender como 
se dá esse processo ao analisar a maneira como a informação 
é veiculada, enquanto um dos elementos constituintes da 
globalização. O autor defende a ideia de que a mídia não 
nos oferece o fato, mas uma interpretação dele, através 
da notícia. Nesse sentido, fato e notícia não têm o mesmo 
signifi cado.

Pensando na cobertura feita pela televisão no episódio 
histórico de “11 de setembro”, Rial (2003, p.7) vai ainda mais 
longe, ao nos colocar que a notícia veiculada é, na maioria das 
vezes, homogeneizada dentro de cada espaço, pois apesar de 
haver uma cobertura mais ou menos padrão com relação aos 
assuntos desse evento, tais notícias ganham contornos próprios 
em alguns locais, dependendo de sua orientação política.

A temática, inserida nesse contexto, deve ainda ter em 
consideração que a mídia faz uso de um sem-número de 
documentários – veiculados pela televisão e pela internet, seja 
através de sites de divulgação científi ca, seja através de redes 
sociais – e de muitos textos jornalísticos, apresentados em 
jornais e revistas, forjando formas de compreensão da realidade 
que justifi cam ideias equivocadas a respeito de alguns assuntos; 
e que, em certa medida, garantem uma mesma visão, assimilada 
cotidianamente pela população em geral, proporcionando uma 
forma coletiva de compreensão da realidade.

“Se fôssemos julgar pelas imagens mostradas nessas 
redes o mundo islâmico seria formado por seres humanos 
sempre agrupados, permanentemente gritando, com 
as mãos erguidas ameaçadoramente, barbudos, que 
portam fotos de Bin Laden, que jamais andam ou falam 
individualmente, com soldados correndo atrás deles.” 
(RIAL, 2003, p. 10)
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O papel da mídia para a formação cultural dos indivíduos 
- informação X entretenimento?

Burke (2006) defende que a informação nem sempre teve 
o mesmo signifi cado. No período que antecedeu a Revolução 
Industrial ela era veiculada em espaços bastante específi cos, 
como as bibliotecas, os teatros e os museus, os quais eram 
frequentados apenas pela elite. Como esses espaços de 
circulação da informação surgiram primeiro no “velho mundo” 
e só chegaram aos demais locais séculos depois, a própria 
informação, assim sistematizada, demorou algum tempo para 
chegar às “colônias”.

Após a Revolução Industrial, no entanto, houve uma 
mudança na relação espaço-tempo, com o advento das 
tecnologias ligadas aos transportes e às telecomunicações. O 
mundo se tornou mais “rápido” e as distâncias diminuíram. 
Assim, a informação passou a abranger um número maior de 
pessoas e em espaços de tempo cada vez mais curtos. Como 
parte dessa mudança na aquisição da informação, o acesso à 
educação formal passou a ser obrigatório na Grã-Bretanha a 
partir de 1800, como resultado da necessidade de se formar 
indivíduos capazes de trabalhar nas indústrias.

No fi nal do século XX, alguns esportes, como o futebol, por 
exemplo, ganharam status de “trabalho”: os jogadores passaram 
a ter um salário e a se sustentar com essa função. Dessa forma, 
o esporte ganhou importância na programação da televisão e 
espaço nos jornais e revistas. A partir disso, o entretenimento 
passou a fi gurar como ator principal na imprensa escrita e 
falada e assim surgiram as primeiras emissoras de TV, jornais e 
revistas especializadas em esportes, novelas, vida dos famosos, 
enfi m, entretenimentos para todos os gostos e idades. Isso se 
tornou um problema a partir do momento em que esse tipo de 
imprensa passou a concorrer com aquela que busca, de fato, 
informar e educar.

“As linhas divisórias entre informação e entretenimento 
tornaram-se cada vez mais embaçadas durante as 
décadas de 1950 e 1960, tanto na imprensa escrita 
quanto na mídia eletrônica.” (BURKE, 2006, p.191)

A necessidade de se buscar o “furo”, o “sensacional”, surge 
da preocupação em transmitir a notícia de modo que ela chame 
a atenção do leitor/telespectador. E para isso, a mídia faz uso de 
inúmeras técnicas de fotografi a, textos e edição de vídeos: “na 
ausência da manifestação, a câmera a gera”. (Rial, 2003, p.10)

Essa busca pelo “sensacional” é vivida cada vez mais de 
perto pela população em geral. É comum nesse tipo de cobertura 
jornalística, a imprensa utilizar imagens amadoras, sejam elas de 
fotografi a ou de vídeos, feitos por aqueles que estavam no local 
no momento do acontecimento e que, através de seus celulares, 
conseguiram registrar o fato. Essas imagens muitas vezes são 
compradas pela imprensa que ganham o direito de veiculá-las 
livremente. O acesso a esse tipo de imagem é muito fácil também 
na internet, onde as pessoas postam seus vídeos e fotografi as e, os 
demais, ganham o direito de comentá-las, sendo que para isso, na 
maioria das vezes, podem fazê-lo anonimamente.

Dessa forma, confi gura-se uma nova modalidade de 
leitor/telespectador, que é aquele que participa “ativamente” 
da veiculação da notícia. Isso tem uma implicação social 
importante, pois tais registros, feitos por anônimos, parecem 
ganhar credibilidade aos olhos da população em geral, uma 
vez que as pessoas passam a participar de todo o processo de 
seleção das imagens. No entanto, o modo como essas imagens 
serão veiculadas é determinado pela imprensa, que tem o direito 
sobre aquele produto, salvo no caso da internet. 

A cobertura jornalística é feita utilizando os repórteres no local e 
momento dos acontecimentos, enfatizando os riscos que os mesmos 
correm para noticiar o confl ito, trazendo a fi gura do repórter como 
“herói” a serviço da coleta de dados e informações verdadeiros e 
em tempo real. Assim, cria-se uma imagem da imprensa neutra, 
que busca a verdade para transmiti-la ao telespectador/leitor. A 
notícia, portanto, fi ca livre de qualquer questionamento.

O evento de “11 DE SETEMBRO” e a construção do 
imaginário social:

 
O evento conhecido como “11 de setembro” pode ser 

tratado como uma guerra de cunho muito mais ideológico, que 
militar. De fato, devido à importância que ganhou a mídia nas 
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últimas décadas, motivada pela sua grande difusão entre todos 
os grupos sociais, esse evento tem nas imagens o seu principal 
motivador. Isso foi possível devido à presença maciça da mídia 
na cobertura tanto dos ataques ao World Trade Center - WTC- e 
ao Pentágono, quanto dos confl itos posteriores ligados a eles: 
guerra contra o Afeganistão e contra o Iraque. 

A compreensão de como se constitui o imaginário social 
sobre o terrorismo a partir do evento de “11 de Setembro”, exige 
a resposta de algumas questões que nos tocam, que são: 1) seria 
essa “guerra de imagens” (Rial, 2003) capaz de infl uenciar o 
imaginário social sobre o terrorismo? 2) Qual o papel da mídia 
na construção social do conceito de terrorismo na atualidade?

O que percebemos é que a própria evolução da televisão se dá a 
partir da transmissão de confl itos, pois esses passam a ser veiculados 
de forma sensacionalista, ganhando “status” de grandes eventos. 
Além disso, as imagens veiculadas pela mídia podem induzir a 
opinião do leitor, criando cenários que, nem sempre, são os reais.

Ao analisar como os ataques terroristas de “11 de setembro” 
foram noticiados, Rial (2003) notou que os repórteres faziam 
uso de eufemismos para falar dos mortos no Afeganistão, 
referindo-se aos mesmos como “efeitos colaterais”. Era comum 
mostrar pessoas mortas no confl ito EUA – Afeganistão. Por 
outro lado, poucas pessoas mortas foram mostradas nos ataques 
ao WTC e ao Pentágono, como modo de manter a dignidade do 
povo “norte-americano”. 

Tais atitudes da imprensa, sem dúvida, criam uma opinião 
coletiva do confl ito para o mundo ocidental que deve ser 
considerada, principalmente porque é através desses meios de 
comunicação que a sociedade em geral adquire informações e 
acaba se moldando.

No ano de 2011, período em que os ataques “terroristas” 
completaram 10 anos, a imprensa brasileira retomou o assunto, 
através de documentários que mostravam novamente as imagens 
dos ataques, entrevistas com especialistas e celebridades 
comentando o que faziam quando receberam a notícia. Isso nos 
parece uma forma de fazer as pessoas reviverem tais emoções, 
infl uenciadas por aquilo que os “famosos” declaram.

A busca pelo aumento da audiência por parte da televisão e 
pelo aumento da vendagem por parte das revistas e dos jornais, 

juntamente com a evolução tecnológica dos instrumentos que 
captam as imagens, tem alterado o modo como a mídia veicula 
as notícias. Isso sem falar na internet, que tem o diferencial, 
ainda, de publicar através do anonimato.

Isso tem criado maneiras de compreensão da realidade 
estereotipadas, que faz com que a própria forma de conhecer 
possa ser questionada: o conhecimento é “descoberto” ou 
“inventado”? Inventado em detrimento de um conjunto de 
imagens que atrai olhares, talvez.

A compreensão das implicações dessa nova forma de 
se “fazer notícia” passa por um estudo da ideia de como se 
constrói o conhecimento dentro da sociedade contemporânea. 
E permite a compreensão de como as novas tecnologias ligadas 
à mídia se inserem em uma estrutura social que, nos parece, 
prioriza o entretenimento, mesmo em eventos de guerra. Para 
que essa análise seja correta é preciso levar em consideração a 
importância da informação na produção desse conhecimento, 
assim como as estruturas que perpassam a aquisição de tal 
informação.

Não podemos deixar de lado, ainda, o fato de que a notícia, 
no sentido por nós aqui trabalhado, pode ser questionada, à 
medida que carrega consigo um conjunto de ideias ligadas ao 
posicionamento político da imprensa e do espaço em que ela 
se insere.
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Resumo

Neste artigo apresentaremos os resultados alcançados no 
mapeamento e descrição da atuação da Biblioteca do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Campus 
Goiânia, na formação de leitores em cursos de Nível Médio 
Integrado (Ensino Médio e Curso Técnico), como produto fi nal 
do projeto de pesquisa selecionado pelo Programa de Iniciação 
Científi ca Júnior da referida instituição. Para o referido 
mapeamento utilizou-se questionários aplicados entre alunos, 
professores e funcionários a fi m de identifi car interesses e ações 
de leitura que são ou poderiam ser efetivas pela e na Biblioteca 
do IFG, bem como identifi car problemas na atuação de tal setor 
e apontar possíveis estratégias e soluções para os mesmos. 
A conclusão do trabalho nos leva a defender a relevância da 
Leitura Literária na formação humana em geral, especialmente 
em uma instituição de referencia para a educação regional, 
tomando como base as pesquisas dos Estudos Literários, bem 
como as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino 
Médio.

Palavras-chave

Leitura; literatura; leitor; biblioteca. 

Resumen

En este trabajo se presentan los resultados de la cartografía 
y la descripción de la obra de la Biblioteca del Instituto Federal 
de Educación, Ciencia y Tecnología de Goiás, Goiânia Campus, 
en la formación de lectores en los cursos de nivel integrados 
Media (Bachillerato y Curso Técnico) como producto fi nal 
el proyecto de investigación seleccionado por el Junior de 
Iniciación del Programa Científi co de la institución. Para la 
asignación que se utilizaron cuestionarios entre los estudiantes, 
profesores y personal para identifi car los intereses y leer las 
acciones que son o pueden ser efi caces por la Biblioteca y el 
IFG, así como identifi car los problemas en el desempeño de 
este sector e identifi car las posibles estrategias y soluciones 
a ellos. La fi nalización de la obra nos lleva a defender la 
importancia de la lectura literaria en el desarrollo humano en 
general, especialmente en una institución de referencia para la 
educación regional, basado en encuestas de Estudios Literarios 
y de las Directrices Curriculares Nacionales para la Educación 
Secundaria.

Palabras-clave

Lectura; la literatura; los lectores; la biblioteca.
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A pesquisa aqui apresentada objetivou, a priori, investigar 
como a Biblioteca do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia de Goiás (doravante IFG), Campus Goiânia, 
contribui para a formação do leitor nessa instituição. Para 
tanto, realizamos uma investigação de natureza qualitativa, 
a fi m de discutir e descobrir em entrevistas e na aplicação 
de questionários, que tipo de leitura fazem os alunos dos 
cursos do IFG e porque a fazem, quais livros são lidos por 
eles, que tipo de relação tem esses sujeitos com a leitura e a 
escrita, especialmente com a obra literária e, a partir de tais 
dados, fomentar encaminhamentos que permitam uma melhor 
utilização da biblioteca na perspectiva da formação do leitor e 
da garantia de acesso a obras literárias. 

Em uma primeira etapa de fundamentação teórica, 
identifi camos que o propósito básico da biblioteca escolar é de 
constituir o centro de leitura e orientação de estudos de alunos e 
ex-alunos, além de funcionar como espaço de consulta e estudos 
de docentes e demais servidores da escola. Ademais, a biblioteca 
deve ampliar conhecimentos, fornecer cultura, material e ambiente 
aos alunos e professores e, segundo Silva (2003), para que isso 
aconteça é preciso um trabalho conjunto entre o bibliotecário e o 
professor. Em consonância com tal visão, Pereira (2006) afi rma 
que a biblioteca não deve apenas armazenar os livros, mas sim 
servir de espaço para a leitura e interação de conhecimentos, ou 
seja, para a troca de experiências dos leitores. 

De acordo com uma pesquisa realizada em 2002, cujos 
resultados foram divulgados e interpretados no livro Por 
uma política de formação de leitores (PEREIRA, 2006), os 
brasileiros mais instruídos, capazes de compreender o texto 
escrito (cerca de 35% dos entrevistados) leem bastante, o que 
derruba o mito de que “o brasileiro não gosta de ler”; outra 
conclusão é de que o baixo índice de escolaridade, a falta de 
qualidade de ensino e as más condições de acesso ao livro estão 
na raiz dos problemas de leitura no Brasil.

Sintetizando as formulações teóricas da pesquisa, cabe 
ressaltar o que propõe as Orientações Curriculares para o Ensino 
Médio: qualquer que seja a concepção que se tenha, como 
prática escolar, a leitura passa por processos de pedagogização, 
que exige um constante diagnóstico dos interesses dos alunos, 

considerando a heterogeneidade dos leitores e a multiplicidade 
de obras literárias que lhes podem ser indicadas. Afi nal, 
um dos trabalhos da escola é conseguir, gradativamente, a 
transformação do hábito de ler em um comportamento que 
perdurará mesmo quando esses alunos concluírem seus cursos 
(BRASIL, 2002). A leitura é uma das atividades que alimentam 
o pensamento, pois, como afi rma Martins, “Saber ler e escrever, 
já entre gregos e romanos, signifi cava possuir as bases de uma 
educação adequada para a vida” (1994, p. 22). Portanto, em 
toda a história da humanidade, desde a invenção da escrita, 
ler é uma habilidade decisiva e contribui para o aprendizado 
e descoberta de novos saberes, dessa forma, a escola não pode 
rejeitar a leitura a menos que abdique da sua condição primária 
de geradora e divulgadora dos conhecimentos fi losófi cos, 
científi cos, artísticos, etc. (NERY, 1989)

Sobre a leitura no IFG: uma breve descricão dos dados 
coletados entre alunos, professores e funcionários

Cumpre aqui destacar o papel da biblioteca escolar em 
promover o encontro entre docentes e discentes a fi m de 
valorizar a leitura literária. É lá que encontramos os livros que 
poderão, ao longo da vida do aluno, incentivá-lo a ler e, em 
fases mais avançadas, potencializar as habilidades de leitura e 
interpretação já desenvolvidas. Estamos descrevendo aqui uma 
biblioteca ideal, infelizmente uma realidade ainda distante da 
observada na maioria das escolas brasileiras, principalmente no 
quesito acervo: muitas obras relevantes para uma boa formação 
do leitor estão ausentes das suas prateleiras. 

Em nossa pesquisa, constatamos que a biblioteca do Instituto 
Federal de Goiás, apesar das obras disponibilizadas em seu acervo 
contemplarem vários gêneros e épocas literárias, ainda vive uma 
situação longe da ideal e por isso não tem atuado efi cientemente no 
papel de formadora de leitores. Isso ocorre porque, mesmo ciente 
do papel que deve desenvolver, a biblioteca do IFG não promove 
ações de incentivo à leitura devido a limitações como a falta de 
recursos, tanto tecnológicos, quanto humanos. 

Para melhor compreendermos o problema apontado, ao 
longo de nossa pesquisa elaboramos e aplicamos questionários 
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entre professores, alunos e funcionários do IFG. No total, foram 
entrevistados 88 alunos, 27 professores e 19 funcionários de 
diversos departamentos. Também entrevistamos o coordenador 
da biblioteca do Instituto, para sabermos o seu posicionamento 
sobre o papel da biblioteca e compararmos com a situação 
descrita pelos outros entrevistados. Os questionários (ver anexos 
1, 2 e 3) aplicados para professores, alunos e funcionários 
nos permitiram avaliar os interesses e difi culdades na leitura 
literária realizada por tais sujeitos, bem como a frequência de 
visitação à biblioteca e as críticas e sugestões dos mesmos em 
relação ao acervo e às ações desenvolvidas por tal setor. 

Alguns resultados merecem destaque, primeiro por 
confi rmarem nossa hipótese da importância da biblioteca 
para os alunos do Instituto e segundo por esclarecerem a real 
situação da relação biblioteca-comunidade escolar. 

De acordo com os dados coletados, os discentes são os 
que mais utilizam a biblioteca do IFG, principalmente para 
locação de livros, pesquisas e estudos individuais ou em grupo. 
Contudo, a leitura das obras literárias locadas não são feitas 
com frequência no espaço da biblioteca. Isto nos permite inferir 
que tal recinto não funciona adequadamente no incentivo à 
leitura, sendo interpretado pelos alunos como mero local de 
empréstimos e devolução de livros.

68% dos alunos entrevistados afi rmaram que locam livros 
literários frequentemente, destes, 34% o fazem semanalmente, 
17% quinzenalmente e os outros 17%, mensalmente. Vejamos, 
no gráfi co 1, a distribuição dos dados coletados:

Gráfi co 1 - 68% dos alunos locam livros com frequência na biblioteca

A frequência de empréstimos de livros dos alunos nos 
revela um interessante cenário: apesar dos problemas de leitura 
vivenciados pela sociedade brasileira, os alunos do IFG têm 
signifi cativo interesse em acessar as obras literárias como parte 
de sua formação escolar. 

Além da frequência de leitura, a pesquisa entre alunos 
permitiu identifi car um outro dado importante para o 
mapeamento do papel da biblioteca do IFG: quase metade dos 
alunos entrevistados aponta a biblioteca como a sua principal 
fonte de acesso a livros literários:

Gráfi co 2 - 43% dos discentes que locam livros o fazem da biblioteca

Logo, a leitura de livros literários pelos alunos entrevistados 
está diretamente ligada ao acervo da biblioteca do IFG. No gráfi co 
2, podemos perceber que 43% das leituras realizadas pelos alunos 
ocorrem a partir da locação de livros na escola. Tal dado reforça a 
importância da biblioteca escolar, pois ela é, para muitos alunos, 
a única fonte de leitura literária de boa qualidade. Porém, há uma 
diferença entre o acesso a obras e a efetiva leitura das mesmas. 
Até que ponto os empréstimos de livros na biblioteca implicam 
na formação de um leitor competente?

Para respondermos a tal questão, torna-se necessário 
observar as práticas de leitura e a relação do professor com 
a biblioteca. A partir da refl exão sobre a mediação de leitura 
pelo docente (SILVA, 2003), percebemos que muitas leituras 
inconclusas e a consequente rejeição a determinados obras 
(especialmente os clássicos da literatura), decorre da falta 
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de orientação no processo de seleção dos livros, papel que 
deveria ser desempenhado por professores e por funcionários 
responsáveis pela biblioteca.

Na tentativa de esclarecermos tal problemática, aplicamos 
questionários que mapeassem a relação dos professores e 
funcionários com a leitura, com a biblioteca, e com a formação de 
leitores no IFG.  O dado mais signifi cativo e surpreendente revela 
que os professores são os que menos frequentam a biblioteca do 
IFG: 29% a visitam mensalmente, 26% não visitam a biblioteca, e 
apenas 15% visitam semanalmente, como mostra o seguinte gráfi co:

Gráfi co 3 - 56% dos professores não visitam frequentemente a biblioteca

Os dados coletados nos permitem inferir que os professores, 
mesmo afi rmando ter consciência sobre a importância da 
biblioteca na vivência escolar do aluno, não participam desse 
espaço de forma efi ciente. Isso se revela na baixa visitação e/ou 
total ausência desse profi ssional em tal espaço, o que impede 
que a biblioteca cumpra seu papel de criar uma interação entre 
os discentes, docentes e funcionários.  Afi nal de contas, como 
criar um vínculo com um sujeito ausente? E mais, como os 
professores poderão se tornar agentes no incentivo à leitura 
se eles mesmos não utilizam esse recurso tão efi ciente que 
é a biblioteca? Se 43% dos alunos só acessam a leitura pelo 
acervo da biblioteca, mas os professores não sabem o que está 
disponível para empréstimo, como poderão auxiliar na escolha? 
Obviamente, não poderão. Não estarão aptos a contribuir para 
uma efi ciente formação de leitores no âmbito do IFG.

Por outro lado, os servidores administrativos são os que 
afi rmaram frequentar mais a biblioteca, apesar disso são os que 
menos leem, como podemos verifi car nos gráfi cos 4 e 5:

Gráfi co 4 - 53% dos funcionários dizem visitar a biblioteca com 
frequência

Gráfi co 5 - Em oposição ao dado anterior, 53% dos funcionários não 
leem frequentemente

Tal situação nos mostra que a biblioteca funciona, para 
tais sujeitos, como mera repartição pública, onde exercitam 
sua função burocrática. Longe do ideal, no qual a biblioteca 
fomentaria práticas de leitura, consulta ao acervo e mediação 
de leitura dos discentes, os funcionários apenas realizam 
ações de controle do acervo, manutenção da ordem e, quando 
muito, orientações sobre os locais em que os livros poderão 
ser encontrados. Esta pratica cria um ciclo vicioso: a biblioteca 
não pode desenvolver ações de leitura por não ter funcionários 
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capacitados para tal, e os funcionários não são capacitados por 
não existir fomento das práticas de leitura entre eles.

Porém, cabe aqui ressaltar que a formação do leitor 
não é responsabilidade total da biblioteca. Silva (2003) 
confi rma essa ideia ao dizer que a biblioteca deve estar sob 
a responsabilidade de todos que a usam, mas primeiramente 
de dois profi ssionais: o professor e o bibliotecário. Na busca 
de entender o papel do bibliotecário no IFG, realizamos uma 
entrevista com o coordenador da biblioteca, na qual coletamos 
dados esclarecedores sobre a problemática estudada.

 Tais dados mostram que não existe interação entre estes dois 
profi ssionais, professor e bibliotecário no Instituto. Segundo o 
entrevistado, o único momento em que há contato entre professores 
e bibliotecários do IFG é durante o período de ampliação de acervo, 
quando a comunidade escolar é convocada a participar da escolha 
de livros que serão adquiridos. Neste período, os professores 
apresentam indicações de obras que consideram importantes para 
sua área de atuação e para a formação dos alunos. 

Como se pode perceber, infelizmente a biblioteca é vista 
pelos professores apenas como um espaço de locação de livros 
e realização de tarefas por alunos, o que impede uma atuação 
efi ciente na formação de leitores. Ademais, mesmo nas escolhas 
e indicações individuais, já se percebe uma disparidade entre 
os interesses de leitura literária dos professores e dos alunos, 
como podemos observar nos seguintes gráfi cos: 

Gráfi co 6 – 98% dos professores preferem romances de autores 
contemporâneos

Gráfi co 7 – Ao contrário dos professores, os alunos tem interesse em 
diversos tipos de obras

A grande disparidade entre os interesses dos professores 
e alunos fi ca evidente ao compararmos o percentual de 
obras indicadas como preferência de leitura: 98% dos 
professores entrevistados afi rmaram preferir livros de autores 
contemporâneos, enquanto apenas 37% dos alunos preferem 
tal gênero. Os alunos demonstram um interesse bem mais 
diversifi cado que os professores, com a leitura de romances 
clássicos, livros históricos, auto-ajuda, entre outros. No enorme 
número de romances contemporâneos indicados como leitura 
pelos professores, encontramos as obras de best-seller, que são, 
em geral, os livros mais acessados no acervo da biblioteca. 

 Para formar um leitor crítico, capaz de escolher as melhores 
leituras, é necessária a apresentação de um leque diversifi cado 
de obras (que vão das obras clássicas às contemporâneas, 
passando por todos os gêneros: poesia, contos, crônicas, 
romances etc.), a preferência dos professores é, portanto, 
limitada. Em se tratando de docentes de um Instituto Federal, 
com uma formação ampliada (em geral, mestres e doutores), 
esperava-se um maior estímulo à leitura de clássicos literários 
e a diversidade de temas nas leituras por eles realizadas.

Sabemos que a biblioteca do IFG tem um bom acervo e 
também que a preferência dos professores infl uencia na indicação 
de obras que serão adquiridas, isso signifi ca que muitos dos livros 
que os alunos locam foram indicados pelos professores. Contudo, 
diversas obras de qualidade elevada (a exemplo de clássicos 
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como O grande Gatsby, de F.S. Fitzgerald, Obra Completa, de 
C. Drummond de Andrade, Vidas Secas, de Graciliano Ramos, 
entre outros), permanecem solitárias em suas estantes, enquanto 
obras como A Cabana , de William P. Young, Código da Vinci, de 
Dan Brown e séries como Crepúsculo, de Stephenie Meyer, entre 
outros, são avidamente locados pelos alunos. Não seria o caso 
dos professores, amparados em sua formação e conhecimento de 
mundo, discutirem com os alunos de modo a ampliar suas escolhas 
de leituras, usando o acervo da biblioteca como recurso? Um leitor 
que inicia a leitura de um best-seller como Crepúsculo, pode 
chegar à leitura de clássicos como Hamlet, de Shakespeare, ou 
Crime e Castigo, de F. Dostoiévsky, desde que receba a orientação 
e o estímulo necessários. É neste momento que, um professor com 
uma boa formação e conhecimento do acervo da biblioteca pode 
contribuir de forma signifi cativa na trajetória de leitura dos alunos.

Porém, de acordo com os dados coletados, as leituras 
literárias sugeridas aos alunos pelos professores tem sido, 
muitas vezes, apenas para avaliação e atribuição de notas. 
Assim a leitura literária torna-se uma atividade muitas vezes 
obrigatória, não proporcionando prazer, apesar de ampliar os 
conhecimentos considerados “escolares”. Na contramão disso, 
a maioria  dos alunos entende que proporcionar prazer, além de 
ampliar conhecimentos de mundo, é o fator mais importante 
da leitura. É uma inversão de interesses que revela mais 
uma disparidade entre a perspectiva docente e a necessidade 
discente. Nesta pesquisa, entendemos que o prazer da leitura 
é tão importante quanto o conhecimento que provém dela, por 
isso o estímulo à leitura deve, no contexto escolar, partir de 
um “prazer momentâneo” (como a leitura de um best-seller) 
e chegar ao “prazer durável” (o conhecimento proveniente de 
obras literárias de qualidade reconhecida). 

O sistema de acesso ao acervo da biblioteca do IFG: breve 
descrição e análise dos problemas observados

No que diz respeito aos aspectos materiais e tecnológicos, 
em entrevista realizada junto aos funcionários da Biblioteca, foi 
observado que a mesma não dispõe de um software adequado 
para consulta do acervo: o sistema utilizado foi desenvolvido 

pela Instituição sem a parceria com um analista de sistemas ou 
um bibliotecário, por isso não possui os formatos e protocolos 
adequados para atender às exigências essenciais de um software 
para bibliotecas. (BUCKLAND apud CAFÉ, 2001).

No quesito software, é necessário que o sistema de consulta 
ao acervo integre todas as funções da biblioteca, como catalogar, 
manter controle sobre a disponibilidade e localização da obra, 
atualizar dados sobre os usuários, entre outras. É necessário 
que se tenha um manual do sistema para que os usuários 
esclareçam possíveis dúvidas na sua utilização. Os recursos 
disponibilizados precisam respeitar princípios ergonômicos, 
como menu interativo e uma interface gráfi ca amigável, ou 
seja, de fácil manuseio.

O sistema também necessita funcionar via intranet (off-
line), ter velocidade de operação local e em rede e fazer leitura 
de código de barras além de possibilitar atualização dos dados 
em tempo real auxiliando o controle do acervo. Caso o sistema 
precise ser mudado, o mesmo deve dispor do formato MARC, 
que permite a migração de dados de um sistema para outro, este 
deve atender também o padrão ISO 2709 e o protocolo Z39.50, 
que permite o acesso ao catálogo da biblioteca local e o das 
maiores bibliotecas do mundo apartir da mesma interface.

Em se tratando da seleção e compra de livros para compor o 
acervo, o sistema deve controlar a situação (status) da obra, dos 
fornecedores, editores e doações á biblioteca. Ele deve conter 
informações como a categoria do empréstimo, se é domiciliar 
ou entre bibliotecas, apresentar um parâmetro para reserva, 
empréstimo e renovação de livros on-line e manter um cadastro 
de perfi s de usuários atualizado. Por fi m, este sistema deve 
comportar possibilidades de pesquisa sobre o tipo de documento, 
o número de chamada e idioma, além de ter um refi namento da 
busca por frase e capacidade de ordenar o catálogo de obras.

Boa parte dos itens apontados nos parágrafos anteriores 
não estão presentes no software utilizado pela biblioteca do 
IFG. Certamente essa disparidade decorre do fato do sistema 
do IFG ter sido desenvolvido pela própria instituição sem um 
diagnóstico efi ciente das necessidades da biblioteca. 

Outro problema é que a manutenção é feita no próprio 
Instituto, que não dispõe de recursos humanos sufi cientes 
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para sanar os defeitos e falhas do sistema, apesar das diversas 
atualizações feitas ao longo dos anos. Segundo nos afi rmou 
o coordenador da biblioteca, o MEC está desenvolvendo um 
software, mas ainda não há previsão para sua entrega e já existe 
um projeto de auto-atendimento a ser desenvolvido, porém há 
problemas de comunicação entre a máquina e a linguagem do 
sistema e assim, uma ferramenta que deveria facilitar a vida dos 
usuários, fi nda por afastá-los cada vez mais dos livros que estão 
disponíveis para consulta e leitura.

Infelizmente, são muitos problemas que terminam por 
difi cultar o uso do Sistema de Consulta e consequente acesso 
ao acervo da biblioteca. Dessa forma, ergue-se mais uma 
barreira para que o professor e o aluno conheçam e explorem 
adequadamente todos os recursos disponibilizados por tal 
setor. 

Considerações fi nais

Em nossa pesquisa, mediante a fundamentação teórica e os 
dados coletados junto à comunidade escolar, percebemos que 
a biblioteca do Instituto Federal de Goiás dispõe de um bom 
acervo e que os alunos do IFG têm interessena leitura literária. 
No entanto 32% dos alunos ainda não frequentam a biblioteca 
regularmente e espera-se que uma biblioteca nessas condições 
seja melhor utilizada por mais discentes. Isso confi rma o que já 
havíamos evidenciado antes: para que sejam formados leitores 
ativos e críticos, é necessária uma ação conjunta do professor 
com a biblioteca.

O professor precisa ser, para isso, um leitor regular, pois só 
assim poderá orientar os alunos nas suas descobertas literárias. 
É preciso também que ele conheça o acervo da biblioteca para 
que possa usufruir deste recurso tão efi ciente, o que é muito 
importante, pois, como descrevemos anteriormente, para muitos 
alunos a biblioteca é a única fonte de leitura de qualidade. 
Ademais, em conjunto com as expectativas e orientações do 
professor, é necessário que a biblioteca promova ações de 
integração e incentivo de leitura.

Em relação aos problemas de comunicação entre 
os professores e a biblioteca, é preciso que projetos de 

interação sejam pensados e executados pelos responsáveis, 
seja a coordenação da biblioteca, as coordenações de 
áreas, as coordenações de pesquisa e extensão, entre 
tantos outros que podem contribuir efetivamente para a 
resolução do problema. Um bom exemplo de projeto com 
tal fi nalidade consiste em planejar visitas guiadas ao acervo, 
com discussão sobre a importância das obras e autores 
que o compõem, primeiramente com os professores, e na 
sequência, multiplicando as discussões com os alunos. São 
ações simples, mas que demandam um trabalho conjunto 
entre os vários setores do Campus Goiânia.

É preciso também investir mais no sistema de consulta ao 
acervo da biblioteca, pois ele é uma ferramenta essencial para 
que os professores planejem melhor suas atividades de fomento 
à leitura e os alunos tornem-se cada vez mais autônomos em 
suas trajetórias de leituras.

Sabemos dos problemas de pessoal e de formação dos 
funcionários que trabalham na biblioteca. Assim, para garantir 
a quantidade e qualidade dos serviços prestados, o Campus 
Goiânia precisa investir na formação e contratação de servidores 
para o trabalho na biblioteca, pois eles deverão estar aptos a 
desenvolver ações de conscientização e eventos culturais para a 
promoção da leitura adequada entre os discentes. A partir destas 
modifi cações, seria possível realizar um melhor planejamento 
e incentivo para as ações de Letramento Literário do Instituto, 
em especial do investimento feito em livros, da relação entre 
professor e biblioteca, para que de fato a biblioteca atue como 
difusora do conhecimento e como centro de formação de 
leitores. 

Por fi m, queremos ressaltar, citando Britto (in SOUZA, 
2009), que deve-se inverter a lógica de que “leitura gera 
conhecimento”, para “conhecimento gera leitura”, o que exige 
da escola, e especialmente da biblioteca escolar, o compromisso 
de “oferecer objetos culturais além daqueles cotidianos, da 
cultura de massa, a fi m de não se submeter à lógica da literatura 
como entretenimento descomprometido”. Nesse sentido, 
a biblioteca pode se tornar um espaço de estudo e acesso ao 
conhecimento elaborado pela tradição ocidental, ou seja, às 
obras de referência da Literatura Brasileira e mundial.
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SOBRE OS PRAZERES NEGADOS: A LEITURA DE POESIA NO CONTEXTO ESCOLAR
Deusa Castro Barros1

Resumo

Neste artigo, apresentamos uma refl exão sobre a 
formação do leitor brasileiro, com o apontamento de algumas 
inquietações sobre a leitura de poesia no contexto escolar e os 
desdobramentos que o acesso a tal gênero permitem aos alunos 
do Ensino Médio. Os dados apresentados foram coletados em 
turmas de 2º ano do ensino médio técnico integrado, no IFG/
Goiânia, a partir da leitura de poemas de autores canônicos e 
com a fi nalidade de responder aos questionamentos aventados 
por alunos adolescente a respeito da pertinência da leitura de 
textos poéticos. Tomou-se como diretriz a ideia de que a prática 
de leitura de poesia precisa ser revestida da exploração dos 
elementos estéticos associados à refl exão que o texto poético 
estabelece sobre o mundo em que se insere. Concluímos que 
a recepção estética de poesia deve ter o seu lugar garantido 
na escola, uma vez que a poesia é parte relevante da cultura 
humana e que permite um gesto de atualidade em qualquer 
idade do mundo. 

Palavras-chave

Leitura de poesia; recepção estética; ensino médio.

1 - Professora do Instituto Federal de Goiás e Doutoranda no programa de Teoria Literária e Literaturas do Instituto de Letras da UnB. 

Resumen

En este artículo se presenta una refl exión sobre la formación 
del lector brasileño, con el nombramiento de una serie de 
preocupaciones acerca de la lectura de poesía en el contexto 
escolar y las consecuencias que el acceso a este género 
permiten a los estudiantes de la escuela secundaria. Los datos 
presentados fueron recogidos en grupos de 2 º año de educación 
secundaria técnica integrada en el IFG / Goiânia, de la lectura 
de poemas de autores canónicos y con el fi n de responder a 
las preguntas esgrimidas por los estudiantes adolescentes sobre 
la importancia de la lectura de textos poético. Se tomó como 
referencia la idea de que la práctica de la lectura de la poesía 
debe recurrir a la exploración de elementos estéticos asociados 
con la refl exión que el texto poético establece sobre el mundo 
en el que opera. Llegamos a la conclusión de que la recepción 
estética de la poesía debe de haber asegurado su lugar en la 
escuela, ya que la poesía es parte relevante de la cultura humana 
y permite un gesto identidad en el mundo de hoy.

Palabras-clave

Lectura de poesía; la estética de recepción; la escuela 
secundaria.
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Durante os primeiros anos escolares, quando as estratégias 
de ensino recuperam muito do funcionamento do brinquedo 
para apresentar novos conhecimentos, aproximar a leitura de 
textos poéticos com a perspectiva de diversão faz bastante 
sentido e, a priori, parece muito efi ciente, em função de um 
público infantil ao qual ainda é “permitido” pensar o mundo a 
partir do prazer. 

Contudo, a medida que o aluno cresce, são apresentadas 
novas perspectivas do saber, contrapondo um conhecimento 
racionalizado àquele outro lúdico e, nesse momento, o texto 
literário, em geral, e o poético, em particular, passa a ser 
associado a uma “perda de tempo”, ou apenas uma erudição 
excessiva para o mundo “prático”, um deslocamento da função 
social da escola de construir conhecimentos que instruam o 
mundo do aluno.

Dessa forma, a leitura de poemas na escola é marcada por 
fatores que, muitas vezes, mais afastam do que aproximam 
os possíveis leitores de tal gênero. Se para cada texto que se 
apresenta no espaço escolar há uma premissa de funcionalidade 
e pragmatismo, o poema, desde muito cedo é apresentado pela 
escola como um texto lúdico, fruitivo, marcadamente “sem 
função” no mundo. Paradoxalmente, espera-se que o aluno 
alcance alguma “erudição”, por isso ao ato de ler poemas 
também é acrescido os sentido de elevação, de complexidade 
linguística e técnica na aprendizagem da língua. 

É na adolescência, ou seja, no Ensino Médio, que o leitor 
de poesia – ou pelo menos o incipiente leitor - sofre uma cisão 
daquela imagem do poema construída na infância: focada em 
um pragmatismo escolar, o poema surge como material a ser 
decifrado por um leitor excelente. Despida da fruição, o poema 
agora é o algoz de uma lógica difi cilmente alcançada pelo 
aluno, uma refl exão tão elaborada sobre o mundo que extrapola  
as competências desenvolvidas. A fruição sai de cena, a 
racionalidade é exigida, no meio desse cabo de forca, a leitura 
de poesia muitas vezes se torna “tortura desnecessária” na visão 
dos sujeitos escolares – sejam eles professores ou alunos.

Quando orientamos o público adolescente nas atividades 
escolares que solicitam a leitura de poemas, instaura-se a 
rejeição ao gênero poético e são diversas as justifi cativas dos 

alunos para tal atitude: “o poema é difícil” e “o poema não 
tem sentido” ecoa entre aqueles que sentem o texto como uma 
armadilha para leitores juvenis; “é sentimental” ou “coisa de 
mulher”, “quem gosta de poema é ‘gay’”,  são justifi cativas 
muitas vezes apresentadas pelos garotos que excluem o poema 
das leituras aceitáveis para sua idade. Se de um lado o hermetismo 
que se ensina na escola transforma o poema em “uma coisa” 
para ilustrados, para intelectuais, de outro lado a pecha do 
“sentimentalista” – e a consequente “fragilidade” implícita na 
exposição de sentimentos – transforma o leitor de poemas em 
motivo de chacota entre os seus colegas que, inseridos em uma 
sociedade machista, rotulam o sentimento como um atributo 
“feminino” – seja na mulher, seja no homossexual – e portanto, 
um valor negativo, depreciativo, para o texto poético.

Situaremos essa explanação a partir da leitura de dois 
poemas realizada em turmas de adolescentes de 2º ano do Ensino 
Médio, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de Goiás: “No meio do caminho”, de Carlos Drummond de 
Andrade, e “Soneto da Fidelidade”, de Vinícius de Moraes. 

Ambos conhecidos e cultuados na Literatura Brasileira, 
tais autores e seus poemas são recorrentes em livros didáticos e 
coletâneas que circulam pela escola em turma de nível médio, 
além de provas de vestibulares e concursos pelo Brasil. Esses 
já seriam, pelo pragmatismo do espaço escolar, bons “motivos” 
para se ler tais textos em sala de aula, seguidos de uma série de 
exercícios de compreensão e análise dos poemas. Contudo, os 
textos foram apresentados para, em uma primeira apreciação, 
responder a dois questionamentos dos alunos: “por que os 
poemas são tão difíceis de entender?” e “os poemas precisam 
‘sempre’ falar de amor?” , e assim ilustrar a multiplicidade de 
temas e formas que um poema pode apresentar. 

O primeiro a ser lido foi o poema de Drummond, mas, 
antes da leitura, uma pergunta foi feita para os alunos: alguém 
consegue imaginar alguma coisa boa quando escuta/lê a palavra 
“pedra”? As respostas apontaram para sentidos conotativos e 
denotativos do vocábulo, delimitando um campo semântico 
que, via de regra, apontavam a palavra “pedra” como algo 
ruim, problemático, difícil, desconfortável, duro, entre outros 
adjetivos de semelhante teor. 



SOBRE OS PRAZERES NEGADOS: A LEITURA DE POESIA NO CONTEXTO ESCOLAR

350LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

Após essa breve “enquete”, a leitura foi feita pela professora, 
sem que os alunos tivessem os textos em mão. Explorar a leitura 
em voz alta permitiu que os alunos atentassem para a sonoridade 
e a repetição de estruturas no poema, antes mesmo que se dessem 
contas dos sentidos expressos pelos vocábulos. Ao fi nal da 
leitura, o poema causou risos. E assim pode-se voltar à questão 
inicial: se a palavra “pedra” tem sentido negativo – conforme 
apontado pela turma -, por que o riso ao fi nal da leitura? Resposta 
quase unânime: “porque é bobo, ridículo, uma repetição que não 
leva a nada”. Ou seja, o poema é uma “inutilidade”.

Por que ler poesia na escola? Por que ler obras que muitas 
vezes são veementemente rejeitadas por alunos? Qual a 
relevância de gastar preciosas horas das já poucas dedicadas à 
Língua Portuguesa para lançar “pérolas” a quem nem domina, 
muitas vezes, o idioma nos contextos pragmáticos? Essas são 
questões que ecoam nos corredores de escolas e secretarias de 
educação. Por que dar livro a quem vai trocá-los por balinhas, 
vendê-los a livreiros de sebos por preços irrisórios ou mesmo 
jogá-los nos cantos da escola ou de casa? Afi nal, que direito 
tem um discente que normalmente não consegue ler sílabas 
soltas de deparar-se com obras da “Alta” Literatura? “O 
direito à Literatura”, texto tão lido e comentado, do teórico 
e crítico Antonio Candido, pode orientar a formulação de 
resposta a essas questões, especialmente quando aponta a 
função humanizadora da Literatura. É preciso humanizar a 
sociedade contemporânea, tão perdida em obrigações, lucros 
e mercadorias, a sobrevivência em destaque, enquanto a 
mundivivência mais alargada fi ca em segundo plano, pois a 
vida comum vem se resumindo à fórmula: alfabetizar-se para 
ter um emprego suplanta o alfabetizar-se para ler e pensar 
o mundo em que se vive. Por isso a Literatura, que não tem 
“função” ou mesmo “resultado” imediato, é negada àquele que 
já não tem acesso a bens de consumo. Um livro negado, um 
poema ignorado, e o direito de ter acesso para poder escolher se 
esvai para muitos sujeitos que formam a comunidade escolar.

Cristóvão Tezza, escritor brasileiro, ao descrever a 
importância da leitura literária durante sua constituição como 
sujeito, afi rmou, durante uma entrevista à Folha de São Paulo, 
em 17 de fevereiro de 2008:

(…) começo por lembrar a importância em minha 
formação pessoal dos poemas de Carlos Drummond 
de Andrade, versos que ressoam até hoje como formas 
insubstituíveis de reconhecimento do mundo, na minha 
língua. A percepção da realidade pela voz de seus 
poemas criou um sistema de referências que nenhuma 
outra forma da linguagem − todas utilitárias, a serviço 
de algum objetivo imediato − seria capaz de dar. (...) 
Um bom texto literário não é apenas um sistema de 
referências descritivas, abstrato e redutível a um código 
− é uma voz pessoal que tem algo urgente a nos dizer, 
usando a nossa palavra.

E mais adiante

Com Drummond, Graciliano e Machado, aprendi 
fundamentalmente um modo de olhar o mundo, de 
perceber suas relações e sentir seus valores; eles 
sugeriam sutilmente quem eu era e onde eu estava. 
E com eles descobri e consolidei minha linguagem 
pessoal. Mas, é claro, como a literatura é o território das 
diferenças, ela revela milhares de modos de ver − cada 
bom escritor tem sua marca inconfundível, apresenta 
um repertório novo de referências e nos propõe um 
ângulo do olhar.

Em ambas as passagens do depoimento de Cristóvão Tezza, 
observa-se que para constituir sua descoberta de mundo, seu estar-
aqui, bem como para ter revelada sua identidade linguística mais 
ampla, digamos, brasileira, esse escritor não traz à lembrança, 
de imediato, representações textuais da vida pragmática; ele traz 
aquelas representações textuais que nos constituem no mundo 
pela afecção a partir da sonoridade da língua, a partir da imagem 
dada pelas expressões linguísticas esteticamente manuseadas 
para dizer o mundo – sobretudo, pela lembrança que diz respeito 
a Drummond. Já pela lembrança que diz respeito a Graciliano e a 
Machado, Tezza nos mostra como o texto de fi cção redimensiona 
nosso olhar, nossa percepção e nossa sensação sobre as coisas 
do mundo. É muito comum, aliás, não somente escritores como 
Cristóvão Tezza, mas também juízes, professores, advogados, 
cientistas, médicos e políticos, por exemplo, fazerem referência 
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direta e cuidada, ou pela menos menção, a poetas e fi ccionistas, 
ou a uma ou mais obras, e ainda a um poema em específi co, no 
que diz respeito a essa constituição do sujeito nos lances de sua 
identidade tanto individual quanto coletiva (social em específi co, 
e humana em geral).

De volta ao poema de Drummond, , e solicitados a pensarem 
os sentidos expressos pelas palavras, versos, estrofes, os alunos 
não conseguiam “dizer de sua compreensão” do texto. Mesmo 
reconhecendo a “obviedade” do texto, havia a difi culdade 
dialogar com o poema. O poema era, para os alunos, uma 
“coisa fácil-difícil”, uma armadilha planejada para que o leitor 
se perdesse e não conseguisse responder o “certo” da questão, 
uma “pegadinha” arquitetada por uma famigerada professora de 
língua portuguesa a fi m de mostrar sua competência linguística 
acima da média dos alunos. 

Na contramão dessas distorções, a leitura do poema 
permitiu mostrar a simplicidade do texto: poucas palavras, 
pouca adjetivação – “retinas fatigadas” é a única ocorrência 
de um modifi cador/adjetivador –, versos livres, clareza no 
vocabulário, etc. Nenhuma palavra desconhecida pela turma. 
Uma imagem clara de um homem que esbarra em uma pedra 
e dela não consegue se esquecer.  A saída era pensar o texto 
poético no contexto semântico proposto anteriormente: o que 
é uma pedra? Todos sabiam e já tinham apresentado as suas 
“defi nições” para tal palavra. Agora era hora de “colar” tais 
defi nições, montar o mosaico de sentidos que permitiria aos 
leitores sair da impressão de “texto ridículo” pra chegar a 
riqueza do “texto múltiplo”. Um exercício de leitura coletiva 
que nasceu para discutir a tal “complexidade” do poema, para 
desmistifi car o “hermetismo” e pensar a competência de leitura 
como um universo em expansão, com horizontes cada vez mais 
distendido a medida que se depara – e se aceita o desafi o – de 
novos textos.

Linguisticamente, o poema é síntese de muitos dizeres. 
O substantivo “pedra”, escolhido entre tantos da língua, 
desgastado pela repetição, desnudo de adjetivos, acompanhado 
da imobilidade do verbo “ter”, traduz “a falta de sentido na 
dor” que um capítulo inteiro de uma obra fi losófi ca ou cientifi ca 
talvez não abarcasse. Por que o poema não tem sentido? Porque 

quase sempre o leitor escolarizado se sente desautorizado para 
construí-lo. Mas, desafi ado à ação, esse mesmo leitor interpela a 
língua e o sistema escolar e constrói a sua própria refl exão sobre 
o fazer e o ser dentro de uma estrutura pedagogizante. E nesse 
processo pode encontrar a sua potência e se sentir autorizado a 
dizer-se sujeito ao mundo do poema e ao seu próprio mundo. 

Ao pensar a leitura do poema a partir dessa problemática, 
estamos desvendando os equívocos que a escola constrói ao 
apresentar o poema meramente pela fruição: poema é sim um 
prazer, mas um prazer que vem muitas vezes da dor de escalar 
a montanha e, meio “estropiado”, chegar ao cume e olhar a 
vastidão desconhecida. Um prazer que, infelizmente, tem sido 
alcançado por muito poucos leitores escolares.

O desfecho da leitura do poema de Drummond não se 
efetivou naquela aula. Na verdade, muitos alunos continuaram 
com a mesma indagação sobre a difi culdade de entender um 
texto que “poderia ser muito mais claro”, se o autor quisesse; 
porém, colocados diante da complexidade do poema, os alunos 
também identifi caram a complexidade da vida e da linguagem, 
como a materialidade da angústia diante de problemas que não 
serão resolvidos facilmente e que, em geral, marcam a trajetória 
do ser humano e determinam muitas de suas escolhas futuras – 
a pedra que tatua a retina do poeta.

A segunda leitura da qual nos utilizamos para pensar o leitor 
de poemas na escola contemporânea, “Soneto da fi delidade”, 
de Vinícius de Moraes, foi objeto de uma outra intervenção 
sobre as “defi nições” do poema dados pelos alunos: “a poesia 
é sentimental, por isso ‘afeminada’” e “ler poemas é coisa de 
mulher ou de homossexual”.

A história da leitura e dos leitores, tão bem descrita por 
Chartier (1998), muito nos diz sobre essa interpretação equivocada 
dos sujeitos contemporâneos: é perceptível na representação do 
leitor em pinturas do século XVIII e XIX que, para tal sujeito, ler 
era uma espécie de “mergulho solitário” nas próprias emoções 
ou “uma fuga da realidade”. São concepções reforçadas pela 
literatura Romântica e criticadas de forma contundente pelos 
romances Realistas (basta pensarmos em Emma Bovary ou 
Lucien, protagonistas dos romances de Flaubert e Balzac), e que 
ecoam ainda no imaginário do leitor do século XXI.
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O exemplo de Lucien, protagonista de As ilusões perdidas, 
de Balzac, é muito produtivo para pensarmos a “efeminização” 
do leitor de poemas refl etida nas falas e defi nições apresentadas 
por nossos alunos. Balzac, para caracterizar o poeta-
protagonista, nos apresenta tem uma riqueza de detalhes 
que enfatiza o “defeito do feminino”: sentimental demais, 
frágil demais, fútil demais, volúvel e instável nas decisões e 
julgamentos, inconsequente em tudo, o poeta é um sujeito que 
se perde por seus traços considerados “de mulher”. Estamos em 
meio a um discurso “machista” que, na obra de Balzac, serve 
bem aos propósitos do autor de nos provocar uma refl exão sobre 
os valores éticos (ou falta deles) da sociedade burguesa. Certo 
é que tal discurso também é desconstruído pelo autor ao nos 
apresentar, em As ilusões perdidas, um conjunto de mulheres 
fortes e determinadas que, por paixão ou por sabedoria, tentam 
impedir que valores muito caros – como afeto e decência –, se 
esvaiam em meio aos interesses econômicos. 

Contudo, aqui nos interessa a imagem de Lucien, poeta e pretenso 
dândi na Paris do século XIX, um belo e jovem leitor apaixonado 
por poesia e aspirante a escritor, de trejeitos afeminados,  um “tolo 
sonhador” que acaba devorado pelo mundo objetivo que o rodeia. 
Essa imagem expressa bem a ideia de “ausência” de pragmatismo 
e excesso de sentimentalismo no “leitor de poesia” imaginado pelo 
aluno adolescente do século XXI. Estranho é que esse discurso 
ainda permaneça na voz desses sujeitos contemporâneos, herdeiros 
(em tese) da refl exões modernas, das lutas sociais e das conquistas 
feministas. Uma excelente oportunidade de teorizarmos sobre os 
passos de formiga da humanidade, mas, por hora, queremos pensar 
na constituição desse (não)leitor de poemas que chega ao últimos 
anos da educação básica detentor de uma visão tão retrógrada do 
texto poético.

A leitura de “Soneto da Fidelidade” – um poema moderno 
que traz uma forma fi xa tão antiga e explora as rimas e a métrica 
a serviço de um tema ainda mais antigo, a eternidade do amor 
–, subverte a ideia do sentimentalismo poético pois, ao negar a 
eternidade e defender a fugacidade de um sentimento que, em 
geral, é associado à perenidade da divindade (especialmente a 
cristã), o poeta se apresenta como um homem que racionaliza o 
sentimento e assim revela, sem crises, o equilíbrio entre sentir 

e pensar. É sem dúvida uma excelente oportunidade de, pela 
leitura de um belíssimo poema da nossa literatura, belo em sua 
sonoridade, complexo em seu vocabulário e inversões, discutir a 
defi nição dada pelos alunos em relação ao “poema afeminado”, 
uma visão que, acreditamos, é uma diluição da critica à escolha 
dos sentimentos como melhor forma de apreensão do mundo, ou 
seja a velha dicotomia que nos acompanha desde a Antiguidade 
entre o Idealismo e o Materialismo.

A voz poética, no “Soneto da Fidelidade”, propõe uma 
subversão da lógica do sentimentalismo pois, mesmo diante 
de um sentimento tão incensado pela humanidade, propõe um 
equilíbrio entre a perspectiva idealista e materialista: a grandeza 
do amor é limitada pela condição humana, determinada pelas 
forças materiais e espirituais que – representadas na morte e na 
solidão – impulsionam a voz poética a aproveitar a intensidade  
do sentimento, sem a ilusão da perenidade do mesmo e cria o 
paradoxo do “eterno enquanto dure”. 

Obviamente que esse poema é devedor de toda uma 
tradição poética que explora as formas a serviço da ideia e, 
ao negar o “sentimentalismo”, revela a grande importância 
do “sentimento”. Com isso, o poema liberta o leitor da visão 
conservadora e sentimental, pois transforma o amor – principal 
“algema” no discurso amoroso: “eu te amo, então não me 
deixe” –, em escolha para os sujeitos, sejam eles masculinos ou 
femininos: o sentimento e a razão partilham o mesmo espaço. 

Durante a leitura e as conversas sobre o soneto, fi cou 
visível que o leitor do século XXI não mais se reconhece na 
fi gura do príncipe/princesa dos contos de fadas, do “felizes para 
sempre”, mas esse leitor também não está isento do desejo de 
perenidade, de eternização de seus sentimentos, tão perseguido 
pelo homem de todos os tempos. O paradoxo do “eterno 
enquanto dure” é  representativo da angústia contemporânea e, 
por isso, o que parecia a princípio como um “sentimentalismo 
de mulherzinha”, transformou-se em um “sentimento humano”. 
O sentimento expresso pelo poeta não é anacrônico, ele é a 
síntese um sujeito multifacetado do nosso tempo. 

O silêncio dos alunos após a nossa conversa sobre  “poema 
é coisa de mulher e gay” nos fez refl etir sobre a necessidade 
da pausa em uma discussão tão elaborada: não se apreende 
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tantas verdades em uma única aula, nem em uma única leitura. 
Muitas coisas poderiam ser ditas sobre sexismo, machismo e 
homofobia. Muitas discussões ainda ocorrerão em função de 
comportamentos e julgamentos equivocados que os alunos 
herdam de uma sociedade repleta de defeitos e incoerências. 
E certamente os poemas lidos ainda suscitarão muitas outras 
refl exões nos sujeitos leitores, mas, com certeza, as justifi cativas 
apresentadas no inicio da aula por muitos alunos como motivo 
de não leitura do texto poético foram desconstruídas de forma 
a garantir que, em outros espaços, a leitura de poesia não seja 
rotulada a partir da ignorância e do preconceito que estigmatiza 
e afasta adolescentes do texto poético. As duas refl exões aqui 
apresentadas, a partir da leitura dos poemas de Drummond 
e Vinícius de Moraes, ilustram bem que, na contramão dos 
preconceitos e das negativas de uma turma de 2º ano no Ensino 
Médio, ler poemas pode ser um interessante encontro do leitor 
adolescente com a sua própria humanidade.

Mediante esse cenário da humanização e da não-utilidade 
dos poemas, no sentido da vida pragmática, o que um poema 
faria em sala de aula, visto que nesse ambiente estamos diante 
de conteúdos, objetivos, sequência didática, referências, 
materiais e métodos, expectativas de sujeitos que, a princípio 
– conforme se disse –, veementemente rejeitam esse tipo de 
texto? O poema pode muito bem estar em sala de aula para que 
se experimente, aprecie-se e se discuta a oralidade da língua em 
diversas modalidades e variantes. Ele pode estar em sala de aula 
para que se potencialize o desenvolvimento de instrumentos de 
análise linguística e estilística, no sentido de aguçar o senso 
crítico para a valoração e a discussão sobre valores instituídos, 
bem como para desenvolver a habilidade de escrita a partir 
de certos recursos linguísticos e estilísticos que são próprios 
da poesia. O poema também pode alargar nosso horizonte de 
expectativa sobre o mundo, no sentido que ele não muda nossa 
percepção das coisas – pois as cores, depois da leitura de poesia, 
continuaram sendo percebidas como cores –, mas no sentido 
que ele muda nossa sensação e nosso entendimento sobre as 
coisas, afetando nosso modo de ser e de estar no mundo. E 
poder-se-ia arrolar uma infi nidade de possibilidades que dizem 
respeito ao poema em sala de aula.
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Resumo

Objetivou-se analisar se o Jornal Daqui é um meio 
informacional de inclusão das pessoas menos favorecidas 
fi nanceiramente. Para tanto, este trabalho buscou perceber a 
função do Jornal para sociedade. Nós prontifi camos em verifi car 
se o Jornal Daqui contribui para a formação do hábito de leitura e 
para a inclusão informacional: compreender os motivos que levam 
o leitor a adquirir esse jornal, identifi car quem são os leitores 
do Jornal Daqui, analisar se o jornal colabora para bagagem 
cultural do leitor, verifi car se o Jornal contribui para a busca de 
outras leituras. Para a fundamentação teórica foram buscadas 
teorias sobre a leitura, leitor, inclusão informacional e cidadania. 
Autores como Melo, Chartier, Abreu, Targino foram consultados. 
A metodologia utilizada foi o Estudo de Caso e a entrevista semi-
estruturada. A delimitação do campo da pesquisa compreendeu dez 
leitores que foram entrevistados em diferentes lugares da cidade de 
Goiânia. Conclui-se que o Jornal Daqui é um meio de inclusão 
informacional para as pessoas menos favorecidas fi nanceiramente, 
e foi constatado que o Jornal Daqui cumpre a sua missão, que é 
levar informação a toda população goianiense.

Palavras-chave

Jornal Daqui; leitura; inclusão informacional; preconceitos 
em leitura. 

Resumé

Ce étude a eu comme objectif général analyser si le Jornal 
Daqui est une forme informationnelle d’inclusion de les 
personnes moins favorisées dans l’aspect fi nancière. Pour cela, 
ce travail a cherché comprendre la fonction de ce Jornal pour la 
société . Pour la fondamentation théorique on a cherché théories 
sur l’acte de lire, sur le lecteur, sur l’inclusion informationnelle 
et sur la citoyenneté. La metodologie utilisée a été l’Étude de 
Cas et l’entretien semi-sctructurées. La délimitation de la zone 
de recherche a compris dix lecteurs qui a été répondants dans 
dissemblables lieux de la ville de Goiania. On a conclu que 
le Jornal Daqui est une forme d’inclusion informationnelle, et 
pour les personnes moins favorisées dans l’aspect fi nancière, et 
on a constaté que le Jornal Daqui accomple sa mission, qui est 
conduire l’information a tous les personnes goianians.

Mots-clés

Jornal Daqui; lecture; inclusion informationnelle; prejuges 
par la lecture.
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Introdução

O Jornal Daqui é um periódico editado pela Organização 
Jaime Câmara e possui grande circulação em Goiânia. Devido 
o seu baixo custo, o Jornal Daqui é um meio de comunicação 
acessível à população principalmente de baixa renda, isso se 
deve também a utilização de uma linguagem simples, que 
facilita o entendimento das informações para os seus leitores.    

O Jornal Daqui recebe muitas críticas, principalmente 
do público acadêmico no que diz respeito ao seu conteúdo e 
linguagem ‘‘chulas’’, sendo visto por muitos como péssimo 
instrumento de leitura. Podemos supor alguns motivos para 
isso, como o fato do Jornal Daqui ter, além do baixo custo, uma  
linguagem simplifi cada e possuir poucas páginas. Porém, para 
a população que tem pouco ou nenhum acesso a outro meio de 
informação por causa da limitação fi nanceira, por exemplo, o 
jornal tenta cumprir sua função. 

A esse respeito  Abreu (2007) descreve que há alguns 
preconceitos quando se fala sobre as leituras das pessoas de um 
modo geral, por exemplo, mas as pessoas lêem livros de baixa 
qualidade. Nesse caso, o livro pode ser substituído pelo Jornal 
Daqui, que é um instrumento que leva a informação para as 
pessoas e  é geralmente visto com preconceito.

Ao desenvolver esse trabalho, pretende-se levantar razões 
pelas quais o leitor adquire esse jornal, se ele considera a 
informação veiculada como válida para sua bagagem cultural, 
e se realmente esse jornal é um meio de inclusão informacional 
da sociedade geral. 

Entende-se que um sujeito é competente em leitura 
quando desenvolve habilidades necessárias para o uso do 
conhecimento para poder entender, compreender e aprender 
sobre determinado assunto proposto. Segundo Capovilla.F.S. 
e Capovilla.A; Gutschow. (2004) ‘‘ Os problemas de leitura 
ocorrem devido a difi culdades de decodifi cação e não de 
compreensão das palavras ...’’. Assim é preciso compreender 
se a leitura do Jornal Daqui é de fácil entendimento e contribui 
para a aquisição do hábito de leitura dos indivíduos.

Ao pesquisar os leitores do Jornal Daqui pretende-se 
verifi car se o jornal é uma forma de inclusão dos indivíduos no 

mundo da informação e da leitura. Assim, temos como pergunta 
central: O Jornal Daqui contribui para formação do hábito de 
leitura e para a inclusão informacional de sujeitos de baixa 
renda? Não cabe a esse estudo analisar a qualidade ou não do 
texto e informações contidas no Jornal Daqui e sim analisá-
lo como instrumento de acesso a leitura das pessoas menos 
favorecidas fi nanceiramente. 

De acordo com Silva (2009 apud BANDEIRA,2009,p.70), “a 
contradição fundamental na questão do acesso ao livro e à leitura 
no Brasil diz respeito ao grande distanciamento existente entre o 
discurso laudatório sobre a importância da leitura e as condições 
concretas de sua produção vividas pela população brasileira”. 

Nesse estudo, nosso objetivo geral foi verifi car se o Jornal 
Daqui contribui para a formação do hábito de leitura e para 
a inclusão informacional. E como objetivos específi cos 
procuramos: compreender os motivos que levam o leitor a 
adquirir esse jornal, identifi car quem são os leitores do Jornal 
Daqui, analisar se o jornal colabora para bagagem cultural do 
leitor, verifi car se o Jornal contribui para a busca de outras 
leituras. Esta pesquisa foi realizada na cidade de Goiânia. 

 
Práticas de leitura

O homem não se contentou com a potencialidade da linguagem 
oral e inventou uma forma de registrá-la por meio da escrita e 
do alfabeto. Após muitos séculos da evolução da escrita eis que 
Gutemberg cria a escrita impressa. Segundo Zilberman, ‘A partir 
do século XVI os livros impressos começaram a ser publicados em 
quantidades signifi cativas’ (2001, p.21). O livro estava começando 
a se difundir e, portanto, não era mais restrito aos monastérios.

Segundo Chartier (1999), ocorreu uma revolução na leitura 
no início da Idade Moderna: a passagem da prática de leitura oral 
para leitura silenciosa trouxe vários benefícios para os leitores, 
que conquistaram a liberdade de ler o que quiser quantas vezes 
quiser, podendo ter mais intimidade com os textos e ler mais 
rapidamente as obras. Essa primeira mudança ocorreu antes da 
criação de Gutenberg.

O livro passa a ser o mediador entre a imagem interna e 
externa de cada indivíduo e de acordo com o tom da voz que 
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ele faz na leitura da obra. Naquela época não havia pontuação 
nem regras gramaticais e as palavras eram escritas emendadas 
umas nas outras, cabia ao leitor fazer as pausas devidas e a 
entonação da voz. Desse modo, a leitura oral era mais uma 
interpretação pessoal que o leitor fazia da obra. A esse respeito, 
Chartier (1999) diz que desde a Grécia Antiga ler em voz alta 
era uma forma de demonstrar que se é um bom leitor, e para os 
jovens era um meio de mostrar seu domínio da retórica. Para 
os autores da época era um meio de anunciar suas obras e de 
divulgá-las através da fala em público.       

Com o avanço da imprensa o livro se difunde entre a 
população, não mais restrito apenas às igrejas, mas difundido 
também entre os adultos por meio de manuais, tratados e 
posteriormente como livros para o lazer. Zilberman (2001) 
coloca que as primeiras teorias de literatura priorizavam o texto 
e o conteúdo não levando em consideração o leitor. 

O número de leitores se multiplicou devido o processo da 
Revolução Industrial. Com o advento do Capitalismo se fez 
necessária a mão de obra especializada, essa que o Estado se 
empenhou em levar para a escola, com o objetivo de capacitar 
o maior número de pessoas para o trabalho. 

O leitor é co-participante do ato de criação do autor a partir 
do momento em que lê o livro e o interpreta. A esse respeito, 
Zilbermam, afi rma que’‘Os atos de compreensão envolvidos 
no processo de constituição do signifi cado capacitam o leitor 
a refl etir sobre si mesmo e a descobrir um mundo a que até 
então não tivera acesso’’(2001, p.52). A leitura propicia ao 
leitor a possibilidade de viajar, conhecer lugares e histórias que 
estimulam a sua imaginação. 

O Jornal Daqui, pelo seu baixo custo e por ser  fácil de 
encontrar, atrai as pessoas e se torna um poderoso instrumento 
de leitura para aqueles que não têm acesso a bibliotecas ou 
jornais de alto custo. 

Práticas de leitura no Brasil

Segundo Abreu (2007), no período colonial havia várias 
solicitações de remessas de livros para o Brasil, o que 
demonstrava o interesse da população pela leitura. Os livros 

trazidos para o Brasil eram controlados pela censura que 
registrava todos os itens pedidos pela colônia. Havia a censura 
das obras fi ccionais e dos romances. Com chegada da Família 
Real no Brasil ocorreram algumas mudanças nas atividades 
culturais da cidade do Rio de Janeiro como, por exemplo, a 
criação da primeira casa de impressora do Brasil. 

Assim, de acordo com Abreu (2007), o comércio livreiro 
ganhou forte impulso depois da vinda da família real para o 
Brasil. A criação da Real Biblioteca em 1814 é o ponta-pé 
inicial para o surgimento de outras bibliotecas e livrarias que 
tinham o grande desafi o de dar acesso à leitura e à informação. 
Nesse período a taxa de analfabetos era exorbitante devido à 
cultura  escravista, às diferenças sociais e à falta de escolas. 

O acesso à informação e ao livro especifi camente é um 
problema no Brasil. A falta de incentivo nas escolas é um 
determinante crucial para o desinteresse pela leitura; as práticas 
de leitura devem ser consolidadas durante toda a vida escolar 
do aluno e a escola nem sempre contribui para formar cidadãos 
leitores. Deve-se considerar também que as novas tecnologias 
como aliadas na promoção das práticas de leitura, uma vez que 
os jovens estão cada vez mais tendo acesso à Internet.      

O poder público tem de investir no aperfeiçoamento de 
professores e de mediadores para disseminar o gosto pela 
leitura. As bibliotecas escolares têm um papel fundamental na 
realização de ações promotoras da leitura e no incentivo do 
prazer de ler; o que não acontece de forma efetiva, pois poucas 
escolas possuem bibliotecas com bibliotecários e projetos de 
incentivo à leitura. 

Há de se trabalhar em políticas de acesso a leitura em lugares 
com grande aglomerado de pessoas, tais como os terminais de 
ônibus. O problema da prática de leitura está mais vinculado 
ao não acesso a ela. Um exemplo claro de que o acesso faz o 
leitor é o próprio Jornal Daqui. Ele é lido justamente por estar 
presente nos locais onde o cidadão passa.

Práticas de leitura em Goiânia

Goiânia foi planejada e construída no início do século XX. 
No começo de sua fundação, segundo Melo (2007), os espaços 
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de leitura eram restritos às bibliotecas particulares. Entretanto, 
em 1936 foi inaugurada a primeira biblioteca de Goiânia, que 
se chamava Biblioteca Pública Municipal de Goiânia e que 
atualmente está localizada no setor de Campinas com o nome de 
Cora Coralina. No início o seu acervo era composto apenas por 
78 livros, todos doados. Segundo Melo,(2007,p.95) ‘‘Frequentada 
por seus leitores, a Biblioteca Pública produziu práticas múltiplas 
de leitura silenciosa em seu próprio espaço, e oralizada e 
compartilhada na intimidade dos lares’’. A biblioteca era vista 
pelos recentes moradores da nova cidade como um espaço de lazer.

Para Melo (2007), além da Biblioteca Municipal, Goiânia 
contava com dois colégios públicos: o Liceu e a Escola Normal 
Ofi cial, que também possuíam bibliotecas onde o acervo era 
composto de livros de referência, livros científi cos para pesquisas, 
didáticos, livros de literatura universal, e romances. Alguns livros 
eram censurados e proibidos nas bibliotecas dessas escolas, como 
os pornográfi cos e os que falavam do comunismo, por exemplo.  
Os alunos podiam levar os livros para casa e compartilhar a leitura 
com os pais que também tinham acesso à biblioteca das escolas. 
As duas escolas eram vistas como “centros culturais e literários’’, 
no entanto, nem toda a população participava desses espaços de 
cultura que se localizavam no centro de Goiânia, pois, além das 
bibliotecas fi carem distantes de alguns bairros, parte da população 
era analfabeta. A escassez de escolas contribuiu para que o número 
de pessoas alfabetizadas continuasse restrito. Assim, grande parte 
da população era, como hoje, excluída do mundo informacional. 

 
Leitura, uma forma de inclusão 

A sociedade está em constante evolução. A informação 
e o conhecimento são considerados como um bem valioso 
na sociedade da informação. O processo pela busca da 
informação tem sido um processo contínuo, e as pessoas 
que não têm acesso a informação estão em um processo de 
exclusão da sociedade. O conhecimento pode ser adquirido 
pela leitura de meios de comunicação como jornais, revistas 
e livros em geral. A leitura dá a oportunidade ao indivíduo de 
tomar consciência dos seus direitos e de se tornar um cidadão 
ativo, com uma visão melhor de mundo e de si mesmos. A 

informação vai se tornando como um tesouro para o cidadão, 
como afi rma Carvalho (2006, p.12) “[...] o mundo moderno 
enfatiza o princípio da produção da informação e da ordenação 
do conhecimento. ’’

 O Jornal Daqui pode ser uma forma de inclusão, uma vez 
que os articulistas escrevem de forma clara, o que propicia 
melhor entendimento para o leitor. Isso é de grande valia para 
o processo de inclusão, como demonstra Jouve (2002, p.30) “O 
deciframento do leitor é mais fácil quando o texto comporta 
palavras breves, antigas, simples e polissêmicas’’. É importante 
que os textos de inclusão sejam de palavras que os leitores 
já conhecem. De acordo com Chartier (2007,p.266)  ‘‘Quer 
trate de jornal ou de Proust, o texto só tem sentido graças a 
seus leitores; muda com eles; ordena-se conforme códigos de 
percepção que lhe escapam’’. Assim, para que a leitura se efetue 
de fato e necessário o entendimento da informação.  

A leitura desse jornal, mesmo sendo considerada simples 
e com linguagem fácil, pode contribuir para a bagagem 
intelectual desse leitor fazendo com que ele tome consciência 
de seu mundo e de seus deveres. 

Para facilitar o despertar do gosto pela leitura, o leitor tem 
que se mostrar interessado pelo o que está lendo, e a leitura tem 
de ser prazerosa independente do tipo de informação contida 
no documento.

Santos (2008) confi rma que é necessário entusiasmar-se 
com a leitura:

O leitor necessita, também, demonstrar entusiasmos 
pelo que está lendo, desejo de compartilhar essas 
experiências com quem convive, apresentando-lhes o 
interesse pelo manuseio de publicações com recursos 
desde os mais simples até os mais sofi sticados.

Saber ler e escrever está ligado ao poder desde os tempos 
antigos, por isso a leitura é uma forma do indivíduo se incluir na 
sociedade. Como confi rma Lucas (2000, p.36) “a leitura estava 
ligada à possibilidade de se medir o tempo, à comunicação, à 
capacidade de memória, sendo um instrumento privilegiado de 
poder, de segredo’’.
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O importante da leitura é o prazer que ela propicia ao leitor 
e a troca de informações, como mostra  Lucas (2000, p.38) “O 
prazer da leitura esta no próprio ato de ler, independendo do 
contexto dos textos, sendo a leitura uma das vias privilegiadas 
de acesso ao imaginário [...].”

A leitura é uma forma do ser humano se socializar com a 
sociedade em que ele vive. Quanto mais conhecimento o sujeito 
adquire mais ele vai ter o que trocar intelectualmente. De acordo 
com Silva (2000, p.41) “a leitura, possibilitando a aquisição 
de diferentes pontos de vistas e alargamento de experiências, 
parece ser o único meio de desenvolver a originalidade e 
autenticidade dos seres que aprendem”.

A única forma de a pessoa aprender a ler é lendo; 
independente do suporte e do conteúdo, toda leitura abre os 
horizontes pessoais e profi ssionais. 

A literatura de massa nasce com o surgimento do 
capitalismo, que para nós é entendida como sendo os livros 
de fi cção, romances e revistas que abordam assuntos triviais. 
Portanto, entre os leitores que buscam esse tipo de leitura  
incluem os leitores do jornal Daqui, que buscam no jornal além 
das notícias e informações utilitárias o entretenimento.

Toda leitura é válida e agrega valor ao leitor se ela for 
ao encontro de seus anseios, seu contexto, seu repertório 
informacional, seu ‘‘arquivo pessoal’’, em suma, se ocorre a 
identifi cação do leitor  com a leitura.

Leitura e cidadania

O acesso à informação e à leitura pode ser uma forma 
de garantir a cidadania, ou seja, de garantir que todos 
tenham igual acesso à informação. A democracia depende 
de cidadãos bem informados e, em uma democracia como 
vigora no Brasil, o poder deve ser do povo, que precisa estar 
a par de seus direitos e deveres. Para Silva (1985, p.22) ‘O 
processo de leitura apresenta-se como uma atividade que 
possibilita a participação do homem na vida em sociedade’’. 
Isso significa que a efetivação da cidadania plena requer, 
por exemplo, a plena consciência da escolha de seus 
representantes, coisa que vai além do momento do voto. 

O cidadão deve ser um sujeito ativo na sociedade e deve 
reivindicar os seus direitos.

Santos, Duarte e Prata (2008, p.215) defendem uma 
educação para cidadania que deve ser promovida pelas escolas, 
associando as novas tecnologias ao ensino tradicional para 
desenvolver nas pessoas as competências informacionais 
necessárias; e para que haja a compreensão das necessidades 
de informações de qualidade para o tratamento de questões 
inerentes à comunidade e à vida pessoal. Somente cidadãos 
informados serão capazes de participar de forma plena 
da sociedade do conhecimento. A cidadania está ligada a 
profi ssionalização, uma vez que sem trabalho uma pessoa não 
consegue ser integralmente cidadão. 

Preconceitos em leituras
 
 Foi necessário buscar na literatura atual os conceitos de 

leitura, e optou-se por acatar as defi nições de Paulo Freire 
e Maria Helena Martins. Ambos os autores salientam e 
mostram a importância da leitura não somente da palavra e do 
que está impresso, mas de tudo que está a nossa volta. A esse 
respeito, Freire (1981, p.20) afi rma que a leitura da palavra 
não é apenas precedida pela leitura do mundo, mas também 
por uma certa forma de ‘‘escrevê-lo’’ ou de ‘‘reescrevê-lo’’, 
isto é, de transformá-lo através de nossa prática consciente. 
Quando pensamos na leitura, vemos que o ato de ler é 
usualmente relacionado com o da escrita, uma vez que o leitor 
é visto como decodifi cador das palavras, que geralmente são 
pensadas como impressas. Entretanto, observa-se que para se 
aprender a ler é imprescindível a interação do indivíduo com 
o mundo.    

Damos signifi cações às palavras e com isso efetivamos a 
nossa leitura. Não basta, portanto, somente conhecer a língua, 
pois nossas emoções e experiências de vida infl uenciam na 
hora de darmos signifi cado às coisas. De acordo com Martins 
(2006, p.30) ‘‘É importante considerarmos a leitura como um 
processo e compreensão de expressões formais e simbólicas, 
não importando por meio de qual linguagem’’, a oral ou a 
escrita por exemplo. 
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Devemos perceber a leitura como instrumento liberador e 
possível de ser usufruído por todos e não apenas pelas pessoas 
esclarecidas.

Preconceito e discriminação infelizmente ocorrem por parte de 
alguns intelectuais e eruditos em relação às diferentes práticas de 
leitura. Eruditos esses que não admitem, muita das vezes, a leitura 
trivial como válida, contribuindo para a distinção das classes sociais 
existentes e para a continuidade da desigualdade, já que tais leituras 
como a do Jornal Daqui são vistas como literatura menor. Para 
Dumont (2000, p.167) ‘‘Qualquer leitura possui um potencial a 
acrescentar, a informar, e nunca a apaziguar o sujeito, a embrutecê-
lo, a regredi-lo. Quanto mais ler, mais informações o sujeito possuirá 
para discernir em situações que se lhe apresentem no futuro’’.

Segundo Abreu, a leitura no Brasil já surge com o 
preconceito por certos gêneros literários como o romance, a 
novela e as demais estórias de fi cção que não eram valorizados 
pelos letrados e eruditos da época, que consideravam só os 
clássicos da antiguidade como leitura válida. 

O preconceito de alguns gêneros literários se arrasta até os 
dias de hoje. A esse respeito Abreu diz ‘‘O trabalho escolar tem 
difundido os discursos da não leitura muito mais do que contribuído 
para a refl exão sobre as práticas de leitura’’ (2007, p.21). Os livros 
populares, a leitura de massa não é bem vista pela escola. Bons são 
os de difícil entendimento, os canonizados. Esse receio por parte 
dos educadores perdura até os dias atuais, difi cultando a circulação 
das ideias e o aprendizado dos alunos que começam a pensar que 
não são leitores, por que não lêem os livros devidos. A leitura dos 
brasileiros é diversifi cada em relação aos conteúdos e ao suporte. 
De acordo com Abreu, (2001,p.156) ‘‘talvez tivéssemos muito a 
ganhar se considerássemos que leituras são diferentes e não piores 
ou melhores; se entendêssemos que diferença não precisa ser 
sinônimo de desigualdade’’.  

Os leitores do jornal daqui

O Jornal Daqui surgiu em 2007, pertencendo à Organização 
Jaime Câmara (OJC). Com aproximadamente dois anos, é 

considerado como um dos jornais que mais crescem no país. 
Dados do Instituto Verifi cador de Circulação (IVC) afi rmam que 
o veículo também registrou crescimento de 31% em circulação 
no ano de 20093. O jornal possui um formato de tablóide 
voltado para o público das classes ‘‘C’’, ‘‘D’’ e ‘‘E’’. O Jornal 
Daqui possui também uma plataforma multimídia popular 
regional que conta com a Rádio Daqui, na qual o ouvinte usa 
do jornal para solicitar músicas e enviar denúncias. Há também 
o Daqwitter-Canal, em que o leitor envia por meio de cupom 
anexo ao jornal as denúncias, comentários, críticas e elogios. 
O jornal sempre conta com a ajuda da população, procurando 
sempre saber a opinião do leitor. De acordo com Chartier, ‘‘Nos 
jornais, a diferença entre redator e leitor se desmancha quando o 
leitor se torna autor, graças às cartas dos leitores’’(1998, p.84).

 O Jornal Daqui disponibiliza brindes para os seus leitores, 
esses brindes agregam valor ao jornal, que traz informações 
utilitárias, notícias de esporte, policiais, e sobre os famosos 
que atraem um público diversifi cado. Público que tem somente 
acesso a esse tipo de suporte de informação, levando em conta o 
seu baixo custo (cinquenta centavos). A materialidade da notícia 
é importante e o contato físico com o papel é fundamental para 
grande parte da população que não tem acesso a outros recursos 
informacionais.  

Análise das entrevistas
                               
O problema de pesquisa que esse trabalho apresentou foi 

verifi car se o Jornal Daqui é um meio de inclusão informacional 
e de acesso à leitura para as pessoas menos favorecidas 
fi nanceiramente, sendo o objetivo desta pesquisa compreender 
os motivos que levam o leitor a adquirir esse jornal, todos os 
leitores entrevistados afi rmaram que compram o jornal para 
adquirir informação.

 Ele tem uma linguagem fácil de entender, compro o 
Jornal para me informar e porque é barato. Sempre 
leio os jornais pela internet e gosto de livros de 

3 - http://www.vitrinepublicitaria.net/noticiasdomercado2.asp?menucodigo=5087
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romances policiais. Os pontos negativos é que tem 
muitos anúncios, e positivo é que ele é barato tem a 
parte da piada que descontrai. (24 anos, ensino médio 
incompleto, estudante, entrevista 2011)

           
Ao analisar as falas dos leitores do Jornal Daqui podemos 

comprovar  que esses leitores não se restringem apenas ao jornal 
escrito, eles se interessam por outros tipos de leitura, como 
o noticiário que passa na televisão, revistas sobre assuntos 
variados, livros e leituras feitas no computador. 

Todos os entrevistados se consideram leitores, uma grande 
parte dos entrevistados nos relatou que a partir da leitura do 
Jornal Daqui eles foram levadas a ler outros tipos de materiais, 
aguçando o interesse por outros meios informacionais. 

Não lia nada, só lia o jornal na televisão o Jornal Nacional. 
Ele dá mais curiosidade, ele é sem defeito e todo bom, a 
começar pelo preço. Há o conteúdo do jornal que é muito 
bom, pra melhorar só se fala mais sobre esporte, né?’’. 
(42 anos, comerciante, sétima serie, entrevista 2011)

               
 

Quando perguntado o que eles gostariam que tivesse  no 
Jornal para ele fi car melhor, a maioria respondeu que deveria 
ter mais notícias sobre emprego, sobre a cultura local; que  
deveria ter mais informações utilitárias, e mais notícias boas. 

Gosto das notícias de esporte, leio outros jornais e 
também livros, gosto de poesia, o que o jornal tem de  
bom são  as notícias de esporte e o horóscopo, de ruim 
as notícias sensacionalistas que vêm logo na capa. Há 
também, às vezes uma notícia que te faz interessar por 
outro assunto em evidência. Gostar ia que tivesse um 
pouco mais de cultura, cultura simples, autêntica, do 
dia a dia da população goianiense.(38 anos,policial 
aposentado,ensino médio completo,entrevista 2011)

          
Verifi camos que os leitores do Jornal Daqui lêem as notícias 

do Jornal e sempre cometam com outras pessoas, ou seja, os 
leitores buscam informações para comunicar com outrem uma 
notícia, o Jornal Daqui promove a socialização das pessoas.  

Adquiro o Jornal por causa do preço e para saber 
sobre as notícias. Costumo comentar as notícias e 
as piadinhas interessantes que sempre têm, além das  
reportagens e notícias  que me chamam  a atenção no 
jornal.  Eu  procuro saber mais na internet. O bom do 
Jornal são as notícias interessantes e o preço, né?  de 
ruim  são as  notícias muito reduzidas,  ai  tenho  que 
pesquisar mais na internet , deveria ter no Jornal Daqui 
mais incentivo para população do que tragédia, e mais 
notícias boas.(31 anos, Auxiliar Administrativo,ensino 
fundamental incompleto,entrevista 2011)

Uma grande surpresa foi constatar que nenhum entrevistado 
expôs que compra o Jornal Daqui somente por causa dos 
brindes, apenas uma leitora nos relatou que guarda os selos do 
Jornal diariamente para trocar pelos brindes. 

Compro o Jornal  por causa da notícia, ele é o mais 
barato, e por causa do selo também. Costumo ler  
livros, a leitura do jornal me despertou mais o gosto 
pela leitura. O bom é que ele é mais barato, tem as 
promoções, o ruim é que tem muitas falhas nas 
notícias, muito erro e, para fi car melhor, poderia ter  
mais piadinhas’’. (26 anos, comerciante, oitava serie, 
entrevista 2011)

Os relatos colhidos na pesquisa comprovam que o brinde de 
fato não é um elemento determinante para a grande popularidade 
do Jornal Daqui, e que há o interesse das pessoas pela leitura. 
O que falta é acesso, pois existem muitos leitores em potencial.

Nos depoimentos dos leitores do Jornal Daqui, fi ca evidente 
o conceito de leitura que se perpetua desde o nascimento da 
civilização. Quando perguntado o que é leitura, a maioria 
respondeu que é a base do conhecimento, usando outras 
palavras. Há o reconhecimento da leitura como algo muito 
importante  para sua existência. 

A leitura é a base do conhecimento, né?  O bom é 
que ele assim é pequenino, resumido, né? O ruim é 
que às vezes  falta muito conteúdo, né? Para fi car 
melhor poderia ter mais notícias sobre assuntos da 
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comunidade daqui de Goiânia, mais conteúdo de 
Goiânia. (37anos ensino médio, porteiro, entrevista 
2011).

Nas falas dos leitores do Jornal Daqui aparecem juízos de 
valores em relação ao que consideram como leitura ‘‘boa’’, que 
para eles seria a leitura de bons livros. Alguns entrevistados, 
quando perguntados o que é leitura para eles, responderam que 
é ler bons livros, bons jornais. Percebe-se, como afi rma Abreu 
(2001), que há um preconceito explícito nestas falas, preconceito 
imposto pelas mídias, que muita das vezes consideram como 
leitores somente uma pequena parte da população que lê certos 
livros, a esse respeito a pesquisadora e professor Marcia Abreu 
(2001, p.154) nos diz:

É leitor apenas aquele que lê os livros certos, os livros 
positivamente avaliados pela escola, pela universidade, 
pelos grandes jornais, por uma certa tradição de crítica  
literária, ainda que os critérios de avaliação, poucas 
vezes explicitados, estejam fortemente vinculados a 
noções particulares de valor estético, de cidadania, de 
conhecimento. Todos os demais escritos – mesmo os 
materialmente idênticos aos livros certos - são não-
livros. Da mesma forma, aqueles que os lêem – embora 
leiam- são não-leitores, pois lêem Sabrina, lêem Paulo 
Coelho, lêem literatura popular.

 
Obtivemos os mesmos resultados semelhantes ao do 

trabalho realizado anteriormente pela Francisca Santos 
Bandeira, confi rmando que os leitores do Jornal Daqui fazem 
uma leitura despretensiosa, uma leitura livre sem obrigações de 
encontrar signifi cados, como deveria ser a leitura nas palavras 
de Pennac (1993 apud BANDEIRA, 2009, p.50)  

Há uma só condição para se reconciliar com a leitura: 
não pedir nada em troca. Não erguer nenhuma muralha 
fortifi cada de conhecimentos preliminares em torno 
do escrito. Não fazer a menor pergunta. Não passar 
o menor dever. Não acrescentar uma palavra àquelas 
das páginas lidas. Nada de julgamento de valor, 
nada de explicação de vocabulário, nada de análise 

de texto, nenhuma indicação biográfi ca... Proibir-se 
completamente “rodear o assunto” leitura presente. Ler 
e esperar. Não se força uma curiosidade, se desperta. 
Ler, ler e ter confi ança nos olhos que se abrem, nas 
cabeças que se divertem na pergunta que vai nascer e 
que vai puxar outra pergunta. 

Todas as pessoas entrevistadas se declararam leitoras. 
Podemos perceber que em algumas situações só faltava o 
acesso para se efetivar a leitura, pois são todos leitores em 
potencial. Os leitores do Jornal Daqui afi rmaram que gostariam 
que tivesse mais informações no Jornal, se mostraram críticos 
em relação ao conteúdo do Jornal.  

Considerações fi nais
 
Os estudos sobre leitura são muito válidos para a 

desmistifi cação da leitura de massa, cuja legitimação é 
muito importante para o reconhecimento dos seus leitores 
enquanto cidadãos que possuem voz ativa e que buscam a sua 
representatividade na sociedade. 

Esse trabalho foi iniciado indagando-se se o Jornal Daqui 
é um meio de inclusão informacional para as pessoas menos 
favorecidas fi nanceiramente. Constatamos que sim, verifi camos 
que o Jornal cumpre sua missão, que é a levar informação a 
todas as pessoas interessadas em adquirir informações. Ele 
possui  preço acessível  a toda população e  contribui  como 
incentivo a leitura na cidade Goiânia. Entretanto, constatamos 
que o público leitor do Jornal Daqui exige que o conteúdo seja 
melhorado. 

A apresentação da leitura despretensiosa espontânea 
traz muitos benefícios para os leitores do Jornal Daqui, os  
incentiva a fazer outras leituras de gêneros diferentes, como 
o de literatura, poesia, e fi cção. Nesta pesquisa realizada em 
Goiânia fi ca manifesto que o Jornal Daqui leva os leitores 
a buscarem outras leituras, o que comprova que as pessoas 
menos favorecidas fi nanceiramente têm o hábito de ler sim,  
ou seja, não há nas pessoas um desinteresse com relação à 
leitura e sim falta de acesso. Neste trabalho fi cou evidente que 
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o preconceito por certos tipos de leitura é totalmente inútil e 
sem propósito.

Nós propusemos identifi car quem são os leitores do Jornal 
Daqui, e descobrimos que os leitores do Jornal Daqui são 
trabalhadores na maioria dos casos, além de dependentes do 
transporte público. São pessoas humildes que muita das vezes 
não têm acesso a outro meio de informação.

Analisamos se o jornal colabora para bagagem cultural do 
leitor. Podemos afi rmar que sim, que o faz através das notícias 
sobre diversidades e cultura. Propusemo-nos verifi car se o 
Jornal contribui para a busca de outras leituras, comprovamos 
que sim. Todos os entrevistados, quando perguntados se o 
Jornal Daqui os infl uencia a fazer outras leituras, responderam 
afi rmativamente. Através das entrevistas realizadas podemos 
descobrir todos os objetivos traçados. 

Por fi m, o tema Leitura é muito rico e deve ser explorado 
pelos educadores de um modo geral  para acabar com a tradição, 
ensinada nas escolas, que vê a questão da leitura por meio apenas 
do livro, esquecendo-se dos outros suportes informacionais. 
Esta pesquisa foi, dessa forma, mais um esforço neste sentido 
de divulgar outros meios de leitura. 
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Resumo

A publicação, em 1929, de A menina do narizinho arrebitado, 
de Monteiro Lobato, foi o marco da revolução na literatura 
infantil brasileira, consolidado por uma literatura criativa e 
distanciada dos objetivos meramente pragmáticos. Na década 
de 1970, uma nova tendência começou a ser delineada por 
escritores criativos como Ana Maria Machado. Esta pesquisa 
tem por objetivo investigar a escrita autobiográfi ca, ensaística 
e fi ccional dessa escritora, articulando passado, sensações/
impressões do vivido (memória da infância), presente (re-
criado) pela escrita e futuro (imaginado), focalizando a 
contribuição de Monteiro Lobato para o processo de formação 
da leitora/escritora. Nesse percurso em que o pretérito é (re)
criado no presente narrativo, via  autor que o atualiza na 
escrita, procurei sustentação na teoria sobre autobiografi a de 
Philippe Lejeune (1975), sobre escritor criativo de  Sigmund 
Freud (1908) e crítica sobre leitura e leitor de Yunes (2005) e da 
própria Ana Maria Machado (1997- 2008).Não tive a pretensão 
de esgotar essa refl exão, tive apenas a expectativa de compor 
uma base teórica que pudesse contribuir para futuros estudos 
sobre a escrita de si e propiciar elementos que possibilitassem o 
cotejo literário com outros campos de conhecimento.

Palavras-chaves

Ana Maria Machado; autobiografi a; leitura/escrita; escritor 
criativo.

Abstract

The publication, in 1929, of The girl with the turned 
up nose, Monteiro Lobato, was the mark of the revolution 
in Brazilian children’s literature, consolidated by a creative 
writing and detached from the merely pragmatic objective. 
In the 1970s, a new trend began to be outlined by creative 
writers as Monteiro Lobato, such as Ana Maria Machado. 
This research aims to investigate the autobiographical, essays 
and fi ction writing of this writer, linking past, feelings / 
impressions of experienced (childhood memory), this (re-
created) by writing and future (pictured), focusing on the 
contribution of Monteiro Lobato for the formation process of 
the reader / writer. Along the way in which the past is (re) 
created in this narrative, the by the author  who  updates in 
writing, I tried to support the theory of autobiography of 
Philippe Lejeune (1975), about creative writer of Sigmund 
Freud (1908) and critic about reading and Yunes´ reader(2005) 
and of own Ana Maria Machado (1997-2008). I did not intend 
to exhaust this refl ection, I had only the expectation of writing 
a theoretical basis that could contribute to future studies of the 
writing of itself and provide information that would enable 
the comparison with other literary fi elds.

Keywords

Ana Maria Machado; autobiography; reading/writing; 
creative writer.
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O livro multiplicou-se e envenenou a humanidade com a doença que 
abre os olhos.

Monteiro Lobato

O interesse pela Literatura Infantil remonta à minha 
infância, quando fui apresentada à obra de Monteiro Lobato, 
o primeiro brasileiro a compreender que crianças são seres 
pensantes e inteligentes. Passei, como muitas outras crianças, 
a morar no Sítio do Pica Pau Amarelo assim como desejava o 
seu autor. Vivi aventuras incríveis com Pedrinho e Narizinho, 
comi dúzias de bolinhos de Tia Anastácia, ouvi histórias de 
Dona Benta, aprendi com o Visconde e briguei muito com 
Emília, sensação de estar em casa. Essas leituras infl uenciaram 
a formação de uma pessoa inquieta com fértil disposição 
investigativa, como Emília. No antigo curso de magistério, 
conheci a obra de Ana Maria Machado e logo me apaixonei pela 
escrita criativa e elaborada da escritora, em cuja escrita percebi 
afi nidade estética com Monteiro Lobato. Minha integração ao 
Grupo de Pesquisa Cultura, Sociedade e Linguagem (GPCSL/
CNPq) levou-me ao interesse pelo estudo da relação entre 
linguagem, cultura e memória. O consequente amadurecimento 
da pesquisa encaminhou-me à eleição do eixo memória e 
imaginação na obra de Ana Maria Machado, num diálogo que 
possibilita a (re)constituição da leitora/escritora através de seus 
textos fi ccionais e críticos.

Para esse estudo, visitei ensaios, livros de fi cção e textos 
autobiográfi cos como aqueles disponibilizados no site ofi cial 
da autora e o livro Esta força estranha - trajetória de uma 
autora. A análise das fontes objetivou a busca por indícios que 
possibilitassem a comprovação da hipótese da interlocução 
entre a experiência vivida e a fi cção na construção da leitora/
escritora Ana Maria Machado, principalmente no que se refere 
à contribuição de Monteiro Lobato para esse processo, já que 
uma pessoa, ao ler ou ouvir uma história, dialoga não só com 
o autor e sua forma de escrever, mas com a visão de mundo do 
Outro. 

Embora tenham vivido em épocas diferentes, em vários 
pontos a trajetória da autora e de Lobato se cruzam. Segundo 
Marisa Lojolo (In. Bastos, 1995, p.73), merecem destaque a 

“modernização do texto, a coloquialização da linguagem, 
o arejamento das mensagens, a concepção de criança leitora 
como inteligente e inventiva, além de uma atitude radicalmente 
crítica da realidade brasileira”; acrescenta-se a eles, a defesa do 
papel político do escritor, incorporando as preocupações de seu 
tempo na matéria textual. 

Ana Maria Machado teve a infância marcada pelo efetivo 
contato com os títulos de Monteiro Lobato, fato decisivo na 
consolidação de sua carreira. Em vários depoimentos, a autora 
assume sua fi liação à obra dele, a exemplo de passagens no 
livro Ana e Ruth: 25 anos de literatura, nos artigos reunidos 
no livro Contracorrente: conversas sobre leitura e política e 
em entrevistas, em que expõe suas refl exões sobre o mundo 
em harmonia com as convicções de Lobato. Na condição de 
professora, que atuou no ensino superior, demonstra plena 
sintonia com as diretrizes da moderna pedagogia e as mais 
recentes teorias do texto e da linguagem. Segundo Bartolomeu 
Queirós (1999, p, 23), “a leitura guarda espaço para o leitor 
imaginar sua própria humanidade e apropriar-se de sua 
fragilidade, com seus sonhos, seus devaneios e sua experiência. 
A leitura acorda no sujeito dizeres insuspeitados, enquanto 
redimensiona seus entendimentos.” Acrescenta Yunes (2009, 
p.53) que o ato de

 
ler é inscrever-se no mundo como signo, entrar na cadeia 
signifi cante, elaborar continuamente interpretações 
que dão sentido ao mundo, registrá-las com palavras, 
gestos, traços. Ler é signifi car e, ao mesmo tempo, 
tornar-se signifi cante. A leitura é uma escrita de si 
mesmo, na relação interativa que dá sentido ao mundo. 

Assim a obra da autora foi nascendo, construída pelas 
palavras e pelas imagens que lia. Às experiências da menina 
Ana, acrescentaram-se as páginas de Lobato que foram 
edifi cando, no espírito da leitora, um campo de ideias e saberes 
que resultaram em algo novo e genuinamente dela, cuja fi liação, 
embora identifi cável, não lhe ceifou a personalidade. Ler 
também é fruto da memória e da história de cada pessoa. Na 
vida dos leitores, há sempre uma história que conduz a muitas 
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outras, seduzindo para a leitura de livros e de mundo. Com Ana 
Maria (2002a, p.130) não foi diferente; ao falar dos clássicos 
da literatura, lembra que “a leitura é algo impreciso. (...)Um 
livro leva a outro; uma leitura é abandonada por outra, uma 
descoberta provoca uma releitura.” Mas nesse processo, o leitor 
não se forma naturalmente; é preciso exposição a um ambiente 
cultural rico e revelador, com experiências diversifi cadas e 
signifi cativas de leitura para que a formação se concretize. 

Mesmo antes de aprender a ler, a futura escritora já convivia 
com livros e leitores e apresentava grande interesse pelo universo 
letrado que seu cotidiano lhe oferecia. Em seu livro ensaístico 
Como e por que ler os clássicos universais desde cedo (2002a), 
Ana Maria descreve uma cena inesquecível em que seu pai lhe 
explica a origem de Dom Quixote e seu fi el escudeiro, escultura 
que trazia sobre a mesa, acrescentando que eles também 
moram dentro de um livro exposto na estante (BASTOS, 2004, 
p.125). Esse primeiro contato com o livro requer diálogo com 
um leitor experiente que possa fazer a mediação entre o texto 
e a criança, criando um ambiente instigante, em que afeto e 
curiosidade dividem espaço. Ana Maria teve uma infância rica 
em leitura e em bens culturais, seus avós sempre contavam 
histórias para ela. Nesse ambiente de aconchego, aprendeu a ler 
antes dos cinco anos, quase que secretamente. Daí por diante, 
a menina mergulhou na leitura da obra de Lobato, e Reinações 
de Narizinho tornou-se marca indelével na sua constituição 
leitora. Como a própria Ana Maria (2004, p.37) afi rma: “um 
leitor não gosta de um texto ao acaso, mas porque sente que 
esse texto o escolhe, o atrai, o deseja, o excita, por meio de todo 
um jogo de esconder e revelar”. O incentivo à leitura que teve 
de todas as pessoas que a conheciam foi fundamental para o seu 
processo de escrita.

A prática da leitura/escrita de gêneros textuais variados e em 
contextos diversos desde muito jovem fomentou a sua habilidade 
com os textos, contribuindo para o seu amadurecimento como 
escritora. Ana Maria confere grande importância e respeito ao 
domínio da linguagem escrita e relaciona sua qualidade com a 
prática constante da leitura. A escritora percebe seu processo 
de escrita como marcado pela tradição da narrativa oral e pela 
infl uência da leitura de clássicos. O passado ou a tradição, quando 

retomados no presente, podem ser reinscritos e reelaborados 
conforme as possibilidades de novas leituras críticas. Com as 
palavras de Machado (1996, p.44): “Escrevo porque gosto da 
língua portuguesa, gosto de histórias e conversas, gosto de gente 
com opiniões e experiências diferentes, gosto de outras vidas, 
outras ideias, outras emoções, gosto de pesar e de imaginar. Em 
todo esse processo, a leitura foi fundamental.” Senhora de um 
estilo absolutamente único e paradoxal, Ana Maria demonstra 
um sentimento de intensa liberdade, que alça sua condição 
criativa acima de tudo. 

O mais importante nesse estudo é o processo de formação da 
leitora/escritora, que se manifesta pelas referências às viagens 
que fez, às leituras realizadas, às pessoas com as quais conviveu 
e por meio das quais conquistou seu amadurecimento afetivo, a 
título de exemplo cito: os escritores como Baudelaire, Camões, 
Clarice Lispector, Dostoievski, Drummond, Guimarães Rosa e 
Machado de Assis, que foram esculpindo de A a Z a escritora 
que é hoje. A esse recorte citado, acrescentam-se as pessoas 
de seu convívio como: Rubem Braga, Alceu Amoroso Lima, 
Anísio Teixeira, Manuel Bandeira e Darcy Ribeiro de quem 
divergia em profícuo debate e Roland Barthes seu orientador no 
doutorado. De todas as leituras que fez, as de Monteiro Lobato 
foram as que mais marcaram a escritora, talvez por terem sido 
as primeiras de tantas outras que vieram depois. 

Essa constituição do sujeito escritor se dá mediante 
narrativas memorialísticas, nas quais Ana Maria afi rma contar 
a sua história de vida, e textos ensaísticos onde discute sobre a 
leitura e formação do leitor e nessas discussões se inclui como 
elemento mediador. A matéria narrativa, portanto, constitui-
se, quase exclusivamente, por um extenso percurso através da 
memória, em que o signifi cado do tempo pretérito, garantido 
pela memória, é de fundamental importância.

O trajeto traçado até aqui constitui uma tentativa de refl etir 
sobre a leitura/escrita de Ana Maria Machado, considerando os 
pontos que promovem a leitura de seus textos ensaísticos e/ou 
fi ccionais como uma espécie de (re)visita a si mesma. Busco 
demonstrar como a manipulação da linguagem pode encenar 
um processo de presentifi cação da autora no texto, criando 
a ilusão de que o seu texto é um palco, vivo, metamórfi co e 
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forjado que deslumbra e encanta o leitor pelo jogo ser/não ser. 
Mas a escrita não é uma via de mão única; aquele que escreve, 
de certa forma, infl ui o leitor e por ele é infl uído, trazendo na 
escrita as marcas de sua autoria, daí que a autobiografi a se 
justifi ca pelo pacto entre autor e leitor, condição indubitável 
para que ela exista. A autobiografi a é, pois, o jogo do parecer e 
não parecer travado entre escritor e leitor, um jogo motivado por 
dúvidas e questionamentos, que esbarra na impossibilidade de 
determinação de desejos, de completude de ações, de limite de 
escolhas, de conclusão do sentido e do fechamento. Enfi m, um 
jogo de possibilidades, cujas peças surpreendem e os percursos 
instigam a busca do sujeito que tem a ilusão de dar-conta-de-si. 

Convoco para essa refl exão Philippe Lejeune (2008,p.14), 
que conceitua autobiografi a como uma “Narrativa retrospectiva 
em prosa que uma pessoa real faz de sua própria existência, 
quando focaliza sua história individual, em particular a história 
de sua personalidade”, que serve tanto para delimitar a fronteira 
entre os modos discursivos fi ctícios e os modos discursivos 
factuais, como também para revelar a importância da leitura 
na hora de se considerar um texto como autobiográfi co. 
No discurso proferido ao receber o Prêmio Hans Christian 
Andersen, transcrito no livro Texturas (2001a, p.100), Ana 
Maria declarou: “Agradeço a Monteiro Lobato, pioneiro da 
literatura infantil brasileira, autor do primeiro livro que li em 
minha vida e fez de mim para sempre leitora.” A autobiografi a 
pode, portanto, ser tanto uma forma escrita, quanto uma forma 
de leitura. 

Na mesma obra, Lejeune (p.23) assevera que o pacto só é 
possível se houver uma afi rmação no texto da identidade do 
nome do autor, narrador e personagem, pois todas as formas 
de pacto manifestam a intenção de honrar sua fi rma e o leitor 
poderá questionar o que está dito, nunca, porém, a identidade de 
quem escreve. Considerando as condições estabelecidas para o 
pacto, afi rmo, com o teórico francês, que a autoria de tudo o 
que foi lido no site, no livro Esta força estranha: trajetória 
de uma autora é mesmo de Ana Maria, por conseguinte, na 
condição de leitora, posso extrair desses textos elementos 
que aceito como autobiográfi cos. Mais adiante, no mesmo 
discurso, afi rmou: “Histórias que se apóiam na certeza de que 

a magia e a realidade constituem um todo e não podem ser 
dissociadas. E livros que insistem em afi rmar a autoria. Livros 
que brotam visceralmente de dentro do escritor, de sua mente, 
de seu coração, e não de uma exigência dos leitores ou de uma 
pesquisa de mercado”. Não se trata de uma busca pela verdade 
dos fatos, porque tentar trazer intacto para o presente o fato 
como se deu é um processo de que o sujeito, de memória, não 
consegue dar conta. Além disso, o que importa ao meu intento 
é essa (re)escrita em que a autora tenta resgatar seus passos 
como leitora/escritora, narrativa possível admitindo a inserção 
de muitos elementos da imaginação, inserção à qual cumpre 
preencher os espaços vazios, pois não é possível ao sujeito, de 
memória, apreender a coisa em si. 

Desde as primeiras produções, que fi zeram de Ana uma 
escritora de sucesso, é possível reconhecer vestígios da fi liação 
de pensamentos de fi lósofos, intelectuais e artistas que formaram 
a sua identidade autoral, num jogo entre as leituras escolhidas 
e a escrita assimiladora que fomentaram a sua veia literária, 
marcada pela intertextualidade. Segundo Theodoro Silva (2002, 
p. 43), “(...) leitura, possibilitando a aquisição de diferentes 
pontos de vistas e alargamento de experiências, parece ser o 
único meio de desenvolver a originalidade e autenti cidade dos 
seres que aprendem.” A utilização da intertextualidade como 
recurso, mais que demonstrar erudição, é uma tentativa de 
despertar no leitor o desejo de conhecer a obra referida, numa 
evidente demonstração de defesa da leitura. Conforme assegura 
Yunes (2009, p.44), “A leitura não se constrói sobre o nada. 
Há algo que provoca o leitor, interessa-lhe, instiga-lhe outro 
pensamento que lhe permite dar asas à imaginação.” No texto 
de Ana, o leitor é levado, constantemente, a inúmeros referentes 
extratextuais.

No livro Contracorrente, a autora também teoriza acerca da 
leitura de mundo do escritor, dizendo: “Quando o livro é bom 
mesmo, quando a leitura do mundo que o autor fez antes de 
escrevê-lo foi sensível e inteligente, o texto vai permitir que o 
leitor o escreva novamente quando for lê-lo. (...) Mesmo se for 
o que se chama ‘história para criança’. Se for literatura.” (1997, 
p.90) Em entrevista à pesquisadora e escritora Anna Claudia 
Ramos(2006, p.37), Ana Maria reafi rma a importância da leitura 
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na vida das pessoas, em especial para o escritor: “(...) eu acho 
que essa questão do escritor ser muito leitor foi fundamental 
pra literatura infantil. Acho que é fundamental na criação. Você 
vai convivendo, tendo mais intimidade com aquele processo, 
e isso vai virando um substrato que está ali, aparece, brota.” 
Como leitora, Ana Maria sempre sentiu curiosidade acerca dos 
segredos de quem escreve. Antes mesmo de se tornar escritora, 
gostava de ler entrevistas de autores sobre seus processos de 
escrita. Nas palavras de Ana Maria (2007, p.10): “(...)A essa 
altura, eu já escrevia, mas nem por isso perdi o interesse pelos 
mistérios da escrita. Pelo contrário, passei a me sentir ainda 
mais fascinada por eles, seja para aprender alguma coisa com 
os mais experientes ou para me sentir menos sozinha (....)”. 
A memória e a imaginação produzem a matéria prima para a 
escrita criativa. 

O contato com o texto de Freud Escritores criativos 
e devaneios (1976, p. 156) a fez descobrir que repetia 
“empiricamente” o que o psicanalista já formalizara em outro 
século, excetuando-se o fi o do desejo, conceito que entrelaça 
e une os tempos passado, presente e futuro na teoria do 
psicanalista:

Uma poderosa experiência no presente desperta no 
escritor criativo uma lembrança de uma experiência 
anterior (geralmente sua infância), da qual se origina 
então um desejo que encontra realização na obra 
criativa. A própria obra revela elementos da ocasião 
motivadora do presente a da lembrança antiga. 

A experiência na infância serve ao propósito criativo em 
razão da afi nidade inventiva entre a fantasia da menina e a 
criação da escritora, que busca, pela memória afetiva, resgatar 
momentos em que a brincadeira, a fantasia e o jogo eram 
elementos fundamentais à vida da criança Ana, estabelecendo 
um diálogo com a mulher que hoje busca, nessas experiências 
rememoradas, elementos necessários à criação artística. 
A relação entre a fantasia e o tempo é, em geral, muito 
importante na teoria freudiana. É como se a fantasia fl utuasse 
entre o pretérito, o presente e o futuro, assim como nas obras 

fi ccionais de Ana. O trabalho mental se liga a uma impressão 
atual motivadora do desejo do sujeito, capaz de remetê-lo, pela 
lembrança, a uma situação pretérita causadora de prazer.

No livro Balaio: livros e leituras (2007), Ana confi rma o 
pensamento freudiano e admite que, respaldada na infância que 
teve ou na menina que foi, constrói a sua literatura. Segundo 
Freud, brincar é uma necessidade essencial nessa fase da vida, 
e a atividade que permite criar um universo próprio, um mundo 
imaginário (re)criado com os elementos do cotidiano, causa 
imenso prazer aos pequenos. À medida que as pessoas crescem 
e as brincadeiras deixam de ser prazerosas, surge a necessidade 
de preencher a falta causada pelo abandono da brincadeira, 
porque desistir de um prazer experimentado é difícil ao 
homem. Para o psicanalista, não se trata de abstinência, mas de 
substituição. Nas palavras de Freud (1976, p.156): “Ao crescer, 
as pessoas param de brincar e parecem renunciar ao prazer que 
obtinham do brincar.(...) Na realidade, nunca renunciamos a 
nada; apenas trocamos uma coisa por outra. O que parece ser 
uma renúncia é, na verdade, a formação de um substituto ou 
sub-rogado”.

Assim, a brincadeira da infância é substituída pela fantasia 
do adulto. Quando bem direcionadas, essas fantasias passam a 
fazer parte do universo criativo do escritor, multifacetadas nos 
heróis que inventa e que se multiplicam, quanto mais prazer 
lhe causam.  Freud compara o fantasiar da criança à criação 
do artista, ambos inventam um universo próprio onde desejam 
morar por algum tempo: a criança fantasia, geralmente, ser 
um adulto e viver no universo próprio dessa idade; o literato 
escreve fi cção e poesia. Mas ambos têm consciência do que 
é a realidade e do que é a fantasia. A infância trazida ao 
presente pela memória de Ana escritora não representa uma 
imagem especular da menina que foi, mas sim a fertilidade da 
imaginação na infância, que é fonte de criação na idade adulta. 
Nessa linha de raciocínio, Ana Maria (2007, p.39) escreve sobre 
como a autora, multifacetada em diversos heróis, se reconcilia 
com seus fantasmas e confl itos pessoais: 

O escritor é capaz de artifi cialmente separar seu ego, 
por meio de uma auto-observação, em vários egos 
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parciais e, em consequência, personifi car os confl itos 
correntes de sua própria vida mental como se estivessem 
acontecendo em vários heróis distintos. E, às vezes até, 
deixando um desses funcionar como espectador que 
assiste ao desenrolar das situações e comenta as ações e 
sofrimentos dos outros: o narrador. 

É possível explicar a assertiva de Ana segundo a teoria 
freudiana: “o escritor suaviza o caráter de seus devaneios 
egoístas por meio de alterações e disfarces, e nos suborna com 
o prazer puramente formal, isto é, estético, que nos oferece 
na apresentação de suas fantasias”. (Freud, 1976, p. 158). 
Ao brincar com as múltiplas possibilidades de ser outros, 
Ana Maria, na qualidade de autora, experimenta essas vidas 
potenciais, parte de um dado da realidade perceptual e se põe 
a modifi cá-lo inúmeras vezes, substituindo os ingredientes ou 
dando-lhes outra forma, e, ao fazê-lo, constrói infi nitas fi guras 
diferentes. 

Desde tenra idade, antes de incorporarmos qualquer 
leitura ou vivência psicanalítica posterior, aprendemos com 
Lobato que o faz de conta é tão concreto quanto qualquer 
outro dado da realidade, e que os problemas políticos, 
econômicos e sociais do mundo em que vivemos não devem 
ser excluídos do universo infantil; por isso, fi zeram parte de 
suas histórias: a campanha pelo petróleo, a guerra mundial e 
outras questões do seu tempo. Herdeira das ideias lobatianas, 
Ana Maria dispensa aos jovens leitores tratamento respeitoso 
semelhante e, numa demonstração de sintonia com o mestre, 
afi rma: “Trazemos nossas preocupações contemporâneas para 
dentro do que escrevemos. Mas sabemos que a fantasia é uma 
linguagem simbólica para expressar o real e não deve nunca 
ser transformada em algo alienante, escapista e redutor de 
potencialidades humanas”. (Machado In Bastos, 1995, p.51)

Embora tributária de Lobato, a autora escreve num estilo 
próprio em que tenta conciliar memória e imaginação. Com 
as palavras de Ana Maria (2001a, p.102): “Memória do que 
vi e vivi, muitas vezes na infância. Imaginação que nunca foi 
tão soberana como em meu tempo de menina. Daí o papel 
fundamental do universo infantil na minha relação com a 

literatura.” As experiências da infância são importantes fontes 
para a invenção artística da escritora, processo comum a 
muitos outros. Nas obras de Ana Maria, distinguir fi cção de 
autobiografi a passa, necessariamente, pela aceitação do leitor, 
pois em sua fi cção são abundantes os vestígios biográfi cos, que 
a autora valoriza. Com as palavras de Machado (1999, p.92 
): “Ler fi cção não é uma atitude passiva, mas uma atividade 
que consiste em se dispor a aceitar algumas coisas, acreditar 
em outras e imaginar outras tantas. Cada texto traz implícitas 
suas regras do jogo, que é preciso observar. E o leitor passa a 
ser alguém ansioso para jogar.” Consequentemente, o leitor é 
jogado de uma hipótese a outra, sem qualquer perspectiva de 
encontrar a palavra tranquilizadora do narrador sobre o que é, 
e o leitor acaba por se deixar conduzir pelo fi o condutor da 
história. É usual, segundo aponta Lejeune (2008), o leitor buscar 
uma contraprova, buscando romper o contrato estabelecido. Às 
vezes, ao ler uma autobiografi a, busca indícios do inverossímil, 
noutras, julga encontrar, na fi cção indícios que levam à biografi a 
do autor. 

Como já dito, essa busca de alimentação criativa na infância 
é fonte para muitos escritores. É da infância, ímpar em cada 
um, que advém a singularidade distintiva do estilo.  Assim 
como a criança (re)inventa a vida em busca de soluções para o 
real, o artista  (re)cria o real através da estética. De igual forma, 
quando um leitor adentra a obra literária, deixa-se envolver 
por seus jogos e disfarces, é tomado por prazer semelhante ao 
experimentado pelo autor, na medida em que se transfi gura 
no herói do relato, com ele se identifi cando, experimentando 
situações novas, vivendo em outros mundos, refazendo-se via 
alteridade, ou melhor, (re)conhecendo-se. Essa experiência 
com o texto propicia muito prazer, quer do autor em direção à 
obra, quer do leitor em relação à narrativa, o que, naturalmente, 
nasce de muitas fontes que confl uem no texto literário. 

É com esse olhar inaugural e de encantamento, próprio 
à infância, que Ana Maria olha o mundo. Sua infância está 
incorporada em sua obra como elemento imprescindível à sua 
realização, possível de ser identifi cada através das personagens 
e do mundo descrito nas narrativas que constantemente fazem 
referências às pessoas biografáveis, alusão a lugares e ambientes 
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comuns à infância, mas que, pelo imaginário, são (re)criados. 
Não é novidade que a literatura constitui fonte de estranhamento, 
de refl exão pessoal e de espírito crítico, o escritor (re)cria a 
experiência, fertilizando o imaginário do leitor. A criança 
curiosa e questionadora emerge na autora criativa que, por outro 
caminho, busca respostas para as inquietantes perguntas que a 
incomodam sobre o ser e estar no mundo. Assim, a recordação 
da infância, o trazer de volta ao coração, é um meio de ativar a 
imaginação para a criação artística. É na fi cção que o homem 
que escreve ou que lê, junta os pedaços, (re)organiza o caos e 
se (re)encontra como ser humano. 

A versatilidade da autora revela-se tanto em seus romances 
como nos textos teóricos. Nesse sentido, a constante refl exão 
sobre o próprio fazer literário ajuda a aperfeiçoar seus textos 
fi ccionais e, num caminho de volta, a fi cção serve de corpus 
para a refl exão teórica, que posteriormente retorna à fi cção, 
e assim sucessivamente, num exercício constante da práxis. 
Em toda obra literária que se propõe inovadora, o projeto 
político-ideológico estão imbricados e o de Ana Maria pode 
ser resgatado via temática que aborda. Embora não exclusivos, 
os temas leitura/escrita são recorrências frequentes, quer 
sejam abordados explicitamente como motivo principal, 
quer indiretamente. A título de ilustração cito: Do outro 
lado tem segredos (1980), O Menino Que Virou Escritor 
(2001b), Do outro mundo (2002b) e Mensagem para você 
(2008), Palavras, Palavrinhas, Palavrões (1981a), em que o 
lúdico aparece relacionado à escrita. O emprego de múltiplos 
recursos linguístico-expressivos, a versatilidade/arejamento da 
linguagem literária e a humanização do leitor pelo profundo 
respeito que demonstra ter pela criança também são parte desse 
projeto. 

Ana Maria foi além da difusão da leitura. Esta levou a 
autora ao compromisso com questões sociais, às quais o bom 
escritor não deve fi car indiferente. O protesto em relação ao 
poder imposto tornou-se uma constante nas obras fi ccionais 
da escritora, como em Bento-que-bento-é-o-frade (1977), 
Era uma Vez um Tirano (1982), Bebeto, o carneiro (1993) e 
Tropical Sol da Liberdade (1988); posição que é reafi rmada 
na sua produção teórica, confi rmando a premissa de que o ato 

de escrever envolve responsabilidade social: “(...) Não nos 
autocensurávamos nem evitávamos tema algum. (...) segundo 
a fórmula de Camus, não púnhamos nossa arte a serviço da 
ideologia, mas como cidadãos estávamos tão mobilizados 
nas questões de nosso tempo que tudo isso, inevitavelmente, 
aparecia no que escrevíamos.” Ana (2001a, p. 82). Depoimento 
que nos possibilita compreender a posição de Ana Maria com 
relação ao papel do escritor frente às questões sócio-político-
econômicas da época em que escreve.

A escritora ratifi ca a ruptura com a tradição da literatura 
infanto-juvenil voltada para objetivos didático-formadores e 
assume duplo papel: de autora de ensaio e de fi cção. Quando 
exerce a primeira função, ela teoriza, critica e dá visibilidade 
aos seus pensamentos através da linguagem escrita, que fi xa 
o movimento das ideias acerca da leitura literária nos últimos 
decênios; quando assume a segunda, apropria-se da tríade: 
presente, passado e futuro e monta um cenário de forma articulada 
e possível de existir dentro de sua fi ccionalidade, onde o real 
e o imaginário se fundem, espaço mágico e atemporal, onde 
narrador e leitor se encontram. Uma Ana não existe sem a outra, 
sem a leitora e ensaísta não existiria a fi ccionista, e o inverso se 
aplica, naturalmente. O projeto teórico e o projeto estético de 
Ana Maria levam a pensar na busca da identidade da própria 
literatura infantil, quer quando nos ensaios defende os bons 
textos modernos e/ou difunde a leitura dos clássicos universais, 
quer na fi cção, quando cria personagens leitores e escritores. 

Ana concebe a literatura como sinônimo da fusão 
entre prazer e conhecimento, assim continua produzindo, 
independentemente da classifi cação etária que se possa 
aferir às suas obras. É preciso frisar que, se a infância não 
determina totalmente a obra de Ana Maria, constitui um 
elo que integra fi cção e teoria de forma sensível e também 
consciente, num entrelaçamento, como fi os, de memória, de 
leituras, de criatividade, de uma grande habilidade no trato 
com as palavras e de um agudo senso de observação. Sua arte 
está ligada ao discurso literário e, por extensão e afi nidade, 
às crianças, sejam elas personagens das histórias que conta e 
aos quais dá voz e profundidade, sejam elas leitoras previstas 
desse texto. 
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É frequente a escritora afi rmar que a infl uência de alguém 
em especial é importante para a formação do leitor, assim como 
a qualidade dos primeiros livros que se lê para o fomento do 
gosto. Os livros de Lobato contribuíram signifi cativamente para 
a formação de um grupo de escritores criativos que apresentavam 
características emancipatórias e contribuíam para a formação 
crítica do leitor no fi nal da década de sessenta. Dentre eles, 
Ana Maria que, assim como seu mentor, introduz o mágico no 
cotidiano, comum e rotineiro, procurando fundir o real com a 
magia do imaginário e, ao fazê-lo, consegue o equilíbrio entre 
os mundos da sensibilidade e da fantasia, próprios à infância. 
Consciente do valor da literatura infanto-juvenil e de que palavra 
é poder, sempre se dispôs a escrever para instigar o senso crítico 
infantil. Por isso, seus textos trazem fortes marcas de seu tempo, 
um tempo em que a cultura brasileira tentava recuperar a sua 
imagem através da busca de uma linguagem própria que tem 
apenas a consciência de seus limites. 

A obra de Ana Maria resulta, portanto, da costura entre 
a permanência e a ruptura, entre a tradição e a inovação. A 
autora encontrou no faz de conta a fórmula de nunca parar de 
inventar outras vidas para viver e novos mundos para morar. 
Penso que é daí que vem a afi nidade de Ana Maria com seus 
leitores, e, num percurso inverso, a identidade de seus leitores 
com a sua obra. Os fi os da imaginação infantil, os fi os da 
memória, os fi os do imaginário da escritora são pontas que 
se entrelaçam no presente, numa espécie de (re)invenção 
da infância, que, ao chegar em trança, num todo, escrita/
vida tecidas, outro fi o encontra de uma imaginação leitora, 
que certamente iniciará nova trança de gente e de histórias. 
A escrita de Ana continuará a contar histórias, uma após 
outra, oferecendo-se ao prazer da leitura ou à análise literária, 
em cadeia de infi ndáveis teias, distanciando, a cada leitura, 
qualquer possibilidade de conclusão. Arrematei alguns pontos 
soltos, ou nós desfeitos, o que signifi ca dizer que deixo várias 
pontas oferecendo-se a nós, desejando ser tecidas em novas 
tramas, oferecendo-se adiante. A vida é assim como a escrita: 
um eterno (re)fazer-se.

A pesquisa iniciada não pretende esgotar a refl exão sobre 
o assunto. A pospelo, ela aspira a incitar novas refl exões, 

propiciando o cotejo literário com outros campos de 
conhecimento, assim como vislumbrar a escrita de si como 
mais uma possibilidade de refl exão teórica capaz de instigar 
novos olhares em um mundo revelado pelo caleidoscópio.
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UM ESTUDO COMPARATIVO DOS NARRADORES-PERSONAGENS PAULO HONÓRIO, DE SÃO 
BERNARDO, E RIOBALDO TATARANA, DE GRANDE SERTÃO: VEREDAS

Fernanda Cristina Araújo Batista

Resumo

Este trabalho visa a comparar as histórias de vida de dois 
importantes narradores-personagens da literatura brasileira do 
século XX: Paulo Honório, do romance São Bernardo, escrito 
por Graciliano Ramos e publicado em 1934, e Riobaldo Tatarana, 
do romance Grande Sertão: Veredas, escrito por João Guimarães 
Rosa e publicado em 1956. Escolhemos essas duas obras por 
acreditarmos serem dois dos mais relevantes romances brasileiros 
do século XX, produzidos por dois dos maiores escritores de 
língua portuguesa de todos os tempos e por nos interessarmos 
pelas travessias dos polêmicos narradores-personagens, as quais, 
em certos aspectos, muito se assemelham. Ambos perderam 
pessoas importantes em seu passado e sentem que poderiam ter 
evitado essas perdas se soubessem então o que, no momento da 
narração, estão começando a descobrir. Aspiramos demonstrar 
como cada um conta sua história a fi m de reconstruir e reinterpretar 
sua própria vida após os fatos terem acontecido para que possam 
fi nalmente compreender o que se passou com eles e as pessoas que 
os cercavam. Para isso, utilizaremos a teoria semiótica greimasiana, 
que analisa o plano do conteúdo dos textos através de um percurso 
gerativo de sentido que parte do nível fundamental, passa pelo 
nível narrativo, e chega ao nível discursivo, com a fi nalidade de 
compreender o que cada um diz e como o faz, permitindo ressaltar 
as semelhanças e as particularidades de cada um.

Palavras-chave

São Bernardo; Grande Sertão: Veredas; semiótica greimasiana; 
percurso gerativo de sentido; narrador-personagem.

Abstract

This paper aims at comparing and contrasting the life 
experiences of two important Brazilian character-narrators 
of the twentieth century: Paulo Honório, from the novel São 
Bernardo, written by Graciliano Ramos and published in 
1934, and Riobaldo Tatarana, from the novel Grande Sertão: 
Veredas, written by João Guimarães Rosa and published in 
1956. We have chosen these novels because we believe they 
are among the most relevant literary works produced in the 
twentieth century by two of the greatest Brazilian writers 
of all time, and because the trajectories of the character-
narrators are similar in some points. Both lost important 
people in the past and feel they could have avoided those 
losses if they had known then what they are beginning to 
fi nd out at the moment of narration. We aim at showing the 
way both narrators tell their stories in order to reinterpret 
their lives and understand the things that happened to them 
and the people around them. To achieve our goal, we will 
base our study in the greimasian semiotics theory, which 
analyses the text by applying to it a narrative trajectory of 
meaning which goes from the deep level to the narrative 
level and then to the discoursive level in order to understand 
what each text says and how it says it, allowing us to see 
their differences and similarities.

Keywords

São Bernardo; Grande Sertão: Veredas; greimasian 
semiotics; generative trajectory of meaning; character-narrator.
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Introdução

Este trabalho visa comparar e contrastar as histórias de 
vida de dois importantes narradores-personagens da literatura 
brasileira do século XX: Paulo Honório, do romance São 
Bernardo, escrito por Graciliano Ramos e publicado em 1934, 
e Riobaldo Tatarana, do romance Grande Sertão: Veredas, 
escrito por João Guimarães Rosa e publicado em 1956.

Escolhemos essas duas obras por acreditarmos serem dois dos 
mais relevantes romances brasileiros do século XX, produzidos por 
dois dos maiores escritores de língua portuguesa de todos os tempos 
e por nos interessarmos, particurlarmente, pelas travessias dos 
polêmicos narradores-personagens, as quais, em certos aspectos, se 
assemelham bastante, apesar de terem suas especifi cidades.

Estudaremos as personagens principais dessas duas obras, 
ainda, pela impressão que nos passam de serem “o que há de 
mais vivo no romance; e que a leitura deste dependa basicamente 
da aceitação da verdade da personagem por parte do leitor”1.

Ambos os narradores, Paulo Honório em São Bernardo 
e Riobaldo Tatarana em Grande Sertão: Veredas perderam 
pessoas importantes em seu passado e sentem que poderiam 
ter evitado essas perdas se soubessem então o que agora, 
no momento da narração, estão começando a descobrir. 
Aspiramos, assim, demonstrar o modo como cada um deles 
conta sua história a fi m de reconstruir e reinterpretar sua 
própria vida após os fatos terem acontecido para que não 
prossigam sem compreender o que se passou com eles e as 
pessoas que os cercavam.

Para isso, utilizaremos a teoria semiótica greimasiana, 
de linha francesa, que analisa o plano do conteúdo dos 
textos através de um percurso gerativo de sentido que parte 
do nível fundamental, passa pelo nível narrativo, e chega 
até o nível discursivo, com a finalidade de compreender o 
que cada um diz e como faz para dizer o que diz, assim, 

permitindo ressaltar as semelhanças e as particularidades de 
cada um.

Trataremos, ainda, da questão do foco narrativo nas obras, 
o qual é em primeira pessoa e feito a partir de dentro, uma vez 
que são os próprios protagonistas que narram suas travessias, o 
que implica que as trazem à tona de maneira parcial e subjetiva.

São Bernardo, de Graciliano Ramos

Graciliano Ramos é frequentemente designado como um 
escritor regionalista devido à ambientação que faz de suas obras, 
oposta à das prosas urbanistas e de sondagem psicológica que 
eram suas contemporâneas. No entanto, seus romances, apesar de 
frequentemente terem como pano de fundo o sertão ou o agreste, 
tratam de problemáticas sociais universais, não regionais, tais 
como a luta do homem contra o meio – isto é, qualquer homem 
contra seu meio –, em que a ruptura é a matriz2.

Assim, São Bernardo, publicado no ano de 1934, é um 
romance de tensão crítica em que o herói Paulo Honório opõe-
se e resiste agonicamente às pressões do meio social3, saindo, 
entretanto, gravemente lesionado dessa vida em sociedade. 

Dessa forma, o narrador-personagem é um homem que, 
tendo lutado para conquistar seu lugar ao sol e logrado, foi 
absorvendo ao longo de sua jornada “toda a agressividade 
latente num sistema de competição”4.

Então, ao casar-se com uma professora idealista vinda da 
cidade, Madalena, quer fazer dela também um de seus objetos 
de posse e, malogrando quando ela comete suicídio, começa a 
dar-se conta do abismo que há entre o universo do ter e o do ser 
e internaliza a frustração de não ter sido capaz de distingui-los 
para poder ter uma vida normal ao lado da mulher. Vira, assim, 
anti-herói e escritor do livro que leva no título o símbolo de 
sua decadência pessoal, a fazenda São Bernardo, e no tom a 
impossibilidade de reparação dos seus erros.

1 - CANDIDO, Antonio. A personagem do romance. In: CANDIDO, Antonio; ROSENFELD, Anatol; PRADO, Décio de Almeida; GOMES, Paulo Emílio 
Salles. A personagem de fi cção. São Paulo: Perspectiva, 2007, p.54.
2 - BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. 42ª edição. São Paulo: Cultrix, 1994, p. 402.
3 - Idem, p. 392.
4 - Idem, p. 403.
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A Narração de São Bernardo

Como já mencionamos anteriormente, São Bernardo é um 
romance narrado desde dentro, de uma focalização interna, 
por um ator-participante que vem a ser, ainda, o narrador-
protagonista. Isso signifi ca dizer que o narrador Paulo Honório 
narra sua travessia em primeira pessoa e que, portanto, o seu 
relato pode não corresponder exatamente à realidade vivida por 
ele, mas sim às únicas versões disponíveis dos fatos, cabendo, 
dessa maneira, a nós a tarefa de interpretar os acontecimentos 
dessa narrativa de forma a não esquecer que essas histórias serão 
subjetivas e parciais. Segundo Diana Luz Pessoa de Barros:

A autobiografi a, em primeira pessoa, fabrica o efeito 
de subjetividade na visão dos fatos vividos e narrados 
por quem os viveu, que os passa, assim, impregnados 
de parcialidade5.

Paulo Honório, que no momento da enunciação está com 
cinquenta anos de idade, escreve um livro em que contará e 
tentará entender sua vida desde que iniciou as tentativas de 
obter a fazenda São Bernardo, em sua juventude, passando 
pelos momentos em que, já em posse dela, transforma-a e a 
faz crescer, entrando em ascensão econômica, até dois anos 
depois do suicídio de Madalena, sua esposa, fato que o leva a 
uma profunda mudança interior, a qual é o motivo da própria 
escritura do livro e marcará todo o resto de sua história e que é 
a razão de ser deste estudo. 

Nível Narrativo 

O nível narrativo do texto segue um modelo canônico em 
que um sujeito primeiramente adquire uma competência modal 
(querer e/ou dever) do destinador-manipulador e, depois, graças 
à aquisição dessa competência, adquire também um poder e/
ou saber para realizar uma performance, isto é, ocasionar uma 

mudança de estado que será sancionada por um destinador-
julgador com uma recompensa ou punição conforme obtenha 
sucesso ou fracasse6.

Aqui, trataremos apenas das mudanças de estado mais 
signifi cativas da obra, aquelas que são essenciais para a 
análise da travessia do narrador-personagem Paulo Honório. 
Analisaremos seis programas narrativos importantes do 
romance com base no modelo apresentado pela professora 
Diana Luz Pessoa de Barros no segundo capítulo de seu livro 
Teoria Semiótica do Texto7. Mais adiante, quando da análise do 
romance de Guimarães Rosa, utilizaremos este mesmo modelo:

PN = F[S1 → (S2 ∩ / U Ov)]

Onde:

PN = programa narra  vo

F = função

→ = transformação

S1 = sujeito do fazer

S2 = sujeito do estado

∩ = conjunção

U = disjunção

Ov = objeto de valor

Paulo Honório, após obter sucesso fi nanceiro em sua 
empreitada na fazenda São Bernardo, procura uma mulher 
para casar e ter fi lhos somente para que a fazenda possua um 
herdeiro que dê continuidade aos seus trabalhos. Ele, então, 

5 - BARROS, 2000b, p. 57.
6 - FIORIN, 2005, p. 29.
7 - BARROS. Op. cit., p. 20.
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conhece Madalena e, por considerá-la bonita, convence-a a 
tornar-se sua esposa por muito insistir. Dizemos, então, que 
Paulo Honório foi o destinador-manipulador que manipulou 
Madalena, S1, a fazer com que ele mesmo, S2, entrasse em 
conjunção com o objeto de valor, o qual correspondia a ela 
própria. Ele a manipula por meio da tentação, que é o modo 
de manipular por meio do qual um sujeito faz com que outro 
realize determinada ação por vontade própria, apenas porque 
quer receber algo em troca e crê que isso seja possível:

PN1 = F (casar-se) [S1 (Madalena) → S2 (Paulo Honório) ∩ 
Ov (Madalena)]

Madalena, entretanto, no momento em que aceita o 
casamento, também é responsável pela transformação que 
ocorre na narrativa, pois deixa de ser somente um objeto de 
valor para se tornar um sujeito. Conforme afi rmam Algirdas 
Julien Greimas e Jacques Fontanille:

(...) na paixão amorosa, por exemplo, vê-se o objeto 
amado transformar-se em sujeito, o que é ainda mais 
surpreendente no caso em que esse objeto não é um 
ser amado, na narrativa fantástica entre outras, mas 
também mais banalmente nas condutas fetichistas. (...) 
Em suma, o objeto, na paixão, tenderia a tornar-se o 
parceiro-sujeito do sujeito apaixonado (...)8. 

Podemos, assim, ler esse programa como se a beleza de 
Madalena fosse o destinador-manipulador do sujeito Paulo 
Honório, S1, para fazer com que o próprio Paulo Honório, S2, 
entrasse em conjunção com o objeto de valor, o qual seria a bela 
esposa. A beleza manipularia Paulo Honório também pela tentação:

PN1 = F (casar-se) [S1 (Paulo Honório) → S2 (Paulo Honório) 
∩ Ov (Madalena)]

Após o casamento, começam as desavenças entre o casal 
por conta da solidariedade que Madalena demonstra para com 

os funcionários da fazenda de Paulo Honório com a fi nalidade 
de compensar os maus tratos que este tem com eles. Nesse 
momento, podemos dizer que a bruteza do marido desperta a 
sensibilidade da mulher, a qual a manipula a fazer com que os 
funcionários entrem em conjunção com melhores condições:

PN2 = F (auxiliar os funcionários) [S1 (Madalena) → S2 
(funcionários) ∩ Ov (melhores condições de trabalho para os 
funcionários)]

Essa atitude de Madalena gera certo medo no marido 
bem como o seu ciúme, os quais, juntos, o manipulam a fazer 
com que ela entre em disjunção com esse ímpeto em ajudar 
os funcionários, pois ele, machista e capitalista que é, crê que 
todas essas ações vindas da esposa, além de desmoralizá-lo 
perante os funcionários, o levarão à falência. Essa manipulação 
é uma manipulação por intimidação, pois Paulo Honório crê 
que deve realizar a ação porque, se não o fi zer, perderá respeito 
e dinheiro:

PN3 = F (domar Madalena) [S1 (Paulo Honório) → S2 
(Madalena) U Ov (solidariedade para com os funcionários)]

O casal passa, dessa forma, a viver em confl ito a maior 
parte do tempo, o que leva Madalena ao suicídio depois de 
determinado tempo:

PN4 = F (morrer) [S1 (Madalena) → S2 (Madalena) U Ov 
(vida)]

O suicídio de Madalena causa em Paulo Honório o 
sentimento de desilusão, pois ele tem consciência de que teve 
uma parcela de culpa na perda de sua mulher. Essa consciência 
o leva a transformar seus antigos valores capitalistas em 
valores mais humanos, embora ele ainda o negue ao afi rmar 
que repetiria todos os seus atos se lhe fosse ofertada uma nova 
chance:

8 - GREIMAS, A.J.; FONTANILLE, J. Semiótica das paixões: dos estados de coisas aos estados de alma. São Paulo: Ática, 1993, p. 56.
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PN5 = F (mudança de valores) [S1 (Paulo Honório) → 
S2 (Paulo Honório) U Ov (an  gos valores)]

A tentativa de entendimento e internalização desses novos 
valores adquiridos pelo narrador ao longo de sua travessia o 
leva a escrever o livro publicado com o mesmo nome de sua 
fazenda – São Bernardo:

PN6 = F (entender sua própria trajetória) [S1 (Paulo 
Honório) → S2 (Paulo Honório) ∩ Ov (livro)]

Nível Fundamental 

No nível fundamental de um texto, encontram-se as 
categorias semânticas que estão na sua base de construção e 
funcionamento. Tais categorias se fundamentam numa oposição 
de termos contrários tais como /vida/ x /morte/, /liberdade/ x /
opressão/, /natureza/ x /cultura/ e seus contraditórios, /não-vida/ 
x /não-morte/, /não-liberdade/ x /não-opressão/, /não-natureza/ 
x /não-cultura/. Não importa qual contradição seja o alicerce 
do texto, o caminho percorrido é sempre constituído pelo 
ator partindo um dos termos na direção de um termo que seja 
seu contraditório para, enfi m, chegar num termo contrário ao 
primeiro, podendo reiniciar o percurso diversas vezes. Dentro 
do texto, alguns termos adquirem conotação positiva, ou seja, 
eufórica, enquanto seus contrários e contraditórios adquirem 
conotação negativa, isto é, disfórica.

Neste trabalho, trataremos apenas da oposição /vida/ x /
morte/ por entendermos que está no cerne das obras estudadas.

Com base no ensaio de João Luiz Lafetá, publicado como 
posfácio da 67ª edição da obra São Bernardo, em que Georg 
Lukács é citado em A teoria do romance afi rmando que o romance 
é “a história da busca de valores autênticos por um personagem 
problemático, dentro de um universo vazio e degradado, no qual 
desapareceu a imanência do sentido da vida”, consideraremos o 
estado fi nal do narrador-personagem Paulo Honório, logo após ter 
terminado de escrever seu livro, como sendo o estado de transição 
entre o disfórico de /morte/ e o não-disfórico de /não-morte/.

Ele inicia sua travessia no estado de /morte/, pois não 
possui o que quer: a fazenda São Bernardo, a qual seria o 
valor que, para ele, simbolizaria a /vida/. Após praticamente 
tomar a fazenda de seu antigo dono, Padilha, passa a um estado 
eufórico de /não-morte/ e assim permanece durante alguns 
anos, enquanto empreende diversas modifi cações nos terrenos 
e gera lucros e riquezas.

Com o passar do tempo, entretanto, percebe que necessita 
ter herdeiros para a sua fazenda e isso o faz procurar uma mulher 
que possa dar-lhe esse fi lho, encontrando Madalena. Depois de 
manipulá-la a casar-se com ele, parte para o estado de /vida/.

Logo se iniciam seus problemas conjugais, os quais afetam 
muito mais ao narrador do que ele jamais imaginara. Tais 
problemas o levam novamente a um estado não-eufórico, dessa 
vez o de /não-vida/ (pois Paulo Honório perde sua autonomia 
sobre tudo e todos para viver em função da mulher, ainda que 
seja apenas vigiando seus atos).

O agravamento dos problemas conjugais sofridos por Paulo 
Honório e Madalena, em última instância, leva a mulher ao 
suicídio, fato que, por sua vez, também leva o marido ao estado 
de /morte/, uma vez que ela já tinha passado a objeto central em 
sua trajetória.

É nesse momento da história de Paulo Honório que começa 
a narrativa de São Bernardo, a qual é mais uma tentativa do 
narrador de sair do estado disfórico de /morte/ com o intuito de 
chegar a um estado não-disfórico de /não-morte/ por meio do 
entendimento do que se passou e, dessa forma, da superação 
do que lhe aconteceu. Ele busca, dessa maneira, aliviar a 
angústia que sente com relação à morte de sua esposa, pois tem 
consciência de que foi seu comportamento possessivo e frio 
que a levou ao suicídio.

Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa

João Guimarães Rosa, assim como Graciliano Ramos, 
também é descrito como um escritor regionalista devido 
à temática sertaneja presente em sua obra. No entanto, a 
prosa de Guimarães Rosa situa-se na vanguarda da narrativa 
contemporânea que se constitui no limite do real e do surreal 
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e que “tem explorado com veemência as dimensões pré-
conscientes do ser humano” através da reconstrução da 
linguagem9.

Dessa maneira, Grande Sertão: Veredas, publicado no 
ano de 1956, consiste no relato oral feito por um ex-jagunço 
letrado, Riobaldo, a um estudioso do sertão (o “doutor” a quem 
Riobaldo se refere ao longo de toda a sua fala). 

Nesse relato, o ex-jagunço busca, através de suas memórias 
e refl exões, negar a existência do demônio, com quem teria 
tratado um pacto para vencer uma guerra contra o inimigo 
Hermógenes na sua época de jagunçagem.

Riobaldo fez o pacto porque acreditava que somente assim 
seria capaz de vencer Hermógenes, quem ele ouvira dizer ser 
pactário, podendo, então, largar sua posição de chefe de jagunço 
para ir viver feliz ao lado de seu amigo Reinaldo Diadorim, 
por quem nutria sentimentos ambíguos, e sua futura esposa, 
Otacília.

No entanto, ao evocar o demônio para tratar o pacto, ele 
nunca aparece; estranhamente também, ao término da guerra 
e já morto, o amigo Reinaldo se revela como mulher, e esses 
acontecimentos, em conjunto, incutem em Riobaldo a visão de 
que “tudo é e não é”, de que surgem suas eternas dúvidas: 1ª) 
com relação à existência do bem o do mal no mundo: se eles 
existem em forma de demônio ou se vigem dentro do próprio 
Homem; 2ª) a respeito do porquê de Diadorim ter surgido em 
sua vida travestida do jagunço Reinaldo e não de mulher, o que 
possibilitaria a ele declarar-lhe seu amor e largar a jagunçagem 
para viver ao seu lado.

A Narração de Grande Sertão: Veredas

Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa, é, 
também, uma narrativa em primeira pessoa feita a partir de 
uma focalização interna por um ator-participante e narrador-
protagonista, nesse caso, o ex-jagunço Riobaldo. 

No momento da enunciação, apesar de não revelar sua idade, 
Riobaldo afi rma estar caminhando para a velhice e conta a um 

interlocutor subentendido suas memórias do que foi a batalha 
que empreendeu contra um outro bando de jagunços (o bando 
do chefe Hermógenes) na tentativa de vingar a morte de seu 
chefe antecessor (Joca Ramiro) e de acabar com a jagunçagem 
no sertão das Minas Gerais, fato ocorrido em sua mocidade, 
conjuntamente com outros fatos internos à guerra (por exemplo, 
o amor secreto que nutria pelo amigo Reinaldo), os quais marcam 
a vida do narrador até o momento em que decide repassá-los ao 
“doutor” que o ouve e toma notas de seu discurso. Analisaremos 
aqui os níveis narrativo e fundamental da obra a fi m de mostrar 
as semelhanças com o romance São Bernardo, cujo narrador 
também conta sua história a fi m de tentar compreender os fatos 
marcantes vividos por ele em sua trajetória.

Nível Narrativo

Riobaldo afi rma ter entrado para a jagunçagem sem saber 
o porquê, pois não era como os demais jagunços, mas continua 
nessa vida porque reencontra no bando o Reinaldo, jovem que o 
havia impressionado muito alguns anos antes, quando ainda eram 
meninos, sem ele saber dizer o motivo. Podemos dizer, então, 
que o encantamento por Reinaldo leva Riobaldo, S1, por meio 
da tentação, a fazer com que Riobaldo, S2, entre em conjunção 
com a jagunçagem para, assim, entrar em conjunção com o seu 
verdadeiro objeto de valor, o qual é a companhia de Reinaldo:

PN1 = F (fi car próximo a Reinaldo) [S1 (Riobaldo) → S2 
(Riobaldo) ∩ Ov (jagunçagem/companhia de Reinaldo)]

Quando Joca Ramiro é morto pela traição de Hermógenes 
e Riobaldo, não vendo mais sentido em continuar na guerra, 
propõe ao amigo Reinaldo que eles partam, este revela um 
apelido secreto, Diadorim, e afi rma que não pode abandonar 
a vingança porque Joca Ramiro era o seu pai e, assim, passa 
a ser o destinador-manipulador que o leva a fazer com que 
ambos entrem em conjunção com a vingança em nome do líder 
assassinado:

9 - BOSI, 1994, p. 432.
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 PN2 = F (vingar Joca Ramiro) [S1 (Riobaldo) → S2 (Riobaldo e 
Reinaldo) ∩ Ov (vingança por Joca Ramiro)]

Algum tempo depois de Riobaldo ter sido manipulado a 
continuar na guerra, a situação do grupo de jagunços lutando 
com ele e Reinaldo Diadorim se complica devido a ataques 
do bando do jagunço Hermógenes. Então, o desespero por 
se encontrar encurralado leva o narrador a realizar um dos 
programas mais importantes de toda a narrativa, pois é um 
programa do qual, ao se recordar, Riobaldo não está certo 
de ter realizado e sente-se perturbado por conta disso. Nesse 
momento, ele se força a realizar um pacto com o Demônio para 
poder vencer a batalha fi nal, matando o jagunço Hermógenes, 
pois ouvira dizer que o inimigo era pactário e acreditou que 
somente poderia vencê-lo se fi zesse ele também tal pacto:

PN3 = F (vencer a batalha fi nal/acabar com 
Hermógenes) [S1 (Riobaldo) → S2 (Riobaldo) ∩ Ov (pacto com 
o Demônio)]

Desse terceiro programa, surge outro que também é 
extremamente importante para o desenvolvimento da narrativa 
e para a construção da identidade do sujeito-narrador: a vitória 
da batalha pelo bando de Riobaldo, agora, já transformado 
no chefe Urutú Branco. Depois de ter feito o pacto, Riobaldo 
passa a ser mais seguro e logo se torna o chefe de seu bando, 
o qual conduz à vitória. Esse fato ocasionará nele a dúvida 
quanto a ter sido o demônio que venceu Hermógenes devido 
à manipulação de Riobaldo, caso em que o pacto certamente 
teria acontecido, ou se foi ele mesmo quem desenvolveu a 
determinação que antes lhe faltara, não tendo havido pacto 
nenhum, assim como também, segundo ele, nunca houve 
diabo nenhum. Existindo o pacto, dizemos que Riobaldo 
manipulou o demônio por meio da provocação ao desafi á-lo a 
aparecer e proporcioná-lo a vitória sobre o Hermógenes, pois 
o levou a dever fazer tal ação sem escapatória; não existindo 
esse pacto, temos que Riobaldo manipulou, também por meio 
da provocação, a si mesmo a fazer com que ele próprio e seu 
bando vencessem o Hermógenes:

PN4 = F (vencer a batalha fi nal) [S1 (Diabo) → S2 
(Riobaldo) ∩ Ov (vitória)]

PN4 = F (vencer a batalha fi nal) [S1 (Riobaldo) → S2 
(Riobaldo) ∩ Ov (vitória)]

Na batalha fi nal, da qual Riobaldo sai vitorioso com seu 
bando, Diadorim morre: é ele quem mata Hermógenes e é por 
ele morto. Nesse programa, então, temos que Diadorim, ao 
avançar contra Hermógenes (S1), manipula-o pela intimidação 
a fazer com que Diadorim (S2) entre em disjunção com a 
própria vida:

PN5 = F (acabar com Hermógenes) [S1 (Hermógenes) 
→ S2 (Reinaldo) U Ov (vida)]

Descobre-se, então, ao lavar o corpo de Reinaldo para ser 
enterrado, que ele é uma mulher que luta disfarçada e é nesse 
momento que o chefe aceita verdadeiramente o fato de que 
sempre o amara de um amor que não era o de amigo, mas, o 
qual não poderá viver jamais, porque a jagunçagem e a sede de 
vingança falaram mais alto e acabaram com tudo que poderia 
existir. Esse acontecimento leva Riobaldo a uma profunda 
tristeza, a qual, apesar de nunca ser substituída pela paz de 
espírito que o narrador almeja, diminui com o passar de alguns 
meses e permite que o narrador-personagem case-se com sua 
noiva Otacília. Ele, muitos anos após a morte de Diadorim, 
seu outro amor, conta toda a história para tentar entendê-la ao 
organizar os fatos e também para que o doutor, de fora, possa 
elucidar alguns pontos em que ele não vê clareza, ou seja, relata 
sua travessia ao co-enunciador para pedir-lhe conselhos acerca 
da existência ou não do Demônio e para tentar compreender 
por que Diadorim teve que entrar no seu caminho do modo que 
entrou e morrer na batalha fi nal:

PN6 = F (entender e aceitar sua trajetória) [S1 
(Riobaldo) → S2 (Riobaldo e interlocutor) ∩ Ov (relato da vida 
de Riobaldo)]
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Nível Fundamental

Semelhantemente a Paulo Honório, temos Riobaldo, em 
Grande Sertão: Veredas, que conta sua história a um interlocutor 
subentendido pelo mesmo motivo pelo qual o narrador de 
São Bernardo escreve seu livro: para tentar entender o que se 
passou no meio da travessia e quem sabe prosseguir sua vida 
sem fi car preso acontecimentos que já se foram. No entanto, 
uma diferença fundamental entre Paulo Honório e Riobaldo é 
que este termina sua travessia em um estado não-disfórico, o de 
/não-morte/, como se verá adiante.

Riobaldo inicia sua vida na jagunçagem no estado disfórico 
de /morte/, uma vez que vai servir a seu chefe, mas sem querer 
isso realmente, afi rmando que era muito diferente dos demais 
jagunços e não pertencia a essa vida. Ele foge do bando de 
Zé Bebelo e vaga perdido, sem saber o que fazer. Quando 
reencontra o menino que havia conhecido às margens do São 
Francisco, o Reinaldo, por quem havia se encantado à primeira 
vista, parte para o estado não-disfórico de /não-morte/. Ele 
tanto se encanta pelo rapaz, que segue com ele para servir ao 
bando de Joca Ramiro não por simpatizar com esse chefe, mas 
só para poder estar próximo a Reinaldo.

Os primeiros momentos em que serve a Joca Ramiro com 
o propósito de estar próximo a Reinaldo são de satisfação, em 
que o narrador parte para o estado eufórico de /vida/.

Logo, porém, Riobaldo começa a preocupar-se com seus 
sentimentos com relação ao amigo. Ele acha que sente algo 
sujo por ele, pois crê que tem um amor diferente por Reinaldo. 
Vive essa tensão uma boa parte de sua travessia, oscilando 
entre /vida/ e /não-vida/, uma vez que tem momentos de clareza 
quanto à causa pela qual luta: não é a dele. Ele deseja largar o 
bando e ir embora com o amigo para terem uma vida em paz, 
mas, sabe que isso não é possível, pois, a essa altura, Reinaldo 
já está obcecado por vingança contra o bando do Hermógenes 
por esse haver traído e matado seu pai, Joca Ramiro. Riobaldo 
sente-se, então, aprisionado, percebendo que está lutando 
apenas por seu amigo, o que considera estranho, por amar um 
ser igual a si, ou seja, um homem, partindo defi nitivamente 
para o estado não-eufórico de /não-vida/.

Riobaldo faz um pacto com o Diabo e vai de jagunço a 
chefe de um bando, mas continua no estado de /não-vida/ até 
que consiga acabar com o Hermógenes e com a guerra. Nesse 
momento, apesar de ter êxito, Riobaldo caminha para o estado 
disfórico de /morte/, pois Reinaldo, na verdade, Diadorim, uma 
mulher, é morto na batalha fi nal, deixando o narrador deprimido 
pela perda do seu amor, que, para ele, somente nesse momento 
deixa de ser sujo ou errado.

Depois da morte de Diadorim, Riobaldo permanece no 
estado de /morte/ por alguns meses, caminhando para o estado 
não-disfórico de /não-morte/ quando se casa com Otacília, 
moça de quem tinha fi cado noivo durante a guerra e quem 
também amava, junto com seu amigo Reinaldo, e ao herdar as 
fazendas de Selorico Mendes, que ele sempre achou que fosse 
seu padrinho, mas descobriu ser o seu pai.

Quando inicia o relato ao doutor que o ouve, Riobaldo 
encontra-se nesse estado de /não-morte/ e, para ele, contar 
sua história representa uma forma nova de compreendê-la, 
ou seja, uma maneira de tentar chegar ao estado eufórico de /
vida/, porque ele quer entender por que fez o que fez, por que 
conheceu Diadorim, por que fez o pacto com o Demônio (se 
é que realmente o fez) etc., para poder não voltar sempre, na 
memória, a esses fatos passados.

Considerações fi nais

Ao realizarmos o percurso gerativo de sentido de ambas 
as obras, notamos que a maior semelhança entre elas é o modo 
como os narradores-personagens percebem a sua travessia e a 
maneira como acreditam poder interferir em suas percepções 
presentes por meio da exposição delas a outros, seja no papel 
em branco de Paulo Honório, o qual ele não necessariamente 
publicará por dizer que lhe falta coragem, seja para o interlocutor 
de Riobaldo Tatarana, o doutor que toma nota de seu discurso 
durante os três dias que passa hospedado em sua fazenda. 

No entanto, o fato de Paulo Honório escrever seu relato, 
e Riobaldo contar o seu a um doutor vindo de outro local 
representa uma grande diferença no modo de vida desses 
narradores-personagens: o primeiro faz parte de uma cultura 
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letrada e tanto tem familiaridade com ela que decide apropriar-
se da escrita para tornar sua história conhecida. O segundo, 
todavia, apesar de ser alfabetizado, provém de uma sociedade 
onde predomina a oralidade, por isso, ele faz com que o dito 
doutor permaneça três dias em sua fazenda e conta-lhe sua 
história, a qual ele transcreve para a linguagem escrita.

Além disso, Paulo Honório escreve o livro isolado em sua 
fazenda decadente e alega que nunca terá coragem de publicá-lo 
porque não quer que os outros saibam que todo o mal que levou 
sua mulher ao suicídio e sua própria vida à ruína originou-se 
de sua falta de autoconfi ança nas relações humanas. Riobaldo, 
por sua vez, quer divulgar sua história a todos, principalmente 
aos mais letrados que ele, a fi m de obter a confi rmação de que 
tanto necessita: de que o Diabo não existe e de que, portanto, 
ele nunca poderia ter feito o pacto.

Percebemos, em São Bernardo, como Graciliano Ramos trata 
do dilaceramento sofrido pelo Homem na luta contra o seu meio: 
ao tentar vencer as difi culdades da vida de trabalhador proletário, 
Paulo Honório sai fazendeiro dono de capital, mas dessa luta 
também resulta um homem brutal, incapaz de estabelecer relações 
humanas sinceras e igualitárias até mesmo com a mulher que 
escolheu para ser sua esposa e mãe de seus fi lhos.

Vemos, em Grande Sertão: Veredas, como Guimarães Rosa 
trata do dilaceramento das concepções de mundo do Homem do 
sertão personifi cado em Riobaldo: antes crendo na existência 
absoluta de Deus e do Diabo, do bem e do mal, do amor e do 
ódio, agora, tem dúvida com relação a se esses opostos existem 
por si sós, ou provêm de dentro do ser humano. O encontro do 
sertanejo com o doutor é uma forma de tentar a reconciliação 
dessa dicotomia.

Notamos, também, que em ambos os romances a morte de 
um ser amado tem fundamental impacto no modo de vida atual 
de cada narrador-personagem, pois foram experiências que 
afetaram e moldaram sua própria identidade até o momento da 
enunciação, ou seja, a contradição /vida/ x /morte/ encontra-se 
no âmago das duas obras. 

Todavia, uma diferença essencial entre ambos os romances é 
o estado em que se encontra cada um dos narradores no instante 
em que terminam suas histórias e iniciam suas narrativas. 

Esses diferentes estados provêm da concepção de vida de 
cada personagem e da proposta artística de cada obra: Paulo 
Honório encontra-se no estado de /morte/ devido ao suicídio de 
Madalena, pelo qual ele sabe-se responsável, e está tentando sair 
dele para chegar ao estado de /não-morte/, enquanto Riobaldo já 
se encontra no estado de /não-morte/, pois se passaram muitos 
anos desde a morte de Diadorim, o pacto e o casamento com 
Otacília, e está tentando chegar ao estado de /vida/ por meio 
do relato dos acontecimentos marcantes de sua história. Ele, ao 
contrário de Paulo Honório, não se responsabiliza diretamente 
pela morte do amigo e amado ou pela própria existência do 
pacto, pois atribui a si mesmo a condição de ter sido um “pobre 
menino do destino”. Ou seja, Riobaldo, por não sentir-se 
culpado, e sim vítima do acontecido em sua vida, no momento 
da narração se encontra em um estágio mais avançado do 
processo de compreensão e superação dos fatos problemáticos 
de sua história que Paulo Honório: ele quer compreender tudo 
mais do que superar, enquanto Paulo Honório compreende o 
que se passou, mas quer superar o acontecido.

Com relação a isso, é interessante, ainda, lembrar que 
a palavra que encerra o romance Grande Sertão: Veredas é 
“travessia”, seguida pelo símbolo do infi nito ( ), os quais, 
juntos, dão a ideia de que o relato deverá ser reiniciado muitas 
vezes mais antes que o relator seja capaz de entender, por meio 
dele, o sentido de sua vida e consiga sair do estado de /não-
morte/ para chegar, fi nalmente, ao de vida. Fica a impressão de 
que acontece o mesmo em São Bernardo, cujo narrador ainda 
terá de ouvir a coruja por diversas noites e deverá escrever muito 
até que possa compreender e superar tudo que lhe aconteceu a 
fi m de sair do estado de /morte/ para o de /não-morte/.
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Resumo

Neste trabalho, resultado de um projeto de extensão, 
refl ete-se sobre o aprendizado da leitura mediante a criação de 
situações didáticas com jogos para estimulação de consciência 
fonológica, articulados a outras linguagens. Procura-se observar 
assistematicamente os estudantes no processo de desenvolvimento 
da sua capacidade de identifi car e diferenciar fonemas e grafemas. 
Busca-se compreender como esta habilidade estabelece uma 
relação com a alfabetização e se de fato promove as estratégias 
para o aprendizado da sua competência leitora. Para tanto, 
fundamenta-se na concepção de linguagem como enunciativo-
discursiva, ou seja, o discurso concebido como prática social e 
forma de interação, ao mesmo tempo instrumento de mediação 
do professor em suas atividades pedagógicas e instrumento de 
mediação do indivíduo com o mundo, com os outros e consigo 
mesmo. As conclusões, ainda que preliminares, apontam para 
uma prática pedagógica que leve em consideração as produções 
orais, consequentes do processo de ensino e aprendizagem, 
articuladas às vivências de leitura. Quer seja uma leitura de 
um texto escrito quer seja de uma leitura de um movimento 
corporal ou de uma pintura, essas produções indicam ainda que 
as atividades sistemáticas relacionadas à consciência fonológica 
se fazem necessárias. A experiência demonstrou que a leitura, 
que é vivida pelo grupo de forma crítica e refl exiva, favorece 
a construção dialógica e, quase como uma exigência, instaura 
um exercício de reconhecimento entre a palavra e os elementos 
mínimos que a compõem.   

  
Palavras-chave

Consciência fonológica; linguagem; leitura; alfabetização 
e letramento.

Abstract

In this work, the result of an extension project, we refl ect 
on learning to read by creating teaching situations with 
games for stimulating phonological awareness articulated 
with other language manifestations. The aim is to look at the 
students in the process of developing the ability to identify 
and differentiate between graphemes and phonemes. We 
seek to understand how this skill establishes a relationship 
with literacy and in fact promotes strategies for learning the 
reading competence of students. We based on the conception 
of language as enunciative-discursive, i.e., the discourse 
conceived as a social practice and form of interaction, while 
instrument of mediation of the teacher in their teaching 
activities and instrument of mediation of the individual 
with the world with others and with yourself. The fi ndings, 
though preliminary, suggest a pedagogical practice that takes 
into account the process of dialogues and productions, the 
consequent process of teaching and learning, linked to the 
experiences of reading. If reading a text or reading a body 
movement or reading a painting, these productions also 
indicate that the systematic activities related to phonological 
awareness are necessary. Experience has shown that reading, 
the group lived in a critical and refl exive, dialogical and 
favors the building, almost like a requirement, establishes 
a recognition exercise between the word and the minimum 
elements that compose it.

Keywords

Phonological awareness; language; reading; literacy.
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Introdução, ou sobre o ponto de partida

Com este texto, pretendemos socializar os primeiros 
resultados alcançados durante um ano de aplicação do projeto 
de extensão ainda em vigor, intitulado “Linguagens, Sons e 
Cores”, vinculado ao curso de Pedagogia da Universidade do 
Estado de Santa Catarina - UDESC.

De acordo com dados do Ministério da Educação (MEC), 
mais de 40% das crianças brasileiras que ingressam no 1º 
ano do ensino fundamental não são aprovadas e, ao fi nal do 
período letivo, elas não aprenderam a ler e a escrever. E o 
que é pior, infelizmente, tem-se observado que, em algumas 
escolas da rede pública de ensino, os alunos estão terminando o 
ensino fundamental sem a necessária capacidade para produzir 
e interpretar textos adequadamente. Ademais, eles muito 
raramente vivenciam experiências de letramento através de 
situações sociais informais. Com este projeto, acredita-se que a 
linguagem poética, a fi losófi ca e a lúdica a um só tempo sejam 
importantes para o processo da alfabetização das crianças e dos 
jovens, sendo viabilizado pela metodologia de trabalho a ser 
empreendida para a promoção dessas experiências.

Intencionalmente planejado para articular docência e 
pesquisa no contexto da educação infantil e ensino fundamental, 
o projeto tem como objetivos possibilitar a criação de ações 
provocadoras direcionadas à aprendizagem da leitura e, 
articulada a esta, também da escrita2, favorecer a formação da 
criança e do jovem enquanto leitores/escritores, assim como, 
integrada a esta ação, contemplar a formação continuada dos 
professores da rede pública de ensino, principalmente nas 
questões relativas ao ensino de língua portuguesa.

Ao interligar ensino e pesquisa, o projeto possibilita a criação 
de ações que relaciona intrinsecamente os conteúdos abordados 
tanto na concepção e execução das atividades realizadas nas 
instituições da educação infantil e/ou ensino fundamental 
quanto nas disciplinas da área de linguagem do curso de 
Pedagogia da UDESC, a saber: Conteúdos e Metodologias 

de Linguagem I e II, Alfabetização I e II, Produção Textual, 
A Criança e a Linguagem, assim como de algumas das demais 
disciplinas inerentes à prática docente, tais como: Didática, Arte 
e Educação Lúdica e Pesquisa e Prática Pedagógica I, II, III e 
IV. Esta relação entre os conteúdos de ensino e esse projeto de 
extensão evidencia a indissociabilidade entre teoria e prática, 
tendo em vista que os conhecimentos acadêmico-científi cos 
produzidos na Universidade fundamentam e justifi cam a 
realização dessa ação com a comunidade externa.

“Linguagens, Sons e Cores” encontra-se em estreita 
relação com os objetivos e linhas de investigação do grupo 
de estudos e pesquisas vinculado ao CNPq3, “Aquisição, 
aprendizagem e processamento da linguagem oral e escrita” – 
PROLINGUAGEM, que tem como principal objetivo pensar 
sobre os processos envolvidos na aquisição e aprendizagem 
da linguagem oral e escrita, sobretudo no que diz respeito 
às repercussões desses processos sobre a alfabetização e o 
letramento. Nesse grupo, destacam-se duas linhas de pesquisa: 
“Consciência fonológica e Alfabetização” e “Processos de 
Aquisição e Aprendizagem da Linguagem”, às quais estão 
inscritos demais participantes e gerenciadores dessa ação. 

Este projeto é, portanto, fruto da refl exão da prática didática 
e dos estudos de aprofundamento do grupo PROLINGUAGEM 
em sua trajetória de pesquisa, bem como resultante dos debates 
sobre o processo de leitura (e escrita) desenvolvidos na última 
Jornada de Linguagem da FAED, a qual se realizou em 19 a 21 
maio de 2011.

Na metodologia adotada nos esforçamos por privilegiar a 
linguagem em suas diversas manifestações, o que acreditamos 
favorece a vivência concreta de atividades lúdicas, o 
aprendizado da leitura de forma crítica e refl exiva e pode 
fomentar um diálogo entre alunos e professores, ao tempo em 
que cria a necessidade de reconhecimento da palavra e dos 
elementos mínimos que a compõem.

Algumas atividades de planejamento, inicialmente, 
realizadas nas dependências da Universidade entre a 

2 -  Embora cientes da indissociável relação entre leitura e escrita, neste trabalho, prioritariamente, abordaremos as questões relativas ao processo de leitura.
3 - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi co e Tecnológico.
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coordenação do projeto, o acadêmico bolsista e os monitores 
voluntários, puderam ser executadas em duas escolas da rede 
pública de ensino: uma da educação infantil e a outra do ensino 
fundamental. Para este trabalho em especial, elegemos a 4ª série 
da Escola Estadual Básica Hilda Teodoro Vieira, que contou 
com a participação de 19 alunos, sua professora regente, uma 
bolsista de extensão e nós, professoras do curso de Pedagogia 
que atuamos com as disciplinas da área de linguagem já 
mencionadas anteriormente. Embora a escolha tanto da escola 
quanto da turma tenha sido arbitrária, verifi camos que, na 
análise do percurso até então empreendido, os resultados 
alcançados pelos seus alunos em torno dos processos de leitura 
articulada às diferentes linguagens foram satisfatórios, os 
quais demonstravam o vigor do projeto e, simultaneamente, 
a necessidade de sua continuidade, bem como apontavam as 
fragilidades e nos convidavam a superá-las. 

Ademais, nos esforçamos para superar a concepção de 
método único e procedimentos únicos, compreendendo que para 
se efetivar a ciência como um processo democrático no campo 
educacional, o pesquisador precisa se reconhecer como professor 
e, do mesmo modo, o professor precisa se reconhecer como 
pesquisador (MEKSENAS, 2003). A partir da percepção de 
articulação entre o fazer e o pensar, este trabalho se fundamenta 
na abordagem qualitativa como horizonte epistemológico. Estas 
refl exões, por conseguinte, seguem os princípios da observação 
e da experimentação, sem levar em conta a reprodução dos 
fenômenos ou a regularidade matemática da repetição desses 
fenômenos. Pelo contrário, persegue uma opção metodológica 
compreensivo-interpretativa e sua escolha se legitima 
principalmente pela crença no princípio do dialogismo e na 
complementaridade entre os dados qualitativos e quantitativos. 

Desse modo, mediante ao desenvolvimento de situações 
didáticas com jogos para estimulação de consciência fonológica 
(ADAMS et all, 2006), procuramos observar os estudantes 
desenvolvendo a sua capacidade de identifi car e diferenciar 
fonemas e grafemas, ao mesmo tempo compreender como 
esta habilidade estabelece o vínculo primordial ao processo 
de alfabetização e se, de fato, promovia as estratégias para o 
aprendizado da sua competência leitora. 

No processo de avaliação e replanejamento dessas 
atividades, a professora regente e os alunos foram primordiais 
para os ajustes e adequações necessárias em função dos 
princípios de necessidade, utilidade e curiosidade do grupo. 
Para tanto, algumas etapas foram previamente defi nidas, a 
saber:
1. PRIMEIRA ETAPA: Preparação da equipe de execução 

Sendo a leitura e a estimulação da consciência fonológica 
os fi os condutores do planejamento didático, as situações de 
aprendizagem foram elaboradas por parte dos professores 
envolvidos no projeto, do estudante bolsista e dos monitores 
voluntários, com foco nas diferentes linguagens. As 
estratégias metodológicas: uso da dramatização, contação 
de histórias, contos, crônicas, parlendas, brincadeiras com 
trava-línguas, música e cantigas de roda, sarau poético e 
fi losófi co articuladas à produção de dobradura, pintura e 
desenhos entre outras.

2. SEGUNDA ETAPA: Apresentação do projeto à escola da 
educação básica                                                      
Com vistas ao planejamento propriamente dito da ação, 
apresentamos o projeto de extensão e as atividades que 
seriam executadas semanalmente pelos estudantes da 
graduação (bolsista e monitores voluntários), sob a nossa 
orientação e supervisão. Nesta etapa, os professores que 
atuam na escola e estão envolvidos na etapa seguinte 
(a de execução), foram convidados a participar ativa 
e diretamente do processo de realinhamento das 
atividades.

3. TERCEIRA ETAPA: Vivência das ações do projeto de 
extensão      
Execução da proposta pelo bolsista e, quando for o caso, 
pelos monitores voluntários, sob a nossa supervisão e 
acompanhamento in loco, assim como da atuação conjunta 
com a professora da instituição escolar.

4. QUARTA ETAPA: Avaliação do percurso  
Visando sempre à melhoria do processo de aprendizagem, 
nesta etapa o grupo buscou, à medida do possível, 
identifi car e/ou antecipar problemas para solucioná-los. 
Diariamente, as crianças ao fi nal das atividades realizadas 
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eram convidadas a sugerir atividades ou textos para 
leitura e a sistematizar o que aprenderam. Posteriormente, 
ouvíamos os professores da rede e os estudantes da 
graduação envolvidos exclusivamente na aplicação do 
projeto. Quanto à avaliação fi nal dos trabalhos, renovamos 
o convite à instituição escolar para o fechamento do 
processo e encaminhamento de alteração de qualquer ação 
ou material disponibilizado.

Finalmente, importa destacar que o domínio da leitura está 
diretamente relacionado à progressão da escolaridade. Por 
sua vez, essa competência leitora (crítico-refl exiva) contribui 
signifi cativamente para a construção da cidadania, concebida 
como a condição de pessoa que, como membro de um Estado, 
se acha no gozo de direitos que lhe permitem participar da vida 
política, social e cultural.

Diante dessa breve introdução, apresentamos a seguir uma 
refl exão em torno da concepção de linguagem e leitura e, na 
sequência, compartilhamos as atividades planejadas para a 
realização deste projeto.

A concepção de linguagem e leitura no processo de 
alfabetização e letramento

A linguagem como instrumento mediador das funções 
mentais superiores é objeto da aprendizagem escolar e como 
assinala Schneuwly e Dolz: “A aprendizagem da linguagem se dá, 
precisamente, no espaço situado entre as práticas e as atividades 
de linguagem. Nesse lugar, produzem-se as transformações 
sucessivas da atividade do aprendiz, que conduzem à construção 
das práticas de linguagem” (2004, p.75).

Nesse sentido, o papel do professor é fundamental e 
as atividades de estimulação da oralidade, de contação de 
histórias, de criação e gerenciamento de espaços expressivos, 
são essenciais para que a criança desenvolva a linguagem. 
Sob essa perspectiva, os espaços de prática de linguagem são 
valiosos e o estudante precisa da garantia desses espaços para 
trabalhar a sua expressividade nas mais diferenças formas: fala, 
música, desenho, plástica, expressão cênica, corporal – como 

consequência, assegurar que a aprendizagem da linguagem 
escrita seja mais uma forma de expressão dentre outras, com 
igual função, para não ser a única a ser aprendida no espaço 
escolar ou considerada a mais privilegiada. 

Essa atitude possibilitará, além da riqueza expressiva, 
a utilização da leitura em sua função social e cultural, 
constituindo-se como “prática linguageira” (SCHNEUWLY & 
DOLZ, 2004). É, portanto, desse ponto de vista que pensamos 
no desenvolvimento de ações formativas que priorizassem 
metodologias de ensino da língua portuguesa capazes de 
entrecruzar a leitura às diferentes linguagens, o que pode 
favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da capacidade 
refl exiva e criadora quanto à autonomia para ler, compartilhar 
e produzir textos.

Considerando a linguagem como enunciativo-discursiva, 
ou seja, o discurso uma prática social e uma forma de interação, 
e ao mesmo tempo instrumento de mediação do professor 
em suas atividades pedagógicas e instrumento de mediação 
do sujeito com o mundo, com os outros e consigo mesmo, 
o ensino da linguagem na escola se torna ponto crucial para 
o qual a formação de professores é muito bem vinda. Como 
consequência, buscamos ratifi car essas premissas e possibilitar 
que os estudantes das escolas atendidas pudessem vivenciar 
situações diferenciadas de aprendizagem relativas à leitura de 
mundos e textos. 

Importa acrescentar que, através do contato lúdico com a leitura 
– cujo foco nas palavras apresentou a beleza e a fruição como motes 
– e por meio do brincar e da arte, os alunos puderam trabalhar 
a capacidade de identifi car e diferenciar fonemas e grafemas, o 
que favoreceu signifi cativamente ao processo de alfabetização e 
letramento. Com isso, ler o mundo por meio de movimentos, sons e 
cores, atravessados pelas palavras, se constituiu num processo que 
viabilizou a produção de discursos e simultaneamente contribuiu 
para a constituição de sujeitos produtores, autônomos e criativos 
de (con)textos. (SMOLKA, 2001)

É sabido por todos que, a partir da década de 80, os 
estudos acerca da psicogênese da língua escrita (FERREIRO, 
2001; 1995) trouxeram aos educadores o entendimento de 
que a alfabetização, longe de ser a apropriação de um código, 
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envolve um complexo processo de elaboração de hipóteses 
sobre a representação linguística, e mais, com a emergência 
dos estudos sobre o letramento (KATO, 1986; TFOUNI, 1995), 
foram igualmente férteis a compreensão da dimensão sócio-
cultural da língua (oral/escrita) e o seu aprendizado.

Em estreita sintonia, ambos os movimentos, nas suas 
vertentes teórico-conceituais, romperam defi nitivamente com a 
segregação dicotômica entre o sujeito que aprende e o professor 
que ensina, assim como entre uma prática de leitura e escrita 
dissociada das relações sociais desses aprendizes. Romperam 
também com o reducionismo que delimitava a sala de aula 
como o único espaço de aprendizagem, o que exigiu, de certa 
maneira, uma formação docente mais ampliada, no dizer de 
Dias (1999), uma formação estética: em busca de um olhar 
sensível. Acrescenta-se também de um escutar sensível.

Diante dessa necessidade por um professor que, ao educar, 
também se educa, importa esclarecer que a perspectiva adotada 
em torno do entendimento do que é alfabetização e letramento se 
pauta nos referenciais teóricos de autores como Soares (2008), 
Fiorin (2007), Marcuschi (2008), Kleiman (2001) e Fávero 
(1999) entre outros, por partilhar que, embora a alfabetização 
e letramento possuam as suas singularidades distintivas, são 
inseparáveis. Na concepção desses autores, a alfabetização 
é um processo que se relaciona à capacidade do indivíduo 
de codifi car e decodifi car o código linguístico, utilizando-se 
do raciocínio hipotético, enquanto o letramento, mais do que 
aprender a ler e a escrever, consiste na apropriação e uso social 
da leitura e da escrita.

Por se constituir na tarefa mais específi ca da escola, por 
certo uma das mais relevantes, a alfabetização se torna um 
desafi o e um compromisso social de todos os professores. Nessa 
direção, os estudos da linguística vêm contribuindo de maneira 
decisiva à ação pedagógica. A concepção de língua e linguagem, 
de fala e escrita, a interdependência desses processos, o saber 
linguístico e a variedade sociolinguística de cada aprendiz, o 
papel da narrativa, da formação do leitor/escritor autônomo 
e competente são, dentre outros temas, alguns que a área da 
linguística tem, nos últimos anos, trazido à discussão no espaço 
escolar (CAGLIARI, 2001). 

Da área específi ca da psicolinguística, estudos têm mostrado 
importante avanço no entendimento dos processos envolvidos 
na aprendizagem da leitura que podem contribuir para a 
didática da alfabetização. Sabe-se que a leitura é composta por 
dois processos fundamentais: o processo de identifi cação de 
palavras escritas e o processo de compreensão. Para alcançar-
se a leitura efi ciente, os dois processos são necessários, pois o 
objetivo fi nal sempre é a compreensão. No entanto, o processo 
de compreensão não é específi co da leitura, pois ele é requerido 
também para a atividade da linguagem oral, enquanto o 
processo de identifi cação de palavras serve apenas à leitura e 
esta não pode prescindir dele. 

Esse processo de decodifi cação, como essencial e fundante 
das habilidades de leitura, se desenvolve sobre uma habilidade 
que tem sido apontada como diretamente relacionada 
à aprendizagem alfabética, a consciência fonológica. A 
consciência fonológica presente em atividades linguísticas 
comuns das crianças durante seu desenvolvimento linguístico, 
como a atenção às rimas e a segmentação silábica, prepara os 
mecanismos atencionais para o desenvolvimento da consciência 
fonêmica – habilidade que permite à criança, em contato com 
a estimulação alfabética, compreender o princípio alfabético. 

A importância da consciência fonêmica para a aprendizagem 
alfabética, consagrada como o mais forte fator preditivo de 
sucesso dessa aprendizagem, é o fato científi co mais bem 
documentado dos últimos 30 anos na Ciência da Leitura, 
sendo apontada pelo documento produzido pela Comissão 
de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados de Brasília 
(2003) em conjunto com um grupo de especialistas, como um 
dos pilares da alfabetização.  

Como consequência, os estudos da área mostram que a 
consciência fonêmica e o ensino das correspondências grafema-
fonema são dois poderosos instrumentos da alfabetização e, 
neste sentido, é preciso encontrar formas dessas habilidades 
serem, no espaço escolar, motivo de estimulação e trabalho 
dirigido.

Como ressaltado, a leitura efi ciente se compõe de dois 
processos e assim, também  as competências linguísticas – 
ligadas à oralidade e relativas à construção de sentidos – devem 
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ser alvo de ensino. É na experiência linguística, enquanto 
“prática linguageira”, que as estratégias de leitura relacionadas 
à ativação do conhecimento prévio e de mundo, à antecipação 
de informações, às previsões relacionadas ao próprio texto, 
como também às hipóteses relacionadas à experiência de 
cada leitor, devem ser mediadas pelo professor em direção ao 
objetivo da leitura. 

As diferentes linguagens para o aprendizado da leitura, ou 
das sugestões para o aprendizado da leitura 

Só se aprende a ler, lendo. Parece óbvia essa afi rmação? No 
entanto, o óbvio nunca foi tão necessário. Possenti (1996), ao 
refl etir sobre a aquisição da linguagem oral, afi rma de forma 
contundente que “ler e escrever são trabalhos”. Ele argumenta 
que “a escola é um lugar de trabalho” (p. 49). Para aprender a 
ler, é preciso imergir no mundo da leitura, e isto implica trabalho. 

O professor, sendo aquele que cria em sala de aula as 
condições necessárias para o aluno-aprendiz ser o protagonista 
do processo de aprendizagem da leitura, é antes de tudo um 
leitor. Mas, “como ensinar a leitura?” Se as determinações 
concretas, isto é, histórico-sociais constituem o sujeito-
leitor e “se a constituição dos sentidos é irrepresentável e 
não se aprende...” (ORLANDI, 2001, p. 59). Sem pretensões 
de responder, apenas pontuar que um verdadeiro e genuíno 
processo de produção de sentidos, em espaços que se querem 
dialógicos, promove a tessitura de redes entrecruzadas. Assim, 
entendemos que a produção de sentidos se faz, parafraseando 
Bakhtin (1981), por uma tessitura de inúmeros fi os ideológicos 
tecidos nas/pelas relações sociais.

Desse modo, o encontro desses sentidos produzidos 
permite a negociação, as rupturas e as crises necessárias para 
a constituição dos seres humanos como leitores autônomos, 
criativos e livremente dependentes. Isto posto, em parte 
inspiradas no livro, organizado por Cunha (2001), que trata 
acerca da expressão plástica, musical e dramática no cotidiano 
da criança, assim como na obra, de Edwards at alli (1999), “As 
cem linguagens da criança”, assumimos os riscos e destacamos, 
a seguir, as atividades planejadas para a realização do projeto.   

Jogos de escuta (ADAMS, M. J. et al., 2006)

Solicitamos que os alunos fechassem os olhos e que 
escutassem os sons do cotidiano. Em seguida, pedimos que 
eles os identifi cassem, tais como: barulho do vento; zumbido 
do ar-condicionado ou ventilador; bater de portas; canto dos 
passarinhos etc. Depois dessa vivência, nós nos escondemos e 
fi zemos alguns sons para serem identifi cados pelos alunos, tais 
como: bater palmas; assoviar; respirar; sorrir; chorar; soluçar; 
tocar instrumentos musicais; bater lata; abrir um livro, batucar 
com os dedos; amassar papel; bater com os pés /mãos; bater 
na parede, na mesa, caminhar, pular, rasgar papel, fechar a 
bolsa etc. Na continuidade da atividade, eles foram também 
convidados a produzir os sons para seus colegas descobrirem.

Essa atividade possibilitou, inegavelmente, a escuta atenta 
dos alunos em relação a sons. Sempre que chamávamos atenção 
para algum “som”, eles imediatamente pensavam sobre sua 
produção e acabavam descobrindo-os. Em todos os encontros, 
promovíamos atividades dessa natureza. Inicialmente, com os 
sons diversos, na continuidade do trabalho, focamos na relação 
grafema-fonema, registradas nas demais vivências. 

A dramatização

Para esta atividade, os alunos foram convidados a irem ao 
teatro. E, na semana seguinte, após distribuição do texto, lemos 
juntos “O noviço”, de Martins Pena (apud DAMASCENO, 
1956). Ao iniciarmos o diálogo, sem exigências prévias, eles 
estabeleceram relações entre o lido e o vivido, isto é, trouxeram 
a peça teatral para tecer a rede.

Perguntados sobre os sentidos das palavras: “noviço”, 
“vossa reverendíssima”, “sobrinho” e “cidade”, os alunos 
puderam negociar sentidos, pesquisar em dicionários e construir 
o signifi cado mais apropriado para o contexto. Durante essa 
atividade, pedimos que os alunos, em grupo, falassem as palavras 
uns para os outros e descobrissem o som em comum. Alguns 
com mais, outros com menos difi culdades, todos chegaram 
a conclusão que havia um som /s/, registrado de diferentes 
formas: no-vi-/s/o; vo-/s/a; re-ve-ren-dí/s/ima; /s/o-bri-nho; 
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/s/i-da-de. Dessa forma a consciência fonêmica e a associação 
às correspondências fonema-grafema foram trabalhadas. Após 
esta vivência, eles fi zeram uma leitura individual, silenciosa, na 
sequência iniciaram a divisão das personagens e, posteriormente, 
dramatizaram. Os alunos foram encorajados a improvisar e com 
isso cultivamos a livre expressão criativa.

 
A contação de histórias

Atividade relacionada diretamente à dimensão da oralidade, 
geralmente partilhamos histórias, lendas ou contos populares 
com os alunos. Além disso, nós os convidávamos a contar suas 
histórias. Aqueles que não sabiam foram orientados a conversar 
com os pais, os avós ou mesmo amigos e vizinhos sobre o assunto 
para partilhar em algum dos nossos encontros. Essa atividade, 
vivida algumas vezes de forma assistemática, possibilitou a 
produção de desenhos, de pinturas ou dobraduras. A partir dessas 
produções, realizávamos atividades em grupo para a leitura das 
mesmas. Em uma delas, com permissão do grupo, trocamos 
os desenhos e solicitamos a leitura. Outras vezes, expusemos 
as pinturas ou as dobraduras, colocávamos uma música e 
pedíamos que os alunos, após uns minutos circulando pela sala, 
observassem atentamente as produções. Na sequência, em roda, 
cada um falava sobre a sua experiência de leitura.

     
Os contos e as crônicas

Sempre iniciávamos lendo um determinado conto, 
conversávamos sobre ele a partir de perguntas relacionadas 
ao mesmo. Algumas vezes, incluindo-nos no processo, as 
professoras, e a estudante bolsista, pedíamos que todos 
escrevessem – em pedaços de papel cortados e distribuídos 
previamente – as palavras (no mínimo 3 e no máximo 5) que 
mais lhes chamaram atenção. Colávamos aleatoriamente pela 
sala e, em seguida, eles eram convidados a lerem em voz alta 
as palavras ali colocadas. Na sequência, trabalhávamos as 
unidades mínimas das palavras e a relação grafema-fonema 
através da repetição e da utilização de palmas para marcar as 
separações fonêmicas. Dessa forma procurávamos estabelecer 

uma representação concreta dos fonemas, percebidos na 
imbricada cadeia da palavra falada, através da representação 
dos grafemas nas próprias palavras escritas.

Relacionados a algum conto ou crônica, promovíamos 
atividades de pintura, colagens, desenhos ou dobraduras. 

As parlendas e trava-línguas 

Excelentes para a estimulação das habilidades de memória 
e produção/repetição de sequências fonológicas. As rimas 
e a intensa musicalidade assinaladas nesses textos, de forma 
prazerosa, ajudaram no processo de alfabetização dos 
alunos, que por sua vez contribuíram signifi cativamente no 
desenvolvimento da leitura. 

Havia três alunos, por exemplo, que ao invés de escreverem 
“e” no fi nal de palavras como “pente”, “dente”, “sente”, mente” etc, 
marcavam todas com “i”; e cinco deles trocavam os grafemas “n” 
pelo “m” diante de “d” e “t”; e “m” pelo “n” diante de “p” e “b”. 

Como envolvia a habilidade de relacionar o grafema “e” e os 
fonemas /i/ e /e/, bem como o domínio de uma regra ortográfi ca 
“m” antes de “p” e “b” e “n” antes de “t” e “d” – relembramos e 
sistematizamos essas relações através das brincadeiras, músicas 
e rimas, o que favoreceu um contato mais lúdico com a repetição 
e a memorização desses aspectos ortográfi cos e fonêmicos tão 
importantes para o domínio competente da língua. 

A música e as cantigas de roda

Inicialmente, selecionamos as seguintes obras e artistas: 
“Palavra Cantada”, dos músicos Sandra Peres e Paulo Tatit; 
“Os Saltimbancos” musical infantil de Sergio Bardotti e Luis 
Enríquez Bacalov, com música de Chico Buarque; “Arca de 
Noé”, de Toquinho e Vinícius de Moraes entre outras. Aos 
poucos incorporamos algumas sugestões dos alunos, entre elas 
a “Turma do Cocoricó”, da TV Cultura, “A galinha pintadinha” 
e “Patati e Patatá”.

Das cantigas de roda, cantamos muitas do repertório dos 
alunos, algumas do nosso acervo cultural, a exemplo do “Boi 
morreu”; “O cravo e a rosa”; “O meu galinho” etc.
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Nas atividades, explorávamos bastante a riqueza das 
rimas. Solicitávamos para os alunos fazerem o levantamento 
das rimas, produzirem paródias a partir desse levantamento, 
além da realização integrada de outras formas de expressão: 
dobraduras, pinturas e desenhos.  

O sarau poético e fi losófi co

Trata-se da reunião de alguns poemas para serem lidos e, 
certamente, compartilhadas as suas visões de mundo, de sujeito 
e de sociedade. Desde “Morte e Vida Severina”, de João Cabral 
de Melo Neto, à “Didática da invenção”, de Manoel de Barros, 
vivenciamos a força da palavra mediante a declamação dos 
versos e do movimento corporal derivado dessa leitura poética.

Além disso, a atividade envolveu roda de conversas sobre 
o poema lido, assim como possibilitou a escolha pelos alunos, 
em momentos diferentes, do modo como podiam realizar a 
leitura: individual de poemas diversos; coletiva de um mesmo 
poema em voz alta, repetidas várias vezes; silenciosa através de 
poemas colados na parede da sala para apreciação.

Articulada a estas leituras, sempre movida por diálogos, trocas 
e negociações, ilustrávamos o poema, com pintura, colagem e/ou 
desenho; criávamos outro título, explicávamos as razões pelas quais 
estávamos sugerindo a mudança; produzíamos outros poemas a 
partir daqueles, líamos ou, às vezes, apenas os guardávamos.   

Conclusão

Para atingir os objetivos e executar as atividades desenvolvidas 
foram necessárias a criatividade na preparação das tarefas e a 
agilidade na resolução das difi culdades e problemas encontrados. 
Embora não tenhamos dado foco aos obstáculos que difi cultaram, 
muitas vezes, a realização satisfatória de uma dada atividade, 
aprendemos a lidar com o inesperado, a deixar fl uir o acontecimento 
e, ao mesmo tempo, criamos coletivamente uma cultura da 
organização e do estabelecimento de regras gerais. 

Como sabemos que não existem fórmulas ou formas com 
medidas exatas para se estar dentro da sala de aula, nosso 
maior desafi o, diante das adversidades, constituiu em perseguir 

o objetivo traçado: contribuir para o desenvolvimento da 
capacidade leitora dos estudantes. Sem dúvida, através das 
refl exões sobre as nossas ações cotidianas e aprimoramento dos 
instrumentos de avaliação e planejamento, soubemos equacionar 
os problemas, o que permitiu seguir harmoniosamente com a 
execução da proposta. 

De uma forma lúdica, o projeto de extensão “Linguagens, 
Sons e Cores” oportunizou momentos de alegrias e aprendizados 
aos estudantes do ensino fundamental em relação ao processo de 
alfabetização e letramento. Possibilitou a vivência da tessitura 
imbricada entre a leitura e as diferentes linguagens: plástica, 
visual, auditiva, literária entre outras, bem como favoreceu a 
criação livre e espontânea de histórias, desenhos, músicas e 
poesias. Da condição apenas de “consumidores”, os alunos 
puderam também sentir o vigor da sua produção, quer seja em 
forma de escrita, de desenhos, de gravuras, de dobraduras, de 
pinturas ou simplesmente de um comentário, uma sugestão ou 
da partilha de um descontentamento.

Diante do exposto, podemos afi rmar que os objetivos foram 
alcançados. Ao refl etirmos sobre a prática docente mediante 
uma imersão no contexto da educação básica, possibilitamos 
a articulação entre docência e pesquisa. A partir daí, criamos 
ações que, direcionadas à aprendizagem da leitura, favoreceram 
a formação dos seres humanos envolvidos no processo, quer 
seja como leitores/escritores quer seja como profi ssionais da 
língua portuguesa.

Esperamos que a continuidade desta ação extensionista possa 
viabilizar outros aprendizados, aprofundando as questões relativas 
ao ensino e ao aprendizado da leitura, aqui apenas iniciadas, e 
que, de igual modo, possa favorecer os intercruzamentos entre a 
leitura, a escrita e as diferentes linguagens. 
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Resumo

O artigo visa divulgar alguns resultados obtidos a partir de 
uma pesquisa realizada no contexto de um programa de Pós-
Graduação em Educação, cujo objetivo principal foi investigar 
diversas formas como professores do primeiro segmento do Ensino 
Fundamental de educação de jovens e adultos consideram, em 
suas práticas cotidianas, as variedades linguísticas faladas pelos 
alunos. Ao mesmo tempo, procuramos compreender as diversas 
formas como desenvolvem suas práticas educativas em relação 
ao fenômeno da variação linguística. Pretendemos, também, 
caracterizar os sujeitos da educação de jovens e adultos e refl etir 
acerca da visão dos alunos em relação ao trabalho pedagógico com 
a linguagem desenvolvido pelas professoras que participaram 
do estudo. Foram realizadas entrevistas a duas professoras que 
atuam na EJA na rede pública do município do Rio de Janeiro 
e a onze alunos das turmas dessas professoras. A pesquisa 
evidenciou concepções sobre a língua falada que se sustentam 
numa noção de língua única e homogênea e a desvalorização das 
variedades linguísticas faladas pelos educandos, principalmente 
das variedades regionais. Os resultados sugerem a relevância de 
refl etir sobre as práticas pedagógicas, analisando as concepções 
de língua que circulam no âmbito da escola, como uma forma 
de contribuir para o estudo da problemática da diversidade 
linguística e social no contexto educacional.

Palavras-chave

Educação de Jovens e Adultos; variação linguística; práticas 
educativas.

Abstract

The article shares results from a research in the context 
of a program of Postgraduate Education, that investigated 
the way teachers of basic education for young students and 
adults, in their everyday practices, perceived the language 
and linguistic variation spoken by their students. At the same 
time, we tried to understand how these teachers developed 
their educational practices in relation to the phenomenon of 
linguistic variation. We also intended to describe the subjects 
of adult education and to refl ect on the vision of students in 
relation to the developed work with language by teachers 
participating in the study. Interviews were conducted with 
two teachers who work in adult education in public schools in 
the city of Rio de Janeiro and eleven students taught by these 
teachers. The research showed evidence of conceptions of 
spoken language that are supported by the notion of a single 
homogeneous language and the devaluation of language 
varieties spoken by the students, mostly with regional 
infl uence. The results suggest the importance of refl ecting 
on teaching practices, analyzing the language concepts that 
circulate within a school as a way to contribute to the study 
of the problem of linguistic diversity in educational and 
social contexts.

Keywords

Youth and Adult Education; linguistic variation; educational 
practices.
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O meu discurso em favor do sonho, da utopia, da liberdade, da 
democracia é o discurso de quem recusa a acomodação e não deixa 

morrer em si o gosto de ser gente, que o fatalismo deteriora. 
Paulo Freire

Introdução 

Este texto surgiu a partir do diálogo entre orientanda e 
orientadora de uma Dissertação de Mestrado3 iniciado em 2005. 
Nas sessões de orientação compartilhávamos nossas angustias 
e vivências como professoras de jovens e adultos em contextos 
diversos –e adversos-, refl etíamos sobre as vidas dos nossos 
alunos, líamos e discutíamos textos. O objeto da Dissertação 
foi sendo construído a partir dessa interação, das vivências da 
autora como educadora de jovens e adultos, de algumas falas 
de educadores ligados a movimentos sociais e organizações 
não governamentais, de professores da rede pública e trocas 
de experiências com os próprios alunos. Falas de professores 
que demonstravam compartilhar as mesmas angustias e 
inquietações e buscavam, também, possíveis caminhos para 
melhorar o trabalho na EJA. 

A posição assumida pelos diversos profi ssionais envolvidos 
com a educação de jovens e adultos revelava, em sua 
maioria, uma grande insatisfação devido às difi culdades para 
desenvolver um trabalho de qualidade, difi culdades essas que 
diziam respeito tanto à falta de material didático específi co 
como a ausência de um acompanhamento pedagógico sério por 
parte das instituições de que faziam parte. 

Alguns profi ssionais tendem a se culpabilizar e/ou 
aos seus próprios alunos pelas difi culdades presentes no 
dia-a-dia, como a evasão, a baixa frequência e a falta de 
motivação dos alunos. Outros, porém, relataram que, apesar 
das difi culdades citadas acima, sentiam-se recompensados 
com o trabalho realizado na EJA, pois percebiam a alegria 
desses alunos no retorno aos “bancos escolares”, buscando 

recuperar, dessa forma, a sua condição de cidadãos na 
sociedade letrada.

O processo de refl exão que deu origem a nossa caminhada 
inicia-se com essas falas, confrontando nossas práticas com 
outras práticas educativas observadas na educação de jovens e 
adultos, visando problematizar o modelo de escola tradicional 
presente na memória, pois vivenciamos durante muito tempo 
uma concepção de ensino como repasse de conhecimento, e a 
aprendizagem como um ato receptivo e mecânico. 

Muitas vezes, é difícil nos desligarmos desse modelo 
tradicional de educação formal, modelo este que também está 
presente no imaginário dos alunos que chegam à instituição 
escolar com o desejo de recuperar o tempo em que fi caram 
longe das instituições educacionais.  

A fala instigante de uma aluna recém-chegada à escola 
pode elucidar esse fato:

Professora, quando a senhora vai ensinar as coisas 
pra gente? Até agora a gente só conversou. Eu quero 
usar o lápis e o caderno. Demorei muito para voltar a 
estudar e não quero perder nem um tempinho.4

Esse depoimento demonstra o quanto o fazer pedagógico 
do modelo tradicional de educação está presente nas formas 
como os sujeitos concebem a escola.

Outro problema enfrentado nos programas de EJA refere-
se à falta de formação adequada dos educadores que atuam 
nessa modalidade, pois são geralmente oriundos de cursos de 
formação de professores e orientados somente para trabalhar 
com crianças. Sendo assim, muitas vezes planejam suas aulas 
e utilizam materiais didáticos inadequados ao ensino de jovens 
e adultos, desconsiderando as reais condições e necessidades 
desses sujeitos. 

As práticas pedagógicas que vêm sendo desenvolvidas, 
na maioria das vezes, desconsideram a cultura, os saberes, 
os valores e as experiências dos alunos, impedindo que eles 

3 - WANDERLEY PRAZERES, Patrícia. Variação linguística na Educação de Jovens e Adultos. Niterói, RJ: UFF, 2007. Dissertação de Mestrado – Programa 
Pós-Graduação em Educação.
4 - Fala de uma aluna da EJA da 3ª fase do Ciclo de Alfabetização, em 01/03/2005.



VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: CONSIDERAÇÕES SOBRE PRÁTICAS EDUCATIVAS...

394LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

estabeleçam relações entre o conteúdo trabalhado na escola e 
seu meio social e cultural. 

O presente texto visa sintetizar alguns resultados obtidos 
a partir da referida pesquisa, que teve como objetivo principal 
investigar as diversas formas como professores de educação 
de jovens e adultos, em suas práticas educativas cotidianas, 
consideram as variedades linguísticas faladas pelos alunos. 
Compreender como os professores da educação de jovens 
e adultos do primeiro segmento do Ensino Fundamental 
desenvolvem suas práticas educativas diárias em relação ao 
fenômeno da variação linguística. Pretendemos, também, 
caracterizar os sujeitos da educação de jovens e adultos e 
refl etir acerca da visão dos alunos em relação ao trabalho 
pedagógico com a linguagem, desenvolvido pelas professoras 
que participaram do estudo. 

A pesquisa empírica foi realizada através de entrevistas 
a duas professoras que atuam na EJA na rede pública do 
Município do Rio de Janeiro e a onze alunos das turmas 
dessas professoras. Foram observadas, também, oitenta horas 
de sala de aula. A pesquisa evidenciou algumas concepções 
das professoras e dos alunos sobre a língua falada que se 
sustentam numa noção de língua única e homogênea – e a 
desvalorização das variedades linguísticas faladas pelos 
educandos, principalmente das variedades regionais. Os seus 
resultados sugerem a relevância de refl etir sobre as práticas 
pedagógicas, analisando as concepções de língua que circulam 
no âmbito da escola, como uma forma de contribuir para o 
estudo da problemática da diversidade linguística e social no 
contexto educacional.

Diversidade linguística. Algumas refl exões

Aqui no Rio de Janeiro 
Quando nordestino fala 

Carioca fala também 
Vocês não sabem falar 

A língua que a gente tem

Acham que não temos cultura
Por não falar tão bem.5

Afi rmar que existe alguma relação entre língua e “realidade” 
pode parecer uma obviedade. No entanto, existem diversas 
compreensões acerca da natureza dessa relação. Assim, a partir de 
abordagens e concepções teóricas diversas, surgiu, desde o século 
XIX, uma multiplicidade de campos disciplinares que abordaram 
a essência dessa relação e que defi nem a língua de forma diversa. 
A linguagem tem sido concebida seja como “refl exo”, seja como 
“causa” das estruturas sociais, psíquicas ou culturais. A língua 
falada é estudada a partir das suas especifi cidades, destacando-se a 
sua variação, mudança e heterogeneidade. Assim, Boutet (1989), 
identifi ca no interior da língua zonas de realizações estáveis e 
zonas de realizações instáveis. A autora caracteriza as primeiras 
como os estados de uma língua nos quais nenhuma variação é 
possível, enquanto as segundas, ao contrário, caracterizam-
se pela variação. É esta diversidade no interior da língua que 
explicaria sua evolução histórica e sua própria dinâmica. Além 
dos níveis de diversidade acima apontados, a autora acrescenta 
mais um plano: “toda língua é historicamente diversifi cada e, 
dada a mudança linguística, um estado de língua no tempo 1 
é diferente de um estado de língua no tempo 2” (ibidem: 115). 
É a partir dessa diversidade que os diferentes grupos sociais 
construirão suas normas sociolinguísticas, ou seja, é sobre 
algumas zonas instáveis da língua que serão elaborados os juízos 
sociais no interior de uma comunidade determinada. Assim, 
quando são emitidos juízos com relação aos sons vocálicos ou 
ao estilo expressivo, está se apreciando a estrutura social, e não 
o sistema linguístico.

É importante destacar que se referir às variedades de 
uma língua implica, necessariamente, adotar uma perspectiva 
histórica, o que signifi ca concebê-la como fruto de decisões 
políticas em momentos históricos específi cos. Assim, uma 
determinada variedade adquire o status de língua padrão e 
impõe-se como legítima através de processos políticos de 

5 - Extraído do texto “Intriga do nordestino e carioca”. In: Caminhos de Vida. Coletânea de textos das alunas da EJA do Colégio Sagrado Coração de Maria. 
Rio de Janeiro, 2005.
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unifi cação que se desenvolvem no transcurso da constituição 
dos Estados Nacionais. Ou seja, com a emergência dos 
Estados modernos, criam-se as condições necessárias para o 
estabelecimento da unifi cação linguística; é através da norma 
padrão que serão medidas todas as práticas linguísticas.

Esses processos políticos de unifi cação têm como 
consequência o fato de que, ao término dos mesmos, um 
determinado grupo de “sujeitos falantes” se vê praticamente 
obrigado a aceitar a língua ofi cial. Esta, diferentemente de 
outras variedades, benefi cia-se com as condições institucionais 
necessárias para sua codifi cação e imposição generalizadas 
(Bourdieu, op. cit.). Assim, a língua padrão é defi nida por 
sua codifi cação e diferencia-se do dialeto anormativo que, em 
contraposição, inclui as variedades que, de uma forma ou de 
outra, afastam-se dela.

É principalmente no meio familiar que se apreendem as 
competências necessárias para o domínio de qualquer língua. 
Durante a aprendizagem da língua materna, a criança adquire 
um conhecimento intuitivo e espontâneo da gramática da língua 
(competência linguística) e, simultaneamente, a competência 
comunicativa, que lhe permitirá identifi car: “a) quando pode 
falar e quando não pode, b) que tipo de conteúdos referenciais 
lhe são consentidos, c) que tipo de variante linguística é 
oportuno que seja usada” (ibidem: 6).

Se as competências necessárias para o domínio de uma língua 
são inicialmente adquiridas no meio familiar e desenvolvidas 
com a participação efetiva do sujeito em diferentes contextos 
comunicativos que exigem a escolha de quando, o que e como falar 
é possível supor que nem todos os falantes de uma determinada 
sociedade adquiram e desenvolvam competências idênticas.

Acreditamos que a discussão acerca das línguas nacionais, e do 
fenômeno da variação linguística com elas relacionado, cobra uma 
nova relevância na atual conjuntura. Esse fenômeno está presente 
tanto nos documentos ofi ciais que normatizam o Ensino Básico 
no Brasil, quanto em livros didáticos e paradidáticos adotados 
pelas escolas. Um trabalho pedagógico que leve em consideração 
a heterogeneidade da língua e problematize a unidade linguística é, 
sem dúvida, na atualidade, uma questão considerada na justifi cativa 
de políticas públicas para a área de educação. 

Assim, no dia 14/05/2011 o Jornal O Globo divulgou, 
no seu caderno principal, a distribuição em escolas da rede 
pública na modalidade EJA de uma publicação que defende 
os usos populares da língua, através do Programa Nacional do 
Livro Didático. Segundo a metéria, a intenção do MEC seria 
discutir o mito da existência de uma única forma correta de 
ultização da língua. O citado jornal dedicou várias páginas a 
este assunto nos três dias subsequentes à primeira publicação. 
É interessante destacar que nos Parâmetros Curriculares da 
Area Língua Portuguesa (1996), se especifi ca que o objetivo 
no que se refere à linguagem oral é ensinar, “mas do que a 
falar corretamente, as falas adequadas ao contexto de uso”. 
Neste sentido, estabelece o uso da linguagem como ponto de 
partida e ponto de chegada das práticas educacionais. (p.22, 
grifos nossos)

Ao mesmo tempo, esse documento conta com uma seção 
específi ca para a discussão da problemática da diversidade 
linguística: “Que fala cabe a escola ensinar”. Nela se propõe que 
a escola deve enfrentar o problema do preconceito generalizado 
na sociedade e deverá enfrentar, também, determinados mitos 
referidos à crença na existência de uma única forma “certa” 
de falar e à associação dessa fala com a língua escrita. (p. 31, 
grifos nossos).

As sucesivas publicações sobre assuntos relativos à 
divulgação do livro didático em escolas públicas pelo MEC 
encendeu um acalorado debate do qual vem participando juristas, 
educadores, linguistas e intelectuais em geral. Aparecem assim, 
defensores do uso da publicação em sala de aula, como recurso 
pedagógico que possibilita a refl exão sobre os diversos usos 
da linguagem oral. Também, e principalemente, manifestações 
puristas recomendam a proibição do uso do livro didático, 
responsabilizando o MEC e sua autora pela propagação dos 
usos pobres da língua ao promover nas escolas públicas a 
utilização errada da língua portuguesa.

A língua nunca é utilizada de modo homogêneo por todos 
os seus falantes, a heterogeneidade é inerente à sua própria 
defi nição.  O uso de uma língua varia de época para época, 
de região para região, de grupo social para grupo social. De 
acordo com Bagno (2002, p. 70) “as línguas não variam/mudam 
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nem para melhor nem para pior, elas não progridem nem se 
deterioram: elas simplesmente variam e mudam”. 

Nesse sentido, é intrínseco à teoria da variação considerar 
a língua em seu contexto sociocultural de uso, uma vez que 
a explicação da heterogeneidade de usos linguísticos pode 
ser encontrada em fatores externos ao sistema linguístico. 
Portanto - conforme observou Mollica (2004, p. 27) “[...] 
a face heterogênea imanente da língua é regular, sistemática 
e previsível, porque os usos são controlados por variáveis 
estruturais e sociais”. 

 De acordo com Calvet (2002, p. 89), “as línguas 
mudam todos os dias, evoluem, mas a essa mudança diacrônica 
se acrescenta uma outra, sincrônica”, percebendo-se numa 
língua formas diferentes de uso com os mesmo signifi cados. 
Podemos afi rmar que há uma dinamicidade na língua que faz 
com que essas mudanças ocorram.  

Na escola atual e na educação de jovens e adultos em 
particular, a questão da variação linguística é, sem dúvida, um 
fator importante que interfere nas relações em sala de aula e na 
qualidade de apropriação de saberes.

Os sujeitos da EJA

Ao caracterizar a modalidade EJA da educação básica 
nos deparamos com uma pluralidade de sujeitos que dela 
fazem parte. Cada um com uma história de vida e suas marcas 
de identidade, constituídas por memórias ímpares. Essas 
experiências singulares se somam às do grupo, criando espaços 
de saberes e não saberes, na busca de um reconhecimento na 
sociedade. 

Como sabemos, estes sujeitos de classes populares vivem 
em situação socioeconômica desfavorável e a necessidade de 
trabalhar os afastou muito cedo dos seus estados e cidades de 
origem. Provenientes principalmente do norte e nordeste do 
país, trazem em sua bagagem uma história de desesperança e de 
esperança que os encoraja a tentar “mudar de vida”, procurando 
melhores condições. Nessa trajetória até a “cidade grande” 

carregam o desejo de um futuro diferente daquele deixado para 
trás. 

A vida é melhor de se viver lá, mas aqui é para 
trabalhar, ganhar dinheiro, construir alguma coisa. Se 
lá tivesse condições não ia vir tudo para cá.6

Esses jovens e adultos se caracterizam como um grupo 
heterogêneo quanto as suas atividades: são pedreiros, donas de 
casa, porteiros, faxineiras, cozinheiros. São homens e mulheres, 
trabalhadores, empregados, desempregados ou pessoas em 
busca do primeiro emprego; fi lhos, pais, mães e avós. Muitos 
nunca foram à escola ou dela tiveram que se afastar, quando 
crianças, em função da entrada precoce no mercado de trabalho, 
ou mesmo por falta de escolas na região onde moravam. Alguns 
dos que retornaram à escola permaneceram nela por períodos 
de tempo muito curtos: dias, semanas ou, no máximo, alguns 
meses.

O maior tempo de escolarização nem sempre signifi ca mais 
conhecimento ou facilidade para a aprendizagem. São sujeitos 
marginalizados, expulsos da escola ou privados do acesso à 
escolarização, que carregam a marca da exclusão social. 
Neste sentido, é fundamental entender a educação de jovens 
e adultos como direito e não apenas como compensação que 
possibilitaria o resgate do tempo perdido, pois o aluno muitas 
vezes se sente culpado por não ter sido capaz de aprender na 
“época própria”.

A heterogeneidade presente na sala de aula da EJA se 
confi gura a partir de aprendizagens e experiências que e os 
alunos adquirem ao longo de sua vida em diferentes contextos 
sociais, pois as suas crenças, valores, atitudes e práticas vão 
constituindo processos diferenciados de aprendizagem e 
diferentes formas de acesso ao conhecimento. Será a partir 
do reconhecimento de suas experiências de vida e visões 
de mundo que cada aluno, jovem ou adulto, se apropriará 
das aprendizagens escolares de modo crítico e original, na 
perspectiva de ampliar sua compreensão, seus meios de ação e 
interação no mundo. 

6 - Depoimento de um aluno do PEJA, bloco I.
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Segundo Oliveira e Paiva (2004, p. 8), “a concepção de 
aprendizagem para esses sujeitos jovens e adultos, de qualquer 
nível de escolaridade, é a base de estar no mundo”. 

  O jovem ou adulto não volta apenas à escola para 
recuperar o tempo perdido, mas em busca de experiências 
de aprendizagem que lhes possibilitem dar resposta para as 
suas necessidades presentes. Por isso, essa modalidade deve 
ser pensada e planejada em relação a suas especifi cidades, 
procurando desenvolver um trabalho diferente do realizado nas 
escolas regulares. Esses alunos esperam encontrar na escola um 
espaço para falar de suas vidas, seus desejos, suas dores e suas 
alegrias, daquilo que os afl ige no cotidiano, das difi culdades de 
conciliar família, casa, trabalho. Precisam se sentir acolhidos, 
ouvidos, incluídos e construir um âmbito para compartilhar 
todos esses sentimentos. São guiados pelos seus sonhos há 
muito esquecidos, pelo desejo de “melhorar de vida”, pelo 
esforço de compreender melhor o mundo que os rodeia, pela 
vontade de ser reconhecidos como sujeitos e olhar para os 
outros, como eles afi rmam, “de cabeça erguida”.

O trabalho pedagógico com a linguagem na EJA: a visão 
dos alunos

No discurso dos alunos escutamos diversas vezes que o 
tempo perdido precisa ser recuperado, pois quando crianças 
não puderam estudar e precisam acelerar os estudos.

Eles também valorizam muito a escola e o trabalho das 
professoras, são unânimes em afi rmar que geralmente não 
aprendem o conteúdo ensinado devido às próprias difi culdades 
de aprendizagem. 

As professoras são pacientes e atenciosas. Se nós não 
aprendemos a culpa não é delas, é nossa. (A9)

A professora se esforça pra ensinar, mas nós que temos 
difi culdade. Ela é muito boa. (A4)

Esperam que seu conhecimento prévio seja valorizado e 
quando isso não acontece se sentem frustrados. Esses sujeitos 
querem ser escutados; a satisfação de ser ouvido fi ca expressa 
no rosto de cada um deles. A oportunidade de opinar e expor 
suas ideias cria um ambiente propício para o grupo refl etir sobre 
suas experiências de vida. Para o aluno, o professor é visto 
como aquele que vai fi scalizar o conhecimento adquirido. Essa 
ideia de controle atrapalha a autonomia dos alunos, deixando-os 
cada vez mais inseguros ao realizarem as atividades propostas. 
Pudemos constatar, a partir da nossa pesquisa, que o modelo 
de escola presente na memória dos alunos é o da pedagogia 
tradicional, manifesta na fala dos alunos:

  
na minha época eu fi cava de castigo se não fi zesse a 
lição. O professor falava e eu obedecia. (A3)

Após a leitura das transcrições das entrevistas, é possível 
inferir que para os alunos é função da escola “ensinar a falar 
certo”, ensinando as pronúncias certas das palavras, tendo 
como base a norma padrão da língua. Para eles, as pessoas que 
tiveram oportunidade de estudar falam bem, falam certo, “sem 
errar”, e por isso eles se espelham nesses modelos e buscam 
uma “perfeição” que é exigida pela escola. 

Alguns caracterizam a escola como lugar de ensino, de realização 
pessoal, de certifi cação do saber, de ascensão social. Para os alunos, 
quem sabe ler e escrever tem melhores oportunidades de emprego, 
consegue se desenvolver dentro da sua função, aprimora seus 
conhecimentos, é valorizado socialmente e dessa forma consegue 
“melhorar na vida”, o que signifi ca ter um emprego formal, com 
uma melhor remuneração e melhores condições de trabalho 7.

Para os sujeitos entrevistados, quem teve oportunidade de 
estudar “fala melhor”. Que sentidos esses alunos atribuem À 
expressão “falar melhor”? Qual a importância da leitura e da 
escrita para esses grupos? 

as pessoas bem estudadas falam melhor. (A1)

7 - Essas funções atribuídas à escola se evidenciam em vários trabalhos que abordam os sujeitos da EJA. Entre eles, o trabalho: Jovens e Adultos em Processo 
de Alfabetização: voz e vida. Garcia, I. H. M. Niterói: Universidade Federal Fluminense. Dissertação Mestrado, 2004.
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a gente vê que as pessoas que tem...é acesso a outras 
pessoas importantes (com estudo) que sabem falar 
melhor, conversa melhor do que a gente que não sabe. 
Então, a gente tem que estudar pra isso. (A4)

sempre quis aprender a ler. [...] passei muita vergonha 
quando eu ia assinar meu nome, andava com um 
papelzinho dentro da bolsa. (A4)

Na opinião dos alunos, “falar melhor” signifi ca ter 
escolarização, ou seja, ter aprendido a norma culta da língua 
na escola. Quem está inserido nesse contexto aprende a “falar 
corretamente” e por isso não erra, conseguindo assim se 
“expressar bem”, com desenvoltura diante do público e com 
segurança no que está falando. 

O aluno considera a escola como uma instituição capaz de lhe 
assegurar uma melhor posição no mercado de trabalho. Através 
dela, ele pode sonhar com um trabalho menos pesado, com melhor 
remuneração, como um negócio próprio ou até em frequentar uma 
faculdade. A escola tem um valor muito importante porque ela o 
instrumentaliza, dando-lhe condições materiais para realizar seus 
planos, e assim utilizar os conhecimentos adquiridos na prática, 
pois as exigências do mercado de trabalho pressionam cada vez 
mais e a concorrência é muito grande. Estes jovens e adultos 
pertencem ao mundo do trabalho, ou do desemprego, como é 
mais comum, e assim ingressam no curso da EJA com o objetivo 
de concluir etapas de sua escolaridade para buscar melhores 
oportunidades de emprego e sua inserção no mundo letrado, pois 
esses conhecimentos que os alunos tanto valorizam estão sempre 
associados à leitura e à escrita.  

A fala desses alunos sobre a escola revela a centralidade 
que ela tem na vida de cada um:

a importância da escola é a gente saber mais. Às vezes 
a gente perde o trabalho por causa disso, não saber ler 
e escrever.(A11)
pra mim entender muitos pratos8, tenho que estudar 
senão não vou conseguir chegar lá. (A2)

eu quis voltar a estudar porque o estudo é importante 
pra gente melhorar na vida. Ir pra frente. Saber mais. 
(A6)

A possibilidade de ser valorizado socialmente é um dos 
sentidos atribuídos à escola para esses alunos, porque eles 
desejam o reconhecimento da sociedade. Um grupo que já 
foi tão excluído espera que a escola possa lhe fornecer uma 
oportunidade para participar de forma efetiva na sociedade, 
conquistando assim sua cidadania. A cidadania é entendida por 
eles como sinônimo de “ser alguém na vida”.

 eu sempre quis ser alguém. Eu sempre achei bonito 
quem fala bem, quem lê direito, quem sabe se expressar, 
quem sabe falar. (A9)

antes de eu morrer...eu ainda quero ser gente na 
vida, porque  a gente com um pouquinho de estudo já 
melhora. (A10)

A realização pessoal também é um fator importante para 
esses sujeitos, assim como a certifi cação, o prestígio de ter um 
diploma e estar inserido no mundo letrado.

Em relação ao ensino da variedade padrão da língua, 
afi rmam que em algumas situações gostam de ser corrigidos 
para aprenderem essa norma, que é muito valorizada por eles, 
mas alegam que existe uma maneira certa dessa intervenção 
ser feita, pois se sentem desconfortáveis quando são corrigidos 
diante de uma plateia. Esse sentimento de vergonha, porém, 
muitas vezes se transforma em agradecimento, pois em 
determinadas situações, quando são corrigidos e o interlocutor 
explica o porquê da correção, quer seja em relação à pronúncia 
ou à grafi a da palavra, eles se sentem satisfeitos em aprender a 
“forma correta” para falar sem constrangimentos:

os professores corrigiam e diziam assim: não se 
fala assim é assim e falava a palavra certa. Quando 
corrigiam o caderno era de vermelho, mandavam 

8 - Esse aluno é ajudante de cozinha em um restaurante.
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apagar e colocar certo. Às vezes dava blitz no caderno. 
(A6)

o caderno os professores levavam pra casa, levavam 
pra casa pra corrigir. Ela ia ver o que estava errado pra 
consertar (...) e o modo de falar algumas palavras...que 
você falasse...assim errado os professores corrigiam. 
Eles ensinavam a falar certo. (A5)

Considerações fi nais: a importância do debate sobre a 
variação linguística no contexto educacional

Compreender as formas como os professores da educação 
de jovens e adultos, do 1º segmento do ensino fundamental, 
desenvolvem suas práticas educativas diárias em relação ao 
fenômeno da variação linguística, foi a nossa inquietação e a 
partir dela o trabalho foi se confi gurando.

O contato com a realidade da sala de aula, as observações e 
as entrevistas realizadas nos levaram a considerar aspectos que 
não havíamos considerado previamente. 

Muito do que foi falado nas entrevistas gerou 
controvérsia, porque o discurso das professoras muitas vezes 
era contraditório com as suas práticas pedagógicas.  Quanto 
às atitudes demonstradas pelas professoras em sala de aula 
frente às variedades linuuísticas utilizadas por seus alunos, 
foi possível perceber ações diferenciadas dentro do universo 
pesquisado: algumas professoras corrigiam claramente a 
fala dos alunos demonstrando uma ação de pouco respeito 
à variedade linguística usada pelos mesmos; outras não 
interferiam na fala deles, porém corrigiam os textos escritos 
segundo a norma culta. É importante salientar que o intuito 
aqui não é culpabilizar os atores desse processo e sim entender 
suas ações e motivações.

Essas ações demonstram a intensa valorização da norma 
culta em detrimento das outras variedades linguísticas, pois, 
como dissemos anteriormente, apesar de todos os avanços 
das pesquisas linguísticas contemporâneas ainda prevalece 
um enorme autoritarismo que leva a considerar como 
exclusivamente “certa” a variedade padrão. 

Percebemos que para as professoras que fi zeram parte 
da pesquisa a variedade de prestígio deveria ser ensinada 
por motivos pragmáticos, já que os alunos farão uso dela em 
contextos reais, como em concursos, entrevistas de emprego, 
vestibular e outras situações em que o uso da norma padrão 
é exigido. Não questionamos essa visão, mas nos interessa 
compreender como essa concepção vem sendo materializada 
na escola, pois se partirmos da dicotomia “certo” e “errado” 
estaremos desconsiderando a cultura própria do aluno. A partir 
dessa concepção do erro, o aluno se sente inseguro e tem medo 
de “errar”; a consequência é que ou ele escreve pouco para ter 
menos “erros” ou se silencia, para não errar na fala. 

Quando ouvíamos os alunos na entrevista nos enxergávamos 
no discurso deles, pois quantas vezes na escola víamos pessoas 
deixando de escrever com medo de “errar”, porque o “bom” 
aluno para o professor deveria escrever com a ortografi a 
“correta” das palavras. Não era raro ouvir da professora: 
“português é difícil, quem não se esforçar não vai aprender”; 
“copie as palavras certas para não errar nunca mais”; “quem 
não sabe o ‘bom’ português não vai a lugar algum”. Essa 
pressão que o professor muitas vezes exerce sobre o aluno, ou 
seja, que ele deve escrever sem “errar”, gera o medo do “erro” 
e assim esses sujeitos não desenvolvem suas potencialidades 
e acabam restringindo cada vez mais a língua falada e escrita. 
Percebemos na fala dos alunos pesquisados que eles criaram 
uma imagem do professor como aquele que não “erra”, aquele 
que sempre utiliza as palavras “corretamente”. Como afi rmou 
uma aluna: ”ele é 100% de perfeição”. E dessa forma cria-se 
um mito em torno do professor, como aquele que fala “bem”, 
que utiliza a norma padrão da língua em qualquer situação.

Os alunos querem ser ouvidos e legitimados e quando isso 
não acontece a sua baixa auto-estima é abalada e se sentem 
cada vez mais inferiorizados e desprestigiados. Essa atitude dos 
alunos explicaria em parte o porquê de muitos se calarem e não 
se sentirem à vontade em usar a variedade popular, utilizada no 
seu contexto social. 

Uma questão reveladora apareceu nas entrevistas da 
maioria dos alunos. Quando abordamos a falas regionais, os 
nordestinos desprestigiaram a sua forma de falar, pois para 
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eles o seu sotaque é “feio” e “errado”, sendo desvalorizado 
e discriminado até por eles mesmos. Em oposição a ele, 
o sotaque carioca é valorizado, pois tem prestígio social 
em relação a outros estados do Brasil. Esses sujeitos são 
unânimes em afi rmar que aprenderam a falar corretamente 
no Rio de Janeiro e que aos poucos vão se “aperfeiçoando”. 
Na fala de uma aluna esta certeza fi ca muito clara: “agora 
que chequei no Rio estou ‘melhorzinha’ de sotaque, aprendi 
a falar bonito”. Esse preconceito em relação à fala do 
nordestino é alimentado diariamente e podemos percebê-
lo em vários discursos de pessoas diferentes e em lugares 
distintos. Uma professora, em seu discurso, revelou: ”eu 
tenho uns probleminhas de sotaque porque eu morei no 
nordeste”. A partir da fala desses alunos e professores, 
compreendemos a necessidade de questionar o preconceito 
lingístico existente em nossa sociedade, compartilhado, 
inclusive, pelos próprios sujeitos falantes de variedades 
linguísticas desprestigiadas. 

Ficou evidente também o confl ito que os alunos vivem 
diariamente: aprender a norma culta apresentada pela escola 
para serem incluídos e valorizados socialmente os leva 
muitas vezes a serem excluídos pelo seu grupo social, pois 
são questionados quando começam a se apropriar de uma 
variedade que não é reconhecida pelos seus pares. Como, 
então, a escola pode lidar com essa situação? Como trabalhar 
com esse confl ito? De que forma ensinar a norma padrão, 
problematizando-a e promover a refl exão sobre as situações 
de uso de outras variedades?

Percebemos que a linguagem tem um papel fundador no 
processo educacional, não só do ponto de vista da construção 
da singularidade dos sujeitos, mas também da construção 
das suas marcas de pertencimento a determinado(s) grupo(s). 
Muitas vezes as concepções de professores e alunos acerca da 
variação linguística dialogam, pois a questão do preconceito, 
da discriminação, do papel da escola, do poder que a linguagem 
desempenha e do entendimento sobre língua falada e escrita 
aparecem na fala de ambos. Tanto as professoras quanto os 
alunos evidenciaram que a função da escola é “ensinar a falar 
corretamente” e que a gramática normativa tem um papel 

muito importante nesse processo. Mas os alunos às vezes se 
questionam: para que aprender a “falar certo?” Será que falando 
certo conseguiremos um emprego melhor?

Diante das observações em sala de aula, é possível afi rmar 
que raras foram as atividades didáticas que focaram o fenômeno 
da variação linguística como conteúdo a ser trabalhado e sobre 
o que é preciso refl etir. Quando ele é tangencialmente focado, a 
valorização exclusiva da norma culta acaba prevalecendo. 

Acreditamos que a afi rmação dos direitos linguísticos 
dos alunos é parte essencial do fortalecimento de identidades 
sociais e da formação de cidadania em uma sociedade 
democrática. Percebemos que o preconceito linguístico está 
ainda muito presente na sala de aula, às vezes de uma forma 
sutil, outras de forma explícita, sendo as variedades populares 
e regionais desprestigiadas e discriminadas. Na concepção de 
muitos professores a língua é vista como estática e imutável, e 
a gramática normativa assume uma posição de destaque, pois 
descreve a chamada norma culta que deve ser usada e aplicada 
nas atividades em sala de aula, servindo de modelo para avaliar 
as práticas linguísticas do grupo.   

Como sabemos, a língua apresenta variações, mas muitos 
professores não trabalham essas diferenças em sala de aula, 
pois para eles a língua portuguesa é única e homogênea. A fala 
de uma professora representa bem o preconceito em relação à 
fala dos alunos:

eles falam tudo errado e escrevem tudo errado. Tipo...
eu tava dando p, b e n, m e então eles faziam logo uma 
misturada e não conseguiam escrever “direito” P2

A representante da turma é uma ótima aluna, mas fala 
muito errado. Ela veio do nordeste. P2

Apesar de algumas professoras procurarem não desprestigiar 
ou discriminar a fala do aluno, o falar “certo” e “errado”, está 
arraigado na concepção do trabalho com a linguagem na sala 
de aula, já que muitas vezes elas consideraram um uso como 
“errado” e não como uma marca social ou regional, julgando a 
fala do aluno sob a ótica do erro.
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Observamos também que no trabalho didático com a 
linguagem na sala de aula o professor geralmente solicita que 
os alunos transformem “o errado” em “certo”. Ao longo do 
nosso estudo, não observamos a proposta de uma discussão 
sobre os diversos fatores extralinguísticos que interferem na 
linguagem falada, nem foi proposta nas aulas a refl exão sobre 
os usos linguísticos mais adequados em determinadas situações 
e contextos. 

Neste trabalho, partimos do pressuposto de a escola valoriza 
e transmite quase com exclusividade a variedade ofi cial da 
língua e que o mito da exclusiva legitimidade desta variedade é 
produto, em parte, do desconhecimento dos processos histórico-
políticos de instalação da mesma. Buscamos, também, enfatizar 
a importância de refl etir a respeito das condições de produção 
e imposição da norma padrão de uma determinada língua em 
contextos específi cos. A partir daí, poderemos questionar a 
legitimidade exclusiva dessa variedade. Assim, propomos um 
trabalho com a língua na sala de aula que permita o debate, 
a discussão e a comparação de formas de uso em contextos 
específi cos, como uma forma de romper com a crença 
fortemente arraigada de que o professor deve ensinar e impor 
a norma padrão, evitando “interferências” dos usos populares 
da língua. O reconhecimento das diferenças e a refl exão acerca 
dessa problemática, tanto no contexto escolar quanto nos 
âmbitos de formação docente, poderá permitir-nos avançar na 
construção de uma escola mais democrática.
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Resumo

Este artigo discute o processo de formação docente nos cursos 
realizados pelo Programa de Desenvolvimento Educacional PDE 
e disseminados durante o Grupo de Trabalho em Rede - GTR, em 
ambiente virtual (plataforma moodle). Toma-se como referencial 
teórico os estudos de Bakhtin e seu círculo, presente nos módulos 
divulgados aos professores participantes dos GTR. No que 
tange ao processo de ensino dos gêneros discursivos busca-
se compreender o limiar entre a teoria e prática, voltando-se o 
foco para os materiais produzidos especifi camente para o ensino 
de gêneros aos alunos. Quantos aos aspectos metodológicos, 
o trabalho pauta-se por meio de uma pesquisa documental e 
bibliográfi ca, buscando refl etir a apropriação (ou não) da teoria 
dos gêneros pelos professores de língua portuguesa participantes 
do PDE e tutor do GTR. Os resultados apontam para uma 
refl exão acerca dos materiais produzidos pelos professores e 
aqueles pleiteados pela mantenedora para o ensino de língua via 
gêneros discursivos, durante os cursos de formação on line.

Palavras-chave

Formação docente; ensino; práticas pedagógicas.

Abstract

Teacher formation process in courses organized by the 
Educational Development Program (PDE) and broadcasted 
during the Network Working Groups on the digital media 
(moodle platform) is discussed. Studies by Bakhtin and 
colleagues, present in the modules broadcasted to GTR-
participating teachers, are the theoretical referential employed. 
The threshold between theory and practice is comprehended 
in the case of the teaching process on discursive genres, with 
special focus on the material specifi cally produced for the 
teaching of genres in the high secondary school. Through 
a documentary and bibliographical research, current 
discussion deals with the appropriation or not of the genre 
theory by the teacher of Portuguese who participates in the 
PDE and GTR tutor. Results show the need for debates on 
the material produced by teachers and by others employed by 
the system for the teaching of Portuguese through discursive 
genres during the on line formation courses.
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Considerações Iniciais

A pesquisa situa-se no âmbito da formação de professores da 
Educação Básica ofertado pela Secretaria de Estado da Educação 
(SEED-PR) e busca discutir a efetivação e transposição nas 
práticas escolares dos conhecimentos disseminados nesse 
processo. Nosso olhar se volta, particularmente, para o Programa 
de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná (PDE/
PR1) e, de modo especial, para um dos instrumentos utilizados 
nessa política de formação, o Grupo de Trabalho em Rede 
(GTR).

Nesse itinerário formativo, nosso olhar ocupa-se do 
tratamento dado ao conceito de gêneros do discurso formulado 
por Bakhtin (2003) em face de sua ampla utilização no ensino 
de língua materna nas escolas públicas brasileiras, inclusive 
como forma de atender ao disposto pelos documentos ofi ciais, 
primeiramente Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN e 
posteriormente no Paraná, as Diretrizes Curriculares Estaduais 
do Paraná – DCE, promulgadas em 2008. Tais documentos 
multiplicaram encaminhamentos metodológicos para dar conta 
no ensino de língua, assumindo a concepção de língua enquanto 
discurso que se efetiva na prática social, segundo Bakhtin e seu 
círculo (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1992).

1. O PDE/PR como Programa de Formação Continuada de 
Professores

 
O PDE/PR é uma proposta de formação continuada aos 

professores da Rede Pública Estadual do Paraná, que visa 
formar e aproximar o docente dos discursos acadêmicos, 
propiciando-lhe momentos de estudo, refl exão sobre a prática e 
aprimoramento via cursos e eventos acadêmicos, viabilizados 
pelos professores das Instituições de Ensino Superior - IES 
em diversas áreas do conhecimento. Esse formato, segundo 
o governo estadual, possibilita avanços na carreira e o 
compromisso de disseminar as recentes teorias em projetos de 

implementação escolar que visam experienciar, por meio de 
aulas ou unidades didáticas, os conhecimentos/experiências 
aprimorados durante o estudo teórico-prático nos espaços 
acadêmicos.

 Nesse processo, destacamos dois espaços de formação, 
que atingem grande amplitude: a formação presencial, por 
meio de cursos, palestras e seminários ofertados diretamente ao 
professor da rede e, o Grupo de Trabalho em Rede, comumente 
conhecido por GTR, no qual um professor participante do 
programa atua como tutor de seus pares em um ambiente 
virtual (plataforma moodle), comumente utilizado para cursos 
de Educação à Distância - EaD. 

Trata-se, assim, de um processo em que o profi ssional da 
educação, ao mesmo tempo em que se forma, torna-se formador 
de colegas de profi ssão por meio da tutoria à distância, em um 
processo que envolve as seguintes etapas:

Cursos Geral e específi co, em parceria com as IES; 
Projeto de intervenção na realidade escolar, constando a 
elaboração do material didático e sua implementação na 
escola (alunos, professores e/ou comunidade); Tutoria 
à distância propiciada pelo GTR - grupo de trabalho 
em rede, visando a apresentação/discussão em rede 
sobre os aspectos teóricos/metodológicos do projeto 
e do material didático antes de sua implementação; 
elaboração de artigo científi co para conclusão do curso 
(PARANÁ, 2009, on line).

O programa iniciou-se efetivamente em 2007 e encontra-se 
em sua 4ª edição. Durante os últimos quatro anos, a formação 
continuada dos professores do Paraná esteve atrelada a esta e a 
outras formas de capacitação, tais como o DEB – Itinerante em 
2008, cujo foco era a capacitação dos professores in loco, pelos 
técnicos da SEED, por meio de reuniões nos polos de formação, 
com ofi cinas totalizando 16 horas. No ano seguinte, em 2009, 
o mesmo formato foi empregado, com formação por meio de 
ofi cinas disciplinas em eventos promovidos pelos Núcleos 

1 - Nos valeremos da sigla PDE/PR para evitar a ambiguidade com o Programa de Desenvolvimento da Educação (PDE) proposto pelo Governo Federal 
através do Ministério da Educação.
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Regionais de Educação, de acordo com a política da SEED, em 
eventos regionalizados, também com carga horária de 16 horas, 
podendo ou não ser acrescida com outras atividades específi cas, 
completando o máximo de 24 horas. 

Já no ano de 2010, esse tipo de formação deveria ser 
centralizado nas escolas, ou pelo menos em escolas polos 
que reunissem o máximo de professores por área, com a 
capacitação por meio de ofi cinas, anteriormente aprovadas pelo 
Departamento de Educação Básica - SEED e ministradas pelos 
próprios professores com carga horária máxima de 16 horas. 
Salientamos que este último modelo não se efetivou em todos 
os núcleos regionais de educação, dado o pleito eleitoral e a 
organização da própria SEED, quanto à aprovação prévia de 
todos os eventos.

No que tange a essa formação, destacamos nas últimas 
edições que o programa atendeu em torno de oito mil professores 
da rede estadual nos últimos níveis da carreira, (prevê-se o 
afastamento das atividades de docência durante o espaço/
tempo de dois anos, para dedicação ao estudo), sendo portanto, 
um sistema de grande abrangência. Assim, as ações nele 
desenvolvidas favorecem as interações entre os professores, 
contribuindo para viabilizar contextos colaborativos e para 
tornar viável “a articulação entre os processos de melhoria 
da escola e a formação e o desenvolvimento profi ssional dos 
professores” (SIMÃO et al., 2009, p.66). 

Nesse âmbito, interessa-nos compreender os modos 
pelos quais os elementos teóricos em torno dos gêneros do 
discurso são disseminados junto aos demais docentes por 
educadores cujo processo de formação ainda se encontra em 
andamento no âmbito do PDE/PR, sobretudo quando se almeja 
a sua transposição para a sala de aula, por meio de projetos de 
intervenção2 e produção de unidades didáticas.

A partir desse recorte acreditamos ter condições de 
repensar a formação continuada ofertada ao professor de língua 
portuguesa, especifi camente durante o Programa de formação 

- PDE, no espaço de dois anos, viabilizado pela Secretaria de 
Estado da Educação (SEED). 

1.1. Pressupostos teóricos

Estudos contemporâneos têm mostrado a preocupação de 
pesquisadores e estudiosos acerca de políticas públicas efetivas 
no âmbito da formação continuada de professores. Um dos 
pontos de destaque, divulgado pela Fundação Victor Carlos 
Civita no relatório “Formação Continuada de Professores: 
Uma Análise das Modalidades e das Práticas em Estados e 
Municípios Brasileiros” em junho de 2011, aponta alguns 
dos fatores que prejudicam o processo de formação dos 
professores, dentre estes se encontra o fato de relegar à própria 
escola o espaço de formação, sem o devido ajuste e intersecção 
da mantenedora e, em outros casos, a aquisição de pacotes de 
formação em empresas especializadas, isto é, os cursos prontos, 
que pelo desconhecimento da realidade dos professores no 
município ou estado em que atuam, acabam por oferecer uma 
formação inefi caz, deixando de atender as reais necessidades 
do docente.

Por outro lado, o mesmo relatório aponta as iniciativas 
bem sucedidas de formação no país, que retratam pontos 
esquecidos pelas Secretarias Municipais e Estaduais no 
processo de elaboração e efetivação dos momentos de formação 
continuada, tais como, conhecimento de suas redes e das 
necessidades destas, investimento pesado na formação inicial, 
o que preconiza o avanço nas atualizações durante os cursos 
de formação continuada, adequando os momentos de formação 
ao nível em que se encontra o professor, observando o inicial, 
intermediário, fi nal de carreira, bem como a dimensão dos 
cursos contínuos e voltados à atualização dos conhecimentos. 
Mencionamos, ainda, que o Programa PDE implementado pela 
Secretaria de Estado da Educação no Paraná, encontra-se citado 
no referido documento.

2 - Por projeto de intervenção na realidade escolar entende-se o plano que o professor PDE/PR implementará em sua escola, ou sala de aula, com vistas a melhoria 
do seu espaço de atuação e consequentemente avanços no ensino-aprendizagem de seus alunos. Nele constam além das ações a serem implementadas, o material 
didático que será elaborado com vistas a esse objetivo, podendo ser: unidades didáticas, cartilhas, sequências, unidades temáticas, artigos, dentre outros. 
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Postula o mesmo relatório (2011) que há caminhos 
diferentes para compreender a necessidade de formação de 
professores: se pela via da recuperação da formação inicial 
defi citária, conhecida como clássica, em que há a retomada de 
conceitos básicos e elementares para o exercício da profi ssão, 
ou a via inovadora, dada a compreensão do processo dinâmico 
do mundo atual que exige professores bem preparados para 
lidar com essas inovações.

Nesse sentido, somos impelidos a concordar com o exposto 
pela pesquisa mencionada, que as escolas atuais requerem, 
com urgência, a Formação Continuada de seus professores, 
como condição sine qua non para conseguirem fazer frente aos 
desafi os que a profi ssão lhes coloca.

Por outro lado, pesquisas têm apontado o défi cit quanto à 
formação de professores e revelado novas formas de conceber 
o insucesso na escolarização dos alunos. Segundo as asserções 
de Souza (2006), o discurso da incompetência dos professores 
em promover a melhoria do ensino, instaurou-se nos ambientes 
educacionais e tomou proporções desastrosas, ao invés de 
assegurar políticas efetivas de formação passaram a confi gurar 
um olhar de descrédito aos professores. Nessa retomada, toda 
mudança em termos de educação e de escola, dar-se-ia pela 
capacitação dos seus professores. Deve-se levar em conta que, 
as melhorias em âmbito educacional perpassam por outras ações 
e políticas que assegurem condições de trabalho, valorização 
profi ssional e carreira aos docentes, contudo há que se refl etir 
também sobre a formação inicial dos professores.

Isto posto, em conformidade com os pontos abordados, 
ressaltamos os dizeres de Souza (2006, p.479) que reafi rma “a 
importância da realização de ações e de políticas educacionais 
mais abrangentes que visem melhorar a qualidade das escolas, 
não apenas a competência de seus professores”.

Entendemos que estudos dessa natureza são fundamentais 
na medida em que podem fornecer elementos para, a partir da 
compreensão dos processos atuais de formação com objetivo de 
comparar, refl etir, compreender e propor formas de intervenção, 
visando minimizar os difi cultadores para a efetivação dos 
saberes adquiridos durante a formação para a práxis.

2. Implicações da teoria dos gêneros discursivos na 
formação continuada de professores

Tomamos como pressupostos teóricos, a concepção 
enunciativa de linguagem, tal como proposta por Bakhtin e 
seu círculo (1992; 1997; 2003; 2004), e à luz da Linguística 
Aplicada, buscando conferir as implicações teóricas destes 
estudos para o ensino de línguas, especifi camente em sua 
transposição didática, disseminadas nos momentos de formação 
em rede - GTR. A opção pela teoria interacionista e enunciativa 
de linguagem propõe o ensino dos gêneros discursivos 
acrescidos de contribuições de outros pesquisadores franceses 
como Bronckart (2006), Dolz e Schneuwly (2004) voltadas 
à transposição dos gêneros para o ensino, e de pesquisadores 
brasileiros na atualidade Geraldi (2004; 1994), Faraco (2003), 
Antunes (2003), Brait (2000).

Considerando que o ensino de língua portuguesa nas políticas 
de formação continuada no Paraná está ligado à entrada dos 
textos nas escolas (GERALDI, 2004), compreendemos que este 
trabalho deve ser desenvolvido a partir dos gêneros discursivos, 
isto é, por meio de enunciados concretos produzidos em 
situações concretas de interação verbal.

Nesse percurso histórico, retomaremos alguns pontos dos 
estudos de Bakhtin e seu círculo, especifi camente Volochinov e 
Medveded, por suas contribuições fi losófi cas que culminaram 
com o rompimento do formalismo que vigorava nos campos de 
estudo da linguagem até então. Especifi camente no que tange à 
natureza da linguagem, Bakhtin/Volochinov na obra Marxismo e 
Filosofi a da Linguagem (1929) em que apresentam uma síntese 
das concepções que criticavam e defi nem, dialeticamente, 
outra via para a compreensão dos processos linguageiros, 
assumindo-o como prática social efetivada por sujeitos sócio-
históricos dos quais, necessariamente, diante da palavra alheia, 
espera-se uma atitude responsiva ativa.

A verdadeira substância da língua não é constituída 
por um sistema abstrato de formas linguísticas, nem 
pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato 
psicofi siológico de sua produção, mas pelo fenômeno 
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social da interação verbal, realizada através da 
enunciação ou das enunciações. A interação verbal 
constitui assim a realidade fundamental da língua. 
(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2004)

De forma que os enunciados, a palavra do outro, torna-
se a base para as interações verbais e a produção de novos 
enunciados na cadeia ininterrupta da comunicação verbal. Os 
estudos bakhtinianos propõem o enunciado como unidade 
fundamental e o defi ne como produção linguística emoldurada 
pelo diálogo. Nesse sentido, Bakhtin/Volochinov (1992, p. 95) 
reiteram: 

Na realidade, não são palavras o que pronunciamos 
ou escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas 
boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou 
desagradáveis, etc. A Palavra está sempre carregada 
de um sentido ideológico ou vivencial. É assim que 
compreendemos as palavras e somente reagimos 
àquelas que despertam em nós ressonâncias ideológicas 
ou concernentes à vida.

Segundo Bakhtin, as diversas esferas da atividade 
produzem tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais 
ele denomina “gêneros do discurso”, cujos traços principais 
são: conteúdo temático, construção composicional e estilo 
presentes nos documentos ofi ciais vigentes para o ensino de 
língua portuguesa a partir dos gêneros do discurso.

No fi nal da década de 90 os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (BRASIL, 1999), que partilham das concepções de 
língua/linguagem ora delineadas, ao buscarem uma justifi cativa 
social para o ensino desse componente curricular, elegeram 
os gêneros textuais como objeto de ensino e, essa concepção 
perpassa os documentos ofi ciais atuais, quer pelo MEC, em 
políticas de formação continuada em âmbito nacional, quer pela 
SEED, no Estado do Paraná via consolidação das Diretrizes 
Curriculares Estaduais – Língua Portuguesa (PARANÁ, 2008), 
com o mesmo foco.

Cumpre-nos destacar que o processo de construção das 
DCE no Estado do Paraná perdurou de 2003 até 2008, com 

a publicação do documento. No entanto, as etapas referentes 
a elaboração, sistematização, reformulações nas concepções e 
pressupostos elencados, culminando com a audiência pública 
contou com a participação dos professores da rede, técnicos dos 
Núcleos Regionais de Educação – NREs, técnicos pedagógicos 
da SEED, professores de Instituições de Ensino Superior - IES 
e colaboradores/revisores ao longo de mais de cinco anos de 
estudo e sistematização, histórico muito bem explicitado por 
Souza (2010) em sua pesquisa sobre reformulação curricular 
no Estado do Paraná.

Portanto, conceber os enunciados concretos como o 
instrumento primordial do trabalho docente aponta para novas 
práticas em sala de aula, cabendo aos docentes e às unidades 
escolares estarem atentos ao ensino da língua a partir dessa 
opção teórico-metodológica.

3. Primeiras refl exões sobre Processo de Formação 
Continuada - GTR  

Em termos cronológicos, o recorte da análise permeia o 
processo de formação docente ofertado à turma PDE 2009-
2011, durante o GTR de uma professora da rede, cujo foco 
de discussão centrava-se nos Gêneros Discursivos. Nossa 
opção em analisar os GTR desse período se deve à presunção 
de que, nesta etapa, o Programa apresente um maior grau de 
consolidação, por se tratar da terceira turma atendida. Além 
disso, trata-se da última turma cursada sob a égide do governo 
estadual liderada por Roberto Requião/Orlando Pessutti 
(PMDB), no qual o programa foi idealizado e implementado, 
permitindo-nos, assim, projetar conclusões para o conjunto de 
ações do PDE ao longo desse período, antes das inevitáveis 
mudanças ocasionadas pelas alterações no comando da esfera 
estadual pela eleição e posse do atual governador, Beto Richa.

Nesse aspecto, elegemos como objeto de análise a etapa do 
percurso formativo em que o docente submete à análise de seu 
grupo de trabalho a produção didática a ser implementada no espaço 
escolar. Levaremos em conta tanto o material didático postado 
pelo professor PDE, quanto os comentários/críticas/contribuições 
dos participantes do GTR em relação a essa produção. 
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Ao nos debruçarmos sobre essas materialidades textuais, 
procuramos delinear quais os aspectos da teoria bakhtiniana 
sobre gêneros do discurso nelas se manifestam, sejam as que 
aparecem explicitadas ou as que subjazem aos encaminhamentos 
metodológicos propostos.

O curso proposto no ambiente moodle previa a realização 
de 4/5 módulos no prazo de três meses, sendo que cada 
unidade fi caria no ar por aproximadamente quinze dias. No 
que se refere às temáticas, a Temática 1 do GTR apresenta 
de forma geral os encaminhamentos para um curso de EaD; 
apresenta/disponibiliza as leituras propostas no ícone – 
biblioteca; e orientações aos participantes no que se refere a sua 
participação (Fórum, Diários) bem como a forma de interação 
entre professor-professor e professor-tutor. Esclarece, ainda, 
o número mínimo de inserções e comentários exigidos para 
a participação efi caz em cada unidade/temática. Nesse caso, 
foram apresentados os textos sobre a EaD “Conversando 
sobre Educação à distância” e “Política Pública da SEED para 
EaD”. Quanto à forma de participação, o professor da rede 
deveria, primeiramente apresentar-se aos demais participantes 
do grupo “Fórum de apresentação”, destacando sua formação, 
local de trabalho, experiência profi ssional e ressaltando suas 
expectativas em relação ao curso e/ou outro comentário 
relevante, interagindo com o professor-tutor e ao menos dois 
participantes. 

A Temática 2, embora voltada à discussão do projeto do 
professor-tutor, apresentava dois textos de embasamento teórico 
Bakhtiniano (“Marxismo e Filosofi a da linguagem” e “Estética 
da Criação Verbal”) por considerar a Teoria dos Gêneros, 
preconizada nos documentos ofi ciais vigentes, e um artigo 
teórico-metodológico que abordava de forma analítica uma 
prática de leitura e escrita com os gêneros discursivos em sala 
de aula. Ambos soli citavam ao professor-participante, respostas 
a algumas questões com o preenchimento do recurso “Diário” 
e a postagem no prazo estabelecido, além da participação no 
“Fórum”.

Nesse aspecto, embora os professores do Paraná tivessem, 
durante os últimos anos, discutido tais leituras, quer em cursos 
de capacitação regionalizados, propostos pelos Núcleos 

Regionais de Educação, ou em cursos promovidos pela 
SEED (Simpósios, Congressos e outros cursos dentre estes o 
próprio PDE) pareceu-nos, desconhecidos, tendo em vista os 
comentários de alguns participantes. 

Nesse ínterim, considerando a abrangência do curso on line, 
no formato GTR, ofertado a todas as áreas para os professores 
inscritos, os problemas de ordem técnica começaram a surgir, 
dentre estes desordem quanto a abertura e fechamento das 
temáticas, acesso à internet, provedor, remessa de planilhas 
e suporte. Relatamos os difi cultadores, por entendermos 
que em cursos on line estes estão presentes, sendo, contudo, 
dizimados em sua maioria pelos professores-tutores que 
esclareciam e postavam mensagens e comunicados por e-mail, 
cotidianamente. 

No que tange à participação nos espaços “Fórum” ao 
longo das demais unidades, percebeu-se que uma parte dos 
professores mobilizava os recursos do Fórum para discussão de 
ideias acerca da temática e outros apenas utilizavam esse acesso 
para cumprir a norma estabelecida, isto é, inserir comentários 
e interagir com outros dois professores. Essa observação 
encontra-se presente nos seguintes comentários, tendo como 
foco principal a prática de leitura:

P.3 O trabalho proposto aponta para a proposta 
sociointeracionista, que tem o texto como ponto de 
partida e ponto de chegada no ensino/aprendizagem da 
Língua Portuguesa;

P.4 Os problemas de leitura e escrita apresentados pelos 
alunos são comuns em todas as escolas;

P.5 A troca de experiências possibilita melhorias em 
nossa prática pedagógica;

P.6 Tanto alunos como professores apresentam 
difi culdades nas atividades de refl exão sobre a 
linguagem.

P.7 Não conseguimos formar o leitor crítico, mas sim o 
analfabeto funcional.
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Ainda, com foco nos gêneros discursivos e na forma de 
inserção destes estudos para o professor da rede, o professor-
tutor apresenta na Temática 3 o Projeto de implementação na 
Escola, a partir do Gênero “Conto de Fadas” para discussão 
e sugestões dos demais participantes. A proposta previa a 
apresentação de um plano de trabalho docente para 08 aulas, 
tratando o gênero em sua estrutura composicional, temática e 
estilo que, conforme preconiza Bakhtin e as DCEs de língua 
portuguesa seriam abordadas nas práticas de leitura, oralidade, 
escrita e análise linguística.

P.1 Esse projeto promoveu uma refl exão teórico-
prática;

P.2 O uso dos gêneros textuais pode contribuir para a 
melhoria do ensino da leitura e da escrita;

P.3 O trabalho com uma diversidade de atividades 
dinâmicas (dramatizações, leitura dramatizada, uso 
de histórias em quadrinhos de fi lmes, etc.) estimula o 
interesse em aprender;

P.4 É preciso selecionar os gêneros de acordo com a 
série e com o nível em que se encontra o aluno;
 
P.5 O trabalho com as legendas de fi lmes é signifi cativo 
para o desenvolvimento da leitura e da escrita.

Nesse bojo, há que destacar as contribuições de alguns 
professores da rede, que dada a experiência com o gênero 
mencionado, apresentaram contribuições relevantes ao trabalho 
da unidade, isto é, ao Projeto de Implementação na Escola. Nesse 
aspecto, urge mencionar que o professor tutor destacava tais 
contribuições e tentava avançar nas discussões que surgiam, de 
forma a contagiar os demais professores-participantes do GTR.

P.9 É muito produtivo trabalhar com outras versões dos 
contos de fadas;

P.10 É preciso usar tanto os textos verbais quanto os 
não verbais para desenvolver o leitor crítico;

P.11 É preciso que o aluno compreenda a signifi cação do 
texto em sua profundidade para ser capaz de entender o 
processo de construção e reconstrução do texto. O aluno 
descobre que compreender e interpretar não são apenas 
montar palavras: é dar sentido à vida; é assimilar a 
linguagem sem o risco da alienação; é construir histórias 
com as experiências do cotidiano; é descobrir a realidade.

P.12 Comparar os personagens dos contos de fadas com 
outros personagens de desenhos atuais desenvolve a 
criticidade.

Na temática 4 o professor tutor, de posse das contribuições dos 
participantes durante um mês de curso on line, e, após orientações 
recebidas pelos professores-orientadores da Instituição de Ensino 
Superior (IES) a que se vinculava o PDE, apresentou a Proposta 
de Material Didático, em “fase de elaboração”, portanto não 
concluído, considerando o período de realização do GTR e os 
encaminhamentos/trâmites do Programa PDE no Estado do Paraná.

P.T3. queremos um aluno melhor, mas também temos 
que aperfeiçoar a nossa prática de ensino da língua.

P.1 “Ressaltamos que a linguagem não é só ‘meio de 
interação’, mas também ‘expressão do pensamento’, 
‘instrumento de comunicação’”.

P.2 “O trabalho com seminários, debates, declamações 
de poesias, aulas de leitura coletiva, apresentação de 
contos dramatizados é muito produtivo”.

P.T Ressalto que a proposta está adequada ao contexto 
escolar e que as interações promovidas até então 
contribuíram para repensarmos a conclusão do material 
didático-pedagógico que será implementado em nosso 
colégio.

3 - Entende-se por P.T como professor tutor e P. como professor participante, nominados a partir de como P.1.
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Discutiremos a referida proposta, considerando que o 
professor-tutor previu a elaboração de uma sequência didática 
(SD), compatível com os estudos para transposição didática 
dos gêneros (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004) a partir do gênero 
“Conto de Fadas”, voltado ao aluno do 6º ano do Ensino 
Fundamental. Apresenta-se como nos conteúdos básicos o 
Gênero Conto de Fadas e os encaminhamentos subsequentes 
para o trabalho com este gênero: o contexto de produção da 
obra; informatividade; intertextualidade nos contos tradicionais 
e contemporâneos; linguagem verbal e não verbal; elementos 
semânticos; marcas linguísticas presentes no texto; discurso 
ideológico implícito nos contos literários;

Nessa perspectiva, o material tinha como pretensão a 
aplicação de um módulo de diagnóstico, via questões dirigidas 
aos contos clássicos e modernos e, a partir deste, a organização 
das aulas em unidades, que avançavam progressivamente, 
de forma a contemplar as difi culdades em leitura, escrita e 
oralidade, diagnosticadas no módulo de produção escrita inicial.

No que se refere aos encaminhamentos metodológicos e 
recursos mobilizados, dentre outros podemos citar, a exibição 
do fi lme, com recurso: TV multimídia; a leitura do gênero 
selecionado com a proposta de leitura coletiva do livro; Leitura 
do conto Cinderela em Tempos Modernos – Rubem Alves 
(cópias); Debate sobre os contrapontos apresentados pelo fi lme 
em relação ao conto de Rubem Alves.

 Nessa perspectiva, foram arrolados como instrumentos e 
critérios de avaliação no plano de trabalho, voltados à prática 
de leitura, a compreensão do texto lido; o reconhecimento do 
gênero e suporte textual; localização de informações implícitas 
e explícitas oralmente e, nas questões escritas propostas; para a 
prática da oralidade, estavam cotejados os seguintes aspectos: 
postura e entonação de voz durante o debate; argumentação 
consistente no que se refere aos tópicos levantados pelos 
alunos - réplica; adequação do discurso/texto aos diferentes 
interlocutores; participação nos diálogos.

A análise realizada demonstra que, diante da perspectiva 
teórica assumida pelos documentos ofi ciais vigentes e sua 
relação com as práticas de linguagem que preveem “o discurso 
como prática social”, como conteúdo estruturante do ensino 

de língua portuguesa, tanto as escolhas do gênero e dos 
encaminhamentos metodológicos realizados pelo professor-
tutor parecem atender a proposta de ensino de língua portuguesa 
para o ano/série mencionados.

No entanto, por demonstrar o método, a sequência didática 
pensada a partir de uma realidade específi ca, pode ser entendidas 
por parte de alguns professores da rede como modelos a serem 
propagados, “aplicados” como estrutura pronta, sem considerar 
a interação dos sujeitos nos processos e nas práticas discursivas 
a que já nos referimos. A preocupação inicial dessa pesquisa 
reside na compreensão dos conteúdos teóricos discutidos e 
disseminados em rede, passando necessariamente por outra 
vertente, a formação continuada sólida, teoricamente embasada.

A última temática/unidade prevê a avaliação do curso, do 
professor-tutor e a auto-avaliação do professor-participante 
a partir de questões dirigidas. Parte destes questionamentos 
refere-se mais aos mecanismos de ordem técnica do que aos 
metodológicos, carecendo de um instrumento mais efi caz 
para averiguar os dados obtidos. Os resultados dessa pesquisa 
apontam para um grande número de desistentes, fato corroborado 
pela ausência de participantes em alguns GTR propostos, o 
que causou prejuízos aos professores-tutores, seguidos pelos 
problemas de ordem técnica estrangulando os prazos previstos 
inicialmente, avolumando as tarefas de várias temáticas, o que 
pode ter gerado a descrença em muitos participantes. 

Contudo, valorizamos ações como essa, que permitem ao 
professor-tutor a condição de estudo e pesquisa junto às IES 
e, com o compromisso de repasse e implementação de novas 
práticas na sua realidade escolar. Destacamos a originalidade, 
da iniciativa dessa proposta e a possibilidade de promover o 
ensino à distância (EaD) a todos os professores da rede pública, 
contudo há que se repensar a formação continuada teórica, 
presencial e contínua para que haja estudos profícuos nos GTR.

Considerações Finais

Ao longo da investigação proposta, buscamos voltar nosso 
olhar para a atuação/mediação do docente participante do PDE/
PR junto aos professores inscritos em seu grupo de trabalho 
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(GTR), no processo de disseminação de conhecimentos 
referentes aos gêneros do discurso, cuja aquisição/
aprimoramento foi propiciada pela formação ofertada pelo 
Programa (ainda não concluído). 

Por acreditarmos nos gêneros do discurso, como resultado 
das relações entre homens e mulheres concretos, mediados pelo 
sistema linguístico, nas diversas esferas da atividade humana, 
entendemos que sua manifestação ultrapassa os limites da sala 
de aula. Dessa forma, a partir de um esforço de caracterizá-los a 
partir de suas condições de produção e recepção, nos dedicamos 
a delinear essa abordagem específi ca: sua compreensão pelos 
professores participantes do Programa de Desenvolvimento 
PDE, durante os GTR - Língua Portuguesa e, consequentemente, 
no processo de discussão e implementação deste material para 
seus pares e, posteriormente, aos alunos, durante o período de 
formação continuada. 

Em outras palavras, não nos furtamos à tarefa de analisar 
criticamente a realidade na qual estamos inseridos como 
professor da rede e técnico atuante nos Núcleos Regionais no 
período mencionado, mas buscamos vincular essa crítica a 
possibilidades de melhorias quanto à transposição dos conceitos 
na práxis pedagógica.

Se por um lado esse aspecto pode nos levar a posições 
tendenciosas, por outro nos permite enxergar as falhas e 
incompletudes de uma formação em ação, sobretudo pela 
negação de práticas que possibilitem melhorias no nível de 
aquisição de conhecimentos por parte dos alunos. 

Ousamos ainda vislumbrar que esta proposta pode oferecer 
contribuições que ultrapassem os estudos linguísticos e possam 
subsidiar também discussões no campo das políticas públicas 
na educação, na medida em que, ao descrever tais práticas, 
instaurarmos um processo de refl exão que deixe de lado as 
políticas de formação em massa, sem atendimento às reais 
necessidades do docente.
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Resumo

O presente trabalho trata das histórias de leitura de professores 
da zona rural da Bahia nos municípios de Antonio Cardoso, 
Santanópolis e Candeias, registradas durante a realização dos 
Círculos de Leitura, ao longo de dois anos. Os Círculos se 
caracterizam pela leitura em voz alta do texto literário, por um 
leitor-guia seguido dos comentários sobre o texto lido por todos 
os participantes. A escolha do texto literário deu-se em função da 
sua natureza polissêmica, o que possibilitou uma aproximação 
maior com o universo vivido por esses professores, estimulando 
diversas interpretações em que os sujeitos não precisavam 
fi car preocupados com o certo ou com o errado. Durante esses 
encontros e nas entrevistas semi-estruturadas, dimensões das 
suas vidas (infância, aprendizado das primeiras letras, percurso 
profi ssional, experiência com a literatura oral, contato com a 
literatura escrita) foram se revelando, constituindo, assim, as 
suas trajetórias de vida e de leituras.
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Abstract

The present work deals with the reading histories of 
teachers of countryside from Bahia, in the cities of Antonio 
Cardoso, SantanopólisandCandeias, and recorded during 
the realization of reading circles over two years. The circles 
are characterized by reading aloud the text literary, by a 
reader guide, and by comments about the read text by all 
participants.The choice of literary text was given in reason of 
its polysemous nature which allowed a major approximation 
to universe lived by these teachers, stimulating many 
interpretations in which the subjects donot need stay worried 
about the right or the wrong.During these meetings and in 
the semi-structured interviews, dimensions of their lives 
(childhood, the learning the fi rst letters, professional journey, 
the experience with oral literature, the contact with written 
literature) were be revealing consisting, so, their trajectories 
of life and of readings.

Keywords

Reading; literature; reading histories.



PROFESSORAS DA ZONA RURAL: EM FOCO SUAS HISTÓRIAS DE LEITURA

413LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

Longe de serem escritores , fundadores de um lugar 
próprio, herdeiros dos servos de antigamente, mas 
agora trabalhando no solo da linguagem... Os leitores 
são viajantes; circulam nas terras alheias, nômades 
caçando por conta própria através dos campos que 
não escreveram, arrebatando os bens... Para usufruí-lo 
(Certeau).

Introdução

Também como viajantes que circulam em terras alheias, 
fomos ao encontro de professores da zona rural baiana para 
com eles partilhar os diferentes caminhos que se constroem na 
leitura do texto literário. Nós, pesquisadores da universidade, 
buscávamos na palavra dos professores que viajavam para nos 
ouvir e falar de seu trabalho docente outros sentidos que, para 
além de sua sala de aula, pudessem alcançar a sua história de 
leitura.

Atentas às expressões, aos gestos, olhares e silêncios de 
nossos leitores, fi guramos com eles as linhas do texto e juntos 
caminhamos pelos lugares imaginados que ora davam lugar à 
reconstrução de pedaços de cenas vividas, ora se transformavam 
em perguntas a serem desvendadas, ora escapavam à realidade 
imediata.

Em nosso roteiro, prevalecia a marca dos espaços de 
sentidos e signifi cados que o leitor atribui ao texto lido. Por 
isso, na tentativa de minorar manifestações de inseguranças 
e medos de errarem ou não entenderem o que estava sendo 
lido, incentivamos logo de início os tenteios, sem maiores 
preocupações com uma resposta que fosse considerada como 
verdadeira, como certa, como errada.

Se as palavras brincam, trapaceiam, criam pactos, o 
melhor é ouvi-las, escutá-las com atenção antes de querermos 
aprisioná-las nos limites de um só sentido. Quem já leu um 
texto e viajou com as palavras, sorvendo o seu ritmo, o som, a 
beleza e a estranheza de cada uma delas, sabe bem de sua força 
e da extensão de seus domínios, isto é, entende a palavra de 
fruição, como interpreta Roland Barthes2.

Para Barthes (1993), em alguns textos, o leitor pode ir 
direto à história sem se ater aos jogos de linguagem, avançando 
apressadamente. Por outro lado, há leituras que exigem 
pausas, tensionam. Nesse sentido, ler é uma aventura: o texto 
é enfrentado a contrapelo, intimida com seus vazios e impõe 
novas perguntas.

O texto de prazer contenta, promove a euforia, vem da 
cultura, não rompe com ela. Pouco exige, além de uma prática 
confortável de leitura. O texto-fruição cria um estado de perda, 
desconforta, faz vacilar as bases históricas, culturais, interroga 
o leitor em seus gostos, seus valores e suas lembranças, faz 
entrar em crise sua relação com a linguagem.

Foi assim que inspiradas por ideias de leitura propostas por 
estudiosos como Roland Barthes(1993), Michel de Certeau, 
Umberto Eco e de escritores e poetas como J. Guimarães Rosa, 
Drummond de Andrade, Clarice Lispector, que nos propusemos 
a organizar os “Circulos de Leitura” - lugar da palavra e do 
texto – com a intenção de nos aproximarmos dos professores 
atuantes em escolas rurais do sertão baiano.

Com o objetivo de conhecer um pouco mais a respeito de 
sua formação profi ssional, suas condições de trabalho, sua 
história de vida e, muito especialmente, suas experiências com 
a leitura e a escrita, realizamos uma entrevista individual com 
cada uma dos participantes. A seguir, apresentamos alguns dos 
dados coletados e dos fatos que foram se desvendando e se 
desenvolvendo ao longo de nosso trabalho.

 

Os Círculos de Leitura e seus participantes: condições de 
trabalho e formação profi ssional

Ao longo dos dois anos de reuniões com os professores que 
lecionavam na zona rural contamos com a presença de docentes 
de três municípios baianos: Candeias, Santanópolis e Antonio 
Cardoso, para lermos litratura e falarmos dos textos lidos. Cada 
encontro, que foram denominados, “Círculos de Leitura”, se 
iniciava com a leitura em voz alta de um texto literário e a seguir 
era aberto o diálogo para os comentários, opiniões e impressões 

2 - BARTHES, Roland.  O Prazer do Texto. São Paulo, Perspectiva, 1993.
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de cada um dos participantes que quisesse tomar a palavra. No 
decorrer dessa prática, os professores foram revelando as suas 
experiências de leitura no campo da tradição oral e escrita.

A maioria dos frequentadores dos Círculos eram professoras 
da rede municipal, mulheres, mães, que se dividiam entre o 
trabalho e a casa. Não raramente, os seus maridos trabalhavam 
na roça, viviam da pesca, ou alguns eram funcionários 
da Petrobrás ou da Prefeitura, dependendo do lugar onde 
moravam. Como os homens nem sempre conseguiam prover 
as necessidades da família, o salário da mulher era parte efetiva 
da renda familiar.

As professoras trabalham, no geral, em prédios escolares 
com uma ou duas salas de aula, em que falta além de ventilação, 
espaço, iluminação, material didático. Uma das professoras do 
distrito de Candeias dá aulas numa escola à beira do mangue, 
em um barracão de madeira com apenas uma sala de chão batido 
e telhado de eternite. Crianças e professora têm que conviver 
com a maré dentro daquele espaço e enfrentam um cotidiano 
difícil, obrigada a andarem algumas léguas de casa até a escola.

A maioria das professoras de Santanópolis e de Antonio 
Cardoso só conseguiu cursar até a 4ª série do ensino fundamental 
porque, para dar continuidade aos estudos, tinha que ir até a 
sede do município vencendo difi culdades fi nanceiras e de 
locomoção até a escola.

Uma professora de Santanópolis conta que só foi mesmo 
para a escola com treze anos e entrou já na 4ª série, num 
colégio interno em Salvador. Aos quinze, o pai resolveu tirá-
la do colégio, temendo que começasse a namorar. Voltando 
para seu povoado, Bom Sucesso, ainda estudou um ano em 
Santanópolis, com muita difi culdade, como expressa:

Aí foi sofrido que eu vinha montada de jegue. Tinha 
dias que o jegue sismava que ele não queria vim e eu 
tinha que sair puxando ele e levar pra casa puxando, 
porque ele não queria que eu montasse. Foi um 
sofrimento. Aí eu estudei mais um pouquinho... só 
um ano aqui em Santanópolis. Aí quando eu parei 
aqui já... fui convidada pra trabalhar em sala 
de aula. Isso aí eu tinha 17 anos. (C... Profa. de 
Santanópolis).

Iniciou, portanto, a sua carreira como leiga e, muito tempo 
depois, fez um curso de aperfeiçoamento que correspondia 
ao de magistério. Outra professora, também desse município, 
relembra que quando criança morava em uma fazenda. E ao 
terminar a 4ª série, a mãe não permitiu que cursasse o ginásio, 
porque a fazenda fi cava distante da sede do município. 
Prevalecia, como ainda é possível ocorrer em lugares mais 
remotos, a ideia de que mulher não precisa estudar muito, 
porque o objetivo primeiro deve ser o casamento.

Outra professora continuou seus estudos ensinando no 
povoado como leiga. Conta que, pela manhã, dava aula e à 
tarde ia à cidade para cursar a 5ª série:

... porque para eu ir ensinar eu ia a pé e pra ir a 
Santanópolis (referindo-se à sede do município), eu 
vinha a cavalo. Aí eu sentia uma dor de facão, uma 
dor... dor de facão de vir montada no cavalo. Sentia 
uma dor do lado e meu pai dizia: -Bota uma folha de 
maniçoba aqui do lado que a dor pára. Aí eu botava 
umas folhas verdes aqui do lado e a dor parava. (C..., 
Profa. de Santanóplolis).

Ela parou de estudar para se casar e só continuou seus 
estudos alguns anos depois, por força da necessidade de se 
qualifi car, para garantir o emprego. Conseguiu fazer o curso 
de magistério. Ao falar também de suas difi culdades, uma 
professora do município de Antonio Cardoso menciona que fez 
o ginásio na sede do município com a ajuda de uma professora 
e dos vizinhos, uma vez que o pai disse não ter condições 
fi nanceiras de arcar com as despesas do curso. Quando 
conseguiu uma vaga para ensinar no MOBRAL foi possível 
terminar o antigo ginásio e seguiu com o curso de magistério. 
Foi a primeira mulher em Antonio Cardoso a continuar os 
estudos depois de casada.

Pelo esforço que realizam, percebe-se que o horizonte de 
expectativas dessas mulheres vai além de ser apenas esposa, 
mãe, dona de casa. Suas falas sobre as difi culdades enfrentadas 
para continuarem estudando revelam persistência, busca 
de novos lugares sociais, disponibilidade para mudanças. 
Nesse sentido, as professoras contam com a solidariedade de 
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vizinhos, amigos e de alguns parentes.que, de formas diversas, 
contribuem para que o esforço e o desejo de dar continuidade 
aos estudos não sejam esquecidos. Um dado importante de ser 
citado diz respeito ao fato de que não havia mais professores 
leigos entre os que frequentavam os Circulos de Leitura. 

Lembranças da infância e do aprendizado das primeiras 
letras

Apesar de relatarem uma infância cheia de obstáculos e a 
luta constante para continuarem estudando, algumas poucas 
falas trazem à tona uma infância relacionada com momentos 
de brincadeiras e de alegria. São expressões que lembram as 
brincadeiras de faz-de-conta, no exercício da imitação e da 
imaginação. São momentos nunca esquecidos na fi gura de um 
pai que tocava violão para que os fi lhos cantassem.

Minha infância é brincando debaixo dos paus, que tinha 
muitas árvores, né? A brincadeira era de curral. A gente 
dizia que era fazendeira e cercava, fazia aquele curral 
grande de pedacinho de pau e enchia de maracujá, 
fazia aquele... tirava maracujá dentro do mato e depois 
trazia pra casa e colava nesses currais. Os maracujás 
pequenos eram os bezerros, os grandes eram... e então 
fazia a separação... (E... Profa. de Santanópolis).

O meu pai era muito alegre também, tocava violão e 
a gente cantava no fundo da casa de tardinha assim. 
Depois que vinha da roça, depois que tirava as tarefas 
que... assim que chegava da escola também ele se 
sentava para cantar. A gente cantava e ele tocava. (C... 
Profa. de Santanópolis).

As professoras entrevistadas de todas as cidades em que 
trabalhamos informam que o aprendizado das primeiras letras 
foi em casa, principalmente, porque trabalhavam na roça e não 
podiam ir à escola:

...eu não tive assim um colégio pra ir logo. Trabalhava 
em um horário e aí à noite todo mundo estudava com 

minha mãe, que ela sabia ler. Meu pai sabia ler muito 
pouco, mas ela sabia ler mesmo, aí então à noite todo 
mundo sentava numa mesa bem comprida e lá aí agora... 
Então aí ela ensinava tudo, só que ela não sabia conta, 
meu pai não sabia ler, mas sabia conta aí, ele ensinava 
conta e ela ensinava leitura. (C, Profa. de Santanópolis).

Os pais, no depoimento acima, dividem as atividades de 
ensino: a mãe ensinava leitura e o pai a fazer contas, os dois 
tendo uma participação efetiva na aprendizagem dos fi lhos. 
Alguns dos entrevistados entraram na escola sabendo, pelo 
menos, ler.  A preocupação maior era com o aprendizado da 
leitura e as formas de ensinar; de uma família para outra, eram 
muito semelhantes: cartilhas, reconhecimento das letras e 
soletração:

Eu aprendi a ler mesmo com meu pai em casa, com 
aquele ABC pequenininho, começava do alfabeto para 
depois as vogais, as consoantes. Ele cobria a letra pra 
gente descobrir a letra, reconhecer a letra. Quando 
eu já sabia o alfabeto todo, passou para as famílias 
silábicas, depois a descoberta das palavras, soletrava, 
pra depois descobrir as palavras. Agora escrever 
corretamente mesmo eu vim aprender na escola, 
porque ele ensinava a ler, mas não ensinava a escrever, 
ensinava só a ler. Quando eu fui pra escola eu já sabia 
ler e contar. (C..., Profa. de Santanópolis).

Na realidade, os depoimentos indicam que, apesar 
das difi culdades, os moradores das áreas rurais estudadas 
encontram uma forma de se aproximarem e interagirem com a 
cultura letrada, dando a ver como o aprendizado da leitura e da 
escrita são importantes. Sem o respaldo de teorias e preceitos 
pedagógicos, a aprendizagem acontece de modo informal e 
conta tão só com a sensibilidade e a dedicação de quem ensina. 
Os pais, mesmo com pouca familiaridade com a palavra 
escrita, ensinam aos fi lhos aquilo que aprenderam e do jeito 
que aprenderam.

Independentemente do tempo em que aprenderam a ler e a 
escrever, parece que quase todos viveram a experiência do uso 
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da cartilha no processo de alfabetização. Algumas se lembram 
do nome: Carta de ABC, Cartilha do Povo3, Cartilha de 
Alice, bem como da distribuição das palavras e de como esse 
material era utilizado pelas suas professoras. São lembranças 
guardadas na memória e na gaveta, mostrando como esse 
contato com a palavra escrita, por meio da cartilha, foi marcante 
na vida escolar dos entrevistados. 

A cartilha constituía-se objeto de valor num lugar onde a 
escassez de livros era muito grande. Ainda hoje, ocupa um lugar 
de destaque na maioria das escolas brasileiras - principalmente 
naquelas distantes dos centros urbanos - por serem, muitas 
vezes, o único material escrito a que professores e alunos 
têm acesso. Como afi rma Dietzsch: “ainda que produzido, 
divulgado e utilizado de formas diferentes, esse aparato de 
alfabetização vem integrando o cotidiano de nossas salas de 
aula desde anos e anos” 4.

Nas falas dos depoentes, o processo de alfabetização é 
centrado na decodifi cação de sinais gráfi cos e sonoros, na repetição 
e na cópia. Privilegiava-se a memorização em detrimento da 
descoberta, do pensamento e da discursividade da escrita. Mais 
do que a dialogicidade de linguagem e recursos pedagógicos a 
aprendizagem, não, raramente, era garantida pelo castigo:

No colégio (o aluno) já sabia que aquele dia era ele que 
fi cava ali, o dia todo em pé. (a professora) fazia aquele 
círculo com a gente e agora perguntava de um por um, 
aquele que errava tomava um bolo. A conta pra gente 
aprender era no quadro. Todo dia de manhã ela botava 
uma pessoa lá: “hoje é você”. Tinha dois quadros, um 
era de castigo e o outro era de passar as atividades para 
o restante dos alunos. Quando dava doze horas se aquele 
aluno não acertou, no outro dia o lugar dele era ali na porta 
em cima de uma ruma de milho. É mole? Não era mole não. 
Mas agora, quer dizer, eu não faço isso, eu não vou fazer 
isso, mas eu agradeço a ela... Uma parte eu agradeço a ela, 
porque se ela não fosse desse tipo de professor eu acho que 
não era o que eu sou hoje... (E..., Profa. de Santanópolis).

Não só os professores castigavam, mas também os pais, nos 
momentos da aprendizagem em casa:

... ele (referindo-se ao pai) não enxergava muito 
direito, ele não usava óculos e também não enxergava 
direito, ele não tinha letra bonita pra escrever e ele 
também não sabia muito escrever, sabia mais ler, 
então, ele escrevia no chão, na areia da minha casa, 
ele escrevia aquelas letras grandes, ou fazia aquelas 
contas no chão e a gente respondia e ai daquele que 
não respondesse, que apanhava, puxava orelha, dava 
de palmatória, mas eu agradeço muito a ele... (C., 
Profa. de Santanópolis).

Apesar dos empecilhos mencionados, essa professora 
lembra que, quando entrou na escola, lia melhor que os 
colegas da sua sala. As recordações dos castigos não são 
de tristeza, nem de mágoas e sim de agradecimento, de 
gratidão. O ato da professora ou do pai não deixa uma 
impressão desagradável, é compreendido como um momento 
importante na formação escolar. Hoje, já como professoras, 
dizem que se comportam de maneira diferente com os seus 
alunos e o castigo físico não mais faz parte do processo de 
aprendizagem.

As reminiscências de escola evocam também a prática de 
leitura em voz alta como um exercício mais voltado para a 
manutenção da disciplina do que para o aprendizado da leitura, 
como se observa no encunciado a seguir:

Tinha aquela coisa de fazer a leitura oral, todo dia 
ela fazia de um texto. Lia aquele texto, fosse qualquer 
um texto ela lia. Agora tinha também de pegar você. 
Como era um texto do livro, parava (se referindo 
à professora) num determinado parágrafo e dizia: 
“Continue fulano”. Era um teste pra ver se você estava 
prestando atenção e também pra ver se você sabia ler. 
Era uma guerra fria que você podia estar dispersa com 
os colegas... (I... Profa. de Candeias).

3 - A “Cartilha do Povo” é de autoria de Lourenço Filho.
4 - DIETZSCH, Mary Júlia Martins. Além das páginas do livro didático. Em Aberto, Brasília, ano 16. n.69, p.44, jan/mar.1996.
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A imagem da alfabetização na região estudada, obviamente, não 
é homogênea, uma vez que os entrevistados referem-se a diferentes 
níveis de alfabetização entre as pessoas que ali vivem. De modo 
geral, são considerados leitores mesmo aqueles que lêem, mas não 
escrevem; os que lêem somente a bíblia, que apenas sabem fazer 
conta, ou que lêem somente literatura de cordel. São moradores que 
circulam entre a cidade e o campo e se encontram algumas vezes 
envolvidos em situações que exigem a leitura e a escrita. 

Nesse sentido, faz-se observar o centro da cidade de Feira 
de Santana às segundas-feiras, dia da feira local, quando chama 
à atenção a quantidade de pessoas que passam pelo local, vindas 
da zona rural. Vem gente de toda redondeza, a pé, de ônibus, de 
caminhão, de carroça, a cavalo; para vender, comprar, resolver 
problemas nos bancos, visitar parentes, consultar-se com um 
médico. Tais situações, ainda que vividas esporadicamente, 
exigem contatos com as letras.

Na interação campo-cidade, quem não é alfabetizado 
vive momentos contraditórios no que diz respeito à educação 
dos fi lhos. As falas dos professores deixam transparecer tal 
contradição. Se há um tempo os pais diziam que era importante 
seus fi lhos estudarem, “para não fi carem igual a eles”, 
contradiziam-se quando mencionavam que primeiro os fi lhos 
precisavam ajudar na roça por uma questão de sobrevivência e 
que o estudo poderia vir depois.

Em referências aos próprios pais, muitos professores 
relembram que, apesar de não terem eles frequentado escolas, são 
capazes de ler determinados textos. Provavelmente, formaram-
se no contexto de tradições de oralidade e musicalidade que 
permeiam o ambiente rural. Em alguns relatos surgem histórias 
interessantes sobre a escolaridade dos pais e de sua relação 
com a escolaridade dos fi lhos. Uma professora afi rma que a 
mãe sabia ler e escrever enquanto o pai só sabia assinar o nome. 
Quando viu que a fi lha já estava lendo, saiu e comprou alguns 
livros de história para ela. 

Outras formas de ler: a experiência de escutar histórias

Na zona rural dos municípios de Antonio Cardoso, 
Santanópolis e Candeias, circulam, de forma restrita, materiais 

impressos. Jornais, revistas e livros, geralmente, não fazem 
parte do cotidiano de quem vive nessas pequenas comunidades. 
Na região a escrita é rara, aparecendo tão somente em indicações 
de nomes das fazendas, das escolas, de algumas vendas e nas 
propagandas políticas. Os professores relatam que tinham 
pouco contato com pessoas que liam e não se pode afi rmar que 
a situação seja muito diferentes nos dias atuais, em lugares que 
ainda não usufruem, de fato, dos bens oriundos da cultura e da 
tecnologia moderna:

Ler não. Às vezes (os adultos) sentavam assim na 
noite de lua bonita, quando a lua estava clareando, 
pra descascar milho, pra amarrar fumo, aí agora eles 
contavam muitas piadas, muitas historinhas, sorriam 
muito. Aa gente que era pequeno não sabia fazer 
esse tipo de coisa (de trabalho) ia pra frente da casa 
brincar de roda e eles contando aquelas histórias; mas 
quando a gente estava interessado também em saber 
a gente sentava ali, quando era assim, uma história 
muito pesada, tiravam  as crianças dali... (E..., profª 
de Santanópolis)

Observa-se no universo adulto a presença das crianças 
escutando histórias que não foram feitas, especifi camente, para 
elas. Em um dos depoimentos, a noção de infância está muito 
clara: a professora diz que, quando a história era muito pesada, 
as crianças eram retiradas do recinto. Nem tudo podiam escutar; 
havia censura por parte dos adultos.

Guardando as diferenças da época, das condições sociais e 
das fi nalidades de contar as histórias, os fatos relatados levam de 
volta ao século XVIII. Na França Naqueles idos, os camponeses 
franceses tinham o costume de se sentar à beira do fogo para 
contar histórias, sem qualquer censura ou restrição às crianças 
presentes. Aliás, uma das funções das histórias contadas à beira 
do fogo tinha mesmo o propósito de prevenir, de ensinar, de 
alertar a respeito dos perigos decorrentes de suas condições 
de vida. Mais tarde, esses contos orais foram adaptados, quase 
sempre com um fi m moralizador, por autores como Perrault e 
Irmãos Gimm, para se tranformarem em contos infantis, como 
“Chapeuzinho Vermelho”, “O Gato de Botas”, entre outros. 
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Numa comunidade rural onde a quantidade de textos 
escritos é pequena, sem outras formas de comunicação 
e lazer, contar histórias constitui-se numa prática muito 
comum. Como os camponeses do século XVIII europeu, os 
moradores do campo no Brasil, ainda hoje, contam histórias 
incorporadas ao seu universo cultural, que guardam elementos 
característicos da narrativa oral como repetições em geral, 
rimas, versos, partes cantadas, princípios fundamentais da 
oralidade5.

Nos depoimentos, percebe-se claramente que não existe 
uma rigidez temporal na divisão entre trabalho e lazer. São 
momentos integrados: enquanto as pessoas realizam alguma 
atividade manual, conversam, contam, cantam e se divertem. 
Quando a professora relata o encontro noturno sob a luz da lua 
para contar e ouvir histórias, mostra um ambiente diferente da 
cidade grande e reafi rma práticas e costumes da zona rural, 
ainda remanescentes em algumas cidades do interior da Bahia. 
O ato de contar é um exercício de memória, porque o que se 
conta não foi lido nos livros, foi escutado de outros.

Quando rememoram a experiência de escutar histórias em 
casa, os entrevistados afi rmam que, apesar de os pais terem pouco 
estudo, frequentemente narravam os contos, os causos ouvidos 
na infância, de assombração, de lobisomem, de mula sem cabeça 
e outras histórias que mexem com a imaginação infantil. 

Essas narrativas que os contadores anônimos sabem de cor 
ou de memória são contadas e recontadas e é o que garante a 
sua permanência nos dias de hoje. A fi gura do narrador oral está 
muito presente nos relatos das professoras. Uma delas diz que 
se lembra da mãe contando histórias que hoje fazem parte do 
seu repertório na sala de aula.

Os momentos de sentar e ouvir histórias no ambiente 
familiar parece facilitar a comunicação afetiva entre as pessoas. 
Pode ser que tal vivência familiar tenha sido retomada nos 
relatos da leitura dos textos literários em nossos encontros. As 

participantes queriam contar algo, participar do grupo também 
com suas lembranças. 

Os folhetos de cordel

Leitura muito lembrada pelas professoras é a dos folhetos 
de cordel:

porque meu pai gostava muito. Meu pai gostava muito 
daquelas (histórias) Na minha casa tinha livros, essa 
literatura de cordel, histórias, mas só que ele não tinha 
prática de ler. Ele lia alguma coisa, aquilo ali catando 
milho, ele lia, mas ele passava um tempão pra falar 
uma palavra. Então ele aí comprava aqueles livros e 
levava para casa, porque sabia que minha mãe lia. (C., 
Profa de Santanópolis).

Na casa dessa professora havia livros, livros de cordel, uma 
“literatura do povo” nas palavras de Câmara Cascudo. Mesmo 
sem ter “prática de ler”, o pai trazia os folhetos para que outra 
pessoa lesse. Na pesquisa de Gilmário Brito sobre os folhetos 
religiosos no Nordeste, há um trecho de uma entrevista feita 
por Orígenes Lessa a Manoel Camilo (apud BRITO)6, que 
ilustra a ideia de que não é preciso dominar o código escrito 
para ter contato com os folhetos e gostar deles: “Tem mais 
gente lendo. Mas não é preciso. Com poesia não é. O povo 
compra do mesmo jeito. Se tem alguém que sabe ler na família. 
Tudo bem. A pessoa escuta e gosta, quando o romance é bom. 
Guarda até na cabeça.”

A história de cordel é feita para ser lida em voz alta. 
Alguns estudiosos dizem que, mesmo sendo impressa para 
uma maior divulgação, ela não perde a sua característica 
oral. Segundo uma das professoras, não é fácil ler os 
folhetos de cordel e não é qualquer pessoa que pode fazer 
isso, uma vez que tal leitura exige uma postura semelhante 

5 - Quanto a questão da oralidade ver:  Zumthor, Paul. A letra e a voz. Tradução: Amalio Pinheiro; Jerusa Pires Ferreira. São Paulo: Companhia das Letras, 
1993.  ONG, Walter J. Oralidade e cultura escrita: a tecnologização da palavra. Tradução: Enid Abreu Dobránszky. Campinas, São Paulo: Papirus, 1998.
6 - BRITO, Gilmário. Culturas e linguagens em folhetos religiosos do nordeste: inter-relações, escrituras, oralidade, gestualidade, visualidade. 2001. 
Tese(Doutorado em Historia Social)- PUC, São Paulo, 2001. p.24
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à de quem declama ou participa de uma cantoria. Outra das 
entrevistadas conta que sua mãe lia os folhetos para a família 
à noite, como recompensa pelo cumprimento das atividades 
diárias. Cada um dos fi lhos escolhia uma história que era 
lida em voz alta:

Eu sei que tinha noite que ela (a mãe) tinha que ler 
vários livros. Tinha coisa que a gente gravava também, 
aquele que a gente fi cava bem ligado naquele livro e 
alguns pedacinhos a gente gravava e gostava, guardava 
aquilo na mente... (C., Profa. de Santanópolis).

Não somente a autora do relato acima gravava o que ouvia 
das historias contadas, mas recorda também que o mesmo 
ocorria com a sua mãe, que mesmo sem saber ler, ela decorou 
na mente aquilo que escutou dos mais velhos: histórias de 
assombração e dos folhetos de cordel. Tinha mesmo uma 
história de Zezinho e Mariquinha que era muito bonita até hoje 
eu ainda tenho este livro meio comido dos ratos, mas ainda 
tenho este livro. 

Vale lembrar que o folheto lembrado pela professora e que 
ainda existe entre os seus pertences como algo valioso, foi um dos 
que mais circulou no sertão nordestino no início do século XX. 

A leitura da Bíblia

Outro tipo de livro que se ressalta nas entrevistas com os 
professores é a Bíblia, como o que mais circula entre eles. Sua 
veiculação no Nordeste, desde o século XVIII, demonstra a 
forte religiosidade da população. Uma das professoras relata 
que, sendo o pai muito religioso, aprendeu a ler por meio da 
Bíblia; estudava-a e desenvolveu a sua leitura dessa maneira. 
Outra professora lembra-se de uma família que lia somente a 

Bíblia. No conjunto de famílias daquela comunidade, esta se 
diferenciava pelo tipo de leitura que fazia; eram católicos e 
liam os salmos. Havia uma leitura coletiva feita nas casas por 
quem sabia ler.

“Só tinha uma família que lia só a bíblia... eram 
católicos, mas eles saiam assim nas casas lendo 
aqueles salmos da bíblia para as pessoas. Só essa 
família”. (C.,Profa. de Santanópolis).

Encontram-se, principalmente no Nordeste, muitos relatos 
de experiências de comunidades no sertão, que atestam ser 
a Bíblia e alguns outros livros religiosos, como a Missão 
Abreviada7, realmente os únicos contatos com o texto escrito. 
A partir dessas leituras, muitas vezes ouvidas, as pessoas foram 
incorporando nas suas práticas cotidianas interpretações dos 
textos, relacionando-os à sua cultura.

A maioria das pessoas memorizava os trechos da Bíblia e 
os recitava como se estivessem realmente lendo o texto escrito, 
porém com algumas adaptações pautadas nas suas vidas. Como 
se vê, eram pessoas “bibladas”8, na expressão usada por algum 
estudioso. O depoimento a seguir reafi rma essa prática:

Eu via ler bastante A Bíblia. O pessoal mais velho. Lá 
tem uma senhora mesmo, ela já está bastante velhinha, 
é o único livro que ela lê:  a Bíblia. Ela não lê outro 
livro, ela diz que não sabe ler outra leitura, ela só sabe 
ler  a Bíblia. (L., Profa. de Candeias).

Quando a professora menciona uma pessoa que só sabia 
ler a Bíblia e não sabia ler outros textos escritos, muito 
provavelmente está se referindo à memorização do texto, após 
ter escutado de alguém que sabia ler. A “leitura/escuta” faz 

7 - Missão Abreviada- versão resumida e popularizada da Bíblia. Segundo Câmara Cascudo: “Os recursos de orações, explicações de fácil teologia, respostas 
às curiosidades irreverentes, regimes de jejuns, dietas sagradas, abstinências, catecismos, regras morais, tudo vinha da “Missão Abreviada”. As primeiras 
edições traziam recitas, astronomia, agricultura, hagiologia, horóscopo, previsões de tempo,mil coisas, como um ‘Lunário Prepétuo’ .” retirado do livro: 
CASCUDO, Luís da Câmara. Vaqueiros e cantadores. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: Ed. Da Universidade de São Paulo, 1984. 
8 - Expressão usada pelo profº José Calasans, quando se refere a Antonio Conselheiro “que siginfi cava ter ele (O conselheiro) um razoável conhecimento dos 
textos sagrados” Ver GUERRA, op. cit. p.98.
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parte de muitos relatos de leitura/releitura da bíblia no sertão 
nordestino. 

Observa-se, portanto, que as práticas de leitura, seja da 
Bíblia, seja do folheto de cordel, revelam relações estreitas 
entre a oralidade e o escrito. Tanto nos relatos das professoras, 
participantes dos nossos Círculos de Leitura, quanto nas 
referências de estudiosos do tema, a palavra falada e a escrita se 
mesclam nas histórias de leitores, “meio leitores” e de escritores 
dos livros endereçados ao povo que mais ouvem do que vêem 
o que diz a letra. 

Ainda hoje, no Brasil, a Bíblia é o livro mais lido. Muitos 
professores que participaram das entrevistas que fi zemos ainda 
hoje ainda lêem a Bíblia, em função da religião que professam. 

A leitura da literatura de massa

Outro tipo de leitura que aparece, porém com menor 
frequência, é a leitura de revistas como Júlia, Sabrina, algumas 
fotonovelas e romances. No município de Santanópolis, uma 
professora relembra que ao tentar ler “Júlia” foi censurada 
pelo pai, porque a revista tratava de coisas do campo amoroso 
e sexual, assunto que não era para ser conversado nas famílias. 
Mesmo com toda a censura, a professora dava um jeito e 
burlava a vigilância do pai, lendo até sob a luz do candeeiro. A 
proibição aguçava a curiosidade:

... Na minha comunidade a única pessoa que lia era 
uma prima minha, que hoje mora em Simões Filho. 
Mas ela lia romances, aqueles romances de amor. 
Eu com 13 anos me interessei assim por um, mas 
quando eu cheguei em casa assim com o livro, o meu 
pai mandou eu devolver, porque tinha um homem e 
uma mulher na capa. Tinha um casal de namorados 
na capa, aí ele não queria. Mesmo assim, eu peguei e 
entreguei. Aí quando foi depois, quando meu pai não 
estava em casa eu peguei um, coloquei em baixo da 
blusa. Levei e coloquei embaixo do travesseiro e toda 
noite, na minha casa não tinha luz, era de candeeiro, 
depois que minha mãe e o meu pai iam dormir, aí eu 
começava a ler. Ficava lendo muito livro de amor, era 

o romance Júlia, aí eu me interessei em ler... (C., Profa. 
de Santanópolis).

Entre as entrevistadas de diferentes municipios com os 
quais trabalhamos, há menção a diferentes romances, livretos, 
fotonovelas, histórias em quadrinhos lidos na infância ou 
na adolescência, tais como: Poliana, “O feijão e o sonho”, 
de Orígenes Lessa, a revista da Mônica, Chico Bento, Pato 
Donald, Tio Patinhas. Duas professoras do povoado de Passé, 
no município de Candeias, relatam que, quando meninas, 
frequentaram bibliotecas:

... eu li uma gama grande de livros, que eu acho se 
eu botar na parede encheria uma estante, eu nunca 
comprei, mas eu tomava em bibliotecas. Fui assinante 
juvenil da Biblioteca Central e da Biblioteca municipal 
de Candeias. (I.,Profa de Candeias).

Percebe-se, como não poderia deixar de ser, que as 
professoras que chegaram a frequentar o ginásio saíram dos 
seus povoados para morar em cidades maiores, ou tiveram 
uma experiência mais ampla com a produção literária. As 
mais antigas tiveram pouco contato com um tipo de literatura 
classifi cada como literatura de massa, ou seja, revistas de 
fotonovelas ou revistas como Sabrina, Bianca e Júlia.

Considerações fi nais

Enfi m, as professoras da zona rural que entrevistamos não 
eram consumidoras efetivas do que é produzido pela indústria 
cultural. Elas escutavam rádio, assistiam TV, liam algumas 
poucas revistas e livros que se enquadram na literatura infantil. 
Cinema, teatro, jornal não faziam parte de seu quotidiano. 
Predominavam ainda, em seu universo cultural, as tradições 
orais da literatura de cordel, as festas religiosas, as festas 
de Largo, de São João e de Reisado, ao lado de cantadores, 
violeiros, repentistas e cânticos de trabalho.

As professoras, em geral, leram textos que não são 
canonizados pelas instituições escolares e, quando falam das 
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suas experiências de leitura, não se sentem autorizadas a se 
dizerem leitores, a se reconhecerem como tal. Parece que já estão 
impregnadas por um tipo de ideia de que leitor é só aquele que lê 
determinados textos, ou seja, aqueles aprovados pelos cânomes.

Não obstante o hiato nas falas, as leituras que se encontram 
mais próximas das tradições orais, cujo valor nem sempre é 
reconhecido, são as leituras mais presentes nas vidas dessas 
professoras entrevistadas. São leitoras que avançam cruzando 
as fronteiras da literatura, mas que tentam negar ou esquecer 
traços marcantes da experiência quotidiana, construída nos 
contatos familiares, na interação com os vizinhos e com os 
narradores que se deslocam de diferentes lugares para contar 
uma história, cantar uma cantiga de reisado, ler – de cor – 
um texto de cordel. A riqueza de vivências com diferentes 
textos e diferentes linguagens aparece no momento em que as 
professores se encontram com o texto literário nos Círculos de 
Leitura.
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Resumo

Neste texto analisamos como em fi lmes de fi cção científi ca 
tais como Eu, robô (2004) e A. I. Inteligência Artifi cial (2001) 
são colocadas em destaque perturbadoras semelhanças entre 
seres humanos e máquinas, a partir representações de robôs 
antropomórfi cos. Valendo-nos da noção de Pedagogias Culturais 
(KELLNER, 2001; GIROUX, 1995; STEINBERG, 1997; 
DUARTE, 2002; COSTA, 2002), argumentamos que tais fi lmes 
não apenas incursionam na fi cção e propiciam divertimento, mas 
antecipam e ensinam formas de ver/entender, bem como de viver 
o mundo contemporâneo altamente tecnológico. Argumentamos 
estarem confi guradas nestes fi lmes representações bastante 
peculiares para sujeitos que vivem neste tempo, cabendo indicar 
as muitas particularidades que os afastam das subjetividades 
usualmente invocadas para referir o homem no humanismo 
moderno, ainda bastante consideradas e valorizadas nas 
teorizações sociais e educacionais contemporâneas. Registramos 
a centralidade que as tecnologias da informação e da 
comunicação possuem relativamente à emergência das chamadas 
formas ciborgues, pós-humanas ou pós-orgânicas, a partir da 
segunda metade do século XX. E, também salientamos que, a 
partir do surgimento de tais sujeitos, binarismos modernos que 
contrapunham o natural e o artifi cial, o biológico e o tecnológico 
e a natureza e a cultura começaram a ser contestados. 

Palavras-chave

Pós-humano; ciborgue; pós-orgânico; pedagogias culturais; 
fi cção científi ca.

Abstract

In this paper we analyse how disturbing resemblance 
between humans and machines is highlighted in representing 
anthropomorphic robots in science-fi ction fi lms such as I, 
Robot (2004) and A.I. Artifi cial Intelligence (2001). Drawing 
on the notion of Cultural Pedagogies (KELLNER, 2001; 
GIROUX, 1995; STEINBERG, 1997; DUARTE, 2002; 
COSTA, 2002), we argue that these fi lms did not only enter 
into the fi ction and provide entertainment, but they also look 
forward and teach ways of seeing/understanding and living 
in a highly technological contemporary world. We argue that 
these fi lms provide peculiar representations for subjects living 
in this time, while they should provide the many particularities 
straying them from subjectivities one usually refers to man in 
the modern humanism, subjectivities contemporary social and 
educational theories still consider and value. We have noted the 
centrality that technologies of information and communication 
have concerning the emergence of the so-called cyborg, 
post-human or post-organic forms from the second half of 
the twentieth century on. We also point out that upon these 
subjects’ emergence, modern binary oppositions confronting 
the natural and artifi cial, the biological and technological, and 
the nature and culture, began to be challenged.

Keywords

Post-human; cyborg; post-organic; cultural pedagogies; 
science fi ction.
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Introdução

Aprendemos, de diversas formas, a viver neste mundo 
cibernético que foi se tornando cada vez mais intensamente 
complexifi cado, a partir da segunda metade do século XX. 
Neste texto, examinamos como o cinema de fi cção científi ca 
tem atuado na direção de nos ensinar a viver em tal mundo, 
focalizando representações colocadas em circulação em dois 
fi lmes de longa metragem intitulados Eu, robô (2004), A. I. 
Inteligência Artifi cial (2001), nos quais as tecnologias virtuais 
e digitais, ou as chamadas tecnologias da informação e da 
comunicação, estão colocadas em destaque, confi gurando, ao 
mesmo tempo, algumas formas de estruturação das sociedades 
imaginadas para um futuro geralmente não muito distante. 
Argumentamos que este gênero fílmico, e o cinema, de um 
modo geral, funcionam como importantes pedagogias que, na 
contemporaneidade, nos têm ensinado a viver em um mundo no 
qual as tecnologias virtuais e digitais vêm estabelecendo uma 
nova ordem mundial, bem como novas conexões entre seres 
humanos e máquinas.

Desenvolvemos este estudo sob a ótica dos Estudos 
Culturais, sob inspiração das teorizações pós-estruturalistas, 
valendo-nos do conceito de representação cultural, enunciado 
por Hall (1997), que dá destaque aos modos como os signifi cados 
são produzidos e intercambiados por grupos sociais. Aliás, 
como mostrou este mesmo autor (ibid), nelas dá-se destaque 
aos modos como os signifi cados organizam e regulam a vida 
das pessoas, tendo nesse sentido efeitos práticos.

É possível argumentar, então, que fi lmes, tais como os 
analisados neste estudo, colocam em circulação uma variada 
gama de representações de tecnologias que são repetidas, 
revisadas e retomadas em diferentes situações. Para tanto, 
examinamos como o cinema de fi cção coloca em destaque 
cenas nas quais estão presentes e em ação tecnologias digitais 
que atuam não apenas na direção de promover o entretenimento 
daqueles que interagem com tais fi lmes (e os demais produtos 
culturais deles decorrentes), mas que, também, nos ensinam a 
viver na civilização cibernética que estaria sendo gestada na 
contemporaneidade. Sob a ótica dos Estudos Culturais, estudos 

tais como os desenvolvidos por Kellner (2001), Giroux (1995), 
Steinberg (1997), Duarte (2002) e Costa (2002) focalizam 
representações culturais que circulam em diversas instâncias 
culturais, tais como a publicidade, a TV, a literatura, os jornais, 
as revistas, além do cinema. Aliás, um dos aspectos comuns a 
essas análises é o propósito de mostrar como nessas produções 
da cultura vão sendo instituídos modos de perceber o mundo e 
de dar signifi cados às nossas vidas, atuando essas, também, na 
produção de nossas identidades. Além disso, elas nos apontam 
estarem ocorrendo no mundo contemporâneo, mesmo que 
olhado a partir da fi cção, interessantes mesclas de sujeitos, bem 
como a sobreposição, nessas instâncias, de interesses variados, 
na medida em que a esses se acrescem, para além das dimensões, 
técnicas, éticas e estéticas, as dinâmicas comerciais. É nessa 
direção, das mesclas, das articulações variadas e até mesmo das 
hibridações, que tais produções promovem a ampliação daquilo 
que vem sendo entendido como pedagógico, e que passa a 
considerar, então, tanto o que se dá nas escolas, quanto em 
outras instâncias culturais. Aliás, sob o rótulo de Pedagogias 
Culturais tais processos de produção de sujeitos e modos de ver 
o mundo vão-se organizando em escalas nunca anteriormente 
produzidas. 

A escolha desses dois fi lmes de fi cção científi ca para o 
desenvolvimento desta análise se deveu a circularem esses 
em todo o mundo, não apenas nas salas de cinema, mas 
também na TV aberta ou privada, bem como sob a forma de 
DVDs comercializados ou locados. Ambos são produções 
hollywoodianas que, assim como outros fi lmes produzidos 
neste início do século XXI, assemelham-se a produções 
industriais, seja pela forma como se dá a sua concepção, seja 
pela frequente associação desses a artefatos, a partir deles 
comercializados, tais como brinquedos e jogos eletrônicos 
(TASKER, 1998).

No contexto da produção fílmica, é possível dizer que a fi cção 
científi ca têm ganhado importância e circulado mundialmente. 
É possível dizer, ainda, que neste gênero cinematográfi co 
tem sido associadas a liberdade da fi cção e o rigor atribuído à 
ciência, o que parece caminhar na direção oposta dos dualismos 
modernos, que sempre objetivaram marcar a distinção entre os 
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seres humanos e as máquinas, tal como observou Tucherman1 
(2005), ao discutir como narrativas que abordam as difi culdades 
criadas em torno da manutenção de distinções produzidas na 
modernidade têm possibilitado fazerem-se leituras sobre os 
modos como o mundo contemporâneo estaria se confi gurando. 
Então, seres híbridos, tais como muitas das personagens que 
protagonizam os fi lmes analisados, destacam a complexidade 
e as difi culdades de se procederem a enquadramentos 
classifi catórios de sujeitos e de atributos, ação essa que foi tão 
cara ao pensamento moderno. 

Bassa e Freixas (1993) mostraram, ao refl etirem a respeito 
do gênero cinematográfi co fi cção científi ca, que o/a espectador/a 
é levado a admitir como verossímeis, na fi cção, coisas que 
não crê serem reais, resultando disso uma transformação 
desejável daquilo que é entendido como realidade, a partir 
da vinculação feita entre ciência, fantasia e fi cção. Desta 
forma, não é necessário que a fi cção científi ca obedeça a leis 
científi cas validadas na Academia, mas que o fi lme proporcione 
a aceitação de uma convenção que vale para o fi lme, permitindo 
que se assuma “algo” – uma situação, ou um processo - como 
verdadeiro no fi lme; ou seja, é importante que o fi lme contenha 
a invocação de uma explicação aproximada às explicações 
científi cas para justifi car a aceitação do evento extraordinário 
apresentado na narrativa fílmica. Portanto, trata-se de invocar 
a verossimilhança e não a correção em termos de conceitos 
científi cos, para que se dê a aceitação do fi lme. E, ao fazerem 
isso, diversos fi lmes de fi cção científi ca aludem à emergência 
de ciborgues, de formas pós-humanas ou pós-orgânicas em 
suas histórias, apontando para importantes reconfi gurações 
processadas nas subjetividades modernas. 

Ciborgues, pós-humanos e pós-orgânicos vivendo em uma 
civilização cibernética

Diversos debates acadêmicos apontam para a instauração 
de uma nova ordem mundial resumida, muitas vezes, na 
expressão pós-modernidade. Embora tal expressão aponte para 

uma época intimamente ligada às tecnologias da informação 
e da comunicação, não é possível considerá-la como uma 
mera consequência das mesmas. Aliás, também não é possível 
apontar para uma data inaugural que evidencie a emergência 
desse estado de “coisas”, ou sequer reunir análises acadêmicas 
que abordem esses chamados tempos pós-modernos em um 
“todo” coincidente. No entanto, é inegável o processamento de 
muitas importantes mudanças na cultura, a partir da segunda 
metade do século XX, mudanças essas que abalaram as formas 
de pensamento e as estruturas organizativas caracterizadas 
como próprias à modernidade. Desta forma, a expressão pós-
modernidade foi usada, neste estudo, para referir o período no 
qual se estão processando mudanças radicais nos sistemas de 
valores e nas práticas subjacentes à era moderna, bem como 
para indicar algumas das modifi cações em curso no mundo 
contemporâneo, tanto nas formas de pensar sobre o mundo, 
sua organização e funcionamento, quanto nos modos de nele 
vivermos (PETERS, 2000).

Outra ocorrência importante diz respeito à passagem das 
sociedades caracterizadas como disciplinares (FOUCAULT, 
2007) para as chamadas sociedades de controle (DELEUZE, 
2007), que estaria também associada ao desenvolvimento 
das tecnologias da informação, que permitiram o abandono 
de uma lógica analógica, confi gurada como predominante na 
chamada era moderna, e a adoção de uma lógica digital. Deu-
se, portanto, a gestação, a partir da segunda metade do século 
XX, de novas confi gurações para as relações de saber/poder, 
estruturando-se essas em uma lógica pautada pela digitalização 
e pela virtualização. Ao lado disso, operou-se um importante 
deslocamento na noção de humano (SIBILIA, 2002), que 
está registrado no uso abundante de expressões tais como 
subjetividade pós-humana, corpos pós-orgânicos, formas pós-
biológicas, que ganharam destaque tanto em textos acadêmicos, 
quanto nos oriundos da mídia. E os corpos humanos passaram 
a ser cada vez mais extensivamente descritos, a partir do uso 
da informação digital, com um expressivo ganho em relação 
à forma como anteriormente eram representados como 

http://www.pos.eco.ufrj.br/docentes/publicaçcoes/itucherman_8.pdf
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engrenagens e alavancas, que lhes serviam de metáfora na era 
moderna, quando o foco era o corpo-máquina. Na nova lógica, 
que ora se instaura, o corpo humano passa a ser entendido 
como corpo-informação, ao mesmo tempo em que ele continua 
a ser o alvo privilegiado para a inserção da espécie humana na 
política, tal como aconteceu na era moderna, mesmo que isso 
ocorra de modos diferentes dos acionados pelos dispositivos 
modernos de gerenciamento da vida humana, tal como mostrou 
Sibilia (2002). 

É nesse contexto que representações do corpo humano na 
mídia e nos fi lmes aqui discutidos vêm apontando para uma 
forma predominante de compreenderem-se quaisquer situações 
da contemporaneidade como resultantes de mecanismos de 
processamento e de arranjos da informação. Aliás, esse esforço 
tem íntima relação com a modifi cação operada na noção de 
informação, em meados dos anos 1940, quando da tentativa 
de constituição da cibernética2, como uma ciência, proposta 
que, embora não tenha sido levada adiante, deixou, como 
mostrou Kunzru (2000), importantes marca culturais no mundo 
ocidental. 

Cabe indicar, a partir de considerações de Sibilia (2002), 
que a produção da tecnociência contemporânea levantou 
questões importantes relativamente ao uso das inteligências 
artifi ciais em diversas áreas acadêmicas. E que, em uma etapa 
inicial, tais projetos dedicaram-se a simular o modo como o 
pensamento humano estaria relacionado aos cálculos e às 
abstrações, aspectos considerados, naquele momento, como 
bem mais difíceis de serem copiados do que as emoções, 
sensações ou paixões humanas. Mas é interessante ressaltar, que 
esses foram facilmente reproduzidos, o mesmo não sucedendo 
com os afetos humanos. Mas, na fi cção, particularmente nos 
fi lmes Eu, robô (2004), A. I. Inteligência Artifi cial (2001), 
há máquinas que possuem sentimentos (Sonny e David, por 
exemplo); ou seja, neles não apenas colocou-se em destaque 

“um mecanismo particular do processamento e arranjo de 
informações” (RUDIGER, 2007, p.71), mas, igualmente, 
inscreveu-se afetos humanos nas máquinas. Filmes como estes 
dão destaque a mudanças de ênfase na descrição dos corpos 
dos humanos, exatamente porque abandonam as descrições 
pautadas na metáfora do corpo-máquina (peculiar aos séculos 
XVII e XVIII, a partir do pensamento de Descartes, Harvey, La 
Mettrie) e passam a focalizar o já referido corpo-informação, ou, 
ainda, os ciborgues, as formas pós-humanas ou pós-biológicas 
(RÜDIGER, 2007; 2002; SIBILIA, 2002; HARAWAY, 2000), 
suscitando a discussão acerca do esgotamento/transformação 
na noção de homem gestada no humanismo moderno. Aliás 
tal mudança, como salientou Sibilia (2002), não corresponde 
a uma metáfora sutil, mas tem “implicações que podem ser tão 
vastas (ou tão ínfi mas), quanto o próprio Homem” (p.74).

Assim, o corpo pode passar a ser compreendido tomando-
se como metáfora um computador que gerencia a matéria 
orgânica. Surge, novamente, a possibilidade de pensar-se a 
construção de um corpo melhor, com melhores mecanismos de 
feedback ou com próteses. E, dessa forma, o corpo humano, 
mais do que obedecer às leis da física, passou a ser explicado 
a partir de princípios da informática, tais como as linguagens 
de programação e numéricas dos códigos binários. Aliás, tal 
aspecto tem sido fundamental para o rumo imprimido aos 
muitos debates processados em torno do humano/pós-humano/
ciborgue/pós-orgânico. 

Lindos e perturbadores seres antropomórfi cos da fi cção

Destacamos que um aspecto bastante intrigante contido 
nos fi lmes Eu, robô (2004) e A.I. Inteligência Artifi cial (2001) 
corresponde à semelhança entre seres humanos e artefatos 
tecnológicos. Tal aspecto é marcado nos personagens Sonny3 
e David4, ambos robôs que manifestam sentimentos. Aliás, 

2 - A cibernética tem como um dos seus marcos iniciais o trabalho de Norbert Wiener na década de 1940 que, embora não tenha sido levado adiante, desenca-
deou toda uma gama de desenvolvimentos importantes em diversas áreas acadêmicas.
3 - Um boneco dublado pelo ator Alan Tudyk.
4 - O ator Haley Osment.
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esses robôs/computadores partilham com os humanos, nesses 
fi lmes, uma mesma lógica de funcionamento, no que tange ao 
modo de processarem as informações, sendo essas obtidas a 
partir de um programa informático instalado em um hardware. 
Além disso, os dois personagens destacados são dotados de 
softwares que lhes permitem, também, amar e sonhar. Assim, 
as confi gurações mais frequentes de robôs utilitários, nesses 
fi lmes de fi cção científi ca, são esses robôs intensamente 
antromorfi zados. 

Registramos que, na maioria das vezes, a palavra robô diz 
respeito a associações que envolvem algumas entidades na 
realização de algum trabalho, pois o termo robô, como destacou 
Le Breton (2007), tem origem na palavra checa robota, que 
pode ser traduzida como “trabalho forçado”. Assim, a relação 
de trabalho evocada pelo termo é de trabalho escravo, no qual 
a criatura que trabalha não apenas executa funções, mas é 
propriedade de alguém e pode ser destruída a qualquer tempo. 
Porém, David e Sonny, os personagens que destacamos nesta 
análise, não se encaixam bem nessa defi nição por serem robôs 
e, ao mesmo tempo, criaturas capazes de amar.

Sonny, personagem do fi lme Eu, robô (2004), possui uma 
interessante particularidade em relação ao que lhe desencadeia 
os sentimentos: ele possui estruturas instaladas em seu corpo 
robótico que garantem tal efeito por estarem associadas a 
um programa informático que desencadeia a capacidade para 
amar. Mas, na fi cção científi ca, o propósito de assemelhar 
o hardware cada vez mais aos corpos orgânicos implica 
diferentes possibilidades de funcionamento dos softwares dos 
robôs. Detalhando o que está apresentado no fi lme, a diferença 
constatada entre o robô Sonny e os demais NS-5s5 refere-
se a esse possuir um sistema em confl ito com seu cérebro 
positrônico6, que lhe permite optar entre seguir ou não as leis 
que regem o funcionamento dos robôs. No fi lme, o próprio 
robô Sonny externa sua convicção de ser único, colocando 

em destaque sua proximidade com os seres humanos, o que o 
distancia dos NS-5s. Aliás, é por ser ele único, que se invoca 
no fi lme a sua não desativação, que seria o destino dos demais 
robôs de sua “linhagem”.

Aliás, todos os robôs/personagens deste fi lme – modelos 
NS-4 e NS-5 – têm corpos que muito se parecem com o 
dos humanos, tanto em relação à sua forma, quanto às suas 
funções, em que pese serem eles bonecos de metal. Esses 
personagens não apenas falam como humanos, tal como 
ocorria nos fi lmes de fi cção científi ca realizados até os 
anos de 19807, quando este era o recurso mais frequente de 
antropomorfi zação de máquinas/computadores utilizado - 
recurso que também era invocado para indicar a existência 
de pensamento nessas máquinas - , mas, também, passam a 
agir como humanos. 

Então, neste fi lme, a aceitação dos robôs como artefatos 
utilitários é quase completa, o que implica não fazerem eles 
nada errado e a garantia de não desenvolverem traumas 
psicológicos ou vícios de qualquer espécie, possibilidades que 
seriam exclusivamente humanas. Mas, de muitas formas, o 
fi lme ressalta que os robôs realizam tarefas de forma idêntica 
aos humanos: aliás, nele se registra que os robôs agem de 
forma até mais precisa do que os humanos por obedecerem 
a programações específi cas. Assim, é a reiteração de tais 
qualidades robóticas que enquadram o personagem policial 
humano Spooner8 como um desajustado, que não confi a estarem 
as programações dos robôs isentas de falhas que permitam a 
humanos mal intencionados utilizarem-se desses para a prática 
de ações criminosas.

Uma particularidade dos robôs NS-5 é que esses ganharam, 
no fi lme, olhos bastante expressivos, sendo importante 
lembrar que é através da coloração dos olhos que o espectador 
pode distinguir este robô dos outros que compõem a trama, 
exatamente iguais a ele: o robô Sonny possui olhos azuis, 

5 - NS-5 é o modelo de robô mais avançado no fi lme, criado para substituir o modelo NS-4.
6 - Cérebro positônico é o qualifi cativo criado por Isaac Asimov para o hardware de comando dos robôs personagens de suas histórias.
7 - Conforme Kim (2005). 
8 - O ator Will Smith.
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enquanto os demais robôs possuem olhos verdes9. Aliás, na 
cena em que o robô Sonny se esconde em meio aos outros 
robôs, a única possibilidade do/a espectador/a identifi cá-lo é 
através da coloração de seus olhos, que é, por sinal, idêntica à 
cor dos olhos do cientista que o criara (Lanning10), a quem este 
robô se refere como pai. 

É possível dizer, então, que a aproximação procedida entre 
humanos e máquinas neste fi lme contempla aspectos corporais, 
representados nos recursos de design, e habilidades, tais como 
a de tomar decisões, sentir medo, entre outras que revelam a 
possibilidade de ter esse particular robô, sentimentos. Dá-
se também destaque no fi lme às interações entre humanos e 
máquinas, em função das possibilidades dessas cada vez mais 
poderem executar tarefas anteriormente apenas realizadas 
por seres humanos. Mas, ao mesmo tempo, assinala-se, que 
tais interações, notadamente quando implicam aproximação e 
semelhança, são perturbadoras por difi cultarem a identifi cação 
precisa do que é próprio aos humanos e do que é específi co aos 
robôs. E desse apagamento de fronteiras decorre a pergunta que 
o policial/humano Spooner faz ao robô Sonny – afi nal, quem é 
ele? - , pergunta motivada pelo comportamento diferenciado 
que este robô mostra ter em relação aos demais robôs de sua 
classe (NS-5s) e ao revelar possuir inteligência e sentimentos.

Aliás, pode-se pensar, também, que a pergunta enunciada 
por Spooner é representativa das dúvidas tantas vezes levantadas 
na contemporaneidade acerca dos limites entre humanos e 
máquinas, ou acerca do que é natural ou artifi cial, dúvidas 
essas que a produção do fi lme parece também endereçar ao 
espectador/a. 

Mas, nesta narrativa fílmica fi ca registrado que os 
personagens humanos do fi lme não esperavam encontrar em 
um robô demonstrações de emoções humanas, estando entre 
essas a possibilidade de compreensão de sinais e signos não 
programados previamente. No decorrer do fi lme, outros 

sentimentos são também demonstrados – o robô declara sentir 
medo em determinadas situações, tal como os humanos, e 
também sonhar e até sentir raiva, quando injustamente acusado. 
Curiosamente, o mesmo personagem policial que desconfi a das 
máquinas, justamente porque agem apenas baseadas na lógica e 
não em algum sistema de valores, irrita-se com a possibilidade 
de que uma máquina venha a possuir sentimentos. 

Mas o processo de antropomorfi zação ganha outro contorno 
no fi lme A. I. Inteligência Artifi cial (2001), fi lme no qual alguns 
robôs são interpretados por atores, como é o caso, tanto do 
robozinho David, quanto do robô Joe11. Diz-se inclusive no 
fi lme que o robozinho David é a reprodução de uma criança que 
morrera (o fi lho do personagem Prof. Hobby12). Aliás, talvez 
seja este um dos personagens robôs da fi cção científi ca no qual 
o recurso da antropomorfi zação tenha sido mais amplamente 
utilizado, 

Novamente é interessante indicar que a antropomorfi zação 
de David perturba os personagens do fi lme (e provavelmente 
também os/as espectadores/as). Afi nal, ele é um robô-criança 
representado por uma criança real – bonita, loura e delicada! 
Mas há uma única diferença visível entre David e uma criança 
humana: ele não pisca os olhos assim como todos os outros robôs 
representados por atores no fi lme. Aliás, talvez esse insistente 
centramento no olhar, procedido nestes dois fi lmes, remeta à 
máxima popular que considera serem os olhos humanos as 
janelas da alma, que argumenta externarem tais órgãos os mais 
profundos e essenciais sentimentos humanos. 

Cabe destacar, ainda, que não há outros robôs crianças 
neste fi lme, mesmo que nele seja referido ser essa uma prática 
comum na sociedade representada, após a criação de David. 
Aliás, é a intensa humanidade deste robozinho – sua meiguice, 
doçura, simpatia - que acaba tornando difícil aos humanos do 
fi lme destruí-lo, quando seus “donos” pensam não estar ele 
agindo conforme a programação que lhe fora implantada. E, 

9 - Característica do robô Sonny que não é destacada no fi lme, fi cando restrita à percepção do espectador.
10 - O ator James Cromwell.
11 - O ator Jude Law.
12 - O ator William Hurt.



O CINEMA DE FICÇÃO ANTECIPA A PERTURBADORA SEMELHANÇA ENTRE HUMANOS E MÁQUINAS

428LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

assim deletá-lo/matá-lo ganha conotações bem diferentes de 
proceder a eliminação de uma máquina! E esse é o dilema 
central deste fi lme, no qual a destruição dos demais robôs, 
mesmo que esses tenham corpos bem semelhantes aos corpos 
dos humanos, não causa nenhuma comoção. A semelhança do 
robô com uma criança é registrada, também, na cena em que a 
personagem Mônica13, a mulher a quem David foi dado para ser 
“usado” como seu fi lho, executa os procedimentos necessários 
para programar David para amar. Mônica chega a duvidar de 
que tenha feito a instalação corretamente, esperando que tal 
procedimento faça o robô fazer algo diferente do que fazia antes. 
Mais uma vez, a cena destaca que o grande diferencial desse 
robô em relação aos demais é a forma como ele se comporta.

Outro aspecto perturbador mobilizado por este personagem 
robô-criança diz respeito a ser ele o primeiro robô fabricado 
para exercer uma função que não é de labuta. É recorrente, em 
histórias de fi cção científi ca, servirem os robôs para trabalhar 
nas sociedades humanas, executando tarefas dos mais diversos 
tipos, disso decorrendo terem eles sempre corpos adultos. 
Então, embora o corpo adulto antropomorfi zado cause alguma 
estranheza, ele é sempre menos perturbador do que um corpo 
infantil. Além disso, a história coloca em jogo a questão do 
amor fi lial, que o robozinho desenvolve por sua “dona”, e que 
o faz desejar ser também amado. Talvez por isso, em várias 
cenas desse fi lme, o pequeno robô David é visto através de 
uma vidraça, de uma fenda de luminária, de uma janela ou 
de uma camada de água, tanto por personagens, quanto pelos 
espectadores, pois tais recursos imagéticos ajudam a causar 
uma sensação de distanciamento em relação àquela criaturinha 
tão peculiar. 

Porém, mesmo que os sentimentos, entre esses a capacidade 
de amar sejam o que diferencia os dois robôs destacados nesta 
análise dos demais robôs dos fi lmes referidos, sem dúvida é a 
forma do corpo dos personagens/robôs que desencadeia as mais 
intensas reações nos demais personagens dos fi lmes e também 
do público. E isso se dá mesmo que não seja sempre possível 

vincular os traços de subjetividade dos personagens robôs com 
a aparência externa dos mesmos, tal como mostraram Rosário e 
Aguiar14 (2006), ao analisarem vários fi lmes de fi cção científi ca 
em que robôs antropomorfi zados têm destaque na história 
narrada. Tal comentário ajuda a reforçar o argumento de que 
tornar os corpos robóticos cada vez mais parecidos com os 
corpos humanos não corresponde a uma obrigatória instalação 
ou emergência de sentimentos nessas criaturas da fi cção, 
mas sim indica uma maior sofi sticação dessas máquinas para 
cumprirem algum tipo de função, que pode ser de labuta ou de 
interação com os seres humanos. 

David, portanto, ao não se enquadrar bem em nenhuma 
das categorias possíveis - ele não é um brinquedo, nem um 
eletrodoméstico ou, tampouco, um robô de trabalho, mas, 
também, não é uma criança - causa temor nas outras personagens 
crianças/humanas do fi lme. Aliás, a história registra ser 
David humano demais para ser robô, tanto pela sua aparência 
quanto pelo seu comportamento. É interessante indicar, ainda, 
que reiteradamente, nos dois fi lmes, tanto Sonny, quanto 
David, alegam ser criaturas únicas. E, nos fi lmes analisados, 
o termo vida é utilizado para referir a individualidade dos 
personagens – o vivo é único, portanto, especial, insubstituível! 
Enfi m, suas características são suscetíveis de modifi cação ao 
longo do tempo a partir de interações com o meio, tal como 
sucede com os humanos, e não o resultado de um projeto de 
construção que fi xa características em um protótipo. Assim, a 
ênfase que o fi lme atribui à conexão entre a possibilidade de 
externar sentimentos e humanidade, (mesmo que esse seja um 
“sentimento informático”, ou uma simulação de sentimento) 
coloca em jogo os padrões consagrados de defi nição do que 
pode ser entendido como humano. 

Os personagens/robôs principais dessas duas histórias - 
Sonny e David - ocupariam, desta forma, um espaço intermediário 
entre humanos e máquinas. Eles podem também ser entendidos 
como híbridos (CANCLINI, 1997, 2007; BURKE, 2008), ou 
seja, como originários de processos que envolvem a mescla 

13 - A atriz Frances O’Connor.
14 - http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2006/resumos/R1299-1.pdf
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de elementos de origens diversas. Esses entes/seres hibridados 
– que se pode considerar correspondentes, de muitas formas 
aos ciborgues, nas discussões empreendidas por Haraway 
(2000), não se encaixam bem na categoria máquina e, nem 
tampouco, na de humanos. E, então, sua função nos fi lmes 
não é apenas exercitar o lúdico e o imaginário, ao apontarem 
o que poderá vir a suceder em um futuro próximo, a partir da 
invasão cada vez mais intensa da tecnologia nas formas vivas 
que conhecemos. Sua função parece ser mesmo a de suscitar 
a dúvida, de levantar questões acerca dessa associação tão 
intima que a fi cção possibilita e desencadeia. A produtividade 
das situações levantadas nos dois fi lmes parece derivar dos 
confl itos que essas podem suscitar, bem como do incomodo que 
podem causar frente ao dilema de considerar-se, ou não, tais 
criaturas como lixo. 

Aliás, cabe agora lembrar, que os confl itos resultantes 
das aproximações experimentadas entre humanos e máquinas 
não se circunscrevem apenas à fi cção: eles se estendem a 
muitos campos entre os quais estão o da teologia, da fi losofi a 
e até da economia. Porém, na fi cção, algumas aproximações 
são até mais facilmente aceitas do que em outras situações, 
mesmo que as mais complicadas envolvam as possibilidades 
de autonomia dos softwares que rodam nos computadores dos 
robôs cinematográfi cos. 

Para fi nalizar...

Consideramos importante indicar, a partir da análise 
empreendida, que os perturbadores/estranhos personagens 
que não se encaixam bem nas categorias mais frequentemente 
utilizadas para enquadrar os diferentes entes/sujeitos que 
povoam o mundo contemporâneo, destacados nos fi lmes 
analisados, mobilizam os/as espectadores/as e os/as analistas 
culturais, especialmente em função de sua demasiada 
semelhança com os seres humanos. Os robôs Sonny e David 
da fi cção cinematográfi ca são intensamente humanos, não 
só em função de sua aparência e do funcionamento de seus 
corpos, mas principalmente porque “adquiriram” inteligência 
e sentimentos. Aliás, é isso que lhes permite ocupar um “novo” 

lugar na escala dos entes conhecidos. Ao fi nalizar este texto, 
é possível dizer que nestas fi cções dá-se ênfase a como os 
homens/cientistas/tecnólogos têm desafi ado as chamadas 
“leis da natureza”, ao procederem, constantemente, à sua  
transgressão e violação; aliás, o que está em jogo no enredo 
desses fi lmes é o limite a ser aceito para tais transgressões, 
bem como as questões que decorrem de abalarem-se formas 
de ordenamento do mundo historicamente aceitas. Os robôs 
humanizados dessas fi cções representam transgressões 
exacerbadas e que escapam dos esquemas binários que a 
modernidade consagrou! Aliás, tal como sucede com uma série 
cada vez mais ampliada de outros desencaixados sujeitos que 
vivem nas sociedades contemporâneas. Ao que parece, estes 
fi lmes nos ensinam que é preciso pensar sobre isso e sobre as 
muitas questões éticas e morais implicadas, especialmente, nas 
“construções” tecnológicas que cada vez mais intensamente 
invadem e hibridizam os corpos dos humanos.
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Resumo

A leitura nos cursos de graduação vem se tornando um 
desafi o para professores e estudantes universitários. A estratégia 
de solicitar a leitura prévia de textos para as aulas parece ter se 
tornado a principal metodologia de trabalho no Ensino Superior. 
Uma breve análise dos planos das disciplinas entregues por 
professores de diferentes cursos pode referendar essa afi rmação. 
No entanto, essa metodologia não parece estar atingindo o objetivo 
a que se propõe, que é o de subsidiar as aprendizagens que se deseja 
construir, pois muitos alunos, na maioria das vezes, não realizam 
as leituras solicitadas. Diante desta situação, esta pesquisa buscou 
investigar com os estudantes os seus motivos para ler (ou deixar 
de ler) os textos solicitados pelos professores e as sugestões que 
oferecem como forma de modifi car essa situação. A partir da 
análise dos questionários semiestruturados, é possível afi rmar 
que estes alunos, em sua maioria, não leem os textos por falta de 
tempo, por sentirem cansaço após um dia inteiro de trabalho e 
pelo acúmulo de textos exigidos a cada semana de aulas. O que, 
majoritariamente, os impulsiona a ler os textos é realizar atividades 
avaliativas decorrentes destas leituras, conhecer o assunto a ser 
debatido em aula e possuir interesse pela temática. Suas sugestões 
estão direcionadas, principalmente, para a solicitação de leitura 
de textos curtos, atrativos e de fácil compreensão. Neste sentido, 
percebe-se que as indicações fornecidas pelos estudantes apontam 
para algum tipo de articulação do prazer de ler com as demandas 
dos professores, o que parece não estar ocorrendo. 

Palavras-chave

Leitura; Ensino Superior; estratégias de ensino e de 
aprendizagem.

Abstract

The reading in graduation courses has become a challenge 
for teachers and students. The strategy of asking previous 
reading of the texts to the classes seems to have become the 
main methodology in Higher Education. A brief analysis 
of the courses plans handed in by professors from different 
areas can endorse this idea. However, this methodology does 
not reach the goals that it proposes, which is to support the 
desired learning, because, most of the time, many students do 
not perform the required reading. Faced with this situation, 
this research sought to investigate the reason for the students 
read (or do not) the texts required by professors and what are 
the suggestions they offer to change this situation. From the 
analysis of semi-structured questionnaires, it is possible to 
say that most students do no read the required texts because of 
lack of time. The students argue they feel tired after a full time 
work, besides there is an accumulation of required texts for 
each week of classes. Mostly, what drives the students to read 
the texts is to realize evaluation activities in which the reading 
is necessary, is to know the matter to be discussed in class, 
and is to show interest in the theme of the text. The students’ 
proposals are mainly directed to read short and attractive 
texts that are easy to understand. This way, it is clear that the 
suggestions said by the students point to some kind of joint 
between the pleasure of reading and the professors’ demands, 
which is not happening.

Keywords

Reading; higher education; strategies for teaching and 
learning. 
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Introdução

Os professores organizam as leituras para o semestre. 
Entregam (às vezes) os cronogramas com os textos 
agendados. Providenciamos as cópias, pois iniciamos o 
semestre pretendendo realmente ler. Olhar para todas as 
cópias de todos os textos de todas as disciplinas juntos 
já se torna um pouco assustador... De modo geral, no 
primeiro texto, do primeiro professor, já fi co menos 
entusiasmado... Difícil de entender... Na aula, o texto é 
usado de modo que parece ter uma só maneira de ser 
entendido, o professor nos “explica” essa única maneira 
de compreender o que está escrito e o “seminário” fi ca 
muito parecido com uma aula expositiva. Penso que isso 
acontece também porque a maioria dos colegas não lê 
os textos, os professores sabem de outras experiências 
anteriores (muitas outras), que os alunos não leem os 
textos e o semestre, recém começando, já fi ca com a 
cara dos outros semestres: de mesmice. [Estudante do 3º 
semestre do curso de Pedagogia]

Este artigo é resultado de refl exões oriundas de depoimentos 
semelhantes a este. Depoimentos estes que são trazidos à baila 
neste texto com o objetivo de dar voz a estudantes do Ensino 
Superior que, diariamente, são expostos à exigência de realizar 
leituras de textos científi cos como forma de aprender e de 
acompanhar as aulas na universidade. No entanto, como no 
Ensino Fundamental e Médio, muitas vezes, a ênfase é na aula 
reprodutiva, na cópia, na repetição, na simples memorização 
dos conteúdos e no trabalho com textos literários, os alunos 
chegam ao Ensino Superior sem sequer saber o que são estes 
textos e o que é estudar com autonomia, pois o que fi zeram ao 
longo de sua trajetória estudantil foi repetir ideias alheias. Sendo 
assim, se, ao chegar à universidade, esse cenário conhecido se 
repetir, com professores utilizando textos para que os alunos 
reproduzam as ideias neles contidas, a continuidade desse 
efeito está garantida.

Neste sentido, a leitura nos cursos de graduação vem se 
tornando um desafi o para professores e estudantes universitários. 
Esta estratégia de solicitar a leitura prévia de textos para as aulas 

parece ter se tornado a principal metodologia de trabalho no 
Ensino Superior. Uma breve análise dos planos das disciplinas 
entregues por professores de diferentes cursos pode referendar 
essa afi rmação. No entanto, conforme depoimento apresentado 
acima, essa metodologia não parece estar atingindo o objetivo 
a que se propõe, que é o de subsidiar as aprendizagens que 
se deseja construir, pois muitos alunos, na maioria das vezes, 
não percebem o signifi cado da tarefa e não realizam as leituras 
solicitadas. 

Este procedimento, de solicitar leituras prévias aos 
estudantes, já naturalizado nas práticas pedagógicas de muitos 
professores universitários, se baseia em, a partir da listagem 
dos conteúdos das disciplinas, escolherem textos que abordem 
os temas/conteúdos que desejam ensinar e que esperam 
que os alunos aprendam. Neste cenário, frequentemente há 
uma ausência da leitura solicitada, a qual é vista por muitos 
professores como “desleixo”, “desinteresse”, “preguiça”, 
“falta de compromisso” dos estudantes. No entanto, seria 
essa conclusão, bastante recorrente em salas de professores 
universitários, a única explicação para a não leitura dos textos 
solicitados pelos professores?

A nossa hipótese é a de que para o sucesso desta prática 
estes textos precisariam estar articulados com a compreensão 
leitora dos alunos e com o prazer de ler para aprender.

Diante desta situação, esta pesquisa buscou investigar com 
os estudantes os seus motivos para ler (ou deixar de ler) os textos 
solicitados pelos professores e as sugestões que oferecem como 
forma de modifi car essa situação.

Para iniciar esta discussão, cabe explicitar, então, quem são 
estes estudantes ingressantes no Ensino Superior brasileiro, 
especifi camente nos cursos de Pedagogia, uma vez que os 
sujeitos participantes desta pesquisa são alunos deste curso.

Quem são os alunos dos cursos de Pedagogia no contexto 
brasileiro? 

 
As estatísticas indicam que a maioria dos estudantes 

brasileiros conclui o Ensino Fundamental e o Ensino Médio 
lendo sofrivelmente e sem domínio da linguagem matemática 
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básica (PISA; INEP). Muitos desses alunos podem ser 
considerados analfabetos funcionais, pois, de acordo com 
o INAF (Índice Nacional de Alfabetismo Funcional, 2009), 
apenas 26% da população de 15 a 64 anos é considerada 
plenamente alfabetizada. Esse mesmo estudo aponta que, dos 
alunos que completaram o Ensino Médio, apenas 38% atingem 
o nível pleno de alfabetismo e, entre os que chegaram ao 
Ensino Superior, 68% atingem pleno domínio das habilidades 
de leitura/escrita (INAF, 2009). Esses dados nos permitem 
concluir que 32% dos que ingressam no Ensino Superior não 
têm pleno domínio dessas habilidades. 

 Outro aspecto que seria importante destacar se refere 
ao processo de escolha profi ssional desses alunos. Com base 
nos dados do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), o 
INEP2 (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira) traçou um perfi l dos alunos que manifestaram 
o desejo de ser professor. As conclusões parciais deste estudo: 
a) a maioria dos alunos que escolhe essa profi ssão é mulher, 
cursou Ensino Fundamental e Médio em escola pública, 
alcançou, em média, pontuação mínima no ENEM, tem renda 
familiar de até dois salários mínimos, foi educada apenas pela 
mãe analfabeta ou com baixo índice de escolaridade. Dentre os 
jovens de 17 a 20 anos que fi zeram o ENEM em 2007, apenas 
5,2% manifestaram terem escolhido a profi ssão de professor 
de Ensino Fundamental e Médio. Interessante ressaltar também 
que o estudo concluiu que os estudantes com as piores notas ao 
longo de sua escolaridade são os que têm probabilidade quase 
três vezes maior de escolherem a carreira do magistério. 

 Diante destas informações, o INEP inferiu que 
“existem evidências de que a carreira do magistério não está 
conseguindo atrair os melhores candidatos” e que é “pouco 
provável que o país esteja selecionando os professores entre os 
melhores alunos”.

 Outra pesquisa, encomendada pela Fundação Victor 
Civita à Fundação Carlos Chagas (2009), mostrou que apenas 
3% optam de fato por ser professor, o restante cursa Pedagogia 

por motivos alheios ao seu desejo inicial, como, por exemplo, a 
maior facilidade para o ingresso, por ser um dos únicos cursos 
existentes em sua região, ou pelo preço das mensalidades, no 
caso de instituição privada.

Esses índices refl etem algumas características importantes 
dos alunos ingressantes do curso de Pedagogia: sujeitos que 
não escolheram ser professores, alguns analfabetos funcionais, 
que não desenvolveram o prazer de ler. Percebe-se também 
que, desde o Ensino Fundamental, a aprendizagem da leitura 
e da escrita não acontece de modo signifi cativo, acabando por 
desencadear um efeito dominó, que colabora para que os poucos 
alunos que conseguem concluir o Ensino Médio cheguem 
aos cursos de licenciatura com lacunas importantes em sua 
aprendizagem e, consequentemente, na compreensão leitora. 
“Eles são vítimas de um currículo escolar pobre, da falta de 
professores e da desmotivação dos profi ssionais da educação” 
(MASAGÃO, 2011)3. 

Como dito, uma dessas lacunas refere-se às estratégias de 
leitura e de compreensão textual, além das que se referem às de 
produção de textos, relacionadas aos níveis de alfabetismo que 
o sujeito possui. De acordo com informações fornecidas por um 
estudo realizado pela Organização Não Governamental Ação 
Educativa em parceria com o Instituto Paulo Montenegro, do 
IBOPE, a cada dez universitários, dois podem ter problemas 
em acompanhar o curso devido a difi culdades de compreender 
textos. O estudo analisou jovens de 15 a 24 anos das regiões 
metropolitanas de Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, 
Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Brasília 
(MASAGÃO, 2011).

 Tendo apresentado este panorama e um breve perfi l 
dos alunos dos cursos de Pedagogia no contexto brasileiro, 
incluindo suas difi culdades de ler e de compreender o que leem e 
as estratégias que vêm sendo utilizadas sistematicamente pelos 
professores para trabalhar os conteúdos de suas disciplinas 
através da solicitação de leitura de textos, que refl exões podem 
ser encaminhadas sobre a adequação do uso dos textos nas mais 

2 - Disponível em: <http://www.inep.gov.br>. Acesso em: 15 mar 2010.
3 - Disponível em: < http://aprendiz.uol.com.br/content/kekichewre.mmp>. Acesso em: 10 maio 2011.
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variadas disciplinas, desde o primeiro semestre dos cursos, fator 
convergente e pouco discutido na prática docente nos cursos de 
Pedagogia? 

Entram nesta discussão, os estudantes do curso de 
Pedagogia...

Não sei dizer o que deveria acontecer exatamente, mas 
talvez levar em conta que temos cinco matérias durante 
a semana, ou seja, a cada semana temos, no mínimo, 
100 páginas para ler, lembrando que não são leituras 
que podem ser feitas de qualquer maneira, pois exigem 
atenção redobrada. 

Para além do professor universitário que, muitas vezes, tem 
certa difi culdade em ministrar suas aulas, já que estas, em sua 
maioria, pressupõem a leitura prévia de textos de referência, os 
quais, como dito, frequentemente, não são lidos pelos alunos 
e, quando são lidos, não são compreendidos em sua totalidade, 
há os estudantes e suas vozes, as quais, na maioria das vezes e 
por diferentes razões, não são ouvidas em nossas salas de aula.

Preocupadas em conhecer como essa situação é observada/
vivenciada pelos próprios estudantes, realizamos uma pesquisa 
com alunos do 3º semestre de cursos noturnos de Licenciatura 
em Pedagogia de duas universidades federais do Rio Grande do 
Sul. Para tal, entregamos questionários contendo duas questões: 
O que te faz ler (ou não) os textos solicitados pelos professores 
das diferentes disciplinas do curso? e Como acreditas que 
deveria ser o trabalho com leitura na universidade?

A partir da análise dos questionários, observamos que 
há um distanciamento entre os conhecimentos prévios 
dos estudantes e as demandas que lhes são impostas como 
estratégias de aprendizagem no Ensino Superior. A difi culdade 
de compreender a linguagem utilizada nos textos indicados 
pelos professores se constitui como um dos principais 
empecilhos apontados pelos estudantes para a não leitura 
destes materiais, uma vez que 

essa modalidade de escrita [do discurso científi co] 
tem o objetivo de divulgar as pesquisas científi cas 

entre os cientistas; portanto, deve circular dentro de 
limites muito restritos, atingindo normalmente leitores-
especialistas da área, que conhecem o domínio do 
conhecimento e a metodologia utilizada. Assim, a 
autora diz que “como decorrência, o discurso torna-
se hermético e impenetrável para um leitor não-
especialista” (Zamponi, 2005: 169). (BERTOLUCI, 
2012)

Nesta difi culdade de leitura, estão implicadas a exigência da 
compreensão de palavras que não fazem parte do vocabulário 
dos alunos e as próprias características de gêneros textuais 
(capítulos de livros ou artigos científi cos) que, até então, não 
faziam parte do rol das poucas leituras destes estudantes, o 
que os leva a, “[...] ao invés de ler criticamente, [assumirem] 
uma postura passiva em relação aos textos propostos e [serem] 
incapazes de cumprir as exigências estabelecidas, provocando 
nos professores frustração e constantes reclamações” (COSTA, 
2012).

Reclamações estas que, muitas vezes, não consideram que, 
“ao ingressar na universidade, os estudantes de Pedagogia 
(assim como os de outros cursos) passam a ter contato com 
um novo mundo de leituras, muitas vezes desconhecido” 
(BERTOLUCI, 2012).

Como podemos observar, estes textos, que não são 
escritos para leitores iniciantes, não são compreendidos 
em sua totalidade pelos estudantes, pois prescindem de uma 
contextualização fornecida pelos professores, uma vez que 
estes textos, geralmente, fazem referência a autores e a fatos 
dados como conhecidos para o público de leitores a que são/
estão direcionados. “Como decorrência, cria-se um “jogo de 
faz-de-conta”: de um lado, professores cobram postura crítica e 
ativa dos universitários; de outro lado, educandos são forçados 
a ostentar uma habilidade de leitura, que, na realidade, não 
possuem” (COSTA, 2012). 

Sendo assim, orientar os estudantes ingressantes no 
Ensino Superior é fundamental para que estes possam 
aprender a ler e a compreender estes textos circulantes nos 
espaços acadêmicos. Neste sentido, Pimenta e Anastasiou 
(2011, p.240) afi rmam que
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o inaceitável, entre professores universitários, é 
estar acompanhando alunos que entram com certas 
difi culdades e concluem seus cursos, obtendo um 
diploma com a nossa conivência, sem terem superado 
as difi culdades inicialmente constatadas, mesmo tendo 
passado quatro ou cinco anos na universidade.

Por isso que os docentes, ao fazerem tais afi rmações “sobre 
hábitos de estudo insufi cientes, difi culdades de raciocínio e falta 
de tempo para estudar, [precisam compreender] que aprender a 
estudar é sempre possível. Muitas vezes falta a orientação básica 
sobre como estudar um texto [...]” (PIMENTA; ANASTASIOU, 
2011, p.238). Esta necessidade de orientação do professor 
para que haja uma melhor compreensão dos textos pode ser 
observada nos depoimentos-apelos de alguns estudantes 
participantes desta pesquisa: Alguns professores precisam ler 
o texto junto com nós, pois são textos muito difíceis e muito 
compridos: quando chego no fi nal, não lembro mais nada; E 
que entendam que, por mais que a gente leia, às vezes leitura 
não é sinônimo de compreensão de texto. 

Para estudantes que trabalham 40h semanais e que 
frequentam diariamente à universidade no período da noite, 
considerando que muitos também realizam longas jornadas de 
deslocamento até a universidade, a falta de tempo é apontada 
como uma das grandes razões para a não leitura dos textos 
acadêmicos. Para tentar driblar esta difi culdade e minimamente 
cumprir com as demandas acadêmicas, estes alunos adotam 
práticas que nem sempre resultam em aprendizagem: Leio aos 
sábados, mas, no dia da aula, já esqueci do assunto.

Esta falta de tempo extra-classe para realizar a leitura dos 
textos surge, nesta pesquisa, como a principal causa para a 
não leitura. Ela foi apontada por quase metade dos estudantes 
pesquisados, o que mostra que trabalhar e estudar vem se 
apresentando como um grande obstáculo para estes alunos de 
classes populares que agora estão ingressando em cursos de 
graduação noturnos, tal qual afi rmam estas estudantes: Porque 
geralmente o aluno noturno trabalha diurnamente, não tem 
tempo de ler e, se começa a ler, gera sono devido ao cansaço. 
Então, penso que os cursos noturnos devem ser repensados na 

questão da didática adotada; Talvez se entendessem que meu 
tempo é muito pouco para leitura, pois trabalhar e estudar é 
muito puxado e o desgaste físico e psicológico é grande.

Em pesquisas realizadas em outros estados, como a realizada 
em 2007 por Bertoluci “com 60 alunos das duas turmas de 
1º ano de um curso noturno de Pedagogia em uma faculdade 
particular da região metropolitana de Campinas/SP”, foram 
encontrados resultados similares à pesquisa aqui apresentada: 

Outro grupo de alunos representa justamente aqueles 
que não conseguem ler os textos por diferentes 
razões: 20,59% afi rmaram não ter tempo disponível 
para a realização das leituras; 8,82% não leem 
devido às difi culdades que encontram no processo de 
compreensão; 5,88% argumentam que há um excesso 
de textos para leitura semanalmente e 2,94% apontam 
falta de recursos fi nanceiros para ter acesso a todos os 
textos indicados pelos professores. Cabe salientar que 
os alunos em questão são, em sua maioria, trabalhadores 
de jornada integral, que possuem pequenas “brechas” de 
tempo para realizar as leituras e, por esta razão, acabam 
optando entre um ou outro texto. É importante que se 
ressalte novamente que o fato de os alunos estarem 
lendo não garante que estejam realmente entendendo 
os textos (BERTOLUCI, 2012).

 
Além disso, segundo os estudantes pesquisados, os textos 

solicitados são geralmente muito extensos, o que difi culta a 
compreensão das ideias apresentadas pelos autores, pois é a 
primeira vez que se deparam com leituras tão longas. Estas 
extensas (e, às vezes, densas) leituras acabam sendo realizadas 
em horários de intervalo no trabalho, durante longas viagens 
de deslocamento dos alunos até o trabalho, ou ainda após 
chegarem em casa após três turnos fora, o que leva alguns a 
terem que vencer o cansaço e o sono, apontados por um terço 
dos entrevistados, para conseguir dar conta destas leituras: 
Sinceramente, não sei, eu estou em uma universidade, sou 
a favor da leitura, porém desejaria a compreensão, porque 
eu farei o possível para permanecer no curso. Mas não 
posso transpor limites que chegam ao físico, como cansaço, 
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fome e sono; Tenho duas colegas que desistiram porque não 
conseguiam ler os textos em casa, acompanhar a aula, não 
estou distante desta realidade, mas continuo na luta.

Os estudantes-trabalhadores, ao se depararem com leituras 
extensas, fi cam com tempo reduzido para realizar todas as 
leituras, o que os faz, muitas vezes, terem que optar por um 
ou outro texto, pela leitura solicitada em uma ou em outra 
disciplina, como afi rma esta estudante: Textos longos e de 
cinco disciplinas diferentes para todas as aulas (diariamente) 
é muito difícil. O meu trabalho exige atividades extra-classe, 
planejamento e isso também implica no tempo disponível de/
para leitura.

Como visto, como complicador deste quadro, há o acúmulo 
de leituras, uma vez que aqueles alunos que cursam todas as 
disciplinas acabam por ter um número muito grande de páginas 
para dar conta a cada semana de aulas. Alguns afi rmam que, 
como se isso não bastasse, alguns professores solicitam a 
leitura de mais de um texto para a mesma aula: Acúmulo de 
textos, sendo que, às vezes, têm mais de um texto da mesma 
disciplina para a mesma noite, totalizando a leitura de muitos 
textos por semana. 

Considerando que, segundo Demo (2008, p14), “na escola 
e na universidade estudar é o que menos se faz, gastando-
se o tempo com aulas e com provas”, muitos estudantes, 
então, realizam somente aquelas leituras que servirão de 
base para futuras avaliações, como afi rmam nove estudantes 
participantes da pesquisa em relação aos motivos que as 
levam a ler os textos solicitados: Leio somente por saber que 
o texto será o tema da aula e que será cobrado em avaliações; 
Leio pela pressão para apresentar o texto em seminários; Só 
leio por causa da pressão para responder questões a serem 
entregues; Normalmente leio para fazer os trabalhos, e não 
por interesse próprio; Leio porque o professor pede; Leio por 
obrigação, pois às vezes estou muito cansada e preciso ler 
para responder questões ou fazer trabalhos (fi chamentos, 
seminários...); Leio somente na semana antes da avaliação 
para obter uma nota boa. 

A velocidade com que as informações veiculam atualmente 
também leva nossos jovens estudantes a não conseguir 

dedicar um espaço e um tempo adequados para realizar as tais 
leituras acadêmicas, o que corrobora com uma das principais 
características contemporâneas da leitura (e também das 
práticas de leitura destes nossos alunos trabalhadores), que é a 
de que hoje “leem-se vários livros ao mesmo tempo, passa-se de 
uma leitura à outra; cada vez menos momentos específi cos são 
dedicados à leitura, lê-se nos meios de transporte, fazendo outra 
coisa, ouvindo televisão, música, saboreando uma refeição, à 
espera de uma consulta médica” (HORELLOU-LAFARGE; 
SEGRÉ, 2010, p.132).

No entanto, 27 dos 38 estudantes afi rmaram que, quando 
leem os textos para as aulas, o fazem pelo Interesse em “estar 
por dentro” do que será ensinado/aprendido, podendo melhor 
participar das aulas, ou ainda, motivados pela curiosidade, 
o querer aprender, o interesse pelo assunto estudado. É 
importante que os professores escutem o que motiva seus 
alunos a lerem os textos, já que a iniciativa da “escolha de um 
material que seja acessível ao estudante e, ao mesmo tempo, 
que vá desafi á-lo, assim como o acompanhamento do processo 
pelo professor, é condição de sucesso nessa estratégia [estudo 
de texto]” (ANASTASIOU; ALVES, 2010, p.87).

Outro fator apontado por dois estudantes é o uso que é feito 
pelo professor em aula do texto que foi previamente solicitado, 
pois, segundo eles, as estratégias propostas a partir destas 
leituras podem, muitas vezes, desmotivar futuras leituras: Se eu 
ler um texto uma vez para determinada aula e o professor não 
utilizar o mesmo, nem comentar o texto para sanar dúvidas, na 
próxima vez não leio.

Com o objetivo de também apontar possibilidades, 
a segunda questão apresentada aos estudantes solicitou 
que estes fornecessem sugestões de outras estratégias 
metodológicas que pudessem complementar/substituir o 
trabalho com textos na universidade. As respostas de mais 
da metade dos estudantes entrevistados iniciam com a 
expressão Não sei, o que indica, a nosso ver, que muitos 
também não vislumbram outras formas de trabalhar com 
textos no ambiente acadêmico, apesar do fracasso (ou da 
não produtividade) que essa prática vem apresentando em 
diferentes cursos de graduação. Alguns afi rmam não idealizar 
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novas possibilidades, pois esta tarefa seria exclusiva de 
seus professores, outros ainda pensam ser tempo perdido 
opinar sobre práticas pedagógicas que, até então, nunca 
se preocuparam com o que eles pensam. Mesmo assim, 
28 estudantes arriscaram algumas possibilidades ao dar 
sequência às suas respostas, dentre elas: Não sei explicar, 
mas creio que uma aula mais dinâmica infl uencia bastante 
para que nós nos interessemos mais; O texto nos proporciona 
conhecimento, mas não é a única forma de aprendermos 
algo. Aulas demonstrativas e práticas são mais rentáveis 
e menos cansativas. Um bom pedagogo é construído não 
somente de leituras; Os professores poderiam utilizar os 
textos para mais que uma aula, explorá-los melhor, fazer 
mais questionamentos orais e escritos a partir dos textos. 

Como observamos nestas sugestões, os alunos têm muito 
a dizer, apesar de não se sentirem legitimados para falar, e 
oferecem ricas contribuições que, se consideradas/ouvidas por 
seus professores, podem servir como repertório para se (re)
pensar as práticas de leitura no Ensino Superior.  

Seria interessante que, ao invés de xerox de capítulos, 
poderíamos adotar um livro acessível, onde poderíamos 
comprar e utilizar durante o semestre. [...] Não consigo 
compreender o contexto destes textos, o que prejudica 
o aprendizado e o aproveitamento da matéria.

Uma sugestão recorrente destes estudantes foi a de que 
seja feito pelos professores, anterior às leituras, o marketing 
do texto a ser lido, o que signifi ca que o professor demonstre 
que leu e conhece o texto (e seu respectivo autor), gostou do 
que leu e, por estes motivos, mais legítimos aos sujeitos desta 
pesquisa, sugere, então, esta leitura aos alunos. “Também 
ajudaria neste processo de formação a motivação para a 
leitura, se o interesse em ler do aluno e o prazer das leituras 
exigidas estivessem no horizonte de preocupações dos 
professores formadores” (CORRÊA, 2012). Neste sentido, 
uma vez que fi ca evidente o encantamento do professor pelo 
texto, os alunos afi rmam que, somente isso, já basta para 
motivá-los a fi carem curiosos pela leitura sugerida (e não 

exigida). Exemplos disso podem ser lidos nos depoimentos 
abaixo transcritos:

Em alguns casos, há alguns professores que deveriam 
dar mais incentivo à leitura.

Na aula anterior, comentar elogiando ou criticando o 
próximo texto. [...] Trabalhar embasando o texto para 
que o estudante sinta que, se não ler, fi cará “perdido”. 
Somos grandes, o texto deve ser apresentado sem ser 
uma obrigação. Ao invés de dizer “Você deve ler”, 
dizer “É interessante que você leia”. Dizer quem é o 
autor (pedagogo, economista...).

Por fi m, é possível observar certa empatia/solidariedade/
compreensão de alguns alunos em relação às opções 
metodológicas de seus professores, o que pode estar 
demonstrando que acreditam que é possível (tentar) conciliar 
suas necessidades e as exigências curriculares dos próprios 
professores: Não sei por que, mas, se não lermos os textos, 
como serão as aulas?; Não sei, talvez dar menos textos, mas 
não sei se eles conseguiriam cumprir com os cronogramas.

Também como sugestão, talvez, nós, professores do Ensino 
Superior, pudéssemos pensar que os textos não deveriam ser 
um subsídio para um conteúdo específi co ou a sua leitura “o” 
objetivo da disciplina ou de cada aula, mas sim inverter este 
processo. Os textos poderiam ser procurados espontaneamente 
pelos participantes do espaço acadêmico para atender faltas, 
necessidades, dúvidas, desejos suscitados em nossas aulas. 
Como dito, o caminho deveria ser inverso, ou seja, ao provocar 
a dúvida, o “não sei” nos estudantes, poderíamos questionar: 
“Como vamos resolver isso? Quem sabe vamos até a biblioteca 
procurar o que pode preencher essa falta?”. Agindo dessa forma, 
estaríamos encaminhando a autoria e o processo de escolha dos 
alunos, aprendizagens estas importantes e que, geralmente, 
não são incentivadas no Ensino Fundamental e Médio. Além 
disso, essa atitude serviria de incentivo para que os estudantes 
explorassem a biblioteca, espaço que a maioria não utiliza, uma 
vez que, lamentavelmente, muitos estudantes terminam o curso 
sem ter sequer a carteirinha da biblioteca.
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Conclusão

Fazer com que a leitura seja prazerosa, não só um 
dever. A pessoa tem que gostar, pois assim aprende e 
entende melhor o que foi proposto. [Estudante do 3º 
semestre do curso de Pedagogia]

 A partir da análise dos questionários semiestruturados, é 
possível afi rmar, então, que os estudantes-sujeitos desta pesquisa, 
em sua maioria, não leem os textos por falta de tempo, por sentirem 
cansaço após um dia inteiro de trabalho e pelo acúmulo de textos 
exigidos a cada semana de aulas. O que, majoritariamente, 
os impulsiona a ler os textos é realizar atividades avaliativas 
decorrentes destas leituras, conhecer o assunto a ser debatido 
em aula e possuir interesse pela temática. Suas propostas estão 
direcionadas, principalmente, para a solicitação de leitura de 
textos curtos, atrativos e de fácil compreensão. 

Neste sentido, e corroborando o depoimento que 
abre esta última seção do nosso texto, percebe-se que as 
sugestões oferecidas pelos estudantes apontam para algum 
tipo de articulação do prazer de ler com as demandas dos 
professores, o que parece não estar ocorrendo. Portanto, 
considerando as sugestões dos estudantes, observa-se que 
este quadro só será revertido se e quando o prazer fi zer parte 
das atividades que envolvem leitura no Ensino Superior e 
estas estiverem em sintonia com a compreensão leitora dos 
estudantes. 

Sendo assim, o reconhecimento das difi culdades relacionadas 
com a leitura deveria encaminhar para o uso de outro tipo de 
estratégia nos primeiros anos da graduação. E isso demandaria 
que o professor diagnosticasse o conhecimento e as experiências 
prévias dos alunos e planejasse procedimentos com o objetivo de 
que os alunos (re)aprendessem a ler e a estudar.

Uma das maneiras de fazer isso é corporifi car as palavras 
pelo exemplo e fazer escolhas que vão ao encontro do perfi l dos 
alunos reais, os quais não tiveram experiências de leitura de 
textos científi cos no Ensino Fundamental e Médio e precisam 
não só vivenciar isso, mas aprender na universidade, com seus 
professores, a ler estes novos gêneros. 
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES
PARA MUDANÇA DE PARADIGMA E AÇÃO LEITORA EMANCIPADA
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Resumo

Este artigo enfatiza a importância da leitura na dinâmica 
cotidiana dos professores e, por conseguinte na formação dos 
alunos. A pesquisa compreendeu levantamento bibliográfi co 
para fundamentação teórica, aplicação de questionário 
semiestruturado com 21 professores que lecionam do 1° ao 5º 
ano do ensino fundamental duma escola pública municipal do 
interior paranaense, cuja fi nalidade foi realizar um mapeamento 
da ação e prática leitora dentre os docentes. Diante dos 
resultados da pesquisa e considerando o compromisso social e 
ético com a ação educacional, surgiu a necessidade de realizar 
uma devolutiva aos pares, a fi m de fortalecer as boas práticas 
e promover ações transformadoras no tocante de uma nova 
visão da leitura, para construção de uma consciência  crítica, 
emancipada de sujeitos leitores e conscientes. Este momento 
inicial evolui para uma ação formativa continuada, a qual foi 
organizada pelas pesquisadoras em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação e o Instituto de Ensino, Pesquisa e 
Prestação de Serviços (IEPS), e, implantado com duração de 
sessenta horas, envolvendo estudos e práticas no contexto da 
leitura dialógica e crítica. Assim, a formação continuada gerou 
frutos positivos, os quais se socializaram na esfera municipal 
a partir de uma mostra de leitura, que contou com cerca de 
dois mil visitantes e que busca para o momento estender a 
divulgação a todos os compromissados e interessados pela 
ação leitora consciente e emancipada.  

Palavras- chave

Formação de professores; leitura dialógica; práticas leitoras.

Abstract

This article emphasizes the importance of the reading in the 
daily dynamics of the professors and therefore in the formation 
of the pupils. The research understood bibliographical survey for 
theoretical recital, application of questionnaire semi-structuralized 
with 21 professors who teaching of 1° to 5º year of the basic 
education of a municipal public school of the small city in the 
Paraná, whose purpose was to carry through a mapping of the action 
and practical reader amongst the professors. Ahead of the results 
of the research and considering the social and ethical commitment 
with the educational action, it appeared to the necessity to carry 
through a returnable one to the pairs, in order to fortify good 
the practical ones and for promoting transforming actions in the 
moving one of a new vision of the reading, for construction of 
a critical, emancipated conscience of reading and conscientious 
citizens. This initial moment evolves for a continued formative 
action, which was organized by the researchers in partnership with 
the City department of Education and the Institute of Education, 
Research and Installment of Service (IEPS), and, implanted with 
duration of sixty hours, involving practical studies and in the 
context of the dialogical and critical reading. Thus, the continued 
formation generated positive result, which if had socialized in the 
municipal sphere from a reading sample, that counted on about 
two a thousand visitors and that it search moment to extend to 
the spreading to all the promises ones to it and interesting for the 
conscientious and emancipated reading action.
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Introdução

A pesquisa ora apresentada surgiu a partir de estudos 
realizados durante a graduação, os quais foram aprofundados 
na pós-graduação lato sensu,visando realizar um mapeamento 
da constituição leitora de educadores de uma escola pública 
municipal de ensino fundamental do interior paranaense, 
uma vez que a importância da leitura é incontestável para a 
aquisição de novos conhecimentos nas diversas áreas de ensino, 
pois contribui para o sucesso acadêmico, na formação pessoal, 
intelectual, profi ssional e social dos seres humanos.

No entanto, percebemos que devido a diversos aspectos o 
hábito da leitura possuiu uma escassa popularização d entre 
os cidadãos brasileiros, a partir deste panorama surgiu a 
necessidade de aprofundar os estudos, anteriormente focados 
nos alunos, para vislumbrar o perfi l leitor dos educadores e a 
sua possível infl uência na formação de leitores. 

Para tanto, foi desenvolvida uma pesquisa que compreendeu 
a aplicação de questionário semiestruturado com 21 professores 
que lecionam do 1° ao 5º ano, numa escola pública municipal, 
com o escopo de realizar um mapeamento da ação e prática 
leitora dentre os docentes. Diante dos dados levantados foi 
evidenciado o nível de leitura dos professores, índice leitor, 
tipologias mais lidas, bem como as ações pedagógicas referentes 
à leitura. 

Considerando a importância da leitura e de professores 
leitores na formação educacional dos alunos, é que esta 
pesquisa tomou corpus, entretanto constatamos que 14% dos 
professores do universo da pesquisa têm aversão à prática da 
leitura e declaram não gostar de ler e 86% declaram o gosto 
pela leitura.  

Igualmente, o questionário também apreendeu informações 
sobre as leituras realizadas pelos professores no ano de 2010, 
após tabulação dos dados verifi cou-se que os entrevistados 
leram 58 livros, o que corresponderia a uma média ponderada 
de 2,78 livros por docente ano. Todavia, ao considerarmos os 
docentes um a um: 15% não leem, 52% dos professores leem 
de um a dois livros anualmente, 28% leem de 3 a 5 livros, e, 
somente 5% dos entrevistados, ou seja, um professor declarou 

ter lido 10 livros. Tendo em vista que a leitura exerce grande 
infl uencia na formação pessoal e profi ssional dos seres 
humanos, perante os dados levantados percebe-se que o nível 
de leitura dos educadores esta abaixo do esperado.

Através da pesquisa ao analisarmos a tipologia e o suporte 
leitor lido pelos professores temos um panorama de cunho 
negativo, pois apenas 12% dos professores entrevistados 
realizaram leituras direcionadas à área profi ssional, 24% leem 
assuntos relacionados à literatura, 46% dos professores leem 
livros enquadrados em autoajuda e 18% leem materiais de 
cunho religioso. Assim, de acordo com os dados percebemos 
que a qualidade do material de leitura é baixa, ou seja, 64% 
das leituras feitas pelos professores envolvem assuntos que 
difi cilmente contribuirão para o enriquecimento profi ssional, 
tampouco para as ações pedagógicas direcionadas a formação 
de alunos leitores.

Nesse sentido, Chiappini (2001), assevera que professores 
que não buscam leituras direcionadas ao seu profi ssionalismo, 
geralmente o resultado transparece em suas aulas, 
desenvolvendo atividades de leituras  únicas, sem possibilidade 
de continuação, nem de construção de novas ações pedagógicas 
diante do texto lido, a leitura acaba sendo apenas utilitária, 
instrumental e monológica. 

No que converge às ações pedagógicas mais desenvolvidas 
pelos professores com a leitura, obteve-se o seguinte 
resultado: 32% realizam atividades com a leitura direcionadas 
à interpretação, reprodução oral e ilustração, 31% das ações 
pedagógicas consistem na leitura realizada pelos alunos de 
forma individual ou coletivamente, seguida de explicação 
docente, 16% trabalham dramatizações envolvendo a leitura, 9 
% visitam e emprestam livros na biblioteca, 6% trabalham com 
jogos e cartazes relacionados à leitura, 3% realizam debates a 
partir das leituras realizadas,  e, 3% direcionam leituras para 
que os alunos realizem-na em conjunto com a família.

Considerando o exposto, estes dados são preocupantes, pois 
a maior parte da leitura, ou seja, 63% é de cunho instrumental 
e reprodutivista, o que muito pouco pode contribuir para uma 
formação humana dialógica, emancipada e crítica, de forma que 
poucas são as ações de incentivo e acréscimo à leitura (37%).
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Segundo Cagliari (1999), a construção de um ambiente 
alfabetizador que ofereça estímulo e materiais para leitura é 
profícuo à formação do sujeito leitor. Silva (1986) é contundente 
ao apresentar a biblioteca como espaço essencial na construção 
do circuito leitor integrado, uma vez, que este universo amplia 
o horizonte de escolhas leitoras e é capaz de criar o gosto e o 
hábito de ler.

A partir das leituras podem ser desenvolvidas outras 
atividades entrelaçadas, o que é de extrema importância na 
formação global dos alunos, representar a história por meio de 
dramatizações, ilustrações, cartazes, divulgar informações da 
leitura envolvendo seus familiares e a comunidade, enfi m as 
opções de enriquecer o incentivo para a leitura são inúmeras, 
contudo é preciso ter iniciativa mediadora parte dos professores.

Assim, é fundamental que os educadores refl itam sobre 
suas ações pedagógicas, buscando desenvolver um trabalho 
direcionado à formação de leitores, utilizando dos diversos 
recursos disponíveis.  Silva (2000, p. 24) salienta que:

Mais humildade pedagógica, mais diálogo, mais liberdade 
para os alunos se expressarem, mais escuta e partilha dos 
signifi cados atribuídos aos textos, mais ligação entre 
aquilo que se lê e aquilo que se vive, estes são os caminhos 
para uma leitura libertária e transformadora, tão necessária 
à sociedade brasileira de hoje.

Deste modo, posterior ao estudo e tabulação da pesquisa 
realizada, sentimos a necessidade de realizar uma devolutiva 
dos dados aos sujeitos, a fi m de mediar informações referentes 
à prática da leitura entre os educadores e suas respectivas 
ações pedagógicas, inclusive realizando a conscientização 
dos educadores, propondo mudanças nas ações, objetivando a 
formação de alunos leitores.

A devolutiva da pesquisa ocorreu no dia 20 de julho de 2011, 
na semana pedagógica da escola, na qual participaram todos 
os professores. Neste dia, o primeiro momento foi destinado 
à apresentação dos dados referente à pesquisa, números que 
deixaram os professores surpresos devido ao contexto de 
pertença e por explicitar a situação real sem manipulação, o que 

denota a raiz da aversão leitora que tem se disseminado dentre 
os alunos desta escola. 

Após realização da devolutiva, a responsável pela pesquisa 
questionou-os sobre quais seriam as alternativas que poderiam 
mudar este panorama, o que foi mote gerador do estabelecimento 
de um debate. Entre as discussões, os educadores comentaram: 

Muitas vezes nos não desenvolvemos aulas diversifi cadas 
com a leitura, devido o desconhecimento das melhores 
formas para estimular o hábito da leitura nos alunos. G.

Vemos que é necessário que os professores leiam 
mais, estando em continuo aperfeiçoamento, 
consequentemente vão enriquecer as ações pedagógicas 
e despertar paixão nos alunos pela leitura. V.

Temos que ler compreendo. Mas em qual tempo com 
jornada dupla de trabalho, mais casa e fi lhos? M.

Perante os dados não há dúvida que é necessário 
mudar este panorama apresentado. Minha sugestão 
é que haja um curso, visando a formação de todos os 
professores, oferecendo conhecimentos essenciais 
para o enriquecimento das nossas práticas educativas 
envolvendo a leitura e o lúdico. A.

 
No estabelecimento do diálogo com os professores, 

podemos averiguar conforme atestam os argumentos acima, 
que estes possuem humildade no sentido apresentado por Freire 
(1996), ou seja, o reconhecimento do seu desconhecimento 
em relação as melhores práticas leitoras. No entanto, os 
professores justifi cam o injustifi cável, a falta do hábito leitor 
pela falta de tempo, o que não necessariamente é plausível, uma 
vez, que a escola, campo da pesquisa, tem instituída a hora da 
leitura semanal, e que nem este espaço de tempo é preenchido 
pela maioria dos educadores com ação leitora. Entretanto, o 
professor que declarou ter lido 10 livros no ano corrente de 
2010, foi o único a fazer uso deste espaço-tempo leitor. O autor 
acima mencionado coloca que ensinamos muito mais por nossas 
atitudes e por exemplos tácitos, do que apenas via verbalização, 
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assim é importante dizer que um professor que deseja que o 
aluno leia durante a hora da leitura, precisa se constituir leitor 
também nesse mesmo espaço/tempo.

Com relação à sugestão de um curso de formação na área 
específi ca da constituição de práticas leitoras e atividades 
lúdicas, todos os educadores apoiaram a ideia, a qual também 
nos envolveu de forma particular, pois demonstrou que a 
pesquisa realizada não se fechou como um fi m em si mesma, 
mas abriu caminhos para novos diálogos.

Nesta perspectiva, enquanto envolvidas com o universo da 
pesquisa e com a leitura buscamos meios para concretização 
da sugestão e com base nessa convergência que apresentamos 
o artigo até aqui estruturado, o qual segue subdividido em 
três partes, a que aparece na sequência evidenciando o nosso 
referencial teórico de embasamento e convicções leitoras, 
a segunda relatando a concretização da ação de formação 
continuada e em serviço junto aos professores, tendo por foco 
a leitura e por fi m nossas considerações referentes ao processo 
de pesquisa, ação educacional e vivencia letrada.

Conceituando leitura e apontando indicativos 
transformadores

O ato de ler é um processo que possibilita a assimilação, 
mediação e aquisição de conhecimentos, contribuindo para o 
enriquecimento verbal e intelectual do sujeito. Conforme os PCNs 
de Língua Portuguesa (1997, p. 51) a leitura é: “um processo no qual 
o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e interpretação 
do texto, a partir de seus objetivos, de seu conhecimento sobre o 
assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a linguagem, etc.”

Para Yunes (2003, p. 37) ler é:

[...] uma descoberta, mudar de horizontes, interagir 
com o real, interpretá-lo, compreendê-lo e decidir sobre 
ele. Ler é, pois interrogar as palavras, duvidar delas; 
ampliá-las. Deste contato, desta troca nasce o prazer 
de conhecer, de imaginar, de inventar a vida. O ato 
de ler é um ato de sensibilidade e da inteligência, da 
compreensão e da comunhão com o mundo: expandindo 
o estar no mundo, alcançamos esferas de conhecimento 

antes não experimentadas e, no dizer de Aristóteles, nos 
comovemos e ampliamos a condição humana.

A leitura é aliada nos processos de compreensão, refl exão, 
entendimento, inclusive envolvendo os processos cognoscitivos 
e metais. Segundo Kleiman e Moraes (2003, p. 126)  a leitura 
é a “atividade cognitiva por excelência pelo fato de envolver 
todos os processos mentais”.

O contexto escolar é um dos principais meios de estimulo à 
leitura, sendo fundamental desenvolver um trabalho abordando 
a leitura critica e dialógica neste ambiente. 

A leitura dialógica oportuniza espaço para o diálogo, 
encorajando as crianças a relatarem seus conhecimentos de 
mundo, acumulados por meio de práticas interativas, articulando 
com as novas leituras, existe aqui a dupla via interpretativa, 
considerada por Chiapinni (2001), professores leitores que 
criam signifi cações e alunos leitores também hábeis em criá-las 
pela interação com a palavra, que emana da leitura. 

Nesta via, a leitura dialógica é desenvolvida de forma 
compartilhada e interativa, em que os educadores são os 
principais mediadores e estimuladores neste processo, 
desenvolvendo ações que permitam aos alunos se envolverem 
nas histórias, contando-as, criando-as, interrogando-as, 
expondo suas opiniões e ideias de diversas formas. A leitura 
dialógica enfatiza muito as atividades verbais, a tomada de 
posicionamento, a articulação opinativa, infl uenciando na 
interação ativa e no desempenho de leitores competentes. 

Em coaduno com a leitura dialógica está a leitura 
crítica, a qual possibilita a libertação dos meios opressores e 
alienantes, oportunizando condições para entender, avaliar, 
questionar, discutir, formar opiniões, articular a construção do 
pensamento divergente. O desenvolvimento de leitores críticos 
permite um novo olhar sobre o material letrado, envolvendo o 
posicionamento e a compreensão. 

Segundo Silva (1996, p. 41):

A aquisição de novas informações e a consequente 
expansão de horizontes decorrentes de leituras ecléticas 
vão se tornar instigadoras de diálogos mais frequentes 
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e de comunicações mais autênticas. Nesse sentido, 
ler é realmente participar mais critica e ativamente da 
comunicação humana.

Formar leitores críticos é um processo contínuo que 
depende da infl uência de diversos fatores como: atmosfera 
do contexto escolar, clima de confi ança para que os alunos 
tenham iniciativa, questionem e participem. Silva (1998, p. 
29) assevera que “caso o professor não construa em sala de 
aula uma atmosfera de confi ança e abertura, que alimente a 
discussão e o debate, muito difi cilmente aquelas competências 
serão praticadas pelo coletivo dos estudantes”.

Portanto, formar leitores contribui para maior aprendizagem, 
para o sucesso na área acadêmica, na vida pessoal, profi ssional 
e social dos seres humanos. Bamberger (1977, p.15) pondera 
que “um bom leitor é um bom aprendiz”. Assim, bons leitores 
se formam com estímulos que seduzem e despertem o desejo de 
ler, estes devem ser proporcionados pelos educadores.

As instituições escolares e seus respectivos profi ssionais 
possuem papel fundamental na formação de leitores, assim 
devem desenvolver e promover estratégias para a formação 
leitora crítica e dialógica. 

Para Bamberger (1977, p. 35):

Quando falamos em “motivação” pensamos mais em 
impulsos e intenções logicamente determinados, que 
orientam o comportamento, ao passo que as atitudes e 
experiências emocionais são o fator determinante dos 
interesses. Os interesses e motivações do individuo 
refl etem-se em seu modo de vida total. Muitas vezes, o 
que uma criança aprende ou deixa de aprender na escola 
depende mais dos interesses do que da sua inteligência. 
Isto se evidencia não só no maior progresso da criança 
em seus assuntos favoritos, mas também na sua escolha 
de atividades nos momentos de lazer.

Conforme o autor supracitado pontua, muitos alunos 
aprendem por meio do interesse, desta forma percebe-se a 
necessidade dos professores desenvolverem práticas educativas 
diversifi cadas que  estimulem o hábito da leitura, bem como o 

prazer e o interesse.
Assim, “[...] é essencial que se ofereça grande quantidade 

de material de leitura capaz de interessar e deliciar os alunos, 
conduzindo não só a capacidade maior, mas também a um 
hábito permanente de leitura” (BAMBERGER, 1977, p. 30).

No contexto de formação de leitores é imprescindível que os 
professores tenham construído o hábito da leitura, fundamental 
para ampliação dos conhecimentos e embasamento dos 
planejamentos e execuções das ações pedagógicas a favor de 
aulas diversifi cadas, prazerosas, envolventes favorecendo o 
aprendizado. 

Formar leitores não ocorre como num passe de mágica, 
em que as fórmulas estão prontas e acabadas, é necessário um 
processo de conhecimento do alunado, de suas difi culdades, 
habilidades, vivências e interesses, para a partir destes 
desenvolver práticas educacionais envolvendo a leitura. 

Os professores que ministram aos alunos “pequenas 
doses” da importância da leitura todos os dias – 
em seu encontro com a literatura, como apoio ao 
trabalho escolar e aos interesses pessoais dos alunos 
em todos os assuntos escolares –, os professores que 
procuram dar efi cácia a essas pequenas “doses” de 
hábito nas atividades diárias das horas de lazer e como 
tarefa de casa, os professores que assim procedem 
sistematicamente durante toda a carreira escolar da 
criança, sem forçar, mas com naturalidade, terão 
acostumado a maioria dos alunos de tal maneira a 
trabalhar com livros, que estes últimos não desistirão 
mais tarde. (BAMBERGER, 1977, p. 79)

O gosto pela leitura é construído gradativamente, sendo 
primordial o desenvolvimento de práticas pedagógicas em que 
o professor incentive, seduza, envolva os alunos nas histórias 
provocando encantamento e desejo por novas práticas leitoras. 
Aperfeiçoar-se contribui para ampliação dos conhecimentos e 
novos posicionamentos com o material letrado, utilizando-se 
de relatos, experiências, estimulações objetivando a formação 
de leitores.

São inúmeras as formas de desenvolver o hábito da 
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leitura. Sendo necessário considerar alguns indicadores que 
possibilitam a escolha dos materiais letrados. Coelho (2000, p. 
14) afi rma que “dentre os vários indicadores que nos orientam 
na seleção da história destaca-se o conhecimento dos interesses 
predominantes em cada faixa etária”, pois estes devem ser 
adequados ao desenvolvimento intelectual das crianças, 
enquanto leitores em potencial. Por esta via a autora estabelece 
três faixas:

• Fase pré-mágica (até 3 anos): enredo simples, atraente,
 marcado por situações cotidianas, objetos, brinquedos, 
 animais humanizados e histórias acumulativas, que 
 conjuguem ritmo e repetição;
• Fase mágica (3 a 6 anos): histórias de encantamento, 
 contos de fada, enredos mais longos e variados, gosto 
 pelo conto e reconto, bem como por formas variadas e 
 interventivas de contação, imaginação criadora em 
 ação;
• Fase escolar (7 a 10 anos): histórias com enredos 
 elaborados, vinculadas à realidade próxima, gosto por 
 histórias humorísticas, contos da tradição popular, 
 mitos, lendas e fábulas.

O texto e a história são construídos a partir de um conteúdo, 
de um assunto,  o qual é denominado conceitualmente enredo 
envolvendo personagens, tempo, espaço entre outros  aspectos. 
A historia e seu enredo possibilitam que os leitores ampliem 
a visão de mundo, enriquecendo a imaginação. A leitura 
é uma atividade que não se resume somente no ato de ler 
mecanicamente, mas é uma atividade que permite o estimulo, o 
envolvimento do leitor e a construção de saberes. No universo 
escolar é fundamental que os professores desenvolvam 
atividades subsequentes as leituras que envolvam a criatividade, 
imaginação e práticas educativas tornando o ato de ler uma 
momento prazeroso, agradável e emocionante conduzindo-os 
ao conhecimento. 

Ao considerar as formas variadas de contação de histórias 
Coelho (2000, p. 59) elenca: simples narrativa, com o auxílio 
do livro, álbum seriado ou sequência ilustrada, fl anelógrafo, 

avental, dramatização, pantomima, desenhos, recortes, 
modelagem, dobradura, construção de maquetes, fantoches, 
dedoches, marionetes, máscaras, objetos, caixoteca. Pontua 
ainda, a pertinência de atividades pedagógicas encadeadas pela 
leitura, que considera um momento de associação entre prática 
educativa e artística. 

Conforme a autora supracitada nos coloca,  a realização 
de atividades subsequentes às leituras realizadas oportuniza 
o enriquecimento, criatividade e desejo por novas leituras. 
Entre as atividades citadas, a dramatização apresenta-se em 
destaque, esta é uma atividade que envolve a teatralização de 
historias reais ou imaginadas utilizando-se do próprio corpo 
ou de recursos como os fantoches, que podem ser exploradas 
pedagogicamente pelos professores visando a formação de 
alunos leitores.  

Ao que tange à contação de histórias, esta é uma atividade que 
lamentavelmente é pouco desenvolvida pelos educadores, mas 
se trabalhada adequadamente promove resultados satisfatórios 
na formação de leitores, visto que a contação de histórias 
possibilita desenvolver o potencial dos alunos, trabalhando 
suas emoções, conduzindo os alunos a pensar, questionar e 
intervir diante do contexto apresentado, despertando interesses.

A contação de histórias pode ser realizada em inúmeros 
lugares, sala de aula, pátio, biblioteca, a sombra de uma árvore 
e inclusive no cantinho da leitura, que consiste num espaço na 
sala de aula reservado para a leitura, manuseio, observação e 
conhecimento dos diversifi cados materiais letrados, que em 
geral, possui tapete almofadas e deve deixar as crianças à 
vontade para o tateamento experimental, conforme a pedagogia 
freinetiana. 

Outro meio que pode ser usado como aliado na formação 
da leitores é o debate, o qual  possibilita a discussão de 
ideias, informações e conhecimentos adquiridos pela leitura, 
permitindo estabelecer posicionamento e elaboração de ideias, 
contribuindo na formação de leitores críticos e autênticos. 
Para Cagliari (1998, p 338), a escola deve cultivar com 
carinho, o debate. Pois ele permite a discussão oral que 
leva “a interpretação de texto é que permite que as pessoas 
possam responder, levando em conta o que ouvem e, dessa 
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forma, elaborar por etapas um comentário mais completo do 
que pensam”. O debate retroalimenta o mundo das ideias e a 
constituição criativa dos sujeitos.

A família pode ser um elemento aliado na formação de 
leitores, caso tenha uma cultura letrada, são elas a primeira 
instância de vivencia socializada das crianças/alunos 
(BLASZKO, 2006).

As crianças aprendem desde o momento em que vêm 
ao mundo. Uma criança aprende ouvindo conversas de 
sua mãe, dentro e fora de casa [...]. Ela sempre aprende 
com objetivo de atribuir signifi cado a alguma coisa, e 
especialmente, quando existe um exemplo, um modelo 
a ser seguido. (SILVA, 1983, p. 56)

Entretanto, a falta de apoio dos familiares não é determinante 
para a formação de crianças leitoras, pois a escola enquanto 
ambiente alfabetizador por excelência tem seu compromisso 
pedagógico e social assumido perante a sociedade e os alunos 
que a frequentam. Os educadores por sua vez, têm sua parcela 
de comprometimento, e devem incentivar momentos de leituras 
em que os pais leem ou contam aos seus fi lhos histórias ou vice-
versa.

Silva (1986) destaca a biblioteca como um espaço 
articulador da leitura e afi rma que sua utilização efetiva e 
consciente dentro da escola e na sociedade de forma geral é 
propiciadora da criação do gosto pela leitura, do hábito leitor, 
da imaginação e da criticidade. 

No contexto escolar os professores são os principais 
mediadores e incentivadores da utilização deste espaço 
educacional. Mas uma vez que estes, não tomem a ação leitora 
como práxis em sua vida, como podem oferecer exemplo 
aos alunos? Eis um ponto que desejamos revisar  mediante a 
ação interventiva gerada pela pesquisa. Consideramos que 
não se dispõem de fórmulas prontas para formar leitores, 
contudo é necessário que os professores estejam em constante 
aperfeiçoamento, buscando novos conhecimentos para 
enriquecer suas práticas educativas e desenvolver atividades 
prazerosas com a leitura, e por esta perspectiva que buscamos 

desencadear a formação continuada, a qual será explanada no 
tópico subsequente. 

Formação continuada de professores a ação

Após a devolutiva e apresentação dos dados aos sujeitos 
envolvidos durante a semana pedagógica, em 20 de julho de 
2011, despontou a ideia do curso de formação continuada focado 
em atividades lúdicas e práticas leitoras.  Assim, procuramos 
a Secretaria Municipal de Educação (SME), a fi m de expor o 
interesse dos professores por uma formação nessa área, bem 
como manifestar o nosso interesse na condução do processo, a 
qual nos apoiou de imediato a ideia, mas apontou a necessidade 
de validação do curso e certifi cação aos participantes.

Considerando a preocupação da SME, a qual também 
passou a ser nossa, procuramos o Instituto de Ensino, Pesquisa 
e Prestação de Serviço (IEPS), com intuito de estabelecer uma 
parceria interinstitucional, em que se possibilita a certifi cação, 
logo, houve a aceitação da proposta de trabalho e nos foi pedido 
a apresentação do projeto formal do curso. Assim o elaboramos 
com 60 horas, distribuídas entre agosto e novembro de 2011, 
com a frequência semanal de 4 horas, e prevendo uma mostra 
de encerramento, a ser realizada em dezembro ao fi nal do 
curso, o qual seria realizado por adesão mediante taxa única de 
R$20,00, para material e certifi cação. Ao divulgarmos o curso 
no âmbito municipal em que a pesquisa foi realizada tivemos 
40 inscritos, os 21 sujeitos da pesquisa e mais 19 outros 
professores da rede pública, foi possível constituir duas turmas, 
com encontros semanais as terças e quartas-feiras ao longo do 
segundo semestre de 2011, no período noturno. Neste trabalho, 
estaremos priorizando  a narrativa e experienciação formativa 
dos sujeitos que fi zeram parte da pesquisa inicial, com os quais 
os encontros foram realizados as terças-feiras.

A proposta da formação continuada enfatizou a importância da 
leitura na formação pessoal, profi ssional e social dos educadores 
e seus respectivos alunos, proporcionando momentos de estudos, 
discussões, refl exões e produções de materiais educativos 
visando o enriquecimento das atividades de leitura.

O curso subdividiu-se em etapas, a seguir serão relatados 
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algumas, buscando construir um relato analítico.
Na primeira etapa de formação, os participantes foram 

divididos em grupos menores considerando a série que 
lecionam, nestes buscaram criar novas formas de trabalhar a 
leitura considerando a faixa etária e o nível de interesse dos 
discentes. Foram oferecidos livros e materiais complementares 
como cartolina, tesoura, fantoches, fantasias para que cada 
grupo demonstrasse na prática uma atividade de enriquecimento 
ao hábito da leitura. Após as apresentações, houve espaço para 
sugestões e comentários:

Se houvesse mais atividades com a leitura, 
dramatizações, contação de histórias com certeza 
teríamos mais alunos leitores. R.

Nossa, já é gostoso fazer atividades diferentes. Se 
nos adultos gostamos, imagine os alunos, vão adorar. 
Precisamos melhorar nossas aulas, introduzir mais 
atividades diferentes que despertem o interesse dos 
alunos. N. 

Poderia haver mais formações, em período contrário, 
com mais sugestões para desenvolver atividades com 
a leitura, oportunizando espaço para confecção de 
materiais. E. 

Saber sobre a nossa realidade é importante, pois assim 
poderemos melhorar nossa prática, buscando novos 
conhecimentos. S.

Nossa, são atividades tão fáceis e gostosas, e nós 
fi camos com práticas monótonas e cansativas. 
Precisamos melhorar. A

Pelo exposto pudemos  perceber a motivação por parte 
dos professores envolvidos em cada novo encontro, tanto por 
parte daqueles que participaram da primeira fase da pesquisa, 
quanto  dos que se inscreveram para o curso de formação 
continuada.

Na segunda etapa foram realizadas refl exões sobre a 

importância da leitura e o uso adequado da biblioteca. Entretanto, 
vale ressaltar que no Estado do Paraná não são todos os 
municípios e escolas que disponibilizam de bibliotecas, sendo 
necessárias alternativas para amenizar a falta deste espaço, 
como a estruturação da biblioteca itinerante, dos cantinhos da 
leitura, das sacolas leitoras. 

Um dos objetivos do curso foi oportunizar a produção de 
materiais letrados, como ações educativas que estimulem a 
produção de livrinhos com histórias lidas, ouvidas, contadas, 
inventadas, escritas ou desenhadas pelos próprios alunos com 
auxilio dos professores. Os alunos numa ação educativa desta 
natureza se tornam escritores de obras, as quais devem ser 
valorizadas, sendo um recurso de estimulo à leitura que podem 
ser lidos individualmente ou para a classe, trocados entre as 
turmas, emprestadas aos interessados, divulgados dentre os 
familiares.

No decorrer do curso os participantes escreveram histórias 
novas as quais unidas, tornaram-se um livro de coletâneas, em 
seguida foi enviado para processo de impressão e destinado 
ao acervo leitor de cada turma em que lecionam. Nesta fase 
foi sugerido que os educadores desenvolvessem atividades 
de confecção de livros com seus alunos no decorrer do ano 
letivo. A cada encontro realizávamos rodas de conversa para o 
compartilhamento de ações de aplicações práticas da formação 
em sala de aula, os resultados, relatos, fotos apresentados foram 
surpreendentes. 

Pudemos verifi car no que tange à ação docente efetiva  
houve adequação das atividades nas suas turmas, alguns 
alunos das séries iniciais criaram livrinhos com ilustrações  
pelo fato de não dominarem totalmente a escrita, e os demais 
confeccionaram livrinhos mesclando escritas e ilustrações. 
Entre os diversos materiais utilizados no procedimento destas 
atividades, houve confecção de livros de pano, os quais 
chamaram muita atenção. Os educadores deixaram as obras 
à disposição dos alunos por meio da biblioteca itinerante, 
uma caixa que circulou entre as turmas em que os docentes 
lecionavam para leituras e empréstimos, o público em geral 
gostou muito dos livros.
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Figura 1 - Aluna do 2º ano segurando o livrinho que
confeccionou na aula. 08/09/2011

Figura 2- Um dos livros de pano produzidos
pelos professores. 08/09/2011

Na imagem acima verifi camos a felicidade da aluna ao se 
tornar autora de seu primeiro livrinho, posteriormente a mesma 
contou a história ilustrada aos colegas, despertando interesse, 
envolvimento e desejo por novas leituras, essas atividades e fotos 
foram socializadas pelos professores participantes da formação.

Na terceira etapa aprenderam a confeccionar passo a passo 
os fantoches, com materiais recicláveis, houve empolgação 
e motivação para montar novos personagens, estimulando o 
espírito criativo e a troca de ideias.

  Além dos fantoches, foram produzidas marionetes com 
tampinhas recicladas encantando os participantes nas atividades 
realizadas em ambiente escolar.

Figura 3 – Marionete produzido pelos professores. 18/10/2011

A utilização dos materiais produzidos foram colocados 
em prática pelos participantes do curso, os quais em grupos 
montaram histórias, cenários e as representaram com auxilio 
dos fantoches, foi um sucesso. Posteriormente, foi sugerido que 
os professores trabalhassem o teatro com fantoches em sala de 
aula. Assim fi zeram, houve variadas formas de desenvolver a 
mesma atividade, alguns propuseram a leitura de livros e textos, 
outros solicitaram histórias produzidas pelos próprios alunos, 
para posteriormente serem representadas com os fantoches.

As apresentações segundo relatos ocorreram para a turma 
e demais classes, inclusive um dos grupos foi convidado 
para apresentar num evento cultural do município. Todos os 
professores em formação demonstraram interesse, empolgação, 
desempenho qualifi cado e busca por leituras para enriquecer as 
suas apresentações em cada encontro.

Imagem suprimida por ausência
de autorização de uso
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Figura 4 - Professores em formação produzindo
os fantoches. 11/09/2011

 
Figura 5 - Alunos contando histórias com

auxilio dos fantoches. 30//11/11

Os professores constataram que contar histórias permite 
envolver públicos de diferentes idades, transmitindo e trocando 
conhecimentos, estimulando a imaginação, criatividade, 
comunicação e sendo um agente salutar na formação de 
leitores.

Na quarta etapa os participantes produziram o avental da 
leitura, utilizando-se de muita criatividade e dedicação. Este é 
um recurso de fácil confecção e com vantagens positivas na 
formação de leitores. Os professores surpreenderam novamente, 

pois além das sugestões, produziram novos personagens 
enriquecendo  ainda mais  a atividade proposta.

Em ambiente educacional os professores apresentaram aos 
alunos os aventais, contaram histórias com estes, mas também 
permitiram que os alunos os utilizassem,  gradativamente 
foram estimulados a contar, criando e recriando as histórias 
com os personagens disponíveis, trabalhando a imaginação, 
criatividade, expressão e os professores aprenderam a valorizar 
as reproduções, produções e leituras de mundo dos alunos 
expressas em suas contações.

A fi gura abaixo demonstra uma aluna contando a história da 
Branca de Neve e os Sete Anões para os colegas com auxílio do 
avental, posicionada sobre a mesa. Observamos que todos os 
alunos da classe estão focados na colega.

Figura 6 - Aluna contando história para os colegas com
o auxilio do avental da leitura. 25/10/2011

Assim,  além de oportunizar que as crianças contem as 
histórias, os professores podem utilizar-se deste recurso 
para contar e reinventar novas histórias, intercalando os 
personagens. O curso proporcionou resultados positivos 
para a melhoria das ações pedagógicas direcionadas à 
formação de leitores e melhor qualidade de ensino. Percebeu-
se que todas são atividades simples, mas que incutidas 
com praticas leitoras despertam interesses nos alunos, 
contribuindo para a formação de leitores críticos, criativos e 
autênticos.

Imagem suprimida por ausência
de autorização de uso

Imagem suprimida por ausência
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Diante das produções realizadas em curso, surgiu a ideia de 
uma exposição aberta a professores, alunos e comunidade em 
geral. Com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, IEPS 
e com a colaboração dos envolvidos no curso, foi planejada a 
primeira mostra de leitura do município em que foram expostos 
os materiais produzidos ao longo do curso de formação 
continuada e criado um circuito leitor, acolhedor, aberto a 
visitação da comunidade local e interativo aos visitantes, que 
chegou a cerca de dois mil, entre professores, alunos, pais e 
membros da comunidade em gesreal. 

Neste ambiente foi construído o cantinho da leitura, sendo 
um espaço com uma gama de materiais letrados diversifi cados, 
enriquecido com pufes, almofadas tornando-se um lugar 
agradável e fascinante. Esta é uma sugestão para ser realizada 
nas salas de aula, criando um espaço único e desejável pelas 
crianças. Os docentes podem utilizar deste espaço, reunindo as 
crianças para contar as histórias, conduzindo-os à imaginação 
e ao encantamento pelo mundo imaginário e real oferecido 
pela leitura. Durante a exposição, o cantinho da leitura teve a 
presença de uma professora a qual se produziu no momento 
de palhaço para recepcionar os visitantes, contar histórias, 
interagindo e estimulando a prática da leitura. 

Figura 7 – Contação de histórias no
cantinho da leitura. 29/11/11

Imagem suprimida por ausência
de autorização de uso

Figura 8 – Momento leitor, crianças e palhaço
interagindo com os livros. 29/11/11

Nas imagens acima percebemos que todos os alunos 
prestavam atenção na história contada, confi rmando que a 
leitura estimulada de diversas formas, conforme alude Coelho 
(2000) contribui na formação plena dos alunos.

Vale ressaltar que os materiais produzidos como livrinhos, 
fantoches, marionetes, aventais foram expostos e puderam ser 
manuseados pelos visitantes. Também a janela para contação de 
histórias teve grande destaque, visto que os visitantes envolveram-se 
demonstrando interesse, participação, entusiasmo e felicidade ao ouvir 
e interagir com o contar histórias.  Foram expostas fotos do decorrer 
do curso, das atividades realizadas pelos professores e de seus alunos. 

Abaixo temos algumas fotos da amostra.

 
Figura 9 – Janela de contação de história

Imagem suprimida por ausência
de autorização de uso
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Figura 10 - Alunos ouvindo a história. 29/11/2011

Figura 11 - Alunos apreciando a história
dos fantoches. 29/11/2011   

Figura 12 - Uma das equipes responsáveis
pelo sucesso da amostra. 29/11/2011

A mostra de leitura foi um sucesso ao passo que deu 
visibilidade ao trabalho e à formação continuada, realizada pelos 
professores ao longo do semestre,  dentro do âmbito municipal. 
Os visitantes elogiaram o evento e solicitaram junto a SME, 
para que em 2012 a programação da mostra de leitura fosse 
mantida no calendário, pois julgaram a atividade agradável e 
prazerosa. Nesse sentido, os professores envolvidos avaliaram 
o curso positivamente e solicitaram uma nova edição, com 
outros enfoques para prática e ação leitora.

Considerações fi nais

A pesquisa conduziu a refl exões e conscientização da 
importância da leitura, contribuindo com a formação de 
educadores em busca da consolidação de práticas pedagógicas 
positivas, promovendo a mediação entre os alunos e a leitura de 
maneira diversifi cada e prazerosa.  

A formação continuada em serviço foi signifi cativa aos 
envolvidos diretos e indiretos com a ação, isso demonstra que 
a realização de nossa pesquisa não se esgotou em si mesma, 
mas evidenciou uma contribuição social ao lócus em que 
emergiu promovendo uma formação mais sólida, subsidiando 
orientações e sugestões do trabalho com a leitura, visando 
o desenvolvimento de práticas educativas de qualidade na 
formação de leitores. 

O curso teve contribuições positivas na formação dos 
educadores, conscientizando-os da importância da leitura para 
o progresso pessoal e profi ssional, oferecendo subsídios para a 
modifi cação e enriquecimento das práticas educativas. 

Uma educação de qualidade se forma com profi ssionais 
conscientes, determinados e inovadores, que preocupados 
com o desenvolvimento dos alunos buscam aperfeiçoar-
se constantemente, enriquecendo as práticas educativas, 
conduzindo os alunos à aprendizagem e à formação do hábito 
da leitura.

A pesquisa e a ação formativa foram de grande valia, 
promovendo refl exões, embasando novos estudos a favor 
do desenvolvimento da consciência da comunidade leitora. 
Enquanto pesquisadora,  o estudo possibilitou a ampliação dos 

Imagem suprimida por ausência
de autorização de uso
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conhecimentos, estimulando  novas buscas de informações 
para mediar os cursos, promovendo uma formação qualifi cada 
e mais consistente, uma vez, que como pontua a pedagogia 
freireana quem forma se forma e se reforma no caminhar.

O curso de formação continuada repercutiu positivamente 
dentro do município e nos municípios vizinhos, sendo que 
será ofertado via IEPS em mais três municípios no segundo 
semestre do ano corrente, visando a melhoria da qualidade 
do ensino dando ênfase na leitura, dentro da práxis de 
professores.   
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CRÚTERO: PERFORMANCE E EDUCAÇÃO NA (RE)INVENÇÃO DO MUNDO
Juliana Soares Bom-Tempo1

1 - Doutoranda FE-Unicamp – OLHO.

Resumo:

Este trabalho se propõe a pensar a arte da performance 
na interface com a educação como analisador das práticas 
cotidianas. Assim, utilizamos a performance Crútero como 
elemento agenciador de processos educativos que mobilizam e 
deslocam o cotidiano enquanto modos de vida pré-estabelecidos 
e sedimentados no dia-a-dia contemporâneo. A educação e a 
performance possuem aproximações ao se confi gurarem como 
práticas de experimentações vinculadas ao tempo presente, ao 
imprevisível, ao inesperado que produzem mobilizações de signos 
rígidos e defi nidos pela cultura. Diante disso, a arte enquanto áreas 
disciplinares; a educação ligada a campos de saber e as formas 
de existir atuais como práticas capturadas pelas lógicas modernas 
de uma vida estável e enunciável, entram em problematização. O 
caos passa a ser componente desses deslocamentos que buscam 
criar composições ao mobilizarem o cotidiano nas suas formas 
rígidas e criarem movimentos e devires nos corpos, no dia-a-dia 
e na educação. Tais formas de existir, pautados no ideal moderno 
de paz, calma e sucesso, produzem adoecimentos e fracasso 
banindo os embates de forças vinculados a própria vida. Frente 
a essas confi gurações do mundo contemporâneo, os processos 
de subjetivações trazem a urgência de desvios que produzam 
novas possibilidades de se viver, promovendo uma grande saúde, 
vinculada á vulnerabilidade que se abre ao novo e à invenção. 

Palavras-chave

Desempenho; educação; invenção; experimentação.

Abstract: 

This article propose to think about of performance 
art at the interface with education as an analyzer of daily 
practices. Thus, we use the performance Crútero as an agent 
of educacional processes that move and shift as the everyday 
ways of life pre-established and verifi ed in the day-to-day 
contemporary. Education and approaches have performance 
when treated as a practical experiments related to the present 
time, the unpredictable, the unexpected mobilizations that 
produce signs of rigid and defi ned by culture. Thus, while the 
art disciplines; education linked to fi elds of knowledge and 
forms of existing current practices as captured by the logic 
of modern life stable and expressible come into questioning. 
Chaos becomes a component of these movements that seek 
to create compositions to mobilize the everyday in their rigid 
forms and create movements and becoming bodies in the day 
life and education. Such forms exist, guided by the modern 
ideal of peace, calm and successful, produce sickness and 
failure banning confl icts of forces linked to life itself. Faced 
with these settings contemporary world, the processes of 
subjectivation bring the urgency of deviations that produce 
new ways of living, promoting great health, will be linked to 
the vulnerability that opens the new inventions.

Keywords

Performance; education; invention; experimentation.
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A arte da performance fomentou várias atuações desde o 
início do século passado, mas só foi reconhecida como forma 
de expressão artística na década de 1970, momento em que a 
arte conceitual, como possibilidade de efetivação de uma ideia 
mais do que a geração de produtos, apresentava-se com grande 
potencia de gerar afecções2 frente às demandas desse tempo. 
Assim, durante todo o século XX, a performance ganha um 
funcionamento de desorganizar categorias. Nessa perspectiva, 
ao longo da história da arte, a performance tem um papel 
de experimentação, de desestabilização de formatações que 
começavam a se sedimentar no campo artístico. Movimentos 
como o Futurismo, o Dadaísmo executaram performances 
como forma de produzir saídas e fugas das sedimentações de 
escolas artísticas. (Goldberg, 2006).

O termo performance, no software Microsoft Offi ce Word 
2007, na ferramenta de correção ortográfi ca, sugere o uso da 
palavra “desempenho” como sendo mais adequada à linguagem 
portuguesa de escrita culta. Essa sugestão, não casual, é feita 
em função do caráter inespecífi co do termo, permitindo 
pensar também a própria atuação performática artística como 
extremamente diversa e feita nos entremeios dos campos e das 
disciplinas. O próprio espaço performativo, difuso, ganha uma 
caráter múltiplo ao pensarmos que as performances podem ser 
realizadas em teatros3, em museus4, em casas ou apartamentos5 
ou mesmo em espaços urbanos6. 

Diante desse forte movimento artístico contemporâneo e 
dos efeitos produzidos, não só no contexto artístico, mas nas 
relações que agencia ao interferir no cotidiano, esse artigo se 
propõe a problematizar as relações entre educação e performance 
articulado a perspectiva que vem sendo privilegiada pelo 
Grupo de Estudos Humor Aquoso, constituinte do Laboratório 
de Estudos Audiovisuais (Olho) da Faculdade de Educação da 
Unicamp. Nesse grupo, coordenado pelo professor Antônio 
Carlos Rodrigues de Amorim7, soma-se a aproximação de 
questionamentos – instigantes e disparadores do pensamento – 
quando nos perguntamos a respeito do que pode a arte lançada 
como planos de problematização na área da educação. Esta 
é uma questão inquietante e move encontros que procuram 
constituir respostas multi, pluri e transdisciplinares que se 
encontram imanentes ao buscar articular corpo, arte e educação. 
Assim, vinculada a esse grupo de pesquisa, esta investigação 
busca um pensamento em educação que não formule regras de 
um raciocínio linear e sim opere por experimentação a fi m de 
que aí possam ocorrer acontecimentos ou novidades singulares. 

Nessa perspectiva, esse trabalho tem a educação como 
operador de aprendizagens que se dão nos entremeios das 
disciplinas, do currículo e do próprio cotidiano ao se aliar a 
diversos campos tais como a fi losofi a e as artes. 

Frente a isso, como se processa a experiência do 
aprendizado? Essa questão baliza a conferência proferida na 

2 - As afecções acontecem nos encontros, nas articulações e desarticulações de corpos que funcionam em composição e decomposição. Esse conceito é pensado 
como proposto por Espinosa, affectio que se refere ao corpo afetado, sendo necessário, portanto, a presença de corpos afetantes. Aos se pensar em corpos para 
Espinosa, não se trata exclusivamente de corpos orgânicos e humanos, mas forças que entram em relação. Exemplos disso podem ser as relações que corpos 
humanos experimentam junto aos tipos de alimentação e as variações de temperatura, ou mesmo as relações de co-dependencia entre um parasita e um ser que 
lhe serve para proteção e/ou alimentação, ou ainda as ocupações urbanas nos encontros com as mudanças climáticas como excessos de chuva ou terremotos, 
ou as políticas públicas de ocupação da cidade. Discussões presentes no livro Espinosa: fi losofi a prática de Gilles Deleuze (2002).
3 - A exemplo de Hermann Nitsch, (Aktion) 46th Action, apresentado no Munich Modernes Theater, 1974 (Goldberg, 2006, p. 154). 
4 - Como na performance de  Vanessa Beecroft, SHOW (VB35), em 1998, em um quadro vivo durando duas horas e meia, composta por vinte modelos, 15 de 
biquini e cinco usando apenas sapatos de salto 10, no Guggenheim Museum, em Nova York (Goldberg, 2006, p. 214).
5 - Como o Festival de Apartamento que acontece na cidade de Campinas SP Brasil e que em 2012 encontra-se na XI edição como evento autogestionado de 
arte da performance. Disponível em: http://festivaldeapartamento.blogspot.com/ 
6 - Um marco inaugural da performance em intervenção urbana acontece em Viena no fi nal da década de 1960, com os performers Valie Export e Peter Weibel 
em que  Valie passeia com Peter de quatro em uma coleira, como um cachorro, pelas ruas da cidade. (Melin, 2008). 
7 - Professor na Universidade Estadual de Campinas, junto ao Departamento de Educação, Conhecimento, Linguagem e Arte. Além disso, é pesquisador as-
sociado no Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (LABJOR) e pesquisador associado do Gabinete de Filosofi a da Universidade do Porto, Portugal.
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Faculdade de Educação da Unicamp durante o I Seminário 
Conexões8, por Luiz B. L. Orlandi (2011). Para ele a experiência 
do aprendizado demanda da articulação do pensamento ao 
caos como algo constante do processo de aprender, criando 
instabilizações e inseparável da vida. Assim, o caos emerge 
ao se agenciarem processos de aprendizagem seja na própria 
condição cotidiana, na relação com o mundo, seja ao envolver-
se junto ao aprendizado dos outros tanto nas relações que se 
dão nas instituições escolares quanto naquelas que se dão entre 
os que nelas não estão.

Orlandi, alinhado ao pensamento fi losófi co de Deleuze 
(1987, 1988) e Guattari (1992, 1995, 1997, 2002), propõe 
pensar a aprendizagem destituindo a educação de seu 
lugar costumeiro de campo do saber. Neste deslocamento, 
a prática do educador estaria então ligada a sua “efetiva e 
atual participação na experiência do próprio aprendizado” 
(Orlandi, 2011, p. 148) que se vincula ao campo problemático 
envolvido. Nesta perspectiva, o aprender encontra-se além das 
estruturas institucionais de ensino ou da ideia de um modelo 
a ser seguido. Trata-se antes de um processo que ocorre nos 
encontros que forçam o pensar junto a campos problemáticos, 
isto é, junto àquilo que para cada um, numa determinada época, 
“faz problema”.

De outra parte, Virgínia Kastrup (2007) apresenta a 
aprendizagem ligada a um campo de experimentação em 
uma prática relacional, pois concebe a aprendizagem como 
agenciamento com algo, como alianças que ocorrem nos 
encontros. A aprendizagem, para a autora, é um processo de 
experimentação constante que impede que o aprendiz cristalize 
hábitos. Nesse sentido, a aprendizagem torna-se produtora de 
si e do mundo, uma prática de invenção, aliado à possibilidade 
do aprendiz de problematizar tornando-o sensível às variações 
dos processos vitais. O aprender produz então a diferenciação 
incessante da cognição: aprende-se por perda dos hábitos. A 
aprendizagem apresenta-se como um desaprender, como uma 

abertura ao que ainda não se efetivou, àquilo que não se pode 
prever, que é da ordem do imponderável. Tal compreensão da 
aprendizagem também se evidencia na abordagem adotada 
por Amorim (2007) como experimentações que inventam 
problemas na e para a educação.

É nessa perspectiva experimental da produção de 
problemas face às sedimentações formais dos corpos e do 
cotidiano que pensamos a performance como um perturbador, 
um desestabilizador que agencia novos processos junto às 
intervenções que produzem desestabilizações e, portanto, 
abrem a potencialidade de produzir aprendizagens, e como 
um analisador das práticas educacionais tornando visíveis não 
somente modos de funcionamento instituídos no campo da 
educação, mas aquilo que permanece subterrâneo nas práticas 
cotidianas e que se constituiria como problema vinculado à 
educação. 

Diante disso, tanto a educação quanto a performance 
confi guram-se como práticas inseparáveis de um aprendizado 
de si e de escapes às políticas de controle, ao se desvincular da 
ideia de uma educação para o sucesso e para o vencedor, da arte 
como sedimentação de escolas artísticas, da educação como 
solucionadora de problemas e da arte como representação do 
mundo, que produzem como contrapartida um encadeamento de  
decepções e fracassos diante da não efetivação das estabilidades 
prometidas, fracassos estes importantes ao processo de 
aprendizado. Assim, as perspectivas aqui propostas para 
pensarmos a educação e a performance suscitam a produção 
de modos de existir instáveis e abertos aos acontecimentos e 
que passam a ser expressões abertas a toda sorte de encontros, 
carregando em si os signos do imprevisível, do incalculável, não 
se vinculando a campos formais e estabilizados, mas criando 
alianças junto a forças ativas na afi rmação da vida e do mundo. 
Diante disso, a experimentação do mundo, das intensidades de 
sensações que atravessam os corpos, dos processos de aberturas 
dos corpos aos encontros afectivos e dos acontecimentos da 

8 - O I Seminário Conexões realizado pela Faculdade de Educação da Unicamp intitulado “Deleuze e Imagem e Pensamento e...”, em 2012 encontra-se na sua 
4ª edição. O texto de Luiz B. L. Orlandi foi publicado em Amorim, A. C.; Gallo, S.; Oliveira Jr., W.M. (org.). Conexões: Deleuze e Imagem e Pensamento e...”, 
Petrópolis, RJ: De Petrus; Brasília, DF: CNPq, 2011, p. 145 – 154.
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vida, são elementos presentes nas práticas performáticas, que, 
na relação com a educação, funcionam como analisador das 
práticas educativas e cotidianas.

Quais problemas urgem ser formulados nas relações 
estabelecidas no cotidiano? Como essas questões interpelam a 
educação, forçando-a para além de seu próprio campo? De que 
maneira a performance funciona como analisador das práticas 
educacionais e dos modos de vida?

Os modos de vida atuais e as subjetividades que a eles 
correspondem, em espaços de concentração/distribuição de 
fl uxos (de carros - trânsito, de bens - comércios e serviços) 
encontram-se associados a fl uxos de consumo, a ritmos 
cotidianos e a formatações esquadrinhadas daquilo que cabe 
nesses espaços, bem como ao cálculo que, na intenção de prever 
os fl uxos, pretende capturar o imprevisível dos encontros. 
Engendram-se, assim, paradoxos que tornam complexos os 
movimentos cotidianos. Os transeuntes, os comércios, os 
serviços são constantemente realocados e reconfi gurados de 
modo a redirecionar os fl uxos no esforço incessante de calcular 
o incalculável para otimizar a performance (desempenho) 
urbana. No entanto, esses fl uxos seguem desviando e escapando 
ao controle e ao cálculo. Assim, essa lógica que confi gura a 
existência urbana contemporânea tende a abolir as invenções 
de outras possibilidades de vida que escapem àquelas dadas 
como possíveis e desejáveis.

Essa dinâmica paradoxal produz cotidianamente 
adoecimento físico, psíquico, relacional cuja expressão reside 
na ideia de fracasso pessoal em relação à própria vida. Isso, 
por sua vez, não é indiferente às práticas educacionais e, por 
essa razão, a educação não está associada apenas às instituições 
escolares e nem mesmo àquelas voltadas aos cuidados com 
os adoecimentos, sejam elas preventivas e/ou curativas, mas 
se vincula e se compromete com a vida e com os modos de 
existência agenciados pelo mundo urbano contemporâneo.

As questões acima citadas levam-nos a problematizar a 
educação e a própria vida. Nessa perspectiva, essa investigação 
volta-se a pensar o que pode a arte como mobilizador da vida. 

Nietzsche9 propõe pensar a vida operando por embates de 
forças que procuram intensidades mobilizadoras da própria 
condição vital. Essa busca, agenciada pelos combates vitais, 
promove os processos de ultrapassamento das formas rígidas 
e pré-defi nidas dos hábitos cotidianos em busca de criações de 
novas possibilidades de existir. Nesse sentido, esses embates 
são a expressão da tensão entre as forças ativas (sendo aquelas 
forças que momentaneamente dominam) e reativas (aquelas 
que momentaneamente se submetem), em que a própria 
potência da vida é colocada em jogo. Podemos pensar um 
exemplo desses encontros e embates de forças no cotidiano 
junto às microtensões nas relações de trabalho em que, a cada 
nova demanda, é preciso cartografar as tensões envolvidas 
de gerar mais trabalho, mas, ao mesmo tempo, de angariar 
créditos com aqueles que recebem os benefícios desse serviço 
extra. Acontecem tensões de forças não enunciadas nesse jogo 
e que atuam nas sensações geradas pelo pedido de um trabalho 
a mais. Muitas vezes esses embates, como nesse exemplo, 
não são calmos e tranqüilos, mas requer um jogo de tensões 
que se intensifi cam com os esquadrinhamentos ditados pelas 
forças hierárquicas, pela competitividade do mercado, pelas 
demandas da vida pessoal, pelos horários de almoço e de saída 
do trabalho.

Esses embates acontecem no mundo em que vivemos e em 
nós mesmos com forças ativas e reativas que se confrontam, se 
submetem e se dominam em jogos e fl uxos dinâmicos imersos em 
um mundo imanente. Diante disso, a linguagem, a estabilidade, 
o mundo ideal de paz e calmaria que a modernidade agencia com 
a criação de estruturas identitárias e estabilizantes, a vontade do 
homem de não se confi gurar como sendo o próprio mundo, o 
além mundo que a cultura coloca-se em busca, desvinculam 
o homem e do próprio mundo, procuram a transcendência e 
despotencializam a própria vida produzindo adoecimentos. 

Diante do exposto, Nietzsche propõe a “grande saúde” 
que, face ao adoecimento causado pelas estabilizações e 
mortifi cações dos processos vitais, conecta-se à potência dos 
encontros e as relações dos corpos nos embates de forças. 

9 - Nietzsche, F. Humano, demasiado humano. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.
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Encontra-se na potencia dos corpos abertos às tensões cotidianas 
fora da linguagem, desvinculadas das quietudes promovidas 
pelas identidades, comprometida com as contaminações e 
afecções das forças que potencializam a vida.

A proposta de saúde em Nietzsche (2003)10, pensa a 
produção de sujeitos vinculados ao ideal moderno como formas 
de produção de patologias das potências vitais para a fi xação de 
unidades e organizações conscientes como forma de controle 
à proliferação da vida e com objetivos comunicacionais e 
lingüísticos de discursos produzidos, capturados e ordenados. 

E o que se aprende nessa educação pela vulnerabilidade?
Nietzsche (2002)11 nos coloca que não há certezas em 

relação ao futuro, mas há o compromisso com a afi rmação da 
vida e a vontade de potencia que se orienta para o amanhã. Não 
se vincula às promessas de coisas futuras, não há previsão e 
sim vontade.

Deleuze12 produz uma leitura que podemos aproximar da 
perspectiva nietzscheana. Segundo o autor, nunca se sabe como 
uma pessoa aprende; mas de qualquer forma sempre aprende por 
meio de signos, perdendo tempo ao buscar a decifração destes, 
sendo que são nessas buscas que mobilizam os signos que 
acontecem as aprendizagens e não pelo acúmulo e assimilação de 
conteúdos materiais objetivos. Estes conteúdos intelectuais são 
verdades limitadas, pois não são aprendidos por necessidades. 
À inteligência cabe compreender criticamente as funções dos 
signos no mundo. As aprendizagens se dão por outras vias.

Diante disso, o aprendizado não está nem no passado, nem 
na memória, confi gurando-se como uma busca tendo o presente 
como aliado. O importante nesta empreitada é o que não se sabe 
a princípio. Este processo não tem início nem fi m. Aprende-
se progressivamente, com confi gurações momentâneas e 
decepções sofridas. Este é um processo não linear e que hora 
recua, sofre regressões e preguiça, processo frágil de abertura 
do aprendiz para se sensibilizar aos signos. Para a ativação 
deste processo é preciso que haja encontros. Tais encontros 

promovem desvios, violências que desafi am as crenças e as leis 
prontas. Acredita-se por crença ou lei que o mundo objetivo 
traz o signo fi xo e sedentário, impossibilitando qualquer desvio, 
ordenado pelas leis da linguagem. Há uma correspondência 
direta do signo com o objeto, que produz estagnação dos 
processos de busca, pois fi xa e estabiliza o mundo.

Nessa empreitada de busca o que se encontra do tempo 
perdido é outro tempo, diferente deste primeiro, um tempo 
redescoberto. O tempo perdido é o tempo que se perde, não 
apenas o tempo que passa. Os signos mundanos são signos do 
tempo perdido, de um tempo que se perde, enquanto o tempo 
redescoberto é criado e produzido, próprio dos signos da arte.

Assim, a performance ao intervir no cotidiano – no tecido 
de relações políticas, sociais e econômicas que se expressa 
fi sicamente e subjetivamente – funciona como invenção e 
abertura às instabilidades do presente em uma prática de tateio, 
de experimentação, de articulação e de deslocamento inesperado 
que entra em choque com as práticas cotidianas desvinculadas 
das imprevisibilidades articuladas à proliferação da vida. 

Nessa articulação, a educação, como foco de investigação 
aqui presente, é pensada como prática cognitiva de invenção de 
novos modos de vida e subjetivações. Esse processo inventivo 
de si e do mundo está ligado à relação de criação que mobilizam 
as formas de existências presentes no mundo contemporâneo. 

 Diante disso, para que o processo educativo aconteça há 
a exigência de um esforço para que prevalecer a tendência de 
criação que se vincula ao tempo em processos de aprendizagem. 
A invenção de si e do mundo está ligada ao tempo, e só se 
efetivará como produto das forças criadoras através das 
tensões permanentes com as repetições presentes no cotidiano. 
Assim, criação e repetição vivem em estado de captura mútua, 
sendo que a criação só se efetiva em processo inventivo na 
conexão entre as instabilizações vinculadas ao tempo e as 
repetições ligadas ao cotidiano. Diante disso, a performance, 
entra em contato com o cotidiano através de ações práticas e 

10 - Nietzsche, F. Além e do bem e do mal. 2ª ed. São Paulo: Cia. das Letras, 2003.
11 - Nietzsche, F . A gaia ciência. São Paulo: Cia. das Letras, 2002.
12 - Proust e os signos, de Gilles Deleuze (1987).
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diretas, sem intermediações representativas, aliando-se com as 
tendências criativas presentes no dia-a-dia, contato inventivo 
na experimentação do cotidiano. 

Bergson (1934) pensa o tempo como devir frente aos 
temas da ciência e fala da “intuição” como sendo essencial à 
investigação científi ca, mesmo que desconsiderada. A intuição, 
como vinculada ao corpo e às sensações ainda não organizadas 
na linguagem, apresenta um caráter fugidio e se articula ao 
presente. Nesse sentido, encontra-se a margem do controle 
científi co tal qual ele se estabeleceu modernamente. A intuição 
encontra-se, assim, vinculada ao intempestivo no presente e à 
duração como invenção e mobilização da vida.

Na perspectiva bergsoniana, a intuição como mobilizador 
da vida, funciona com ferramenta na performance em relação 
a invenção de novos problemas frente ao cotidiano. O presente 
apresenta na duração modos de ser do real em processos de 
elaboração contínua do novo e da criação de outras formas 
de experimentar o dia-a-dia. A inventividade agenciada pela 
performance atua na cognição como prática e coloca em relação 
componentes heterogêneos.

Nesse processo, a intuição, como ferramenta para a 
performance, funciona como “tendência crítica”, que, segundo 
Bergson, seria a capacidade de apreender o tempo e colocar 
problemas à inteligência. Bergson (1907) faz uma diferenciação 
entre inteligência e intuição, sendo a primeira um processo de 
recognição do mundo ligado à representação e a segunda a 
própria invenção do mundo, vinculado à tendência crítica e à 
proliferação da vida. Há traços virtualmente presentes de um no 
outro, inteligência e intuição co-existem no processo cognitivo.

A invenção se faz na dimensão prática de experimentação 
como condição de constituição tanto das subjetividades 
e da cognição, quanto do mundo. A cognição como 
invenção (Kastrup, 2007) se faz na abertura para o novo, o 
inesperado, o imprevisível. Esse procedimento de abertura 
se dá com a potência de formular problemas, como função 
de problematização do mundo. Nesse sentido, a educação, 

nessa investigação, atua como campo a ser problematizado, 
dissolvendo distanciamentos com relação a produção estética 
da vida; ou seja, produzir uma educação como grande saúde 
vinculado às vulnerabilidades tendo como analisador a 
performance que mobilizam as organizações rígidas do dia-a-
dia e se aliam às forças intempestivas do tempo inventivo.

A performance articula-se a uma perspectiva de educação 
ligada a uma cognição criativa, que problematiza o mundo. 
Assim, não está pré-ocupada com soluções de problemas já 
colocados, mas com sua invenção de problemas e construção 
de linhas de soluções provisórias e fi nitas, já que se trata da 
vida como campo multirrelacional. Assim, a cognição aqui é 
pensada como movimento da própria vida, como multiplicidade 
heterogênea que procuraremos intervir e ativar linhas de fuga13 
em combates ativos nos momentos em que somos capturados 
por lógicas que nos são impostas frente aos contextos urbanos. 

A performance, do modo como tomamos, não se confi gura 
como um campo de preparação e treinamento no sentido de 
aquisição técnica, assim como, o aprender não se efetua 
enquanto acúmulo de informações e formatação dos corpos, 
das atuações e dos movimentos. No trabalho com performance, 
o performer se abre à instabilidade do presente, e o próprio 
trabalho exige que o performer crie conexões e entre em 
composições com o que acontece, ele faz notar esses pontos 
que são de maior tensão, sendo esses os encontros de forças 
que vão promover afectos da produção estética vinculada ao 
presente e aos acontecimentos.

A potencia educativa que apostamos na performance está 
na abertura à falha, a um desvio, que, em função da vinculação 
com o presente, se exprime como acontecimento e engendra 
outros modos de existência, outras possibilidades de vida, 
remanejando a própria proposta performática e vinculando-a 
à imanência instável da vida. Nesse sentido, a performance 
atua na experimentação dos territórios de vida e nas práticas de 
convívio já estabelecidas, produzindo pequenos espaçamentos 
e pequenos vazamentos, fugas no próprio território, a partir de 

13 - Termo de Gilles Deleuze e Félix Guattari (1995) citado em Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia – vol. I. Afi rmam que a linha de fuga permite explodir 
o que está estratifi cado no interior do próprio processo, fazer vazar o que está organizado e passar a proceder por conexões.
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experiências afetivas na relação do corpo com o mundo e que 
são condição para a invenção de si.

Para pensarmos a performance e a educação vinculadas à 
experimentação e tendo os imprevistos do presente como fonte 
de matéria prima para a criação e problematização dos modos 
de vida nas práticas cotidianas, utilizamos a performance 
Crútero14, apresentada em fevereiro de 2012 no XI Festival de 
Apartamento15 – arte da performance, na cidade de Campinas 
– SP.

A performance Crútero, foi criada pensando o corpo 
vinculado à transmutação e tendo-o como passagem, ponte, 
processo. O corpo na perspectiva colocada pelo ato performativo, 
busca colocar-se em uma prática de experiência limítrofe, com 
um corpo vivo em constante movimento e tensões, composto por 
uma rede móvel e imprevisível de forças e de formas, proposta 
vinculada ao pensamento do corpo em Nietzsche (1999; 2000).16

Arriscando-se em conexões, corpo anárquico, que se faz 
nos fl uxos, constante metamorfose. Corpos-fi ssuras, viscerais, 
intra-úteros, nus e crus. Na possibilidade de constituição, 
mas vivendo o risco do aborto. Perseguido pelo medo de não 
vingar, de não existência. Corpo que nasce das sombras e ali 
jaz. No parto, o risco de toda a gestação não vingar. E o risco 
de vingar.

As proposições acima se constituem como texto de 
apresentação do processo performativo Crútero. O trabalho 
solo desenvolvido a partir de pesquisas corporais, o pensamento 
nietzschiano de corpo e o trabalho Estruturação do Self, obra 
de Lygia Clark17, tem como proposta a utilização do corpo 
da performer, materiais orgânicos como vísceras (fígado de 
boi) e ovos, além de projeções audiovisuais. A performance 

aconteceu na cozinha da casa em que se realizou o XI Festival 
de Apartamento.

Como essa performance ganhou uma funcionalidade como 
analisador educativo frente as práticas cotidianas? 

Crútero se constitui já inicialmente como um 
problematizador da linguagem ao propor como título um termo 
que não existe no dicionário da língua portuguesa e formulado a 
partir da união das palavras: cru e útero. Os elementos e objetos 
utilizados na performance como os ovos e as vísceras atuam 
em uma prática experimental na relação com o corpo nu da 
performer colocados como objetos relacionais18 que atuam na 
abertura do corpo ao encontro com a textura desses materiais.

A apresentação acontece em duas dinâmicas sendo uma 
erótica e outra ligada a processos abortivos. Inicialmente, a 
performer senta-se no chão da cozinha com a projeção de um 
vídeo editado em preto e branco e mudo a partir de cenas eróticas 
do fi lme Behind the Green Door19. Quebra 12 ovos deixando 
a clara escorrer pelo corpo e tendo a separação da gema. A 
textura da clara envolve todo o corpo com uma viscosidade 
que a propicia deslizar pelo chão. O corpo escorregadio já 
não consegue levantar e tentativas incessantes levam o corpo 
à exaustão. O corpo entra em risco e, ao tentar se organizar 
para se por de pé, se desestabiliza, cai, perde os apoios e emite 
sons ofegantes na tentativa frustrada. Assim, o caos se instaura 
frente à busca por apoios de sustentação que não se efetivam.

Essa frustração e incessante busca leva o corpo a 
organizações e confi gurações ainda não vivenciadas. A 
experimentação junto a essa nova textura na pele, na relação 
com a clara e o chão propicia a abertura a novos corpos que 
se confi guram nessas tentativas. A cozinha vai sendo ocupada 

14 - Performance: Juliana Bom-Tempo (Concepção e performer); Cristiano Barbosa (Produção executiva, edição de imagem e câmera); Luciana Ramin (Auxí-
lio técnico).
15 - http://festivaldeapartamento.blogspot.com/
16 - Genealogia da Moral (trad. Paulo César de Souza). São Paulo, Companhia das Letras, 1999 e Assim falou Zaratustra. 11ª ed. Trad. Mário da Silva. Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. 
17 - Rolnik, S. (2006). Lygia Clark da obra ao acontecimento. Catálogo publicado por ocasião da exposição: Lygia Clark, da obra ao acontecimento. Pinaco-
teca do Estado de São Paulo.
18 - Termo utilizado por Lygia Clark para falar dos objetos utilizados na obra Estruturação do Self.
19 - Filme norte americano de 1972 dirigido por Jim Mitchell e Art Mitchell
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por pessoas a observar o processo de tais perdas dos territórios 
corporais e essas passam a compor a apresentação e a emitir 
sons de espasmos, de susto frente aos movimentos bruscos de 
queda do corpo a escorregar. 

Assim, essa performance problematiza as relações cotidianas 
que acontecem na cozinha, as relações corporais com a nudez, 
as relações com os componentes orgânicos com a viscosidade 
das claras, da gema e do fígado, agenciando forças que atingem 
tanto a performer quanto quem assiste. Uma experimentação 
que se processa fora da linguagem, sem organizadores, mas que 
tem os afectos como forças ativas e reativas em busca de outras 
confi gurações dos territórios corporais e eróticos. Sustentação 
e queda se processam em dominações e submissões de forças e 
agenciam afetações aos presentes. 

Enfi m, a performer consegue por instantes se por em pé, 
mesmo em desequilíbrio. Nesse momento, a performer coloca-
se de costas ao público e em um canto da cozinha, tem uma 
sacola nas mãos e rasga-a com os dentes deixando cair, em 
meio a suas pernas fl exionadas, pedaços de carne crua, vísceras. 
Diante dos novos objetos, a performer inicia novo processo 
de experimentação ao colocar as vísceras sob seu corpo. 
Estabelece novas relações com os objetos que caíram de suas 
mãos, se mistura aos pedaços, espalha-os, junta-os deita sobre 
eles, lamenta. Em uma prática de tateio experimenta o que pode 
aquele corpo na reação com a textura das claras misturadas a 
das vísceras cruas. Sangue, vísceras e claras entram em relações 
com o corpo da performer e começam a agenciar um devir 
animal, cheirar e acariciar as partes de carne dispostas no chão.

Havia um gato na casa e este se aproxima das gemas que 
estavam separadas em uma vasilha no chão. Esse acontecimento 
imprevisto não foi ignorado, a performer faz um ruído baixo 
olhando para gato e se aproxima vagarosamente. O gato olha e 
se afasta, sai da cozinha. A performer faz desse acontecimento 
um desfecho para sua atuação. Junta as partes das vísceras e 
coloca na vasilha com as gemas, como se carregasse um corpo 
morto, lentamente se levanta e começa a caminhar pela cozinha 
em direção a porta. Chega à porta e deixa os objetos no chão. 
Fim da performance.

 A abertura ao imprevisto, a vulnerabilidade e ao presente 

compuseram elementos necessários a atuação em Crútero. 
Assim, a performance estava aberta ao inesperado e o utiliza 
como componente da performance, matéria prima para sua 
confi guração estética. O gato, as manifestações do público, 
o transito de pessoas na cozinha atuaram como elementos da 
performance em uma relação de participação na experiência de 
aprendizagem tendo o caos como campo de forças. A questão 
provocada pela performance não nos permite pensar no 
estabilizador do que se quer dizer, mas convoca aos presentes 
a abertura a experiência sensorial. Assim, manifestações vitais 
como as práticas de coito, as experimentações com ovos 
e vísceras, o corpo nu em queda e a atuação performática 
na cozinha, provoca problematizações da sexualidade, das 
práticas que se realizam nos contextos da cozinha, da mulher 
como parturiente, da comida, da conexão com o corpo orgânico 
e com as sensações corporais e provoca novas experimentações 
corporais com perdas de hábitos e confi gurações corpóreas, 
reconectando a vida aos embates de forças próprios dessas 
práticas.
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Resumo

Este artigo descreve e analisa a construção dos signifi cados 
de violência para os professores de uma escola publica mediado 
pelo fi lme “Elefante”, utilizando uma técnica de pesquisa 
qualitativa, entrevistas individuais semi-estruturada e o grupo 
focal sobre o fi lme apresentado como dados. Obtendo assim, 
informações de como as relações dialógicas entre as mídias 
e os professores entrevistados contribuem para a construção 
dos signifi cados em relação ao conceito de violência. Tendo 
como abordagem a psicologia histórico-cultural, analisaremos 
a construção do conceito de violência a partir da linguagem 
oral e cinematográfi ca. O trabalho não só aludiu a importância 
e o enriquecimento tanto das ações da educação construtora de 
uma cultura pautada na educação como forma de socialização, 
mas também como posicionamentos do si-mesmo na cultura. 
Pesquisa fi nanciada pelo edital universal FAPITEC e pela bolsa 
IC CNPq a partir do que os docentes entendem por violência.

Palavras-chave

Conceito; violência; linguagem. 

Abstract

This article describes and analyzes the construction of the 
meanings of violence at a public school teacher mediated by the 
movie “Elephant”, using a qualitative research technique, semi-
structured individual interviews and focus groups about the fi lm 
presented as data. Obtaining information about the dialogical 
relations between media and interviewed teachers, contribute 
to the construction of meanings in relation to the concept of 
violence. With the fundamental approach to historical-cultural 
psychology, language and movies, analyze the construction of 
the concept of violence from the oral language and fi lm. The 
work not only alluded to the importance of both actions and 
enrichment of the education building of a culture based on 
education as a means of socialization, as well as positioning 
the self in culture. Research funded by the edict universal 
FAPITEC and IC CNPq scholarship from what teachers mean 
by violence.

Keywords

Concept; violence; language.
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Introdução

“A leitura do mundo precede a leitura da palavra”.
(Paulo Freire)

Um grupo e várias vozes, línguas, linguagens, 
pensamentos, percepções, decepções, contentamentos, 
expectativas, construções, signifi cados, ressignifi cações, 
olhares, diversas leituras, leituras de mundo, temporalidade. A 
escola, professores, alunos este é o ambiente inicial onde se 
desenvolveu nossa pesquisa, com a perspectiva da construção 
coletiva do conceito de violência com professores em uma 
escola pública da periferia de Aracaju-SE, tomando como 
base a abordagem histórico-cultural Vigotskiana. O estudo 
desenvolve uma analise sobre a construção do conceito e 
signifi cados de violência para os professores. Entendemos que 
ao assistir a um fi lme e compreendê-lo como um processo de 
leitura está articulando conhecimentos, diálogos e ideologias 
de um grupo.

A pesquisa realizada foi fi nanciada pelo edital universal 
FAPITEC/ FUNTEC -06/2009 e pela bolsa IC CNPq, os 
participantes foram 04 professores de uma escola localizada em 
Aracaju, os quais discorreram sobre o conceito de violência, 
situações de agressões tanto físicas como verbais vivenciadas 
pelo docente. 

Desenvolvemos o estudo da construção dos signifi cados de 
violência para os professores, através de entrevistas individuais 
e o fi lme elefante apresentado aos participantes e o grupo focal 
sobre o fi lme. 

Para tanto utilizamos como referencial teórico a teoria 
psicológica histórico-cultural de Vigotski, Luria e Bakhtin, 
articulando os aspectos do pensamento e da linguagem e 
teóricos do cinema e os mecanismos de leitura de um fi lme.  
Vigotski (1993) classifi ca a linguagem como procedimento de 
abstração e generalização que liberta o pensamento do contexto 
perceptual imediato, tornando o individuo capaz de fazer uso de 
suas funções psicológicas, reestruturando a sua ação consciente. 

A representação do mundo em palavras possibilita pelo 
menos uma duplicação do mundo, uma concreta e uma 

abstrata. (Luria, 1987). Como sabemos que a linguagem, 
como a fala, medeia todas as nossas relações, o mundo é 
entendido através de uma leitura simbólica providenciada 
por palavras e conceitos. Segundo Vigotski, o processo de 
construção de conceitos passa por três fases básicas, que estão 
divididos em vários estágios. Durante os primeiros estágios 
de desenvolvimento a criança “agrupa alguns objetos numa 
agregação desorganizada ou amontoada” (Vigotski, 1993, 
p.51). Este período é particularmente marcado por não ter 
nenhum principio norteador deste agrupamento de objetos, 
há o predomínio da percepção infantil. Neste momento o que 
prepondera é a subjetividade dos objetos. 

A segunda fase do processo de construção de conceitos 
se refere ao que Vigotski (1993) intitula de “pensamento 
por complexos”, que é uma composição de objetos isolados 
associam-se na mente da criança não apenas devido às relações 
que de fato existem entre esses objetos. Neste exato momento 
podemos observar uma alteração na forma de pensamento, 
tornando-se este mais avançado. A criança consegue aqui 
ultrapassar sua subjetividade dando lugar as impressões e 
relações objetivas das coisas. “O pensamento por complexos 
já constitui um pensamento coerente e objetivo, embora não 
refl ita as relações objetivas do mesmo modo que o pensamento 
conceitual”. (Vigotski, 1991, p. 53). Nesta fase do processo 
se inicia certa organização, agrupando os objetos tendo um 
propósito, de forma relacional, os objetos agora já não estão 
mais isolados entre si. “Em um complexo, as ligações entre os 
componentes são concretas e factuais e não abstratas e lógicas.” 
(Vigotski, 1989, p. 53). Assim o complexo é um reunir defi nido 
de objetos unidos por ligações factuais. Sendo essas ligações 
consequentes da pratica determinada, imediata, acatando uma 
logica ligada aos fatos presentes, levando a união de elementos.

No período fi nal denominado Complexo de Pseudoconceito, 
que é o período mais próximo da construção de conceitos, 
visto que nesta fase a criança possui capacidade de domínio da 
linguagem verbal, porem não raciocina de forma conceitual, ou 
seja, emprega o instrumento verbal, mas neste momento ainda 
não possui desenvolvimento dos signifi cados, os conceitos das 
palavras empregadas. 
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Trataremos agora da terceira fase pesquisada por Vigotski 
(1993) que estabelece uma segunda consideração do processo, 
onde o autor observa que o movimento inicial da criança dar-
se rumo à abstração, quando a mesma agrupa objetos que 
possuam o que ele chama de “grau máximo de semelhança” 
entre si, este estágio é permutado pelo “agrupamento com 
base em um único atributo” essas concepções são decorrentes 
dos verdadeiros conceitos chamados por Vigotski (1993) de 
“conceitos potenciais”. Os conceitos potenciais podem ser 
formados tanto na esfera do pensamento perceptual como na 
esfera do pensamento prático, voltado para a ação com base em 
impressões semelhantes, no primeiro caso, e em signifi cados 
funcionais semelhantes no segundo. (Vigotski, 1993).

Para Vigotski, um conceito só será construído quando os traços 
abstraídos são recapitulados, resumidos novamente, e este resumo 
tornar-se-á o principal instrumento do pensamento. Através de 
experimentos o autor nos deixa claro o importância fundamental 
e decisivo da palavra na formação do conceito. “O papel decisivo 
nesse processo é desempenhado pela palavra” (Vigotski, 1993, 
p. 68). Desta forma pretendemos aqui estabelecer relações entre 
o que a literatura histórico-cultural afi rma especialmente sobre 
a construção de conceitos, especifi camente em nossa pesquisa 
a construção coletiva do conceito de violência para professores 
mediada pelo fi lme “elefante”.

“O cinema é uma forma de produção artística, sendo 
assim, os fi lmes são ferramentas culturais também capazes 
de infl uenciar na construção dos signifi cados que as pessoas 
criam sobre si e sobre o mundo. São inegáveis as relações 
que se estabelecem entre espectadores e os fi lmes, e que têm 
caráter educativo. Desde que houve a popularização do cinema, 
e posteriormente dos fi lmes assistidos em casa, ver fi lmes 
tornou-se uma prática social importante na formação cultural 
e educacional do individuo” (Borges 2008, p.22). Tendo este 
ponto de vista, desenvolvemos, assim, um trabalho que analisa 
o conceito de violência em professores a partir dos signifi cados 
construídos ao longo da realização do estudo por professores 
do ensino fundamental de uma escola de Aracaju-SE.  

A escolha do fi lme deu-se por abordar o conceito de 
violência na escola e a ação do educador frente a esta 

situação. O fi lme apresenta histórias de personagens que 
vivem realidades e agressões diferenciadas. Verbal ou física as 
agressões acontecem em um mesmo local: a escola. Organizado 
em uma linguagem não linear, com pausas e retrocessos, conta 
um fato que aconteceu nos Estados Unidos Na “Columbine 
High School” mostrando a intolerância e a agressividade desta 
comunidade. 

Destacando a ausência da família na vida de determinados 
alunos o fi lme pontua a difi culdade de diálogo de pais e fi lhos.  
O fi lme é uma sucessão de imagens paradas que, apresentadas 
em rápida sucessão de tempo, provocam a ilusão de ótica do 
movimento. Bem mais do que uma ilusão de ótica, pode-se 
dizer de uma ilusão da vida, porque este mecanismo pode 
provocar no espectador a comparação de sua vida ou de 
vivenciar a história desenvolvida pelo enredo do fi lme como 
sendo sua. 

Ouvimos muito falar de violência na escola, nos jornais em 
televisão nas mídias, mas ao assistir a um fi lme remontamos 
passo a passo uma história e mergulhamos em um conjunto de 
informações organizado em uma linguagem específi ca, a do 
cinema, e que nos faz sentir como se estivéssemos no momento 
de cada ação. O cineasta russo Eisenstein dizia que os fi lmes 
têm a missão de fazer seu relato não apenas com coerência e 
lógica, mas, sobretudo, com o máximo de emoção. E o fi lme 
Elefante traduz esta mensagem. 

Quando Bernardet (2004) defi ne cinema, destaca que o que 
impressiona é a sua semelhança com a realidade representada. 
O que faz do cinema uma forma de espetáculo é a sua 
semelhança com o real, ou seja, a sua não-espetacularidade. 
O que faz um meio de espetáculos é a forma de contar o que 
não deveria ser espetáculo de um ponto de vista cotidiano. Sua 
história começa com a possibilidade da reprodutividade do real 
e não com a história fi ccional; em outros momentos, é a sua 
possibilidade de contar o cotidiano como uma fi cção que marca 
sua expressividade moderna. Enfi m, é esse misto de realidade 
que se transforma na fi cção e vice-versa que faz o cinema.” 
(B0rges 2008, p.03). 

O autor destaca o cinema como a arte do real.  “Não era 
uma arte qualquer. Reproduzia a vida tal como ela é - pelo 
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menos essa era a ilusão» (Bernardet, 2004, p.15).
Cabe ressaltar, porém, que a «imagem cinematográfi ca não 

reproduz realmente a visão humana» (p.17), se diferencia em 
cores, formas e perspectivas, mas o que está em jogo é o poder 
que o fi lme tem de garantir aos espectadores o convencimento 
de que estão em frente ao «movimento da vida”, como coloca o 
autor: a vida também é uma ilusão. 

Dessa forma através da assistência do fi lme analisamos 
a construção do conceito e signifi cados de violência para 
os professores. Sabemos hoje que a violência acontece em 
vários âmbitos não só na escola, mas nas ruas, em casa, enfi m 
está presente em diversos lugares. A discriminação racial, a 
diversidade cultural, temas bastante abordados no fi lme, é 
considerado também um ato de violência onde muitas pessoas 
perdem suas vidas, tanto no aspecto físico como no social por 
causa deste tipo de violência. A segurança, contrapondo a ideia 
de violência, para o ser humano carrega consigo uma série de 
signifi cados. 

Segurança está ligado à preservação da vida, mas também 
do lugar conseguido em uma sociedade em que a luta se 
caracteriza, muito mais pela conquista de bens e valores do que 
pela sua possibilidade de viver em coletividade de uma forma 
harmoniosa. 

Para Peralva (1995), a defi nição de violência não é uma tarefa 
fácil, ate porque na própria teoria da violência, não se encontra 
resposta satisfatória, no sentido a contemplar todas as variáveis 
que contribuem ou interferem para a prática da violência. Ainda 
que seja difícil defi nir violência, ela é sentida cotidianamente. 
Nos relatos individuais, nos noticiários, na sensação de 
fragilidade que assusta cada vez mais o país e o mundo. Se no 
Brasil, justifi ca-se a violência pela falta de políticas públicas 
efi cazes para combatê-la ou pela diversidade econômica vivida 
no país, em outros lugares, outras causas se evidenciam, como a 
luta pelos territórios, a luta política ou a religiosa. 

O que objetivamos em nosso trabalho

Nosso trabalho teve como objetivo identifi car e analisar 
o conceito cotidiano de violência em professores a partir dos 

signifi cados construídos em entrevistas individuais e por fi lme 
que apresente situações de violências em escolas. 

Como fi zemos nosso estudo?

Estabelecemos o primeiro contato com a Instituição 
Pública de Ensino fundamental do 1º ao 5ºano, com uma das 
Coordenadoras pedagógicas, a quem expomos em linha geral a 
proposta da pesquisa em seguida agendou-se uma data posterior 
para apresentarmos a todo staff da instituição o projeto de 
pesquisa na integra.

A pesquisa teve como participantes 04 professoras (Marta, 
Rosa, Margarida e Valeria), de uma escola da periferia da cidade 
de Aracaju-SE, que aderiram à pesquisa voluntariamente. 
Para realização da mesma utilizamos os seguintes materiais: 
03gravadores, uma câmera fi lmadora e o DVD do fi lme 
“Elefante”. O ambiente onde transcorreu a pesquisa foi na 
própria Escola que aqui denominaremos de “Escola Diamante”, 
onde utilizamos para assistência do fi lme a sala de vídeo 
contendo cadeiras e carteiras escolares, TV “29” e aparelho de 
DVD.

Nesta pesquisa utilizamos a metodologia qualitativa para 
construção dos dados baseadas nos pressupostos histórico-
culturais e do dialogismo, envolvendo os processos de 
construção do conceito de violência, usando entrevistas 
semiestruturadas individuais com os professores onde estes 
discorreram sobre o conceito de violência e historias de vidas 
onde essas foram gravadas, as entrevistas transcorreram em 
cerca de vinte e cinco minutos cada uma delas, logo após 
fi zemos a assistência do fi lme Elefante, O fi lme apresenta 
histórias de personagens que vivem realidades e agressões 
diferenciadas.

Organizado em uma linguagem não linear, com pausas e 
retrocessos, conta um fato que aconteceu nos Estados Unidos 
Na “Columbine High School” mostrando a intolerância e 
a agressividade desta comunidade. Destacando a ausência 
da família na vida de determinados alunos o fi lme também 
pontua a difi culdade de diálogo de pais e fi lhos todos os 
fatos acontecem em um mesmo local: a escola. Logo após a 
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assistência do fi lme desenvolvemos o grupo focal coordenado 
pelas pesquisadoras. A análise dos dados foi feita a partir da 
transcrição das entrevistas individuais gravadas, os gravadores 
foram estrategicamente posicionados em diferentes locais da 
sala.

 As gravações totalizaram aproximadamente 1h. Todas 
as entrevistas seguiram a mesma metodologia de análise, 
utilizamos a análise temática por meio da análise dialógica da 
conversação adaptada à psicologia (Myers, 2000; Pentecorvo, 
Ajello & Zuchermaglio, 2005). Inicialmente, foi feita a 
transcrição literal das entrevistas. A partir das transcrições foram 
identifi cados os temas desenvolvidos nos turnos de fala, as 
alternâncias das falas dos componentes do grupo e os subtemas 
que melhor caracterizam cada etapa do discurso. Foram 
construídos os mapas de signifi cados onde conteve as relações 
das interações linguísticas que evidenciaram o conhecimento 
construído pelo grupo. Após a análise temática das entrevistas, 
foram selecionados alguns episódios da conversação e foi feito 
análise dos diálogos com o objetivo de analisar o processo de 
construção dos signifi cados durante as entrevistas.

Entrelaçamento de linguagens: cinema e narrativas sobre 
a vida

O Grupo Focal ocorreu na sala de vídeo da instituição 
onde desenvolvemos o estudo. Para desenvolvimento do 
(GF) 2 os professores se acomodaram nas cadeiras que 
estavam estrategicamente dispostas em forma de “U” pelos 
pesquisadores, para que a câmera fi lmadora atingisse todos      
os ângulos necessários para a fi lmagem, ou seja, para que 
pudesse fi lmar todos os participantes do grupo, para que 
posterior análise dialógica da conversação fosse desenvolvida 
efi cazmente identifi cando percepções, sentimentos, atitudes e 
ideias dos participantes a respeito do conceito de violência. A 
moderadora conduziu várias perguntas ao grupo estimulando a 
discussão e proporcionando a interação dos participantes. 

Percebemos através da fi lmagem que as professoras 
expressaram suas opiniões sobre a mídia apresentada como 
também fi zeram relação da violência com as suas histórias de 
vida pessoal e profi ssional, indo e vindo de fatos passados e 
presente. Alguns participantes do (GF) se posicionavam em 
alguns momentos sobre determinados aspectos da discussão e 
em outros momentos silenciavam expressando uma reavaliação 
e em momentos seguintes abordavam o mesmo assunto, mas 
agora com outro posicionamento. Assim, percebemos os 
aspectos valorativos e normativos do grupo, bem como os 
signifi cados para a construção dos conceitos de violência. 
Logo, construímos o mapa de signifi cados contendo as relações 
das interações linguísticas que evidenciam o conhecimento 
construído pelo grupo.

Segundo o objetivo do trabalho “analisar o conceito cotidiano 
de violência em professores a partir dos signifi cados construídos 
em entrevistas individuais e por fi lmes que apresentam 
situações de violência em escola”, podemos perceber através 
das entrevistas e discussão no (GF) após a assistência do fi lme. 
Foram feitas as transcrições das narrativas e foram defi nidos os 
temas e subtemas que estavam articulando a narrativa de cada 
momento dialógico, a partir dai foram construídos os mapas 
dos signifi cados e assim analisando as relações das interações 
verbais que evidenciaram o conhecimento construído pelo 
grupo.

Os signifi cados construídos pelos professores foram 
organizados em três grandes tópicos: Mídia, Família, Professor/
aluno – de acordo com o mapa semiótico construído a partir das 
análises das falas do (GF). Os temas encontrados nas analises 
do (GF), revelam os signifi cados que participam da construção 
do conceito de violência em professores durante as discussões 
sobre o fi lme. Abaixo o mapa semiótico construído a partir dos 
temas das conversações no grupo focal.

2 - GF - Grupo focal é um grupo de discussão. Nesta pesquisa te o propósito de construir os signifi cados coletivos do conceito de violência de professoras em 
uma escola da rede pública.
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Mídia: a suas infl uências e semelhanças na construção do 
conceito de violência: Vida real X fi ctício

O fi lme foi uma das mediações da construção do conceito 
de violência neste trabalho. A mediação é toda intervenção de 
um terceiro elemento que possibilite a interação entre os termos 
de uma relação. (Vigotski, 2000, p.38)

O primeiro questionamento direcionado ao grupo foi o 
que acharam do fi lme, e nas falas fi cou representado por: uma 
rejeição ao fi lme, a angústia, semelhança do fi lme com o caso 
de Realengo3. Essas representações foram identifi cadas nas 
falas transcritas e analisadas, explicitas na seguinte afi rmação: 

Eu condeno esse tipo de fi lme é uma coisa que me 
angustia muito com o propósito de vê morte eu nem 
assisto, então eu condeno e acho que não deveria existir 
fi lmes de violência porque mentes fracas eles copiam. 
(Professora Marta) 

Essas representações do fi lme para a professora citada 
acima trás consigo um signifi cado que ao assistir o fi lme vai 
estimular a criança a praticar uma ação de violência. Não vê a 
pratica de assistir fi lme como um pratica cultural e como uma 
possível construção do conhecimento. Através das analises do 
mapa semiótico podemos perceber as interações dialógicas no 
grupo e os diversos posicionamento. Através das analises dos 

mapas identifi camos que a professora Rosa coloca mais alguns 
fatores que pode infl uenciar a criança.

Eu acho que num é só uma questão do fi lme porque 
hoje em dia os desenhos da criança estão tudo com 
violência... Ate nem pela maldade em si acha aquilo 
bonitinho ai quando vai crescendo já vai se acostumando 
com isso.  (Professora Rosa)

O processo de mediação auxilia a criança na utilização 
de suas operações mentais, possibilita a aquisição e o uso dos 
signos e instrumentos sociais, criando novas modalidades 
de pensamento. É preciso ter claro que, ao se deparar com 
conceitos desconhecidos, cientifi camente elaborados, a criança 
se atém aos conceitos já formados e internalizados buscando 
aproximá-los entre si, ressignifi cá-los.

Já a professora Valeria usa o fi lme como um mediador 
para uma construção do conhecimento, mas que só poderá ser 
utilizado em outras instancias e não nas escolas, explicita na 
afi rmação: 

Eu acho que seria um fi lme totalmente inadequado pra 
uma faixa etária ate adolescência eu acho um fi lme 
pro curso de formação de professores ou pro trabalho 
acadêmico como vocês estão fazendo é uma coisa né? 
(Professora Valeria)

Ela não concorda que o fi lme seja utilizado como um 
instrumento de mediação de aprendizagem para o aluno, pelo 
o fato do fi lme conter cenas de violência, mas não percebe que 
no fi lme tem vários outros aspectos a serem trabalhados, tais 
como: As diversas relações, professor-aluno, professor-família, 
aluno-aluno, comunidade, sistema escola dentre outros. 

Na sequência das analise detectamos que a professora 
Marta construiu, pois ela cita acima que o fi lme irá infl uência 
a ação da criança e no decorre da analise fi cou explicito na fala 
da mesma que: 

3 -  O caso de Realengo foi um ato violento ocorrido em 07 de abril de 2011 no Brasil em uma escola do Rio de Janeiro onde um homem invadiu a escola 
armado com dois revólveres e começou a atirar contra os alunos, matando doze deles, com idade entre 12 e 14anos.
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Se a gente volta pra esse fi lme aqui a gente vê que o que 
leva o aluno a pratica esses atos de violência é o que 
eles já trazem de lá de fora então é do nada ah eles fez 
esse menino tão bem comportado né? É aquele calmo é 
aquele sereno aquele tranquilo. (Professora Marta)

Para Bakhtin (2004), o nosso discurso é composto do eu 
e dos outros, pois, estamos repletos pelas diversas vozes, será 
sempre ou eu e as várias vozes nos constituindo nas interações 
sociais.

Mais adiante com as relações dialógicas a professora Marta 
relata ter medo que o aluno se identifi que com os personagens 
do fi lme e pratique o ato de violência contra o seu próprio 
professor:

Ai faz medo é numa hora dessa é uma criança dessa 
assiste um fi lme desse pensa e programa ah menino de 
cinco anos matando o professor né?  (Professora Marta)

Família: a contribuição para a construção do conceito de 
violência.  Falta de limites e família do Brasil X família 
EUA 

A falta de limites dos fi lhos foi um dos temas mais recorrentes 
na fala dos professores a formação familiar é fundamental para 
o desenvolvimento comportamental da criança, gerando ou não 
ato de violência, pois a criança imita o adulto em algumas fases 
do desenvolvimento humano. No entanto fi ca explicito na fala 
da participante: 

...extremamente preconceituoso mais e so são valores 
que ele traz de casa [ ] porque quando você vai conversar 
com ele já tem opinião formada (Professora Valeria)

“Na criança em desenvolvimento, as primeiras relações 
sociais e as primeiras exposições a um sistema linguístico (de 
signifi cado especial) determinam as formas de sua atividade 
mental». (Luria, 1994, p.23). Durante o desenvolvimento 
infantil desde o nascimento, a criança está em contato com 
produtos historicamente construídos pela sociedade, através 

da interação com o meio a criança estabelece relações com 
objetos mediados por adultos, sendo a linguagem o mais 
forte instrumento mediador de análise da realidade e de suma 
importância para o desenvolvimento conceitual do indivíduo, 
por ser a palavra uma generalização que constitui segundo 
Vigotski um ato verbal de pensamento.

Família do Brasil VS família EUA 

A partir da assistência do fi lme no grupo focal as 
participantes relataram que o modelo família apresentada no 
fi lme transcorrido no EUA é muito diferente do Brasil, pois 
alegam que nos EUA não há de fato uma relação entre pais 
e fi lhos que é colocada na fala das professoras, em relação ao 
fi lme:

Esses casos acontecem muito né em vários colégios 
lá então a família é como se pequeno ele tivesse tem 
um certo cuidado mais chega um ponto que eles 
não sustentar aquele grude a gente tem uma historia 
diferente de família então eles chegam nessa idade e 
cada um tem eu tomar seu rumo e eles fi cam muito 
distantes num tem assim eu vejo muita diferença a 
família no Brasil por exemplo ela ainda tem um laço 
muito grande (Professor Margarida)

Para Vigotski (1993) o a adulto é um mediador no processo 
de desenvolvimento da criança apropriando-as do conhecimento 
através de instrumentos.

Relação Professor -Aluno

O que foi relatado pelas participantes é que o professor é visto 
na sociedade como o salvador tendo que prever e solucionar os 
problemas dos alunos que muitas das vezes não é o seu papel. 
A crença de que para ser um bom professor é necessário apenas 
gostar de ensinar, não é o sufi ciente. De acordo com Libâneo 
(1994) partindo do senso comum algumas pessoas pensam 
que o desempenho satisfatório do professor na sala de aula 
depende de vocação natural ou somente da experiência prática, 
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descartando a teoria.   No entanto as  entrevistadas  são todas  
formadas  e  tendo  assim  uma  pratica pedagógica, mas fi cou 
evidenciado nas falas que é necessários outros profi ssionais 
para que haja um progresso no ambiente escola explícita na 
afi rmação:

A gente num tem tempo nem tempo nem experiência de 
um psicólogo ou de um assistente social num adianta 
eu entrar na sua área não psicopedagogo num pode 
entra na área do psicólogo não psicopedagogo ta ali 
pra descobre os problemas de estudo e o psicólogo 
pra trabalhar o emocional muitas das vezes a gente 
faz esse papel certo ou errado mais voluntário a gente 
tenta entendeu a agressividade a gente consegui dessa 
maneira a gente consegue resolver e ate a questão tenta 
(Professora Marta)

Fato como estes citados fazem com que os professores se 
constranjam ou se sintam agredidos, o que é uma violência por 
não pode ajudar o solucionar uma difi culdade do aluno. 

...eu fi co assim com a consciência eu num sei se é 
consciência mais assim que eu pude fazer ate aonde eu 
não pude fazer por que entendeu? Existiria teria que 
ter o que mais teria que ter um apoio psicológico que 
eu não pude dar eu não tenho estrutura pra isso eu não 
tenho conhecimento (Professora Margarida)

Considerações fi nais

Em suma, o presente estudo sublinha a importância de se 
considerar as relações entre o que a literatura a partir de um 
ponto de vista da psicologia histórico-cultural afi rma sobre a 
construção de conceitos, em nosso caso o conceito de violência 
para professores. O fi lme participa como um instrumento de 
mediação semiótica para a construção deste conceito, como um 
produto cultural, pois através dele os professores construíram 
os signifi cados de violência, não apenas percebendo como 
uma agressão física ou verbal entre alunos e professores, mas 
em relação a seu posicionamento de professor, questionando 

também o respeito a essa classe de profi ssional. Apesar de o 
fi lme ter sido produzido em outra realidade, a dos EUA, as 
participantes se identifi caram e se compararam fazendo parte de 
cada ação das personagens, possibilitando, através da interação 
dialógica, criar novas estratégias para atuarem em sala de aula 
para relação entre professor-aluno, família e escola. O fi lme, 
então, propiciou aos professores dialogarem com outras facetas 
do conceito de violência e, a partir de suas comparações com 
as situações vividas e compartilhadas no grupo, reorganizaram 
novas formas de entender a violência, trazendo para si e para os 
outros do grupo uma tomada de consciência sobre a violência 
na escola.
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ENTRE GESTOS E PRÁTICAS DE LEITURA: 
HISTÓRIAS DE TRÊS LEITORAS EXCLUÍDAS DA CULTURA ESCRITA 

Ana Maria Esteves Bortolanza1

Resumo

Este artigo é um recorte da tese de doutorado defendida 
em 2010 e tem como objetivo analisar gestos de leitura de três 
meninas com síndrome de Down, que frequentavam um Centro 
de Referência para pessoas com síndrome de Down. A pesquisa 
qualitativa, de caráter etnográfi co, foi desenvolvida por meio 
de entrevistas, observações e registros fotográfi cos. A análise 
dos dados levantados mostrou a necessidade que essas meninas 
tinham de se inserirem na cultura escrita, embora seus gestos de 
leitura passassem despercebidos por professores, terapeutas e 
mães, no Centro de Referência. O estudo mostra que a inclusão 
no processo de escolaridade não garante o acesso pleno à cultura 
escrita, pois embora frequentassem o Centro de Referência há 
cerca de uma década, seus gestos de leitura pareciam não ter 
visibilidade para aquelas que as ensinam a ler, o que difi cultava 
o desenvolvimento de práticas de leitura em diferentes suportes 
e gêneros textuais, isto é, sua inclusão plena na cultura escrita.

Palavras-chave

Inclusão/exclusão; cultura escrita; práticas de leitura; 
síndrome de Down. 

Abstract

This article begin with a doctoral thesis, the aim is to 
analyse the reading gestures of three girls who were attending 
a Reference Centre for children, youth and adults with Down 
syndrome, highlighting the need that these girls had to fi t 
into the writing culture, although their reading gestures were 
unnoticed by teachers, therapists and mothers. The study shows 
that inclusion in the educational process does not guarantee full 
access to written culture because although they remained in 
school and in the Reference Centre for nearly a decade, their 
reading gestures seemed to have no visibility to those who teach 
reading and its practices, making diffi cult the development 
of reading practices, in different media and text genders, i.e., 
its full inclusion in the writing culture. A qualitative research 
of ethnographic character was developed in a Reference 
Center and conducted through interviews, observations and 
photographic records. 

Keywords

Inclusion/exclusion; written culture; reading practices; 
Down syndrome.

1 - Docente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Uberaba, o email para contato é amebortolanza@uol.com.br.
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Assistimos desde os anos de 1990 mudanças nas políticas de 
inclusão para diferentes grupos sociais, entre as quais pessoas 
com defi ciência. Essas políticas têm como ponto de partida 
os pressupostos internacionais, cujos discursos enfatizam os 
direitos educacionais e sociais, apontando para a equidade de 
oportunidades, embora não garantam igualdade de condições. 
Somos todos cidadãos, mas nosso sucesso ou fracasso é visto 
como uma questão de responsabilidade individual. Embora, 
as políticas públicas de inclusão tenham-se ampliado, o 
processo de exclusão continua, uma vez que não se garante 
condições para a integração e a mobilidade social de pessoas 
com defi ciência na vida produtiva. Os gestos de leitura das 
três meninas com síndrome de Down analisados neste artigo 
são exemplos do contraditório processo de inclusão/exclusão 
escolar. Mesmo tendo acesso à escola pública e a um centro de 
referência para pessoas com síndrome de Down, essas meninas 
foram alfabetizadas, mas não inseridas na cultura escrita. 

Segundo Pletsch (2011, p. 1) trata-se da exclusão intra-
escolar: “a realidade vivida por milhares de alunos que tem 
garantido o acesso à escola pública, mas continuam sendo 
excluídos do acesso aos saberes e bens culturais historicamente 
produzidos”. As meninas entrevistadas para este estudo, assim 
como tantos outros jovens com síndrome de Down, estavam na 
escola, incluídas no processo escolar, mas excluídas do acesso 
à cultura escrita em sua diversidade de suportes e gêneros 
textuais.

Introdução

Para tratar dessa aparente inclusão que falseia a exclusão 
intra-escolar, este artigo faz um recorte da tese de doutorado2 
e se propõe a analisar os gestos de leitura de Jane (18), Dânia 
(16) e Andréa (17)3. Nas primeiras observações realizadas no 
Centro de Referência Down (CRD), conheci as três meninas 

e percebi seus gestos de leitura, aparentemente invisíveis 
para professora, terapeutas e mães. Nessas observações ainda 
informais, pareceu-me que esses gestos não tinham visibilidade 
e, consequentemente, o ensino da leitura e da escrita no CRD 
parecia não contemplar suas necessidades de inclusão no 
mundo da cultura escrita.

Instalada uma problemática que não fora inicialmente 
prevista no projeto de pesquisa, acrescentei à pesquisa as 
entrevistas com as três meninas e as observei nas atividades 
pedagógicas e terapêuticas das quais participavam no CRD. As 
entrevistas foram realizadas em suas casas e acompanhadas pelas 
mães que podiam intervir quando solicitadas pela pesquisadora 
ou pela fi lha, ou ainda quando entendessem que deveriam 
acrescentar alguma informação necessária. Entrevistá-las no 
espaço familiar possibilitou observar os lugares de leitura, os 
materiais escritos que constituíam suas referências de leitura, 
os suportes utilizados, enfi m suas maneiras de ler no cotidiano. 

Inicialmente conceituo “gestos” e “práticas” de leitura na 
perspectiva da história cultural. Para Chartier (2009, p.178-
179), “a leitura é sempre uma prática encarnada em gestos, 
espaços, hábitos.”. Por isso, “uma história das maneiras de 
ler deve identifi car as disposições específi cas que distinguem 
as comunidades leitoras e as tradições de leitura.” Contrastes 
que se evidenciam nas competências de leitura, isto é, nas 
relações dos leitores com o escrito e as formas textuais ou 
tipográfi cas. Contraste nas normas de leitura que caracterizam 
cada comunidade leitora ao se apropriarem diferentemente dos 
livros, das maneiras de ler e dos procedimentos de interpretação. 
Finalmente, contrastes nas expectativas e interesses que 
mobilizam grupos de leitores para diferentes práticas de leitura. 

A concepção de linguagem aqui empregada remete à teoria 
de enunciação de Bakhtin (1992), para quem a linguagem se 
funda na interação entre os homens, na forma concreta de 
enunciados produzidos num contexto social, portanto no diálogo 

2 - O artigo é parte da tese de doutorado “Entre gestos e práticas: leituras de mães, professores e meninas de um Centro de Referência Down”, defendida em 
2010, na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), campus de Marília, sob orientação do professor Dr. Dagoberto Buim Arena. 
3 - Para preservar a identidades das meninas entrevistadas foram atribuídos pseudônimos de Clara, Dânia e Andréa. Também o nome atribuído ao Centro de 
Referência Down é fi ctício para preservar a identidade da instituição. 



ENTRE GESTOS E PRÁTICAS DE LEITURA: HISTÓRIAS DE TRÊS LEITORAS EXCLUÍDAS DA CULTURA ESCRITA

473LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

entre as pessoas. Nesta perspectiva as entrevistas constituíram-
se momentos de interação social onde a linguagem, dialógica 
por sua natureza, foi fundamental para a interação entre a 
pesquisadora e as meninas entrevistadas. Quanto à síndrome 
de Down, busco na teoria histórico-cultural os conceitos que 
tratam da relação entre defi ciência e linguagem. Para Padilha 
(2005, p. 2) o domínio da linguagem escrita pode contribuir 
para “empurrar a barra que separa o normal do patológico”. 
Assim compreender as experiências de leitura e escrita de 
crianças e jovens com síndrome de Down é condição sine qua 
non para pensar o ensino da leitura e da escrita que garanta a 
inclusão no mundo da cultura escrita. 

De acordo com Vygotsky (1997, p. 12) “a criança cujo 
desenvolvimento está comprometido pelo defeito não é 
simplesmente uma criança menos desenvolvida que outras 
crianças da mesma idade, senão desenvolvida de outro modo”, 
pois não se trata de uma questão quantitativa, mas qualitativa. 
A tese central de defectologia de Vygotsky (1997, p.16) vê 
o defeito como estímulo para elaborar uma compensação, 
pois “junto com os defeitos orgânicos estão dadas as forças, 
as tendências, as aspirações para superá-lo ou nivelá-lo”. 
Mas é a história do desenvolvimento cultural da criança que 
constitui a questão fundamental para pensar a síndrome de 
Down, pois, se na criança sem defi ciência o desenvolvimento 
biológico e cultural se fundem um no outro “à medida que o 
desenvolvimento orgânico se realiza em um meio cultural, e 
vai se transformando em um processo biológico historicamente 
condicionado”; na criança com alguma defi ciência é diferente, 
essa fusão não se realiza, os dois planos de desenvolvimento, o 
orgânico e o cultural, divergem em função do defeito orgânico 
(VYGOTSKY, 1997, p. 26). 

Ao analisar os gestos de leitura das meninas Jane, Dânia e 
Andréa, optei por abordar seus gestos de leitura em três tópicos: 
o primeiro apresenta uma análise das possíveis pré-histórias 
da linguagem escrita de Jane, Dânia e Andréa; o segundo 
trata sobre o processo de apropriação da leitura, por meio da 
descrição dos objetos de leitura, escritos e maneiras da ler das 
meninas; o terceiro apresenta os suportes e gêneros textuais em 
que as meninas se apoiavam para realizar suas leituras. 

1. A pré-história da linguagem escrita das meninas

O desenvolvimento da linguagem escrita está relacionado ao 
domínio do sistema externo de meios elaborados e estruturados 
no processo de desenvolvimento cultural da humanidade. 
Portanto, para que a linguagem escrita da humanidade se 
torne a linguagem escrita da criança são necessários processos 
complexos de desenvolvimento, isto é, a aquisição da escrita 
resulta de um longo processo de desenvolvimento das funções 
superiores do comportamento infantil: é a pré-história da 
linguagem escrita que começa com a escrita no ar, com o gesto 
da criança. Para chegar ao signo escrito, a criança passa pelo 
desenho e pelo faz-de-conta. A representação simbólica no faz-
de-conta e no desenho é uma forma de linguagem que antecede a 
linguagem escrita. Portanto, a pré-história do desenvolvimento 
da criança começa com o gesto, os primeiros signos visuais 
dos quais nasce a linguagem, passa pelo desenho e pelo faz-de-
conta para chegar à linguagem escrita. (VYGOTSKY, 2000).

Segundo Luria (1988, p. 144), nessa pré-história individual, 
a criança desenvolve técnicas primitivas semelhantes à escrita 
que se perdem “assim que a escola proporciona à criança um 
sistema de signos padronizado e econômico, culturalmente 
elaborado”. O desenvolvimento da escrita na criança percorre 
uma trajetória: “linhas e rabiscos são substituídos por fi guras 
e imagens, e estes dão lugar a signos.” (LURIA, 1988, p. 
161). Ao utilizar pictogramas, isto é, uma forma de escrita que 
representa o conteúdo por meio do registro de uma idéia, a 
criança descobre a natureza instrumental de tal escrita e elabora 
seu próprio sistema de marcas expressivas, por meio das quais 
é capaz de transformar todo o processo de recordação.  

Jane, Dânia e Andréa realizavam espontaneamente 
atividades que evidenciavam sua pré-história da pré-linguagem 
escrita. Possivelmente, movidas pelas difi culdades de 
apropriação da linguagem escrita e, principalmente, por estarem 
expostas às práticas escolares de leitura que não respondiam às 
suas necessidades, tenham prolongado para a adolescência as 
atividades de desenhar e brincar próprias da pré-escrita infantil. 
Um exemplo disso são os bilhetes que escreviam, continham 
mais desenhos que palavras, lembrando os relatos gráfi cos de 
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que fala Vygotsky ao tratar da pré-história da linguagem escrita. 
No desenho abaixo, Jane e a mãe aparecem unidas por um 

coração sorridente, que parece expressar os sentimentos que as 
une. Acima do desenho, Jane escreveu em caixa alta: “você a 
mãe. dia mãe”, indicando que se tratava de uma mensagem para 
sua mãe no dia das mães.

DESENHO DE JANE 

 
Nos atendimentos pedagógicos do CRD, as atividades 

de desenhar, recortar, colar eram frequentemente vinculadas 
às atividades de linguagem verbal. É possível que isso tenha 
contribuído para que as meninas substituíssem as atividades 
de linguagem escrita por atividades de linguagem não-verbal, 
como os recortes, as colagens e os desenhos que faziam em sala 
de aula e fora dela. 

Em uma das observações no atendimento pedagógico, 
Dânia me falou, sussurrando aos meus ouvidos para não 

atrapalhar a aula, que tinha “sete cartinhas vazias”. Durante sua 
entrevista, explicou que as cartas eram vazias porque não havia 
nada escrito; dentro dos envelopes, apenas uma folha de papel 
com desenhos. Dânia não dominara o gênero epistolar, então 
fabricava envelopes artesanais e dentro guardava uma folha 
desenhada. Ela sabia que os desenhos não substituíam o texto 
escrito, por isso dizia que as cartas estavam “vazias”. 

A imagem seguinte é um exemplo da escrita pictográfi ca de 
Dânia. As duas fi guras representam o namorado e ela, entre eles 
três corações simbolizando o sentimento de amor. O sol sorri, 
anunciando o dia ensolarado, embora caíssem pingos de chuva. 
Flores imensas cercam o casal. Dânia me explicou o sentido 
que atribuíra ao seu desenho, dizendo que era “romântico para 
casar”.

 
DESENHO DE DÂNIA. 

Quanto aos jogos como uma das etapas na pré-história da 
linguagem escrita, Vygotsky (2000), afi rma que o segundo 
momento de formação genética entre o gesto e a linguagem 
escrita aponta para os jogos infantis. O jogo simbólico infantil 
constitui um sistema de linguagem complexo que por meio dos 
gestos estabelece o signifi cado das diversas brincadeiras. Assim 
como o desenho, o jogo vai se transformando e o signifi cado se 
desloca para os objetos que começam a representar relações 
convencionais, sem seus gestos correspondentes. 
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Andréa brincava de escolinha e Jane, com sua boneca 
cantora. Nesses jogos dramáticos vivenciavam situações 
do cotidiano em que imitavam os adultos. As brincadeiras 
sugeriam que ambas experenciavam situações da pré-
história da linguagem escrita. Jane, ao desempenhar o papel 
de mãe da boneca Lupita; Andréa, como professora de suas 
bonecas. As meninas desempenhavam papéis que aprendiam 
observando os adultos a sua volta, mães e professoras. A 
mãe de Andréa, ao relatar as difi culdades da fi lha para se 
comunicar verbalmente, apontou o faz-de-conta como um 
instrumento que parecia favorecer o desenvolvimento da 
linguagem de sua fi lha. 

Assim como Jane, Andréa discursava para si mesma e 
era também o outro na interlocução; havia interação entre ela 
e as bonecas/alunas que se manifestavam na forma concreta 
de enunciados. O depoimento da mãe de Andréa explicita o 
diálogo da fi lha com as bonecas.

E ela fala: “fulana, é assim, assim, não, é assim, assim 
e assim”. Andréa, quem está com você? Ela fala: “eu 
estou sozinha”. Pior que ela faz voz de outra criança e 
eu fi co imaginando que ela está com criança aqui [no 
quarto]. Aí eu venho de ponta de pé, especular o que 
ela está fazendo, e ela aqui, nessa lousinha...
Abria a cartilha, abria uma revista, e copiava tudo ali. 
E falava: “não fulano, é isso, isso aqui é aquilo, isso 
aqui é não sei o quê”. Falava nome, inventava nome 
como se fosse ela a professora, na imaginação dela 
tinha um monte de aluna pra ela dar aula. (mãe de 
Andréa).

Andréa expressava-se sem difi culdades com as bonecas, 
o que não ocorria nas situações reais de comunicação verbal. 
Parecia haver um bloqueio de linguagem, superado no faz-de-
conta.

No segundo tópico são apresentados os objetos de leitura, 
as maneiras de ler, os suportes de leitura, escritos que as 
meninas usavam no cotidiano, expressando claramente o desejo 
de se inserirem plenamente na cultura escrita no processo de 
apropriação da leitura.

2. Processo de apropriação da leitura: objetos de leitura, 
escritos e maneiras de ler

Jane, Dânia e Andréa tinham descoberto que podiam 
desenhar as palavras, contudo realizavam mecanicamente as 
tarefas de escrita e de leitura, pois vinham sendo constantemente 
treinadas para a decifração do código alfabético, no CRD, na 
escola e em casa.

 No quarto de Jane havia muitos escritos: mural com 
legendas, papéis colados nas paredes, adesivos no computador, 
livros e revistas no guarda-roupa. Em uma gaveta da cama estavam 
guardados escritos em sacolas e mochilas – álbuns, cartões, 
agenda, bilhetes e pôsteres, letras de músicas e escritos autorais – 
impressos e manuscritos em diferentes suportes e gêneros textuais, 
objetos de leitura com os quais Jane interagia no cotidiano.

A ESCRITA DE JANE.

Em sua agenda, uma escrita não-convencional revelava 
sua necessidade de dominar a escrita alfabética. Sabendo que 
a escrita se desenha nas linhas, ela fazia um traçado que a 
imitava, preenchendo as folhas em branco, provavelmente para 
representar a escrita alfabética.

 Dânia também guardava seus escritos no quarto, a 
maioria em papel sulfi te, com recortes de revistas. Para as 
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colagens, ela utilizava também papel de presente ou usava 
adesivos prontos. Assim como Jane, copiava fi guras que 
coloria e juntava a palavras soltas recortadas des revistas. Os 
escritos de Andréa, em menor quantidade, eram guardados 
em pastas e sacolas que fi cavam no guarda-roupa. Poder-se-
ia afi rmar que as meninas decifravam o código alfabético, 
buscando compreender o que liam em pequenos textos. 

A metáfora de Certeau (2008), que compara o leitor a um 
viajante, caçador em terras alheias, mostra que a liberdade 
dos leitores, embora seja relativa, desloca e subverte o texto 
escrito. As maneiras de ler deixam nos textos suas marcas, 
os leitores recriam os objetos lidos, apropriam-se deles 
diferentemente, segundo suas histórias de vida e de leitura, 
os suportes e os gêneros textuais pelos quais os textos se 
materializam, as comunidades leitoras a que pertencem. 
As meninas apresentavam singularidades e características 
próprias em suas maneiras de ler, que não eram percebidas 
em seu entorno.

Jane lia principalmente à noite, deitada na cama ou sentada 
em frente ao computador onde costumava escrever. Lia em 
voz alta e em silêncio, mas sempre mexia a boca ao ler. Talvez 
fi zesse uma leitura subvocalizada, frequente entre crianças e 
jovens com Down, pois na entrevista ela explicou que ao ler 
“mexia os olhos”. Andréa fazia muitas cópias e, segundo sua 
mãe, ela nem as lia, embora estivesse sempre manuseando 
esses escritos em casa. Pude concluir que as repetidas cópias 
que Andréa fazia em casa, expressavam claramente sua 
necessidade de dominar plenamente a escrita e a leitura. Ela 
tinha aprendido na escola que, copiando, apropriar-se-ia da 
linguagem escrita. 

Dânia lia sempre em voz alta. De acordo com sua mãe, ela 
usava um tom de voz bem alto para ler. Dânia balançou a cabeça 
afi rmativamente quando lhe perguntei se, ao ler em voz alta, lia 
para si. Os escritos escolares que guardava revelavam que havia 
feito muitas cópias e ditados. Dânia apresentava práticas de 
leitura e escrita ainda mais escolarizadas que Jane e Andréa. Lia 
com certa fl uência e rapidez, escrevia mais ortografi camente, 
mas seus escritos revelavam a linguagem artifi cial das cartilhas. 
A maioria dos escritos de Dânia tinha origem nas solicitações 

da escola: escrever para Dânia signifi cava fazer a lição de casa. 
A imagem que se segue mostra um texto que Dânia 

escreveu sobre a escola. Os textos, moldados na matriz 
cartilhesca, tinham fi guras coladas que, na maioria das 
vezes, não apresentavam conexão com o texto escrito, 
repetição de palavras, frases soltas e a descontextualização 
do assunto evidenciam as tentativas de Dânia para escrever 
convencionalmente.

TEXTO SOBRE A ESCOLA DE DÂNIA

As meninas estavam expostas às práticas de leitura que 
reproduziam as maneiras de ler das mães e professoras: 
a decifração do código alfabético, a leitura em voz alta, as 
cópias e ditados, os textos artifi ciais, pois para elas, a leitura 
tinha um único sentido implícito no escrito. Cobrava-se delas 
uma boa pronúncia e uma escrita correta. Familiarizadas 
com a cartilha, fragmentos de textos e colagens de fi guras e 
palavras, repetiam em casa o que haviam aprendido na escola 
e no CRD. 
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3. Entre suportes e gêneros textuais: leituras em casa e 
leituras no centro de referência

 
De acordo com Bakhtin (1992), a atividade humana 

sempre se relaciona com a utilização da língua, assim 
os modos de utilização variam tanto quanto a variação 
da atividade humana. A língua se concretiza por meio 
de enunciados concretos e únicos que podem ser orais e 
escritos, produzidos por sujeitos em condições específi cas 
e com fi nalidades diversas. Para isso, a língua no processo 
de enunciação varia quanto ao conteúdo temático, ao estilo 
verbal e principalmente pela sua estrutura composicional. 
São esses três elementos, que fundidos no enunciado, 
caracterizam a especifi cidade de uma esfera da comunicação. 
Essa heterogeneidade da comunicação verbal é marcada 
pelos gêneros do discurso. 

O acesso das meninas aos diferentes suportes e gêneros 
textuais era limitado. Em casa, elas se cercavam de objetos de 
leitura no quarto, buscando por caminhos próprios inserirem-se 
no mundo da cultura escrita.

Os primeiros suportes mencionados por Jane foram os 
livros e o caderno-agenda. Dos contos de fadas, Jane havia-
se apropriado por meio de vários suportes: vídeo-televisão e 
livros. Provavelmente eram os dois suportes mais utilizados 
por ela para ler em casa. Indagada sobre o que lia, mencionou 
a agenda e os livros de história, contos adaptados que gostava 
de carregar na mochila e mostrar que possuía objetos de leitura 
valorizados pela cultura letrada.

A agenda de Jane era o suporte mais manuseado por ela. 
Nesse espaço de privacidade da escrita, Jane podia constituir-
se autora, atribuindo às palavras sentidos que estavam sendo 
gerados no processo de enunciação em que ela era sujeito. No 
caderno-agenda, podia escrever e ler seus escritos, representado 
o mundo e a si mesma. Ali Jane expressava o desejo de se 
apossar da escrita. 

Essas práticas de leitura e escrita eram ignoradas pelo CRD 
que Jane frequentava. O bilhete mostra que Jane constituía-se 
como sujeito e tinha um interlocutor, com quem dialogava no 
processo de enunciação. Andréa também tinha um caderninho 

onde escrevia, geralmente cópias que fazia da cartilha Caminho 
Suave ou de revista.

Já Dânia conhecia os contos de fadas, assistindo a DVDs 
que fi cavam guardados em uma caixa, em cima de seu guarda-
roupa. A preocupação da mãe de Andréa era com a alfabetização 
da fi lha, pois assim como as outras mães, ela também havia 
aprendido na escola que ler e escrever signifi cava decodifi car e 
codifi car o código alfabético. As maneiras de ler em diferentes 
suportes e gêneros textuais não faziam parte das expectativas de 
leitura que mães e professoras tinham em relação às meninas.

Durante a entrevista com Jane, sua mãe abriu a gaveta 
debaixo da cama e pegou um livro do fundo da gaveta para a 
fi lha ler. Jane pronunciou sílaba a sílaba e, em seguida, voltou 
a ler. A soletração era muito parecida com os exercícios de 
identifi cação de letras e sílabas que ela fazia no CRD. A mãe 
demonstrou que estava satisfeita, pois a fi lha lia.

Dânia também lia livros de literatura infantil, embora sua 
principal referência fosse a cartilha. Os livros de literatura 
infantil fi cavam guardados na parte de cima de seu guarda-roupa, 
um lugar de difícil acesso para manuseá-los. Assim como Jane, 
Dânia conhecia contos de fadas como “Branca de Neve”, “João-
Pé-de-Feijão” e manifestava gosto pelos textos literários. 

Em casa e na escola, a cartilha Caminho Suave foi o suporte 
mais utilizado para as leituras de Andréa e Dânia. Embora Jane 
tivesse menos contato com a cartilha, as três meninas tinham 
aprendido o código alfabético por meio da cartilha e, mesmo não 
adotada, as situações de leitura em sala de aula, na alfabetização 
que se estendia por uma década, repetiam as práticas de uso da 
cartilha. Expostas a uma língua morta, esvaziada de signifi cados, 
Dânia, Jane e Andréa aprenderam que ler e escrever é reconhecer 
sons e marcas gráfi cas, estabelecendo correspondência entre os 
fonemas e os grafemas. Estavam expostas a uma pseudolíngua, 
pois segundo Arena (1992, p. 76), os manuais de alfabetização 
“despojam os signos linguísticos de seu signifi cado, prendem-
se aos sons e às marcas gráfi cas e fazem da enunciação jogos de 
palavras desconexas que, julgando idiotas as crianças, acabam 
por expô-las a uma pseudolíngua”.

Durante a entrevista, a mãe de Dânia solicitou à fi lha que 
buscasse a cartilha guardada junto aos materiais de estudo no 
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quarto. A iniciativa de comprar Caminho Suave foi para que 
Dânia treinasse em casa as lições e aprendesse a escrever e a 
ler, uma vez que ela não havia ainda sido alfabetizada, apesar 
de frequentar o ensino regular desde os sete anos de idade.

Dânia leu, em voz alta, alguns trechos, soletrando as lições 
que sabia de memória. O diálogo entre mãe e fi lha mostra um 
desses momentos:

Mãe: Lê. Puxa mais para frente, lá tem uma leitura boa 
para você ler.
[Dânia folheia a cartilha]
Mãe: Começa aqui e vai pra frente.
Dânia: Para frente.
Mãe: Aqui, oh.
Dânia: Eu VE-JO A BAR-RI-GA-DO BE-BÊ.
Mãe: Agora, vai lá para frente.
Dânia: O BE-BÊ BA-BA. O BOI BA-BA. O CA-
CHOR- RO BE-BE NA CU-IA. A CU-IA É DE CO-CO.
Mãe: Vai virando.

A cartilha estava quase toda preenchida a lápis por Dânia 
que lia as lições repetidamente até decorá-las, lia num só tom, 
em voz alta com a fi nalidade de estudar as lições. Em casa, a 
família, principalmente a mãe, incentivava a realizar as leituras 
nesse suporte. 

De acordo com Arena (1992), a valorização da sinalidade 
pelos manuais escolares, como faz a cartilha Caminho Suave, 
conduz o alfabetizando

a desenvolver o processo de identifi cação ao invés do 
processo de compreensão. Pára na ‘estrutura aparente’ e 
julga que escrever é codifi car e ler é decodifi car sinais. 
Não ultrapassa essa estrutura para mergulhar na outra, 
na ‘estrutura profunda’. (ARENA, 1992, p. 80).

O contato de Andréa com a cartilha Caminho Suave foi em 
sala de aula desde o início de sua alfabetização. Na escola, em 
uma sala de Educação para Jovens e Adultos (EJA), que mãe 
e fi lha frequentavam, a cartilha foi adotada pela professora 
como “remédio” para sanar as difi culdades de leitura e escrita 

que Andréa apresentava. Em casa, era utilizada como reforço. 
Enquanto folheava a cartilha, durante a entrevista, a mãe 
apontou as lições respondidas pela fi lha, para mostrar que ela 
estava aprendendo a ler e escrever. 

Pesquisadora: Usa a cartilha?
Mãe: É. Agora aqui. Essa aqui já vem, esse aqui 
também. Isso ela está fazendo sozinha, ela senta lá na 
frente com a professora e faz sozinha.
Pesquisadora: As vogais, as sílabas, o alfabeto?
Mãe: É. Olha o alfabeto, olha!

 
Na sala de aula, as práticas de leitura, que Dânia vivenciava, 

priorizavam recortes colagens e pinturas associadas a palavras 
isoladas, como se fossem atividades de linguagem escrita. Em 
casa, a mãe que, também havia aprendido a ler pela cartilha, 
reforçava a leitura nesse suporte. 

A imagem que se segue mostra uma das lições que a mãe 
de Dânia apontara na cartilha. À esquerda, estão coladas 
algumas fi guras, à direita Andréa escreveu a lápis as palavras 
correspondentes.

LIÇÕES DA CARTILHA DE ANDRÉA 
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O olhar bakhtiniano permite, de acordo com Arena (2006, 
p. 178), “olhar para os manuais escolares, apreciar a língua 
imobilizada e auscultá-la para verifi car seu estado de morbidez”. 
Atividades de escrita e leitura como as lições de cartilha de 
Andréa são exemplo de uma língua imobilizada e estática. 
As práticas de leitura e de escrita das meninas reproduziam o 
estado de morbidez da língua nas cartilhas. 

Outro suporte utilizado pelas meninas eram as revistas. Jane 
lia a revista Rebelde vinculada à novela mexicana do mesmo 
nome que a SBT levou ao ar de agosto de 2005 a setembro 
de 2006. A revista trazia letras de músicas do grupo RBD, um 
blogue e notícias. Direcionada ao público jovem, a revista 
respondia a questões que Jane vivenciava como qualquer 
adolescente. 

Uma das revistas que Jane lia era “Capricho”. Endereçada 
ao público feminino, trazia vários assuntos como moda, beleza, 
horóscopo, jogos em textos curtos, fáceis e bastante ilustrados. 
Jane lia as revistas com o propósito de recortar fi guras e letras, 
colar no caderno e formar palavras junto às fi guras. A maneira 
como Jane se relacionava com esse suporte sugere que ela 
aprendeu que os escritos servem para ser recortados e colados, 
numa espécie de bricolagem, que fragmenta a linguagem, a 
descontextualiza, retirando dela seu sentido. Esta era uma 
atividade frequente no Centro de Referência, em que o texto 
era pretexto para atividades que efetivamente trabalhavam a 
linguagem escrita e, de certa forma, escamoteavam a ausência 
da atividade linguística com textos. 

Dânia e Andréa também liam revistas para recortá-las e 
fazer bricolagens. Ao serem indagadas durante a entrevista o 
que faziam com as revistas, ambas responderam que era “para 
recortar fi guras”. As revistas femininas que liam, embora tratem 
de temas diversos, caracterizam-se principalmente pelo gênero 
novelesco e sentimental destinado ao público feminino.

As três meninas demonstraram preferência pela leitura de 
textos com imagens. A linguagem fácil, os diálogos curtos, as 
ilustrações, tornavam essa leitura mais leve e rápida. Dânia lia 
gibis também em outro Centro de Referência que frequentava, 
os quadrinhos inspirados no desenho animado “Bob Esponja” e 
o gibi da “Mônica” e da “Magali”.

O álbum de fi gurinhas era outro suporte de leitura que 
as meninas apreciavam. Jane, Dânia e Andréa realizam com 
frequência atividades de colecionar, juntar, separar classifi car, 
enfi m de organizar fi guras. Jane colecionava fi guras para um 
álbum que trazia personagens da novela Rebelde, agregando 
fi guras e palavras. A imagem a seguir mostra o predomínio 
da linguagem não-verbal sobre a linguagem verbal. Há um 
pequeno texto narrativo, mas são as imagens que ocupam o 
espaço central do álbum e direcionam a leitura do leitor para a 
colagem das fi gurinhas.

 
ÁLBUM DE FIGURINHA DE JANE

Jane lia também letras de música como a letra da turma do 
Balão Mágico, escritas em folhas de papel sulfi te. A folha de 
papel é um suporte comum, bastante utilizado pelas meninas 
que juntavam muitos escritos avulsos, além de cadernos, livros, 
gibis e revistas.

As meninas liam ainda materiais escritos em suportes 
como placas de trânsito, faixas, outdoors, suportes que 
encontravam nas ruas, nos ônibus, nos mercados, enfi m 
nos espaços da cidade por onde costumavam circular. Esses 
suportes que veiculam gêneros textuais diversos, pois são 
textos publicitários, informativos, instrucionais e outros, 
fazem parte de suas leituras no cotidiano. Jane parecia 
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mais motivada para essas leituras que Dânia e Andréa, 
provavelmente porque saía mais com a mãe e a irmã. No 
mercado, elas liam rótulos de produtos e panfl etos de 
propaganda. 

Na tela do computador, Jane lia pouco. Com a ajuda da 
irmã ela acessava alguns sites e lia mensagens. Dânia lia 
na tela do computador as instruções dos jogos matemáticos 
que uma de suas professoras emprestava a ela para brincar. 
Andréa não lia na tela do computador, pois, em casa não tinha 
computador e nas escolas que frequentou parece não ter usado 
esse suporte para leitura. Nenhuma das meninas utilizava a 
tela do computador para efetivamente ler e escrever. Nos 
atendimentos fonoaudiológicos, elas liam na tela, embora 
fossem atividades de treinamento de fala com um programa 
específi co. 

O que mais se destaca entre os materiais escritos que 
guardavam são os escritos de autoria de Jane e Dânia. Movidas 
pela necessidade de ler, elas produziam seus próprios escritos. 
Observei, durante a entrevista, o volume de escritos que ambas 
guardavam zelosamente em pastas, sacolas e mochilas no 
quarto. Por que escreveriam para si mesmas? 

Percebi na entrevista que Jane se entusiasmava ao falar 
sobre seus escritos. Durante a entrevista, ela mostrou dezenas 
desses escritos guardados, que podiam ser rapidamente 
disponibilizados por uma forma de organização que só ela 
conhecia. O caderno-agenda era para ela um suporte de leitura 
e de escrita, espaço de constituição do sujeito no diálogo, 
embora aparentemente não houvesse um interlocutor nessa 
interlocução. Havia amigos, professoras, namorados, mães, 
irmãs com quem as meninas dialogavam em seus escritos. 
Também para Dânia, o caderno-agenda era o lugar privilegiado 
da escrita e leitura, nele afi rmava-se como autora e leitora de 
seus próprios escritos. 

Jane escrevia na agenda as situações vivenciadas no 
cotidiano, passeios, acontecimentos, desejos e sonhos. A 
imagem seguinte mostra uma página de seu caderno-agenda, 
com anotações. Ela leu para mim a primeira anotação da 
semana: “Hoje, segunda-feira, eu tomei sorvete. Estava gostoso. 
[Assisti] Sherek e voltei para casa”. 

AGENDA DE JANE. 

De acordo com Certeau (2008, p. 97), os consumidores 
da língua “traçam ‘trajetórias indeterminadas’, aparentemente 
desprovidas de sentido porque não são coerentes com o espaço 
construído, escrito e pré-fabricado onde se movimentam”. 
Poder-se-ia afi rmar que Jane e Dânia estariam usando táticas 
ao criarem os escritos na agenda, espaço onde “esboçam as 
astúcias de interesses e de desejos diferentes” de usos da língua 
que lhes são negados nos ambientes escolares.

Os textos produzidos pelas meninas tinham um destinatário, 
como revelou Dânia ao dizer que escrevia para o namorado, 
mas elas escreviam, sobretudo para si mesmas. Jane ao ser 
indagada porque escrevia tantos bilhetes que não chegavam 
aos seus destinatários, respondeu: “para mim ler.” Os escritos 
autorais e as leituras que faziam de seus próprios escritos 
evidenciavam o caráter vivo da escrita em seu mundo, contudo 
a essas meninas eram negadas situações de linguagem em que 
pudessem efetivamente desenvolver práticas de leitura e de 
escrita.

Considerações fi nais

O estudo mostrou que as meninas, leitoras em formação, 
desejavam aprender a língua viva, dominar a escrita e 
desenvolver práticas de leitura, entretanto não eram oferecidas 
a elas situações de leitura na qual pudessem efetivamente 
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desenvolver essas práticas. Os desenhos e jogos apontaram a 
necessidade de apropriação da linguagem escrita e a ausência 
de práticas de linguagem signifi cativas em contextos escolares. 
Por isso, essas meninas seguiam realizando atividades de 
desenhar e brincar próprias da pré-escrita infantil. 

O acervo de desenhos, colagens e bricolagens guardados 
revelam uma leitura de imagens muito presente no cotidiano, 
reafi rmada nas preferências pela leitura de histórias na tela 
da televisão, em CD e DVD e incentivada nas atividades de 
linguagem que se realizam no CRD. As cartinhas “vazias” de 
Dânia são a evidência do desejo de dominar a escrita, escrever 
textos, ler em suportes e gêneros diversifi cados. 

As brincadeiras de escolinha mostraram, de um lado, a 
interlocução concreta das meninas ao dialogarem com as 
bonecas; de outro, a reprodução das práticas escolares de 
leitura aprendidas nas escolas de ensino regular e no CRD, 
restritas à codifi cação e decodifi cação do código alfabético. 
Outra evidência do desejo de dominar a escrita é a escrita não-
convencional de Jane em sua agenda, um traçado que, imitando 
a escrita alfabética, aponta o desejo de se inserir na cultura 
escrita.

Na agenda, o principal suporte utilizado pelas meninas em 
casa, as meninas constituíam-se leitoras de seus próprios escritos. 
O ato de escrever para ler seus próprios escritos denuncia a luta 
pela posse da escrita. Essa autoria de escritos mostra que as 
meninas afi rmam-se como sujeitos no processo de escrever e de 
ler, usam táticas de leitura de não-submissão às maneiras de ler 
que vêm sendo a ela impostas. Na ausência de escritos para suas 
leituras, produzem seus próprios escritos no cotidiano. Escrevem 
para ler.

A cartilha Caminho Suave, um dos suportes mais utilizados 
no exercício diário de leitura, impõe treinos diários de leitura a 
que as meninas prontamente obedecem, motivadas pelo desejo 
de se apoderar da escrita. As mães motivadas a enfrentar o 
desafi o de vê-las alfabetizadas, reproduzem as maneiras de ler 
que aprenderam na escola de sua época. No jogo de palavras 
desconexas da pseudo-língua que consiste a cartilha, as meninas 
tinham aprendido ler e escrever apenas para reconhecer marcas 
gráfi cas e reproduzi-las. 

Elas liam, mais em voz alta, menos silenciosamente, leituras 
soletradas de textos curtos, de gibis, álbuns, livros de histórias, 
revistas, lições da cartilha, bilhetes, letras de música que, 
guardados em acervos escriturísticos, como sacolas, pastas, 
mochilas, testemunham o desejo de tomarem posse da escrita. 
Entretanto, esses escritos permaneciam estocados, vivos para 
elas, mortos para aquelas que mediavam o ensino de leitura.

Jane, Dânia e Andréa cifravam e decifravam o código 
alfabético ao ler, mas ainda não haviam mergulhado no mundo 
da cultura escrita. Ao analisar seus gestos de leitura poder-se-ia 
afi rmar que, embora, permanecessem na escola, permaneciam 
excluídas do mundo da cultura escrita.
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Resumo

Por meio da análise de produções escritas de crianças em 
anos fi nais de alfabetização em resposta a uma questão da “Prova 
Campinas-2008” – uma avaliação institucional Municipal – este 
trabalho tem como objetivo trazer para a discussão considerações 
sobre as práticas de leitura e escrita observadas em tais produções, 
observando a escrita em suas variadas formas de leitura e 
expressão da linguagem. Para subsidiar as discussões propostas, 
elegemos como referenciais os estudos de Bakhtin (2010) sobre 
a enunciação e a construção do discurso; Smolka (2008), por 
compreender as práticas de leitura e escritura como processos 
discursivos e dinâmicos e Chartier (1990), por considerar tais 
práticas como culturais, históricas e cotidianas. Embora a escrita 
em uma avaliação seja pautada pela regra normativa do enunciado 
das questões, e pressupor um ‘certo e errado’, acreditamos 
que ainda assim, a construção do discurso acontece de forma 
particular e individual além de apresentar marcas reveladoras 
dessa individualidade. Não menos importante, acreditamos que 
as produções escritas das crianças – considerando as práticas 
de leitura que as antecedem e permeiam – representam práticas 
culturais e são representativas de toda uma comunidade em fase 
de aquisição da escrita. As produções analisadas parecem indicar 
múltiplas leituras realizadas pelos indivíduos, que aparecem nos 
ecos e nas ressonâncias de suas experiências de leituras vividas, 
possíveis de serem verifi cadas em sua escrita.

Palavras-chave

Práticas de escrita; práticas de leitura; discurso; linguagem. 

Abstract

Through the analysis of written productions of children 
in the fi nal years of literacy in response to a question of 
“Prova Campinas-2008” - an institutional evaluation - this 
paper aims to discuss about the practical of reading and 
writing observed in such productions, noting the writing in 
its various forms of reading and language expression. To 
subsidize the proposed discussions, we choose as reference 
studies of Bakhtin (2010) about the enunciation and discourse 
construction; Smolka (2008), to understand the practices of 
reading and writing as discursive processes and dynamic and 
Chartier (1990), because understands the write and reading as 
cultural, historical and daily practices. Although the written 
in a evaluation is guided by rules and normative statement of 
the issues, and presuppose a ‘right and wrong’, yet we believe 
that the construction of discourse happens in a particular and 
individual way as well as presenting marks of individuality. 
No less important, we believe that the written productions of 
children - considering the reading practices that predate and 
permeate – represents cultural practices and are representative 
of an entire community in the acquisition phase of writing. The 
productions analyzed seem to indicate multiple readings made 
by individuals, which appear in the echoes and resonances of 
their lived experiences of readings, possible to be found in 
their writing.

Keywords

Practice of writing; practice of reading; discourse; language.
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 O presente texto toma como base a pesquisa de 
mestrado em andamento de uma das autoras, que busca 
identifi car as relações estabelecidas por crianças em fases 
fi nais de alfabetização com a linguagem escrita. Como material 
de análise, utiliza respostas a três questões de uma avaliação 
institucional – “Prova Campinas-2008” – elaborada e aplicada 
conjuntamente pela Secretaria Municipal de Educação de 
Campinas (SME) e um grupo de professores da Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP)3. 

 O foco do trabalho está em analisar as produções 
escritas das crianças na perspectiva da construção do discurso e 
da enunciação (BAKHTIN, 2010), entendendo a alfabetização 
e as práticas de leitura e escritura como processos discursivos 
e dinâmicos (SMOLKA, 2008), além de assumir tais práticas 
como culturais, históricas e cotidianas (CHARTIER, 1990).

 Para Bakhtin (2010), todos os campos da atividade 
humana estão ligados ao uso da linguagem e o emprego da 
língua acontece em forma de enunciados, que podem ser orais 
ou escritos. Os enunciados, embora individuais, se confi guram 
em “tipos relativamente estáveis”, denominados gêneros 
do discurso (p. 262). Os gêneros, por sua vez, podem ser 
primários ou secundários, sendo que o primeiro, considerado 
simples, tem vínculo imediato com a realidade, formados nas 
condições da comunicação discursiva imediata. Integram o 
gênero primário, em linhas gerais, as breves réplicas do diálogo 
cotidiano, o relato do dia-a-dia, a carta, entre outros. Já os 
gêneros secundários, considerados complexos, são compostos 
pelos gêneros primários que são incorporados e reelaborados, 
ou seja, a réplica do diálogo cotidiano ou a carta no romance, 
por exemplo, são reconfi gurados como acontecimento artístico-
literário e não da vida cotidiana, como acontece nos gêneros 
primários. Os gêneros secundários, por sua vez, surgem 
“nas condições de um convívio cultural mais complexo e 
relativamente muito desenvolvido e organizado” (p. 263) 

e estão entre eles, além do romance e das obras literárias, as 
pesquisas científi cas de toda espécie, os grandes gêneros 
publicitários, entre outros. Para o autor, a “intenção discursiva 
do falante, com toda sua individualidade e subjetividade, é em 
seguida aplicada e adaptada ao gênero escolhido, constitui-se e 
desenvolve-se em uma determinada forma de gênero” (p. 282). 
Ainda, 

antes mesmo de se confi gurar como terreno de produção 
de mensagens, os gêneros são elos de uma cadeia que 
não apenas une como também dinamiza as relações 
entre pessoas ou sistemas de linguagens e não apenas 
entre interlocutor e receptor (MACHADO, 2005, p. 
158).

 
Discutir a escrita dos alunos em uma avaliação institucional 

– considerando a construção do enunciado e do discurso em 
determinados gêneros – é uma tentativa de compreensão 
de formas de dizer regradas, situadas, datadas em diferentes 
condições de produção, para diferentes fi nalidades e com 
diferentes usos da linguagem. É um esforço interpretativo, 
que pode nos aproximar de formas de dizer por escrito dessas 
crianças, permitindo pensar quais os modos aprendidos 
culturalmente e nas efetivas práticas escolares sugeridas em 
seus textos. 

Embora a escrita em uma avaliação seja pautada pela regra 
normativa do enunciado das questões, e pressupor um ‘certo e 
errado’, acreditamos que ainda assim, a construção do discurso 
acontece de forma particular e individual além de apresentar 
marcas reveladoras dessa individualidade. Não menos 
importante, acreditamos que as produções escritas das crianças 
– considerando as práticas de leitura que as antecedem e 
permeiam – representam práticas culturais e são representativas 
de toda uma comunidade em fase de aquisição da escrita.

3 - A “Prova Campinas - 2008” envolveu, em todo seu processo de planejamento, organização, aplicação e correção, uma parceria entre a Rede Municipal de 
Ensino de Campinas-SP e professores da UNICAMP que prestaram assessoria. As Professoras Doutoras Norma Sandra de Almeida Ferreira e Lilian Lopes 
Martin da Silva – integrantes do grupo ALLE – foram responsáveis pela prova de Língua Portuguesa e os Professores Doutores Antônio Miguel e Ana Regina 
Lanner de Moura foram responsáveis pela prova de Matemática. Os cadernos das provas podem ser encontrados na página: www.fe.unicamp.br/alle. 
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Como é o aluno que responde às questões da prova, 
o que se tem como resultado, num primeiro momento, 
não deixa de se constituir como desempenho individual. 
Mas, no caso da avaliação realizada, esse desempenho, 
em sua discussão e análise, é tomado como algo 
sinalizador, que oferece indícios dos objetos culturais 
mobilizados, das práticas realizadas, que, entre outras 
coisas, dão forma aos distintos conteúdos (SILVA; 
FERREIRA, 2011, p. 49).

Discutir práticas de escrita implica em discutir práticas 
de leitura que não se desvinculam porque ler e escrever são 
faces de uma mesma moeda, embora distintas. Lemos a 
escrita do outro e escrevemos para outros leitores; relemos 
a nossa escrita e escrevemos a nossa releitura; lemos 
para escrever e escrevemos o que lemos numa relação 
intercruzada e produtora de inúmeras possibilidades.

Assim, os saberes e os conhecimentos, as dúvidas e 
as perguntas (implícitas ou explícitas) - sobre a vida, 
o nascimento e a morte; sobre as relações familiares 
e sociais; a rotina, os preconceitos; o trabalho, a 
poesia, as emoções, a violência, reivindicações... - 
emergem nos textos em que jogam as condições de 
vida e os processos de simbolização e representação 
das experiências infantis. O que se pode perceber, 
então, é um intenso movimento intertextual – os outros 
falam no meu texto, eu incorporo e articulo na fala os 
outros; eu falo o/no discurso de outros que, ao mesmo 
tempo, ampliam o meu dizer... é o próprio jogo de 
intersubjetividade marcado no trabalho de escritura. 
Cada texto, um momento de enunciação. Em cada 
momento, muitas vozes. (SMOLKA, 2008, p.108).

O presente texto tem como objetivo tecer algumas 
considerações sobre os indícios e marcas singulares (Ginzburg, 
2001) deixados pelas crianças sobre as relações estabelecidas 
com as práticas de leitura e escrita em uma das questões da 
“Prova Campinas-2008”. A questão a ser analisada tem como 
base uma tirinha da “Turma da Mônica”, no gênero história 
em quadrinho, mas que não possui os balões de fala, apenas 

imagens. Os indícios que, embora considerados particulares e 
singulares, fazem parte e ajudam a compor uma história das 
práticas de leitura e escrita – ou até mesmo da alfabetização e 
letramento – de uma época histórica, de nosso presente. 

Leitura e escrita, consideradas práticas culturais e sociais, 
são também, em nossa sociedade, bens culturais, necessários 
para a inserção dos indivíduos em uma sociedade letrada e 
excludente, que põe à margem aqueles que não tiveram contato 
com os processos de alfabetização. Concordando com Mortatti,

Dentre os bens culturais, encontram-se a leitura e a escrita 
como saberes constitutivos das sociedades letradas e que 
devem propiciar aos indivíduos e grupos sociais não 
apenas acesso a ela, mas também participação efetiva na 
cultura escrita. A apropriação e utilização desses saberes 
é condição necessária para a mudança, do ponto de 
vista tanto do indivíduo quanto do grupo social, de seu 
estado ou condição nos aspectos cultural, social, político, 
linguístico, psíquico (2004, p. 100).

 Assim, estes bens culturais são perseguidos pela 
sociedade e as avaliações existem para medir seu grau de 
sucesso e efi ciência. Atualmente, são inúmeras as avaliações que 
pretendem medir o desempenho de alunos e escolas. Os modos 
de avaliar também diferem: a grande maioria é confi gurada em 
forma de testes; outras, incluem produções textuais em forma 
de redação. A “Prova Campinas - 2008”, por sua vez, trabalha 
apenas com questões dissertativas, que exigem do aluno um 
esforço maior nas práticas de leitura e escrita, a começar 
pela leitura e compreensão dos enunciados e de alguns textos 
complementares. Dessa forma, a produção escrita coerente é 
condição para um bom desempenho e a capacidade de inferir 
informações dos enunciados e textos, ou seja, a leitura, são 
igualmente necessárias.

Avaliar as práticas de leitura e escrita: uma questão da 
“Prova Campinas - 2008”

 Uma das produções geradas após a correção e análise 
da “Prova Campinas-2008”, é o Relatório fi nal de Avaliação 
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de Desempenho em Língua Portuguesa e Matemática – 2º ano 
do ciclo II da Rede Escolar Municipal de Campinas-SP-20084, 
que contem uma descrição dos objetivos, justifi cativa, modo de 
produção e execução da prova, além de uma análise minuciosa 
de questão por questão desta avaliação. 

Selecionamos, para discutir neste texto, a questão P1Q6, 
que, de acordo com o Relatório, busca avaliar tanto as práticas 
de leitura quanto escrita, além de utilizar um gênero tipicamente 
utilizado nas atividades escolares cotidianas: a história em 
quadrinhos, representada nesta questão por uma tirinha da 
Turma da Mônica, de Maurício de Souza Produções. A questão 
tinha como enunciado: Observe com atenção a tirinha e escreva 
uma história de acordo com as cenas. Dê um título a ela. Logo 
abaixo, seguia a tirinha:

Imagem 1 – Tirinha da Turma da Mônica apresentada na questão P1Q6 
da “Prova Campinas-2008”

Fonte: http://www.monica.com.br/comics/tirinhas/tira14.htm. Acesso: 
12 set 2011.

O referido Relatório destaca nesta questão as seguintes 
características e objetivos:

Essa é uma questão bastante frequente nessa faixa de 
escolaridade, que se caracteriza pela composição de um 
enunciado verbal e de um gênero - história em quadrinhos - 
tipicamente escolares. Ela é baseada na leitura de tirinhas, 
um gênero de que as séries iniciais se apropriaram há algum 
tempo e na escrita de uma história em prosa narrativa, com a 

orientação ―Dê um título a ela e escreva ―de acordo com as 
cenas. A proposta desta questão tem intenção de averiguar os 
modos de leitura e atribuição de sentidos que os estudantes 
fazem da sequência de cenas oferecida e sua capacidade de 
articular a mesma história em um novo texto coeso e coerente, 
servindo-se da linguagem escrita, adequada e corretamente. 
Também é esperado que façam uma narrativa em que 
apareçam os cinco elementos defi nidores do texto narrativo:(a) 
Personagens: 2 personagens, obrigatoriamente. (b) Narrador: 
livre. (c) Espaço: livre. (d) Tempo: livre. (e) Enredo: sequência 
temporal de ações inter-relacionadas. (f) Sutileza do desfecho 
do enredo (cena 4): a solução inusitada encontrada por  
Cebolinha ao choro de dor de Cascão, que é o que provoca o 
humor da HQ.

Assim, desejava-se observar a leitura como modo de inferir 
informações que não estão colocadas de forma explícita, no 
caso, a partir de uma sequência de imagens sem escrita e a 
escrita de um texto em gênero narrativo que fosse coerente com 
as imagens dadas. Nesta questão, práticas de leitura e escrita 
deveriam estar sintonizadas.

Dessa forma, considerando as características do gênero 
narrativo e as orientações do relatório, selecionamos do material 
já coletado, quatro respostas distintas, as quais consideramos 
bastante representativas do todo, para nortear as discussões 
sobre a escrita de crianças em suas variadas formas de leitura e 
de expressão da linguagem.

Leituras e Escritas possíveis: respostas de quatro crianças

As respostas selecionadas, que fazem parte do material 
coletado em três escolas da Rede Municipal de Ensino de 
Campinas-SP, que participaram da “Prova Campinas-2008”, 
permeiam e dão suporte para as discussões propostas neste 
texto. Os alunos participantes integravam a quarta-série do 
ensino fundamental – atual 5º ano – considerado um dos anos 
fi nais do processo de alfabetização. 

4 - O Relatório fi nal da avaliação de desempenho em Língua Portuguesa e Matemática - 2º ano do ciclo -II da Rede Escolar Municipal de Campinas – SP - 
2008, está disponível em http://www.fe.unicamp.br/alle/.
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As respostas selecionadas seguem na tabela abaixo:

RESPOSTA 1 
- Ai Ai Ai
- An
- Vou pegar vou pegar o cachote 
de imergência
- Toma Cascão!
- STIM! STIM!
- Lá Lá Lá!
[CMM_E03]

RESPOSTA 2
Título: Que dor
- Ai, ai, ai meu joelho quebrou.
- Um eu vou ajudar o Cascão
Zum
- Ai, ai, ai
- Calma cascão eu ti salvo
- Um, um, um
- Prontinho
[JGA_E03]

RESPOSTA 3
O Cascão tinha machucado o 
joelho e cebolinha foi ajudar e o 
cebolinha pegou um esparadraplo 
e colocou na boca dele
[NCS_E01]

RESPOSTA 4
Cascão pisou numa pedra e 
começou a chorar, Cebolinha 
passou não aguentava mais 
aquela choradeira, aí Cascão não 
aguentava mais, e resolveu ir 
pegar a maletinha de curativos, 
Cascão ao ver Cebolinha fi cou 
contente, mais daí Cascão fi cou 
espantado com que Cebolinha fez 
tampou sua boca. Fim!
[GSL_E03]

Tabela 1 – Respostas de quatro crianças à questão P1Q6

Nas respostas 1 e 2 transcritas acima, as crianças parecem 
ter tentado descrever a fala de cada personagem nas situações 
dadas, cena por cena, como se fossem preencher os balões da 
história em quadrinhos mais comum, sem a preocupação do 
texto narrativo, ou da composição da história em sua totalidade. 
Parecem ter sido orientadas pela leitura da tirinha a traduzi-la 
apenas pelo discurso direto, habitualmente representado nas 
histórias em quadrinhos com balões de falas das personagens. 
Corretamente os autores dessas respostas fi zeram uso do 
travessão substituindo os balões que igualmente representam a 
alternância das falas dos personagens em outros gêneros também 
narrativos, sem acrescentar, no entanto, um narrador e optando 
por uma linguagem bastante sucinta mas bastante expressiva.

Nesse sentido, chama atenção nessas primeiras respostas 
alguns recursos usados pelas crianças que extrapolam um 
diálogo sem humor, sem coerência com o que as imagens 
sugerem, como poderíamos supor encontrar em textos 
produzidos com a fi nalidade de serem avaliados. Por exemplo, 
na resposta 2,   a criança–autor(a) cria um jogo entre fala 
oralizada e fala interiorizada, bastante interessante, quando 
Cebolinha expressa  seu pensamento para o leitor (um eu  vou 
ajudar o Cascão), ao passar pelo seu amigo que está gemendo 
de dor e de costas para ele, portanto não ainda frente a frente 
para um diálogo.   

Nas respostas 1 e 2, ainda, é possível perceber que as 
crianças imitam e descrevem também os sons das ações das 
personagens – onomatopéia – assim como acontece nas 
histórias em quadrinhos comuns, fruto de suas leituras em 
outras ocasiões. Na resposta 1, a criança começa com Ai ai ai, 
como sendo os gritos de dor de Cascão, e STIM, STIM, como 
podendo ser o som de Cebolinha colando o curativo na boca 
de Cascão. Já na resposta 2, a criança escreve Zum, para dar a 
entender ao leitor que Cebolinha saiu correndo para buscar seu 
kit de primeiros socorros afi m de ajudar Cascão. Em seguida, 
a fala composta por Um, um, um faz parecer que são os sons 
emitidos por Cascão impedido de falar com o esparadrapo na 
boca. Aliás, nessa resposta, por duas vezes, seu autor usa a 
expressão “Um” (Um eu vou ajudar o Cascão; Um, um, um) 
o que sugere sentidos para o leitor num processo mais sutil 
de recepção/ leitura desse texto. Ainda que tenhamos uma 
repetição, os sentidos da expressão indicam coisas diferentes. 
No segundo caso, o “um” parece expressar o desespero de 
Cascão e seu esforço em se comunicar, tentar explicar para 
Cebolinha o que ele está fazendo. Também a repetição Ai, 
ai, ai na resposta 2, sugere a intensidade da dor e o tempo 
transcorrido: ela continua ainda quando o Cebolinha volta. 
As onamotopéias são de efeito bem diferentes, o que parece 
indicar que essas crianças estão familiarizadas com a leitura de 
historias em quadrinhos. Algumas onamotopéias estão ligadas 
ao som de um gesto: STIM! STIM!, outras, ao pensamento do 
personagem: Um, An (surpresa, percepção de algo); também 
outras ligadas a um sentimento de felicidade, de  contentamento 
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com o mal feito: La Lá Lá , e ainda outras ligadas a dor: Ai, ai, 
ai., e o Zum que indica movimento rápido. Essas onomatopéias 
ao lado das falas  trocadas entre os personagens permitem ao 
leitor um entendimento da história, mesmo quando construída 
apenas por discursos diretos. 

As demais respostas transcritas, 3 e 4, demonstram o esforço 
para a construção de um texto narrativo, ambas  apresentando a 
descrição sequenciada de fatos ocorridos nas cenas da tirinha, 
em discurso indireto. 

A orientação da questão não solicitava a escrita de uma 
história apenas utilizando um único uso do discurso como modo 
de narrá-la. No entanto, as produções 3 e 4, diferentemente 
das anteriores comentadas, usaram apenas o discurso indireto, 
quando um narrador reconta um diálogo acontecido sem dar 
a “palavra” aos próprios personagens. Talvez isto possa ser 
explicado porque conforme pudemos observar no material 
enviado pelos professores – utilizado para a construção dos 
referenciais da avaliação e para a seleção de questões que 
comporiam a prova – tem sido prática bastante frequente com 
histórias em quadrinhos desafi ar os alunos a transformar o 
diálogo dos balões em discurso indireto, ou a criar uma história 
com balões a partir de um texto lido por eles. De qualquer 
maneira, das 04 respostas representativas do conjunto do 
material analisado, as crianças produziram textos excluindo 
totalmente a “fala” do narrador (respostas 1 e 2) ou dando a ele 
total expressão das cenas descritas (respostas 3 e 4). Nenhuma 
delas explorou em uma mesma narrativa a dinamicidade do 
diálogo entre os personagens e a visão do narrador que descreve 
cenas, situa o tempo, explicita informações ou fatos, como por 
exemplo fez o autor da resposta 4: Cascão pisou numa pedra...

Na resposta 3, o (a) aluno(a) apenas preocupa-se em 
descrever cada cena, sem, no entanto, utilizar outros elementos 
constitutivos do texto narrativo, como tempo e espaço, 
esperados inclusive, na apresentação dos objetivos da questão 
no Relatório. Além disso, a criança parece não ter se preocupado 
– ou pode ser que não tenha compreendido – em escrever sobre 
o desfecho do enredo que provoca o humor na tirinha: o fato 
de cebolinha ter feito o curativo na boca de Cascão ao invés do 
machucado para que ele parasse de gritar.

Já na resposta 4, o autor apresenta os elementos do texto 
narrativo e o desfecho inusitado da história além de referir 
aos acontecimentos de maneira sequenciada e coerente. O 
enredo é bastante sucinto, preso às ações dos personagens, 
porém acrescenta seus sentidos dados às imagens. No texto 
escrito, o narrador retarda o encontro dos personagens porque 
Cebolinha passa e não aguenta mais aquela choradeira, mas 
a dor de Cascão não passa, e só então o amigo busca resolver 
o confl ito da situação; nas cenas, apenas no terceiro quadrinho 
isto acontece.

Quanto ao gênero história em quadrinhos, foi possível 
perceber, nas produções analisadas, que se trata de um gênero 
bastante conhecido pelas crianças participantes da avaliação, 
principalmente quanto aos quadrinhos da Turma da Mônica, 
já que a grande maioria das crianças fez referência aos nomes 
corretos das personagens apresentadas na tirinha e alguns, 
ainda, citaram nomes e características de outros personagens 
que não estavam presentes nas cenas. Além disso, conhecem os 
modos tradicionais da apresentação dos quadrinhos com balões 
de falas e as onomatopéias, percebido nas respostas 1 e 2, que 
tentam escrever a história de forma semelhante. Ainda, o autor 
da resposta 4, fi naliza o texto  registrando FIM , expressão 
própria de algumas histórias infantis, HQ’s, contos de fadas, 
novelas e fi lmes, que compõe diferentes leituras as quais a 
criança provavelmente está habituada.

As respostas analisadas até o momento exemplifi cadas pelas 
apresentadas acima, tiveram, em grande parte, características, 
que, de acordo com o Relatório, compreendem uma escrita 
que costuma ser mais comum na fase inicial da aquisição 
da escrita - ainda alfabética: trocas de letras, problemas de 
segmentação das palavras, predomínio de marcas típicas da 
oralidade, ortografi a comprometida, inadequação e ausência 
de pontuação e parágrafos etc. Um resultado que aponta que 
mais de 50% dos alunos trazem, como produção, um texto 
praticamente descritivo das cenas lidas e com problemas 
ligados à modalidade escrita.

Nas respostas analisadas também é possível perceber um 
texto narrativo que apresenta algumas difi culdades quanto à 
ortografi a e ao uso da pontuação, um discurso pautado pelos 
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hábitos, costumes e práticas cotidianas, como o diálogo cotidiano 
informal que sugere as marcas da oralidade encontradas nas 
produções. Uma ortografi a oscilante porque ainda representa a 
transcrição da oralidade - imergência, ti; porque ainda “sofre” 
as consequências da arbitrariedade imposta pela convenção: 
cachote – troca de letras possíveis para um mesmo som; 
porque troca letras ligadas a fonemas próximos: foi, voi ou 
consequência de um momento de distração: peguo. Chama 
atenção também, a presença do “l” na palavra esparadraplo que 
seria dita por Cebolinha, personagem que, como sabemos, tem 
como característica principal “difi culdades” com a linguagem, 
especialmente, com a pronuncia do “r” que é sempre trocado 
pelo “l”. Teria sido intencional?

É possível destacar que este modo de escrever – 
consequentemente antecipado e permeado pelo modo de ler – é 
representativo do processo de alfabetização das crianças nessa 
fase de escolarização, que estão se inserindo na cultura letrada 
de forma a utilizar a língua na perspectiva comunicativa.

Ainda, a leitura e a escrita entendidas como processos 
discursivos foram, no caso das respostas à questão analisada, 
subsidiadas pelas experiências anteriores com leituras de 
histórias em quadrinhos seja na escola, seja em outros momentos 
e espaços dos quais as crianças participam. Conforme Ferreira 
(2011),

Numa prática de escrita no uso informativo/narrativo da 
linguagem, no contexto de atividade escolar de aquisição 
da língua, as crianças cavam na memória cultural, 
adquirida por tradição oral, as possibilidades de escrever 
algo que ainda não dominam. Conforme Certeau (1996), 
no destaque que ele dá para a relação indissociável entre 
a oralidade e a escrita: “O escrito apenas corta e cava na 
antecipação” (p. 264) e o escrever é codifi car de forma 
afi nada, precisa, convencional aquilo que a criança 
já conhece de cor. Elas interrogam a correspondência 
sonoro-gráfi ca, deslocando palavras soltas que 
reconhecem oralmente (...), num jogo (desconhecido) 
de segmentação e aglutinação dessas palavras na escrita, 
em busca de sentidos para seus textos (p. 96).

Entre leituras e escritas: o que nos revelam as produções 
textuais de crianças em avaliações

O que valorizamos na leitura que fi zemos dessas quatro 
questões, não foi o bom emprego das estruturas gramaticais 
ou a correta ortografi a das palavras – ainda que consideremos 
muito importante tais domínios. Pretendemos, em contrapartida, 
analisar as produções escritas enquanto formas discursivas, 
enunciativas e dialógicas, buscando compreender o movimento 
que a criança faz na tentativa de articular pensamento e linguagem, 
principalmente quando na forma escrita. Para Smolka (2008), 

Se tomarmos, então o texto - e suas condições de produção 
como unidade de análise, isto é, se da análise fonética, 
ortográfi ca, lógica ou gramatical, deslocarmos o enfoque 
para a questão da constituição do sentido e perguntarmos: 
como a criança se colocou nesse espaço de interlocução? 
Que posição ela assumiu para escrever o que escreveu? 
- vamos perceber indicadores de uma intensa atividade 
mental, cognitiva, discursiva, que revelam uma dialogia, 
que revelam a elaboração da relação pensamento/
linguagem no processo de escritura (p. 84).

 Discutir essas práticas de leitura e escrita também 
signifi ca abordá-las não apenas como técnicas, aprendizagens 
individuais ou habilidades motoras e cognitivas fora do 
contexto em que foram geradas e partilhadas pela comunidade 
de escritores e leitores que lhe dão formas, valores, signifi cados, 
gestos, gostos, modalidades, convenções etc. Essas práticas, 
tais como se apresentam, são infl uenciadas por outras práticas 
cotidianas presentes no universo escolar e não escolar e em 
diferentes instituições (como a igreja, a comunidade, os espaços 
de lazer, etc), conforme nos indicam os estudos, por exemplo, 
de Chartier (1990).

 As produções analisadas parecem indicar múltiplas 
leituras realizadas pelos indivíduos – tanto a leitura de mundo 
quanto a leitura da palavra (FREIRE, 1993) –, que aparecem 
nos ecos e nas ressonâncias de suas experiências de leituras 
vividas. Por exemplo, os gestos de querer ajudar, resolver o 
problema, de salvar o amigo, ainda que de forma inusitada e 
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inesperada para o leitor – tampando a boca, por exemplo – 
destacados em todas as respostas analisadas não só descrevem 
a cena. Mais do que isto. Acionam as leituras das narrativas 
em que diante de um confl ito, de um problema, o protagonista 
deve resolvê-lo antes do desenlace. Também as expressões 
ajudo, que aparece em duas das respostas, e salvo estão ligadas 
a gestos de solidariedade entre amigos. 

Assim, misturando o que leem e o que escrevem, estão além 
da permissão para escrever, alargam o que pode ser escrito, 
prolongam o escrevível. A leitura das imagens, a leitura de 
outros textos, dão a eles um escrever como “tarefa” aberta, na 
qual os textos lidos são despedaçados, recortados, citados, in-
citados e ex-citados, traídos e transpostos, entremesclados com 
outras letras, com outras palavras. Os textos são entremeados 
com outros textos. Por isso, o diálogo da leitura e da escrita tem 
a forma de um tecido que constantemente se destece e se tece de 
novo, isso é, de um texto múltiplo e infi nito. Enfi ar-se na leitura 
é en-fi ar-se no texto, fazer com que o trabalho trabalhe, fazer 
com que o texto teça, tecer novos fi os, emaranhar novamente 
os signos, produzir novas tramas, escrever de novo ou de novo: 
escrever (LARROSA, 1998, p. 183).

O recurso da história em quadrinhos pode ser considerado 
como “provocador de um trabalho de escritura” (SMOLKA, 2008, 
p. 80). No caso da questão P1Q6 da “Prova Campinas-2008”, foi 
exatamente este o objetivo da questão: colocar as crianças em 
contato com cenas de uma História em Quadrinhos sem as falas 
escritas, para que, em um movimento de leitura e interpretação, 
tivessem condições de produzir um pequeno texto, de utilizar 
a linguagem escrita para contar uma história. As respostas 
analisadas demonstram a singularidade presente em cada escrita, 
a eleição de determinado gênero, estilo, modos de interlocução, 
mesmo quando pautada por um enunciado que inevitavelmente – 
já que se trata de uma avaliação – pressupõe respostas certas ou 
erradas. Esse movimento de leitura e escrita, de pensar, oralizar 
e escrever, de uso e exercício da linguagem, são signifi cativos no 
processo de alfabetização.

Assim, os textos das crianças, desde as primeiras 
tentativas, constituem (e geram outros) momentos de 

interlocução. É nesse espaço que se trabalham a leitura e 
a escritura como formas de linguagem. A alfabetização 
se processa nesse movimento discursivo. Nessa 
atividade, nesse trabalho, nem todo dizer constitui a 
leitura e a escritura, mas toda leitura e toda escritura 
são constitutivas do dizer (SMOLKA, 2008, p. 112).

Nas produções escritas das crianças na “Prova 
Campinas-2008”, representadas por apenas quatro abordadas 
neste texto, estão presentes diversas marcas e indícios de práticas 
disseminadas de leitura e escrita que geram um movimento de ir 
e vir – escrever e ler, ler e escrever – interminável e incansável, 
que faz com que, no caso, crianças, utilizem tais práticas como 
expressão da linguagem e como interação entre pensamento e 
representação, entre realidade e linguagem.
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A LINGUAGEM MATEMÁTICA E A ORALIDADE: UMA TROCA MÚTUA1
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Resumo 

Neste estudo abordamos o entrelaçamento entre 
linguagem matemática e a oralidade, exploramos a relação de 
complementaridade existente entre essas duas linguagens nas 
práticas sociais, uma vez que nesse contexto a matemática se 
utiliza da oralidade para resolução de questões relacionadas a 
conceitos, ideias e objetos matemáticos, que estão diretamente 
ligados às práticas sociais. O resultado desse processo de 
aprendizagem da matemática não formal, que é constituído dentro 
de um ambiente social, no qual o sujeito constrói conceitos a 
partir de sua realidade, posteriormente poderá servir de base na 
aprendizagem da matemática formalizada. Nessa reelaboração de 
conceitos espontâneos para os conceitos científi cos, a oralidade 
contribui dando signifi cado aos elementos que constituem a 
matemática e sua linguagem. Neste aspecto buscamos analisar 
como a linguagem matemática e a sua relação com a oralidade 
pode contribuir com o processo de aprendizagem do conhecimento 
matemático escolar. Para isso, partimos de um estudo bibliográfi co 
de obras que abordam o tema, a exemplo de Bakhtin (1981), 
Vygotisky (1987), Machado (2009), Freire (1996), Nunez (2009), 
Smole (2009). As refl exões aqui apresentadas resultam de alguns 
apontamentos iniciais da dissertação de mestrado da primeira 
autora, que se encontra em desenvolvimento. (Observatório da 
Educação - Capes/INEP. Ed. 038-2010. Grupo de Pesquisas 
CONTAR - UFRN - PPGED/PPGEL/PPGECNM - Propesq)
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Abstract

In this study we address the interconnectedness 
of mathematical language and orality, we explore the 
complementary relationship between these two languages in 
social practices, since in this context the use of oral mathematics 
to solve issues related to concepts, ideas and mathematical 
objects, which are directly linked to social practices. The 
result of this process of non-formal learning of mathematics, 
which is made within a social environment in which the pupil 
produces concepts from your reality,   and its will be the basis 
for learning mathematics formalized. In this reworking of 
spontaneous concepts to scientifi c concepts, orality helps give 
meaning to what constitutes mathematics and language. In this 
respect we analyze how the language of mathematics and its 
relationship with orality can contribute to the learning process 
of mathematical knowledge in school. For this, we start from 
a bibliographical study of works that address the topic, like 
Bakhtin (1981), Vygotisky (1987), Machado (2009), Freire 
(1996), Nunez (2009), Smole (2009). The ideas presented here 
arise from some initial notes of the dissertation of fi rst author, 
which is under development. (Centre for Education - CAPES 
/ INEP. Ed 038-2010. Research Group COUNT - UFRN - 
PPGED / PPGEL / PPGECNM - Propesq)
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Nos diversos âmbitos sociais ocorre o entrelaçamento da 
linguagem matemática e da oralidade, cuja contribuição é a 
troca de informação, saberes e (re) signifi cação de conceitos. 
Entretanto, se em outros ambientes sociais a matemática faz uso 
da oralidade para resolução de questões relacionadas a conceitos, 
ideias e objetos matemáticos, por outro lado, no ambiente escolar, 
parece ocorrer uma quebra de diálogo ou um diálogo restrito entre 
as duas. Nesse sentido, um dos grandes entraves na educação 
escolar tem sido o de aproximar as linguagens: matemática e a 
oralidade, e, por conseguinte, a escrita da Matemática.

No processo de interação entre a Matemática e a oralidade 
o indivíduo é o fi o condutor e reprodutor dos signifi cados dados 
aos conceitos e objetos matemáticos. A esse respeito Machado 
(2006, p. 103) afi rma que: “de fato, todo o conhecimento da 
realidade que os alunos já trazem ao chegar à escola encontra 
expressão apenas através da fala; é deste suporte de signifi cados 
que emergirão os signos”.

Assim, podemos dizer que a oralidade é o elo entre o indivíduo 
e o mundo real e irreal por ele construído, abordamos o mundo 
real – como um discurso externo e o mundo irreal como um 
discurso interno. Conforme Vygotisky (1987, p.91) “o discurso 
interior é um discurso para o próprio locutor; o discurso externo 
é um discurso para os outros”. Essa troca mútua entre sujeito e 
linguagem corrobora para a aprendizagem e aproximação com os 
outros indivíduos dentro de um contexto social. 

Nessa perspectiva, o texto ora apresentado tem como objetivo 
analisar como a linguagem matemática e a sua relação com a 
oralidade pode contribuir com o processo de aprendizagem do 
conhecimento matemático. As refl exões aqui apresentadas resultam 
de alguns apontamentos iniciais da dissertação de mestrado da 
primeira autora, que se encontra em desenvolvimento. Para isso, 
partimos de um estudo bibliográfi co de obras que abordam o tema, 
a exemplo de Bakhtin (1981), Vygotisky (1987), Machado (2009), 
Freire (1996), Nunez (2009), Smole (2009). 

A oralidade e a linguagem matemática nas práticas sociais

Imaginar o mundo sem linguagem seria imaginá-lo vazio 
e sem sentido. É a linguagem que dá dinâmica ao mundo. É 

por meio dela que as pessoas se comunicam, transmitem ideias, 
conhecimentos, tradições, valores. As palavras, o pensamento, os 
desenhos, as letras, os sons e os tons ganham movimento, pois são 
as formas de representação da linguagem. Freire (1996, p. 52) diz: 
“no momento em que os seres humanos, intervindo no suporte, 
foram criando o mundo, inventando a linguagem que passaram a 
dar nomes às coisas que faziam com a ação sobre o mundo”. A 
necessidade de interagir com os outros indivíduos e intervir no seu 
habitat; levou o homem a dialogar com outras linguagens, cujo 
principal objetivo era suprir as necessidades de sobrevivência. 

Nesse aspecto, a presença da matemática também justifi ca sua 
presença nas práticas sociais, pois ela também constitui o arcabouço 
de conhecimento construído pela humanidade. Almeida (2011, p. 
19) afi rma que: “a Matemática é parcela estruturante dos processos 
mentais que qualifi camos puramente humanos, [...], além disso, 
é produto da atividade humana, portanto social e histórica”. A 
aplicabilidade da matemática em diversas atividades humanas 
contribuiu para a construção dos conceitos, objetos matemáticos, e 
algoritmos, conforme a necessidade dos grupos sociais. Seguindo 
essa corrente de pensamento, surgiram vários adjetivos para essas 
matemáticas constituídas dentro de um contexto histórico-social, 
tendo representatividade na etnomatemática. 

Na história da humanidade a Matemática se faz presente 
em âmbitos sociais importantes, como: nos rituais religiosos, 
nas técnicas de engenharia, na agricultura, no comércio. No 
desenvolvimento do conhecimento matemático constituído 
dentro de um determinado contexto social, a oralidade teve 
papel fundamental.

A diferença essencial entre a espécie humana e as demais 
espécies e o fato de termos criado, ao longo da nossa 
evolução, instrumentos, comunicação, principalmente 
a linguagem, e um sistema de produção, que servem 
para a resolução do triângulo da vida. (D’AMBRÓSIO, 
(2011, p. 169, grifo nosso).

A oralidade como ferramenta para a reprodução do 
conhecimento oportunizou ao homem interagir com outros 
da mesma espécie, e, por meio dela foi possível também 
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a aprendizagem de conceitos matemáticos, métodos de 
quantifi cação e uso desse conhecimento em contextos sociais 
diversos. Se inicialmente essa capacidade de trabalhar oralmente 
a matemática permitiu ao ser humano a propagação desse 
conhecimento, posteriormente surgiram formas de registro da 
matemática, isso conforme as necessidades de uso de ideias, 
símbolos, conceitos e objetos matemáticos. A Matemática foi 
se adequando às novas circunstâncias. Almeida fala que:

Pela primeira vez surgiu a capacidade de armazenamento 
simbólico externo, o que proporcionou condições para 
um desenvolvimento mais acelerado da matemática. 
Por conseguinte proporcionou o surgimento de uma 
matemática mais abstrata, pois o emprego de símbolos 
armazenados externamente facilitava a transmissão 
dos conceitos matemáticos, bem como os registrava 
permanentemente, difi cultando assim sua perda ou 
comunicação incorreta. (ALMEIDA, 2011, p. 48)

A necessidade de registrar os símbolos e os algoritmos fez 
emergir a sua escrita. Isso contribuiu para que a matemática 
passasse a ter uma língua escrita, sistematizada, haja vista que 
na oralidade a interpretação e a construção dos signifi cados da 
linguagem são dinâmicas, e na linguagem matemática, por ser 
uma linguagem formal, a interpretação parte da representação 
dos símbolos e esta ocorre, por sua vez, a partir da escrita. 
Nesse sentido, Machado (2001, p. 105) afi rma que:

Enquanto concebida como uma linguagem formal, a 
Matemática não comporta a oralidade, caracterizando-
se como um sistema simbólico exclusivamente escrito. 
[...] sobre as linguagens formais, tais linguagens 
delinearam-se a partir do pressuposto de que as línguas 
naturais são imperfeitas, permitindo a ambiguidade. 

Apesar de a oralidade ter as suas ambiguidades, a 
interpretação da linguagem matemática ocorre a princípio por 
meio oral, para que possa ser compreendida, muito embora 
a linguagem matemática se utilize da escrita, por ser uma 
linguagem composta por um sistema simbólico, com símbolos 

próprios, que se relacionam segundo determinadas regras. 
Assim, a sua interpretação depende de quem utiliza esse 

conjunto de símbolos e regras. Portanto, é preciso entender 
seus signifi cados e interpretá-los. Nesta direção, Vergani (2009, 
p. 230) nos diz que “de fato, a Matemática usa uma linguagem 
escrita elaborada a partir de caracteres gráfi cos específi cos, 
convencionalmente defi nidos e universalmente aceitos”. No 
entanto, a compreensão da relação entre os símbolos e algoritmos 
parte do empréstimo que a oralidade faz à Matemática.

Neste contexto, a linguagem simbólica [escrita], apesar de 
universalmente aceita, não é conhecida por todos, haja vista 
que a grande maioria das pessoas a utiliza na oralidade. É muito 
comum encontrar pessoas que sabem, por exemplo, o que é 
adição, subtração, divisão, multiplicação, e os seus respectivos 
algoritmos, mas não sabem utilizá-los formalmente, apenas na 
oralidade. 

Deve-se a isto o fato de, em alguns contextos sociais, a 
matemática ser utilizada apenas como uma ferramenta para 
a resolução de problemas matemáticos, nos quais o uso dos 
algoritmos, conceitos e objetos atendem as necessidades 
básicas, e o uso desses elementos é feito de forma parcial pelo 
indivíduo, que, neste caso, compreende em parte alguns de seus 
conceitos, mas não sabe correlacionar um conceito a outro.

Chamando atenção para o sentido dado ao ensino da 
Matemática, Nacarato et al (2009, p. 33) ressalta que esta: “precisa 
ser compreendida como um patrimônio cultural da humanidade, 
portanto, como um direito de todos. Daí a necessidade de que ela 
seja “inclusiva”. Nesse aspecto a Matemática tem papel importante, 
pois é necessário que ela  desempenhe de forma equilibrada 
e indissociavelmente, seu papel na formação de capacidades 
intelectuais, dedutiva, e contribua com a inserção do aluno na 
sociedade. Para que haja essa inserção do sujeito, é necessário 
que ocorra o diálogo entre os saberes matemáticos construídos em 
contextos sociais diversos e o escolar.  Dentro desse parâmetro de 
aproximação da matemática cotidiana a matemática escolar, faz-se 
necessário abrir o diálogo entre a oralidade e a matemática formal. 

A matemática deve ser uma ferramenta inclusiva, quando 
usamos a expressão ‘matemática como ferramenta para a 
inserção do sujeito na sociedade’, nos referimos ao uso dos 



A LINGUAGEM MATEMÁTICA E A ORALIDADE: UMA TROCA MÚTUA

495LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

conhecimentos matemáticos nas práticas sociais, um exemplo 
clássico de uso da matemática no contexto social, é o uso 
da aritmética e da geometria. Estas duas áreas de estudo da 
matemática são utilizadas de maneira não sistematizada e têm 
grandes aplicações nas práticas sociais. 

Por exemplo: uma criança que vende doce sem, 
necessariamente, ter vivenciado uma experiência escolar, faz 
uso da ideia e conceitos matemáticos de adição e/ou subtração, 
que foram construídos na relação entre semelhanças concretas 
e generalizações isoladas.

Nessa perspectiva, Nunez (2009, p. 44) afi rma que: “os 
conceitos espontâneos se caracterizam pela ausência de 
percepção consciente das relações que se dão na estrutura de 
sua defi nição”. Nesse aspecto a criança faz uso da matemática 
em sua prática cotidiana sem estabelecer relações, pois a 
matemática fora da escola se dá de forma ontológica, intuitiva. 
Essa matemática é um produto das experiências da vida cotidiana 
individual e social, e, principalmente dependente do contexto. 
Dessa forma, na escola, os conceitos de adição e subtração, por 
exemplo, podem ser trabalhados de forma aproximada com a 
realidade do aluno, de modo a ser ampliado, para que o sujeito 
não somente saiba utilizar a Matemática e sua linguagem, mas 
que ele saiba usá-los de forma sistematizada. 

Os conceitos matemáticos construídos a partir de 
intuições servirão de pontes que ajudarão na construção de 
conceitos matemáticos validados dentro da perspectiva de 
uso da matemática formalizada. A esse respeito, Nunez (2009, 
44) coloca que os conceitos científi cos [matemáticos] têm 
características próprias:

[...] Pode-se afi rmar que inserem-se nos sistemas de 
relações entre objetos defi nidos em teorias formais, 
formulados pela cultura científi ca para serem assimilados 
em processos pedagogicamente organizados no contexto 
escolar. O uso da linguagem, como linguagem científi ca, 
no processo de assimilação do conceito, contribui 
para o desenvolvimento dos processos psicológicos 
complexos, tais como a abstração, a generalização, a 
conscientização a regulação da atividade de estudo das 
disciplinas escolares.

A aproximação da oralidade e da matemática, por sua vez, 
contribui para a construção de conceitos, ideias matemáticas, 
tornando a aprendizagem dinâmica, pois, aprender essa 
linguagem escrita requer que a criança saiba representá-la 
simbolicamente, interpretá-la. Nesse aspecto, a oralidade vem 
a interagir com a Matemática numa troca mútua. 

Nos anos iniciais do ensino fundamental a presença 
da oralidade é essencial para que haja uma interação entre 
professor-aluno, aluno-aluno, pois a comunicação possibilita a 
ampliação e compreensão dos conceitos, bem como estimula 
o desenvolvimento de novas estratégias de resolução de 
problemas matemáticos. Nesse momento concordamos com 
Cândido (2001, p.17) ao afi rmar que “Na escola, a oralidade é 
o recurso de comunicação mais acessível, que todos os alunos 
podem utilizar, seja em matemática ou em qualquer outra área do 
conhecimento”. No contexto escolar a oralidade vai contribuir 
com a aprendizagem e servirá como instrumento facilitador para 
a expressão da linguagem matemática, cujo entrelaçamento é 
caracterizado pela impregnação mútua de ambas. 

A oralidade e a matemática presentes em sala de aula

Assim como o contato com as informações, o aprender 
Matemática também passa pela oralidade, ou seja, se fora 
da escola o aluno mantém contato com ela, na escola essa 
aproximação também é intermediada pela oralidade, pois a 
explicação, as ideias, os conceitos matemáticos são trabalhados 
oralmente.

A oralidade guarda em si a dinâmica de explicar, de intervir, 
de tentar explicar e/ou entender o que se quer dizer. Ainda 
segundo Cândido (2001, p.24) “a oralidade é o recurso de 
comunicação mais acessível, simples ágil e direto. Ela permite 
reavaliar instantaneamente. Pode ser reiniciada, assim que se 
percebe alguma falha”. 

Nas aulas de matemática, a oportunidade de abordar os assuntos 
trabalhados, de forma oral dá lugar ao aprendizado dinâmico, ou 
seja, o formalismo dá lugar à expressividade, pois é preciso que 
o aluno entenda os conceitos, ideias. A criatividade de defi nir os 
objetos matemáticos e seus constituintes, ainda que de forma não 
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completa, leva o aluno a construir seu próprio conhecimento, a 
partir de investiduras sucessivas de entender a Matemática. 
Nunez (2009, p.42) aborda que: “na escola, o desenvolvimento do 
conceito científi co começa pelo trabalho com o próprio conceito 
em si, por sua defi nição discursiva”. Os conceitos científi cos são 
frutos de conceitos construídos dentro de um contexto histórico-
social da educação escolarizada formal. O processo de construção 
dos conceitos formais passa pelos conceitos espontâneos, que são 
advindos das experiências cotidianas do aluno. 

Nessa conexão de ideias e informações a oralidade empresta a 
sua versatilidade de explicar e dar signifi cado à Matemática, pois 
os conceitos matemáticos são construídos a partir das relações 
de comparação, semelhanças, nesse processo de construção do 
conhecimento matemático, a oralidade funciona como elemento 
de união entre os conceitos formais e não formais. 

A Matemática e sua linguagem, os objetos matemáticos, 
algoritmos são elementos que se fazem presentes nas aulas 
de matemática, mas é necessário mais do que saber o que 
são esses elementos, é preciso defi ni-los oralmente. Nunez 
(2009, p. 111) diz: “a linguagem é um instrumento-ferramenta 
da atividade de aprendizagem que permite compartilhar e 
dar sentido aos objetos da aprendizagem”. O diálogo entre a 
oralidade e a matemática permite ao aluno ultrapassar o limite 
onde uma linguagem contribui com a outra para a construção 
do conhecimento matemático.

A oralidade se permite interagir e se impregnar com a 
Matemática, essa impregnação é mais bem caracterizada 
quando da oralização da segunda, conforme Machado (2001, 
p.106) “para ser enunciada oralmente, uma língua formal não 
pode prescindir do concurso da língua natural”. Se na linguagem 
matemática está presente a formalidade e na outra a dinâmica 
de explicações de assuntos inerentes à primeira, então ambas se 
articulam no discurso para que ele seja compreendido. 

A Matemática passa a ser compreendida sob o prisma 
da oralidade. As duas linguagens se fundem apesar de uma 
permitir apenas a exatidão e na outra a subjetividade. Ibidem. 
“É necessário tratá-la como um sistema de representação que 
transcende o formalismo [...], sobretudo através do empréstimo 
da oralidade”. Na interpretação de um enunciado matemático 

a língua materna empresta sua signifi cação, pois se pensa em 
palavras e não em símbolos. A elaboração oral de conceitos 
ajuda o aluno a construir o seu conhecimento, nessa perspectiva 
o professor intermedia o processo, pois a matemática trabalhada 
em sala de aula não será direcionada ao utilitarismo, e sim a 
matemática como criação humana, e não reduzida a matemática 
escolar, mas à criatividade de entendê-la.

Machado (2001, p.106) “para ser enunciada oralmente, 
uma língua formal não pode prescindir do concurso da 
língua natural”. Se na linguagem matemática está presente a 
formalidade e na outra a dinâmica de explicações de assuntos 
inerentes à primeira, então ambas se articulam no discurso para 
que ele seja compreendido. 

A Matemática passa a ser compreendida sob o prisma 
da oralidade. As duas linguagens se fundem apesar de uma 
permitir apenas a exatidão e na outra a subjetividade. Ibidem. 
“É necessário tratá-la como um sistema de representação que 
transcende o formalismo [...], sobretudo através do empréstimo 
da oralidade”. Na interpretação de um enunciado matemático 
a língua materna empresta sua signifi cação, pois se pensa em 
palavras e não em símbolos. 

A elaboração oral de conceitos ajuda o aluno a construir 
o seu conhecimento, nessa perspectiva o professor intermedia 
o processo, pois a matemática trabalhada em sala de aula não 
será direcionada ao utilitarismo, e sim a matemática como 
criação humana, e não reduzida a matemática escolar, e, sim, à 
criatividade de entendê-la.

A matemática trabalhada nos livros didáticos

Nos livros didáticos os enunciados matemáticos são 
apresentados na língua materna e suas interpretações dependem 
da relação entre as linguagens oral e a matemática. Conforme 
Carrasco (2006, p. 200) “a matemática como é considerada 
normalmente, ou seja, a matemática formalizada que se encontra 
em livros didáticos (LD) e manuais escolares, é bastante rígida 
e abstrata”. 

Talvez essa rigidez e abstração propicie o fator 
distanciamento entre o aluno e a matemática. Esses fatores 
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podem contribuir para a difi culdade na aprendizagem de 
conceitos, pois, se anteriormente o aluno teve contato 
com uma matemática dentro de sua prática social e numa 
linguagem mais acessível, posteriormente, ele terá contato 
com a matemática escolar. É como se houvesse dois mundos 
paralelos, em um a matemática é de fácil acesso, no outro 
a matemática e sua linguagem passam a ser de difícil 
compreensão. 

A matemática está presente em praticamente tudo, com 
maior e menor complexidade. [...] Em casa, na rua, no 
comércio, nas várias profi ssões, na cidade, no campo, 
nas várias culturas, o homem necessita contar, calcular, 
comparar, medir, localizar, representar, interpretar, 
etc., e o faz informalmente, à sua maneira, com base 
em parâmetros do seu contexto sociocultural. É preciso 
que esse saber informal, cultural, se incorpore ao 
trabalho matemático escolar, diminuindo a distancia 
entre a Matemática da escola e a Matemática da vida.  
(DANTE, 1999, p. 12)

Nessa perspectiva, a abordagem da matemática trabalhada 
nos livros didáticos deve atribuir signifi cados aos conteúdos 
matemáticos por meio de ligações com práticas sociais atuais 
e com outros campos do saber. As ideias matemáticas e os 
seus elementos devem ser trabalhados em consonância com a 
realidade, aproximar saberes matemáticos construídos dentro 
de contextos sociais reais, nos quais a observação e analises dos 
sujeitos envolvidos contribuem para a aprendizagem. Além disso, 
os conteúdos precisam se relacionar às observações do mundo 
real com representações, com princípios e conceitos matemáticos. 

A aproximação da matemática às realidades sociais 
contribui para a compreensão dos conteúdos trabalhados nos 
livros. Essa forma de analisar as situações variadas dentro de 
contextos sociais diversifi cados é (re) signifi cada pelo aluno, 
“os alunos podem redefi nir sua compreensão dos conceitos 
e procedimentos em diferentes domínios, articulando seus 
pensamentos enquanto resolvem um problema ou assumindo 
um papel de crítico”. (NUNEZ 2009, p. 112).

Seguindo essa dinâmica o processo de construção de 

conceitos matemáticos formais é reformulado ou ampliado, uma 
vez que a Matemática está sempre em processo de ampliação. 

Os conteúdos matemáticos trabalhados nos livros 
didáticos não devem seguir uma hierarquização de 
conteúdos, muito embora na interpretação de alguns, para 
se entender um conteúdo é necessário um anterior, em 
parte isso é plenamente aceito pela comunidade escolar. 
“A seleção e organização de conteúdos não deve ter como 
critério único a lógica interna da Matemática. Deve-se 
levar em conta sua relevância social e a contribuição para 
o desenvolvimento intelectual do aluno” (BRASIL, 1997, 
p. 19). É preciso avaliar antes de tudo a importância dos 
conteúdos e sua aplicação na vida em sociedade, pois como 
o aluno faz parte de uma comunidade que também está em 
transformação, a matemática também deve se apresentada 
como um conhecimento em processo. 

Outros aspectos que devem estar presentes nos LD é a 
oralidade, a presença de textos matemáticos que permita o uso 
da oralidade na construção de conceitos e interpretação dos 
textos. Evitando que somente o uso da escrita matemática seja 
priorizado. No entanto, as ideias e a linguagem matemática 
podem ser trabalhadas em sala de aula de forma oral, pois a 
construção de signifi cados dados aos códigos da linguagem 
matemática e uso deles está também relacionada à forma de 
interpretação que a oralidade empresta por meio de um prisma 
de interpretações diversas. 

Se os enunciados são apresentados na língua materna, 
então, a compreensão deles passa pela linguagem, por exemplo, 
no enunciado: Roberto distribui uma bala a cada um de seus 
7 colegas. Assim ele distribui 7 balas. Sobraram-lhe então 4. 
Quantas balas ele tinha antes da distribuição?

No exemplo citado, as informações necessárias para 
resolução do problema estão colocadas claramente, porém a 
primeira etapa passa pela interpretação e depois o algoritmo a 
ser usado, conforme Carvalho et al:

Antes de chegar aos procedimentos e enunciados 
formalizados, o aluno precisa mobilizar estratégias e 
representações próprias, que o auxiliem a pensar e a 
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estruturar o seu raciocínio. São elas que servem, além disso, 
de suporte para a aquisição das estratégias e representações 
convencionais que são indispensáveis para a comunicação 
matemática. (CARVALHO 2006, p. 33,34)

Nos livros didáticos a apresentação dos problemas 
matemáticos deve ter algumas características, que levem 
o aluno a construir seu conhecimento, por exemplo, na 
resolução de problema, o ponto de partida da atividade 
matemática é o problema em sim, e não a sua defi nição. 
É necessário que os alunos desenvolvam estratégias 
para resolver os problemas. É preciso que o aluno faça 
aproximações sucessivas ao conceito que foi construído 
para resolver certo tipo de problema, e aplicar conceitos 
construídos anteriormente a outros, por meio de uma série 
de retifi cações e generalizações. 

A abordagem dos assuntos matemáticos apresentados nos 
livros didáticos deve ser apresentada de forma contextualizada 
e interdisciplinar, uma vez que a aprendizagem de conceitos 
matemáticos perpassa outras áreas do conhecimento.

Considerações fi nais

Muito já sabe sobre o uso da linguagem, e que ela é 
intermediadora entre nós e o meio social. A sua utilização 
nos propicia aprender e interagir, bem como (re) signifi car o 
mundo, dando-lhe novas conotações e novas dimensões do 
conhecimento humano.

O ser humano evoluiu e com ele as linguagens. A comunicação 
hoje está mais dinâmica, graças às novas tecnologias. Grande 
parte desse desenvolvimento tecnológico é devido às linguagens, 
pois elas sempre estiveram presentes nas práticas sociais. Por 
isso o entrelaçamento delas é imprescindível, nesse processo 
de interação entre oralidade e matemática, a aprendizagem 
da Matemática se dá em conjunção com a construção do 
conhecimento de diversos outros campos, em particular com a 
alfabetização, leitura e escrita na língua materna.

Talvez nunca se tenha imaginado um mundo, onde 
linguagem matemática e oralidade interagissem que nessa 

complementaridade entre ambas o individuo é o maior 
benefi ciado, pois as linguagens se impregnam com um único 
objetivo - a aprendizagem.
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Resumo

Baseado na noção de contemporaneidade de Giorgio 
Agamben, que valoriza a consciência histórica do ser no mundo, 
em várias concepções de leitura e na mudança comportamental 
dos leitores causada pelos novos suportes de leitura, o artigo 
argumenta que o leitor dos dias atuais é mais disperso, acelerado 
e pouco refl exivo, em função principalmente da leitura contínua 
de hipertextos presentes na Internet. Dessa forma, livros com 
muitas páginas que exijam uma maior concentração e refl exão 
para melhor compreender seus múltiplos sentidos, tendem a ser 
menos lidos. Se o futuro ratifi car a tendência atual de substituir 
os livros tradicionais impressos pelos livros digitais, o próprio 
conceito de leitor contemporâneo estará em questão, tendendo 
muito mais a ser também substituído defi nitivamente por 
outro que melhor defi nirá o sujeito que está lamentavelmente 
por se fazer permanentemente presente: o leitor impaciente, 
com suas mais marcantes e preocupantes características: a 
superfi cialidade, a intolerância e a futilidade.

Palavras-chave

Contemporaneidade; leitura; hipertextos.

Abstract

Based on the notion of Giorgio Agamben’s 
contemporaneity, which valorizes the historical conscience of 
the being in the world, on several reading concepts and on 
changing reader behavior by reading new media, this paper 
argues that the reader nowadays is scattered, accelerated and 
less refl ective, mainly because of the continuous reading of 
hypertexts on the internet. Thus, books with many pages 
that require a major concentration and meditation for better 
comprehension of their multiple meanings tend to be less 
opened and appreciated. If the future confi rm the nowadays 
tendency of replacing traditional press books by digital 
books, the own concept of contemporary reader would be 
questioned, and it is also tending much more to be replaced 
defi nitively by other one that would better defi ne the subject 
that is lamentably going to be more and more present: the 
impatient readers, with their distinctive feature and disturbing 
characteristics: shallows, intolerance and futility.

Keywords

Contemporaneity; reading; hypertexts.
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1. Introdução

O principal objetivo deste artigo é discutir algumas 
concepções de leitura, em função da relação entre a linguagem 
escrita e o leitor, na perspectiva de comparar - dentro do conceito 
de contemporaneidade estabelecido pelo fi lósofo italiano 
Giorgio Agamben, em que a crítica da realidade é fruto de uma 
consciência histórica do ser no mundo - o comportamento do 
leitor de textos digitais (presente nos hipertextos da Internet ou 
em livros digitais do tipo Kindle ou Tablet) com o do leitor dos 
livros impressos tradicionais. 

Observamos que o leitor pleno (consciente, crítico e criativo) 
- e não somente decifradores, como nos lembra Emilia Ferreiro 
(2009: 18) - carrega em si o estigma da contemporaneidade. 
Antecipamos que ser leitor pleno é ser contemporâneo. Já ser 
contemporâneo necessariamente não implica ser leitor pleno, 
embora um dos efeitos salutares da leitura, segundo Walter 
Ong (1998: 93), seja a reestruturação da consciência, ou seja, o 
sujeito contemporâneo que fosse leitor pleno tenderia a refi nar 
ainda mais sua capacidade crítica de compreender aspectos 
socio-históricos da humanidade. Poderíamos sugerir que o 
homem contemporâneo é potencialmente um leitor pleno, se 
não da linguagem escrita, ao menos de outra linguagem (oral, 
gestual, musical, etc.) que o permitiria compreender melhor 
os fenômenos que o cercam. No entanto, aqui estaremos a 
tratar prioritariamente da linguagem escrita e da sua forma de 
representação e assimilação nos suportes tecnológicos dos dias 
atuais.

Defendemos uma leitura que promova a troca 
conversacional, a interação entre sujeitos que têm em comum 
o envolvimento, uma identifi cação ou empatia com um texto 
específi co (seja em função do enredo, da construção da narrativa, 
dos personagens, etc.), e que, de alguma forma, sentem a 
necessidade de compartilhar suas múltiplas impressões, suas 
refl exões, no intuito coletivo de construir - por meio do encontro 
e do confronto ético, em que o respeito e a escuta estão a reger 
a harmonia da performance na transmissão e na recepção da 
narrativa fruída -, a linguagem humana viva da transformação 
do ser e, consequentemente, de atuação no mundo.

E, infelizmente, não acreditamos que a tendência atual, de 
supervalorização dos textos digitais em detrimento dos textos 
impressos (na forma de livros tradicionais), vá de encontro a uma 
leitura compartilhada e solidária, a qual essencialmente busca 
o diálogo, no intuito de construir possibilidades concretas de 
interação genuína, a partir de narrativas que tratam inerentemente 
da condição humana e que, por isso, enriquecem nossa vivência 
cultural e nos possibilitam um olhar e um sentimento sempre em 
transformação para as pessoas e a realidade que nos cerca.

2. Concepções de leitura

Para Maria Helena Martins (1994 [1982]), mais importante 
do que defi nir o tipo de leitor em sensitivo, emotivo ou racional, 
é estabelecer um conceito de leitura baseado na relação sem 
preconceitos do leitor com os textos, considerando, inclusive 
suas experiências e a de outros leitores no processo de 
compreensão de um texto específi co, na perspectiva, conforme 
assinala Roland Barthes (1984: 28), de procurar estabelecer o 
que o leitor entende, e não somente o que o autor diz, pois 
“com a lógica da razão (que faz com que a história seja legível) 
mistura-se uma lógica do símbolo, [que] não é dedutiva, mas 
associativa: ela associa ao texto (e cada uma de suas frases) 
outras ideias, outras imagens, outras signifi cações.” Dessa 
forma, a leitura não está isolada e fechada em um único sentido 
pensado pelo autor, mas está aberta a novos e múltiplos sentidos.

É fundamental não ter preconceito, nem receio de carrear 
para a leitura quaisquer vivências anteriores; procurar 
questionar o texto – quem sabe ele apresente falhas, seja 
confuso, inconsequente e não há por que simplesmente 
aceitá-lo. Daí a importância de discutir a seu respeito, de 
buscar esclarecimentos com outros leitores ou em outros 
textos. (Martins, 1994 [1982]: 86-87)

A compreensão de um texto passaria, então, por um processo 
de interação com outros textos, autores e leitores. Quanto maior 
os atos de interação, maior a possibilidade de ampliação dos 
sentidos atribuídos ao texto:
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Por esta razão, é preciso descrever o processo de leitura 
como interação dinâmica entre texto e leitor. Pois os 
signos linguísticos do texto, suas estruturas, ganham 
sua fi nalidade em razão de sua capacidade de estimular 
atos, no decorrer dos quais se traduz para a consciência 
do leitor. Isso equivale a dizer que os atos estimulados 
pelo texto se furtam ao controle total por parte do texto. 
No entanto, é antes de tudo esse hiato que origina a 
criatividade da recepção. (Iser, 1999: 10)

Os atos de interação, principalmente com o texto, exigem, 
conforme assinala Vilson J. Leffa (1996: 16-17), “além das 
competências fundamentais para o ato da leitura, a intenção 
de ler”. No âmbito da escola, em geral, percebemos que o 
ato de ler implica principalmente o desenvolvimento das 
competências linguísticas (sintática, semântica, textual e 
contextual) necessárias à leitura, no entanto, aspectos da 
intencionalidade, associados ao nível de envolvimento do leitor 
com o texto, não são tratados de forma sistemática, com base na 
verifi cação do interesse e do nível de compreensão dos alunos 
pelos textos trabalhados em sala de aula. Para a escola, o texto 
escolhido para a leitura (na maioria das vezes de um cânone 
ofi cial) não precisa, em geral, ser previamente apresentado, no 
intuito de despertar um interesse maior pelo tema abordado, 
pelo autor ou, especifi camente, pela estrutura da narrativa 
utilizada. O texto precisa ser lido não porque, de alguma forma, 
pode contribuir para uma experiência humana permeada de 
aprendizagens e saberes novos, mas sim devido à necessidade 
do seu conhecimento para a realização de um exame específi co. 

A imposição do texto na escola certamente incomoda os 
alunos. Os textos clássicos, por exemplo, são considerados 
difíceis, em função da narrativa densa e do vocabulário arcaico, 
e, por isso, não agradam os alunos, os quais não enxergam 
as vantagens em adentrar no universo para eles distante das 
experiências dos nossos antepassados, sem considerar - por 
falta de esclarecimentos que poderiam ser fornecidos por um 
mediador de leitura consciente de seu papel como promotor da 
leitura - que a condição humana, embora singular, é única, em 
relação à sabedoria adquirida com base nas nossas relações com 
outros semelhantes e o mundo, e, por isso, nesse patrimônio 

cultural chamado Literatura, há sempre a possibilidade de 
aprendermos sobre nós mesmos e a realidade que nos cerca, 
a partir do nosso envolvimento proporcionado pela viagem 
ao desconhecido, que não deve ser confundido com fuga ou 
alienação, conforme esclarece Ana Maria Machado. Nesse 
aspecto,

[A leitura] é o gosto pela imersão no desconhecido, 
pelo conhecimento do outro, pela exploração da 
diversidade. A satisfação de se deixar transportar 
para outro tempo e outro espaço, viver outra vida 
com experiências diferentes do quotidiano. Mas a 
leitura dos bons livros de literatura traz também ao 
leitor o outro lado dessa moeda: o contentamento de 
descobrir em um personagem alguns elementos em 
que ele se reconhece plenamente. Lendo uma história, 
de repente descobrimos nela umas pessoas que, de 
alguma forma, são tão idênticas a nós mesmos, que nos 
parecem uma espécie de espelho. Como estão, porém, 
em outro contexto e são fi ctícias, nos permitem um 
certo distanciamento e acabam os ajudando a entender 
melhor o sentido de nossas próprias experiências. 
(Machado, 2002: 20)

 A experiência proporcionada pelos livros permite 
uma tomada de consciência que modifi cará o nosso olhar 
para o mundo e para as pessoas que nos cercam. Não que a 
literatura nos torne moral e eticamente melhores, simplesmente 
ela nos oferece a oportunidade de lidar com confl itos que, 
inerentemente, fazem parte da condição de existência humana. 
“Ela não corrompe nem edifi ca, portanto; mas, trazendo 
livremente em si o que chamamos o bem e o que chamamos o 
mal, humaniza em sentido profundo, porque faz viver (Candido, 
2002 [1972]: 85).

É o sentido humanizador da literatura, muito mais do que 
o educativo, que estabelece, para o crítico literário Harold 
Bloom (2001:17), o vínculo prazeroso, embora muitas vezes 
sofrido, do leitor com os textos literários, que surge a partir 
da busca de uma “satisfação de interesses pessoais”, ou seja, 
a busca por algo que “nos diga respeito e nos seja útil”. Por 
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isso, para Bloom, a verdadeira leitura é que surge como hábito 
pessoal, e não a leitura acadêmica ou escolar, com suas práticas 
educativas.

A leitura utilitarista de Bloom não é meramente uma prática 
aplicada a interpretações e resoluções de problemas práticos do 
mundo físico, baseados em discursos econômicos, ideológicos, 
científi cos e técnicos, mas sim uma prática, e aqui poderíamos 
citar Roger Chartier (1994: 13), “encarnada em gestos, em 
espaços, em hábitos”, dentro de um contexto específi co, voltada 
para a reconstrução das dimensões históricas ou “atualização” de 
quaisquer textos, e cheia de contrastes e entraves pessoais, pois

aqueles que são capazes de ler textos não o fazem da 
mesma maneira, e há uma grande diferença entre os 
letrados talentosos e os leitores menos hábeis, obrigados 
a oralizar o que lêem para poder compreender, ou que 
só se sentem à vontade com algumas formas textuais 
ou tipográfi cas. Há contrastes, igualmente, entre as 
normas e as convenções de leitura que defi nem, para 
cada comunidade de leitores, os usos legítimos do livro, 
as maneiras de ler, os instrumentos e os procedimentos 
da interpretação. Contrastes, enfi m, encontramos entre 
os diversos interesses e expectativas com os quais os 
diferentes grupos de leitores investem a prática da 
leitura. (Chartier, 1994: 13)

O mais importante, para Bloom (2001: 18, 25), é que, no 
ato de ler, possamos “encontrar algo que nos diga respeito, que 
possa ser utilizado como base para avaliar, refl etir, que pareça 
ser fruto de uma natureza semelhante à nossa, e que seja livre 
da tirania do tempo”, por isso, aconselha, “leia plenamente, não 
para acreditar, nem para concordar, tampouco para refutar, mas 
para buscar empatia com a natureza que escreve e lê”.

A leitura entusiasta de Bloom, que destaca o envolvimento 
do leitor com o texto, considera o esforço e a dedicação 
imprescindíveis para uma formação leitora refi nada. No entanto, 
o prazer estético a que Bloom se refere não implica a leitura 
de textos “fáceis”. Para ele, a literatura canônica, embora de 
difícil acesso para os leitores atuais, deve ser valorizada, pois 
o “sofrido prazer” durante o processo de leitura, advindo das 

pesquisas, consultas, análises e refl exões, nada mais é do que 
a busca sempre original de novas experiências, obtidas a partir 
de um aprofundamento nos sentimentos humanos, com base em 
uma linguagem escrita inerentemente humana, que nos leva a 
“conhecer” pessoas na intimidade e, desta forma, aprofundarmos 
nosso conhecimento sobre nós mesmos e o mundo (Bloom, 
2001: 24-25). Assim, embora Bloom abertamente não defenda 
uma ética da leitura, há uma clara percepção, de sua parte, 
de que o ônus criativo da leitura nos conduz a uma refl exão 
sensível quanto à condição humana, e que a essência do ato 
de ler nos proporciona uma elucidação sobre como e por que 
ler: “para fi carmos alertas, para buscarmos e reconhecermos 
a possibilidade do bem, para trabalhar pela sobrevivência do 
bem, e para abrir espaço ao bem em nossa vida” (Ibidem: 60).

Portanto, o envolvimento com o texto implica, naturalmente, 
a curiosidade e a aprendizagem sobre a própria humanidade. 
Para Paul Zumthor (2000: 74), o envolvimento com o texto 
sempre nos conduz ao outro, porque o texto clama pelo 
outro, pois a leitura, essencialmente, é a busca do contato, a 
vontade e a necessidade de compartilhar sentimentos, emoções, 
refl exões, ou seja, “porque ela é encontro e confronto pessoal, 
a leitura é dialógica”. “A leitura se defi ne, ao mesmo tempo, 
como absorção e criação, processo de trocas dinâmicas que 
constituem a obra na consciência do leitor.” (Ibidem: 60)

E processo de criar é inerentemente performático, pois 
envolve o encontro com o outro. A criação é a dinâmica do 
texto vivo, em que os gestos, os olhares, a voz sensibilizam 
o outro, na perspectiva de comunicar o sentido individual 
apreendido no processo de leitura. Para Zumthor (2000: 61), o 
ato de comunicar “não consiste somente em fazer passar uma 
informação; é tentar mudar aquele a quem se dirige; receber 
uma informação é necessariamente sofrer uma transformação.” 

Talvez a possibilidade concreta de transformação do homem, 
que se origina a partir do ato pleno de ler, seja a responsável direta, 
de acordo com Ezequiel Theodoro da Silva (2000 [1981]: 40-41), 
pela sua emancipação cultural, por meio de uma comunicação 
mais autêntica que permitiria não somente a geração de novos 
signifi cados, mas também a formação de indivíduos com uma 
participação mais crítica no processo de interação humana.
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Sendo um tipo específi co de comunicação, a leitura é 
uma forma de encontro entre o homem e a realidade 
sócio-cultural; o livro (ou qualquer outro tipo de 
material escrito) é sempre uma emersão do homem 
do processo histórico, é sempre a encarnação de uma 
intencionalidade e, por isso mesmo, “sempre refl ete 
o humano”. Daí a necessidade de um enfoque mais 
específi co sobre os aspectos da comunicação humana, 
inerentes à leitura. (Silva, 2000 [1981]: 41)

Portanto, a leitura, enquanto ato genitor-dialógico 
de interação genuína, promove o confronto e o encontro 
compartilhado, em que a escuta e o respeito ao outro são os 
alicerces da construção dos possíveis sentidos, permeados 
de múltiplos implícitos. E, na própria interação com o 
outro, existe uma nova possibilidade de leitura, associada 
aos conhecimentos, às análises críticas, à forma particular 
e peculiar de cada um exercer seu papel de leitor. Nesse 
aspecto, um mediador de leitura, um professor-leitor, por si 
só apresenta o perfi l de um livro aberto, segundo Ezequiel 
Theodoro da Silva (1991).

A fi gura do professor – em termos físicos, cognitivos 
e/ou existenciais – se apresenta ao discente como 
linguagem ou como texto complexo, a ser desvelado 
e conhecido em sucessivos encontros. Um texto que 
carrega consigo práticas, histórias, experiências, 
normas, disciplinas, valores etc. e, mais do que tudo, 
um texto que, uma vez fruído, pode signifi car uma 
possibilidade de maior compreensão dos fatos da vida, 
no horizonte da convivência social e, por que não dizer, 
de uma sobrevivência mais digna na sociedade. [...] Ao 
incorporar histórias da vida prática ao seu repertório 
vivencial, o docente estará constituindo-se enquanto 
livro, ou seja, como um ser ou veículo possuidor de 
experiência e conhecimento, que é partilhado com os 
alunos. (Silva, 1991: 21-22)

Obviamente que, enquanto “livro”, o professor-leitor 
apresenta um diferencial signifi cativo em relação ao livro 
tradicional: mais do que informar, ele possibilita uma formação 

baseada na convivência com o aluno, ou seja, permite que a sua 
experiência prática contribua para uma refl exão menos teórica 
e mais concreta sobre assuntos ou temas específi cos tratados 
nos textos lidos em sala de aula. 

Nessa perspectiva, o sentido de um texto é construído 
na interação texto-sujeitos, e não algo que preexista 
a essa interação. A leitura é, pois, uma atividade 
interativa altamente complexa de produção de 
sentidos, que se realiza evidentemente com base nos 
elementos linguísticos presentes na superfície textual e 
na sua forma de organização, mas requer a mobilização 
de um vasto conjunto de saberes no interior do evento 
comunicativo. (Koch, 2011: 11)

 Mais uma vez, verifi camos o caráter integrador e 
interativo inerente ao ato de ler, que surge de uma leitura 
compartilhada e humanizadora, pois é construída pela tessitura 
de um diálogo com o outro (texto ou mediador), na perspectiva 
da ampliação de sentidos que engrandeçam nosso sentimento e 
nossa relação com o mundo. Ou seja, a característica essencial 
ou objetivo principal da narrativa, seja na sua construção ou na 
sua fruição, é a possibilidade de tornar o texto vivo, por meio 
da interação dialógica que permitirá múltiplas compreensões, 
experiências e impressões, no intuito de estabelecer caminhos 
novos que nos conduzirão a uma revelação de um conhecimento 
e de um saber que nos encanta e nos seduz, nos transforma e 
nos induz a releituras de nossos próprios conceitos e dilemas 
sobre o mundo e a realidade.

3. Contemporaneidade

Para muitos, a contemporaneidade refere-se à 
consideração de fatos que ocorrem nos dias atuais ou 
próximos, cronologicamente, da nossa realidade presente. 
Por isso, é comum a associação da contemporaneidade com 
a atualidade, o que, em muitos casos de análise elementar, 
quando não se considera o papel consciente de refl exão 
e atuação dos sujeitos na sociedade, pode ser bastante 
conveniente. Para nós, no entanto, a contemporaneidade 
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refl ete um estado mental alerta diante da impermanência dos 
sujeitos e do mundo.

O fi lósofo italiano Giorgio Agamben, assinala que a 
contemporaneidade, embora considere aspectos inerentes 
ao presente, deve possuir como característica fundamental a 
capacidade de se situar historicamente no tempo, a partir de um 
viés autocrítico que o distancia de sua realidade para melhor 
poder compreendê-la.

Pertenece realmente a su tiempo, es verdaderamente 
contemporáneo, aquel que no coincide perfectamente com 
éste ni se adecua a sus pretenciones y es por ende, en esse 
sentido, inactual; pero, justamente por eso, a partir de esse 
alejamiento y esse anacronismo, es más capaz de los otros 
de percibir y aprehender su tiempo. (Agamben, 2009)

 Para Agamben, aqueles que não conseguem se situar 
historicamente, diante de seu próprio presente, e que vivem 
unicamente para a sua época, não conseguem obter um olhar 
distanciado que os permita melhor refl etir seu tempo, pois não 
possuem parâmetros referenciais que estabeleçam critérios 
críticos e comparativos em suas análises – são desprovidos de 
uma experiência histórica que não somente os torna incapazes 
de realizar leituras refi nadas, estética e eticamente, de sua 
realidade, mas também os impossibilita de prognosticar seu 
próprio futuro. Não são, em suma, no sentido estrito da palavra, 
verdadeiros contemporâneos.

La contemporaneidad es, pues, una relación singular 
con el próprio tiempo, que adhiere a este y, a la vez, 
toma su distancia. [...] Los que coinciden de una manera 
excesivamente absoluta con la época, que concuerdan 
perfectamente con ella, no son contemporâneos 
porque, justamente por esa razón, no consiguen verla, 
no pueden mantener su mirada fi ja en ella. (Ibidem) 

 Aprofundando ainda mais a sua refl exão sobre a 
contemporaneidade, Agamben, da mesma forma que o escritor 
argentino Ernesto Sabato, vê o escritor como uma testemunha 
de seu tempo, e por isso, ao se referir ao dom premonitório 

dos Poetas, propõe uma segunda defi nição do que signifi ca ser 
contemporâneo:

Contemporáneo es aquel que mantiene la mirada fi ja en 
su tiempo, para percibir no sus luces, sino sus sombras. 
Todos los tiempos son, para quien experimenta su 
contemporaneidad, oscuros. Contemporáneo es quien 
sabe ver esa sombra, quien está en condiciones de 
escribir humedeciendo la pluma en la tiniebla del 
presente. [...] Puede llamarse contemporáneo solamente 
al que no se deja cegar por las luces del siglo y es capaz 
de distinguir en éstas la parte de la sombra, su íntima 
oscuridad. (Ibidem)

 
A refl exão de Agamben nos permite relacionar a 

contemporaneidade à linguagem escrita genuína, aquela que, 
segundo Ernesto Sabato, em entrevista ao programa televisivo 
Los siete locos (1995), é capaz de suscitar as mais profundas 
verdades: “Yo creo unicamente que la literatura sale sobre 
todo del inconsciente, y el inconsciente es el recinto de las 
grandes verdades.” (Sabato, 1995). Logo, à fi gura do escritor 
contemporâneo, tendemos, implicitamente, a associar o que, 
para nós, é o principal mote refl exivo deste texto: o leitor 
contemporâneo. 

 Da mesma forma que a contemporaneidade de 
Agamben, que se distingue pelo ato de contemplar e refl etir a 
realidade, alicerçado por uma história que nos constrói e que, 
por meio de nossas ações no presente, nos molda para o futuro, 
o ato de ler, com suas múltiplas e complexas características, 
exige uma atenção minuciosa, na tentativa de construir 
possíveis interpretações. Logo, a contemporaneidade e a 
leitura possuem um aspecto característico fundamental que, 
mais do que aproximá-las, praticamente as funde em um 
mesmo axioma norteador: só podemos ser leitores plenos 
se, e somente se, formos sujeitos conscientes de nossa 
contemporaneidade. No entanto, não é tarefa simples, nos 
dias atuais, extremamente saturados de informações escritas, 
em sua grande maioria em mídia digital, defi nir o que seja 
um leitor contemporâneo. Para isso, precisamos considerar os 
efeitos dos textos digitais nos usuários das novas tecnologias 
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que mesclam literatura e entretenimento, aprendizagem e 
dispersão.

4. Textos digitais

 Em 1964, o fi lósofo canadense Marshal McLuhan, ao 
publicar o seu livro Understanding Media: The extension of 
man (Os meios de comunicação como extensões do homem), 
revolucionou a forma de refl etirmos as novas tecnologias. O 
primeiro capítulo do livro se tornou antológico muito mais 
pela audácia do título (“o meio é a mensagem”) do que pelo 
conteúdo profético-futurístico que se dispunha a apresentar 
em forma de alerta: “toda tecnologia gradualmente cria um 
ambiente humano totalmente novo. Os ambientes não são 
envoltórios passivos, mas processos ativos.” (MacLuhan, 1979: 
10).

 Para MacLuhan, as novas tecnologias elétricas ou 
eletrônicas de sua época (telefone, rádio, cinema, televisão, 
etc.) estavam contribuindo para uma mudança radical na 
forma humana de pensar e adquirir conhecimento. Estávamos 
deixando uma maneira de pensar contínua ou linear - formada 
por séculos de leitura escrita, e que atingiu seu apogeu após 
a invenção da prensa móvel por Gutenberg, no século XV- 
para adentrarmos no universo novo da leitura não-linear ou 
descontínua, fragmentada e acelerada dos textos digitais 
da Internet e seus subprodutos, no formato de hipertextos 
(CARR, 2010: 1). Segundo Fachinetto (2005), o hipertexto é 
um “processo escrita/leitura não-linear que permite o acesso 
ilimitado a outros textos de forma instantânea”.

 Existem muitos entusiastas do “caminho sem volta” 
da era da informação globalizada, representada pela Internet. 
Tendem, em geral, a supervalorizar os hipertextos, por sua 
similaridade de funcionamento equivalente ao cérebro humano, 
com acesso não-linear à informação, representada, na rede, 
pelos vários links disponíveis (Facchinetto, 2005). No entanto, 
acreditamos que as análises sobre a leitura em ambientes com 
textos digitais devem ser realizadas com bastante cuidado, pois 
o que está em jogo não é somente a aquisição multifacetada 
de um conhecimento específi co, mas, conforme argumentam 

alguns pesquisadores (MacLuhan, 1979; Rosen, 2008; Johnson, 
2009; Carr, 2010), uma alteração gradativa e irreversível do 
modus vivendi do navegador-leitor, pois seu comportamento 
diante da tela de alguma forma refl ete sua impaciência diante 
de um livro impresso tradicional, principalmente se for um 
volume de muitas páginas, em função da sua difi culdade de 
concentração prolongada. A impaciência ou intolerância do 
navegador-leitor também está diretamente associada ao tempo 
de espera de arquivos “baixados” da Internet, ou seja, ao tempo 
de download, o qual depende da memória do computador 
do usuário, ao tamanho dos arquivos ou à velocidade de 
transmissão de dados do provedor (Nah, 2004). Os efeitos nos 
usuários, principalmente os jovens, são bem nocivos: começam 
a apresentar difi culdades para esperar ao telefone, a chegada de 
uma refeição, o atendimento de um serviço, a resposta de uma 
mensagem eletrônica, a lentidão do trânsito de carros, etc. 

Obviamente que a impaciência compromete todo 
um processo de aprendizagem baseado na atenção e na 
concentração. E, se consideramos o conceito já apresentado de 
Ezequiel Theodoro da Silva (1991) para os sujeitos-livros (os 
professores-leitores) - mediadores de leitura com um discurso 
direcionado aos alunos-leitores a partir de seu conhecimento 
e de sua própria experiência leitora do mundo e dos livros -, 
então podemos também cogitar a possibilidade de, dentro da 
sala de aula, encontrar um processo de leitura/interação bastante 
comprometido pelo comportamento ansioso e intolerante dos 
tempos novos dos hipertextos.

 Não podemos ignorar o fato de que hoje os alunos 
disponibilizam muito mais do seu tempo livre na frente da tela 
de um computador do que realizando quaisquer tipos de leitura 
em textos impressos em livros. E a Internet, que no passado 
foi concebida como um ambiente de troca de dados para 
realização de pesquisas entre acadêmicos universitários, agora 
é o principal recurso empregado pelos alunos para obtenção de 
informação e entretenimento. O ambiente da rede, formado por 
hipertextos, provoca, nos leitores-navegadores, em função das 
infi nitas possibilidades de acesso a outras fontes de informação, 
uma overdose de curiosidade, a qual gera certa ansiedade para 
satisfazer uma curiosidade específi ca. Assim, se considerarmos 
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a afi rmação de Harold Bloom, de que a natureza do leitor se 
confunde com a natureza do conteúdo lido, e o argumento de 
Marshal MacLuhan, de que o formato do suporte defi ne um 
novo estado mental de refl exão no leitor, poderíamos levantar 
a hipótese de que o leitor de livros digitais, nos moldes do 
hipertexto, tenderia a apresentar um perfi l leitor fragmentado 
e não-linear que o conduziria inconscientemente a um tipo de 
leitura superfi cial, em que haveria uma overdose de informações 
nos vários textos interconectados e uma avidez acelerada para 
obtê-las, em detrimento de uma leitura compacta e linear, 
baseada em uma profunda concentração e um envolvimento 
progressivo, paciente e refl exivo com um único texto. 

A pesquisadora Christine Rosen (2008), relatando sua 
experiência com o Kindle (suporte de livros digitais da Amazon), 
afi rma que, ao tentar ler um livro de Charles Dickens (Nicholas 
Nickleby), percebeu que a leitura de um livro digital se torna 
muito mais lenta do que um livro impresso tradicional, porque o 
formato de hipertexto do Kindle, com links de acesso à Internet, 
conduzia-a constantemente a curiosidades associadas aos livros 
(como acesso a informações sobre Dickens na Wikipedia, a 
outra história do autor que estaria ligada ao romance, etc.). 
Rosen observou, curiosamente, que uma interrupção na leitura 
chegava a durar dezenas de minutos. Logo, a sobrecarga de 
informações na verdade prejudica a nossa capacidade de 
concentração, conforme assinala o pesquisador Nicholas Carr 
(2010: 103), pois a leitura linear tradicional, contínua e sem 
interrupções constantes de um livro, caracterizada pelo esforço 
da atenção e da mente focada em um tema único, dá lugar a uma 
leitura não-linear ou descontínua, totalmente fragmentada, com 
temas múltiplos – que, embora de alguma forma associados, 
exigiriam leituras próprias. Ou seja, a leitura linear do livro, 
caracterizada pela concentração e pelo alto potencial refl exivo, 
está sendo substituída pela leitura não-linear do texto digital, 
caracterizado pela dispersão e pelo baixo potencial refl exivo, 
pois onde há informação demais, há refl exão de menos.

  Não estamos aqui querendo exaltar o livro e denegrir 
a imagem da Internet. São duas invenções fantásticas com alto 
potencial de aquisição e partilha de conhecimento. Alertamos 
simplesmente para o fato de que são suportes muito diferentes, 

e, em razão disso, não podemos ingenuamente querer substituir 
um pelo outro. Equipamentos multifuncionais como o Kindle e 
o Tablet, embora sejam suportes de textos digitais e, por isso, 
são em geral chamados e-books ou livros eletrônicos, no nosso 
ponto de vista não são realmente livros, mas sim equipamentos 
que, entre suas muitas aplicações, permite o acesso a textos 
digitais. E isso não tem nada a ver com o formato físico 
diferenciado de cada um, tampouco pela ausência do cheiro 
peculiar, existente entre as páginas dos livros tradicionais, 
nos dispositivos eletrônicos. O que nos incomoda é a crença 
generalizada de que o livro pode até acabar, mas a literatura 
persistirá, porque o que realmente importa é o suporte, ou 
seja, o que faremos, no futuro, é substituir o livro impresso, 
por razões ecologicamente distorcidas contra o desmatamento 
ou economicamente favorecidas pelas novidades tecnológicas. 
Com base no discurso de substituição, escolas particulares 
estampam em propagandas o uso de um Tablet por aluno, e pais 
e alunos “antenados” com as novas tecnologias dizem “amém” 
– esquecendo que o uso do dispositivo implica o pagamento 
à escola pela sua aquisição e que a utilização de uma nova 
tecnologia não garantirá a formação de um aluno-cidadão mais 
consciente, crítico e criativo.

 Ao compararmos um livro tradicional ao livro 
digital, devemos verifi car se as características fundamentais 
concernentes à leitura do texto impresso (silêncio, solidão, 
concentração, envolvimento com as ideias do autor, refl exão 
sobre um tema específi co, etc.) estão presentes na leitura de 
um livro digital multifuncional. Conforme Steven Johnson 
(2009) assinala, a leitura de um livro tradicional sugere um 
distanciamento natural de quaisquer distrações, um nível 
de atenção proporcionado pelo próprio meio utilizado na 
aquisição do conhecimento, ou seja, o livro tradicional implica 
engajamento com a narrativa escrita. O livro digital, por outro 
lado, com suas múltiplas características funcionais, típicas de 
um hipertexto da Internet, estimula a distração e a dispersão: o 
leitor, enquanto lê, verifi ca o correio eletrônico, acessa sites de 
notícias, blogs, facebook, twitter, vídeos, brinca em videogames 
etc., às vezes justifi cando uma necessidade de descanso, ou 
então porque, movido pelas curiosidades existentes nos links 
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do próprio texto, acaba esquecendo o texto-referência para 
se entreter com a leitura de outro texto afi m ou consequente. 
Dessa forma, o leitor de livros digitais se converte em um 
leitor de fragmentos, de notícias (com a nova possibilidade de 
comentários em rede sobre a leitura do livro, surge uma espécie 
de sala virtual de bate-papo, em que os participantes-leitores 
expõem (é o que se espera!) suas opiniões sobre o livro que o 
grupo está lendo, descaracterizando, desta forma, a tradicional 
leitura silenciosa e solitária do leitor de livros impressos). 

 No nosso entender, a utilização de textos digitais, 
no formato do hipertexto, não estimula a leitura refl exiva e a 
concentração. Muito pelo contrário: produzem leitores dispersos 
e sem concentração, incapazes de manter um nível prolongado 
de atenção durante o processo de leitura de textos mais longos 
ou densos, que exijam um envolvimento maior (cognitivo e 
emotivo) na construção de sentidos. Logo, para nós, o discurso 
de substituição dos livros tradicionais pelos livros digitais não 
somente representa uma diminuição futura de leitores plenos, 
mas o estabelecimento generalizado de um modo de leitura 
fragmentado, não-linear, impaciente e superfi cial.

5. Conclusão

As discussões nos últimos anos que tratam de uma possível 
morte da literatura no fundo refl etem a preocupação de muitos 
pesquisadores em desvendar a relação futura dos leitores com os 
vários suportes existentes. Embora muitos defendam que o que 
verdadeiramente importa não é o suporte, mas sim o conteúdo, 
acreditamos que tal ponto de vista é ingênuo e inconsequente. 
O suporte, como afi rmou Marshal MacLuhan na década de 
1960, e continuam afi rmando, em discursos recentes, muitos 
novos pesquisadores da era do hipertexto, como Nicholas Carr, 
é responsável direto por uma mudança comportamental que 
transforma a relação dos usuários com as novas tecnologias, de 
tal forma que a própria forma de produzir conhecimento é afetada. 

A utilização da Internet nos últimos anos e de seu 
formato multifuncional de apresentação, chamado hipertexto, 
modifi cou a maneira como os sujeitos hoje interagem com 
a linguagem escrita. Os vários links presentes nas páginas 

dos hipertextos, embora permitam esclarecimentos sobre 
pontos específi cos associados ao texto lido, acabam gerando 
uma maior dispersão e uma menor concentração durante 
o processo de leitura. Isso ocorre porque a leitura do texto 
digital é uma leitura não-linear, fragmentada, que provoca no 
leitor uma curiosidade pela leitura informativa de fragmentos, 
em vez da leitura compacta, linear e refl exiva de um texto 
impresso longo, em que a atenção e a concentração impõem 
uma maior possibilidade de desenvolvimento de uma leitura 
aprofundada, refl exiva, muito mais crítica e refi nada. Por 
isso, o leitor de hipertexto (típico leitor dos livros digitais ou 
e-books) tende a ser muito mais um leitor de notícias, que 
logo, logo descarta o que lê, do que um leitor refl exivo, que 
tende a possuir “marcas” de suas leituras durante um longo 
tempo em sua vida (quando não a vida toda!).

Portanto, percebemos, com base na noção de 
contemporaneidade de Agamben, que valoriza a 
consciência histórica do ser no mundo, que o perfi l do leitor 
contemporâneo é incompatível com o do leitor de livros 
digitais no formato hipertexto, se adequando muito mais 
ao perfi l do leitor tradicional de livros impressos. Dessa 
forma, se o futuro ratifi car a tendência atual de substituir 
o livro tradicional pelo livro digital, o próprio conceito de 
leitor contemporâneo estará em questão, tendendo muito 
mais a ser também substituído defi nitivamente por outro 
que melhor defi nirá o sujeito que está lamentavelmente por 
se fazer permanentemente presente: o leitor impaciente, 
com suas mais marcantes e preocupantes características: a 
superfi cialidade, a intolerância e a futilidade.
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LEITURA E INTERAÇÃO CONVERSACIONAL
Claudio Marzo Cavalcanti de Brito1

Resumo

Considerando a infl uência do contexto sociocultural na 
compreensão de textos, este artigo argumenta que o respeito às 
diferenças e o engajamento do professor na formação leitora de 
seus alunos promovem a criação de um ambiente de confi ança 
que facilitará a construção de sentidos a partir do envolvimento 
e da interação com textos, principalmente literários, e da troca 
conversacional. Observa-se a leitura como um fenômeno 
eminentemente cultural que envolve aspectos cognitivos, 
discursivos e uma prática social, e, por isso, pode e deve ser 
abordada sob o viés da Sociolinguística, pois o conhecimento 
de mundo do indivíduo, fruto de um contexto social, econômico 
e cultural, interfere na sua relação com os textos. A interação 
conversacional é apresentada como produtora de um discurso 
coletivo que se integra à individualidade, por isso a leitura 
compartilhada torna-se um instrumento de transformação 
individual e mudança social que se insere num engajamento 
coletivo na construção do saber-fazer.

Palavras-chave
Leitura compartilhada; sociolinguística; interação 

conversacional.

Abstract
 
Based on the infl uence of the socio-cultural on text 

comprehension, this paper argues that the way of respect for 
the differences among people and teacher engagement in the 
reading formation of its students can foster the creation of a 
trustful environment that will make easier the construction 
of meaning as a consequence of the text involvement and 
interaction, mainly literary texts, and through conversational 
exchange. The reading process is a phenomenon highly cultural 
that involves cognitive and discursive aspects, and also social 
practice, so it can and should be studied from a Sociolinguistic 
view, because the act of knowing the world is followed by 
social, economic and cultural context, and it interferes in the 
interaction between readers and texts. Talk-in-interaction is 
shown as producer of a collective discourse that retains one´s 
individuality, so shared reading becomes a tool of individual 
and social transformation, a collective engagement with a 
know-how construction.

Keywords
Shared reading; sociolinguistics; talk-in-interaction.
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1. Introdução

Vários estudos e análises (Brito, 2010; Santos, Marques 
Neto & Rösing, 2009; Silva, 1986) mostram que, no Brasil, 
a problemática da leitura está relacionada principalmente à 
incapacidade das escolas de envolver seus alunos com os 
textos literários, uma vez que os professores e bibliotecários, 
teoricamenre responsáveis pela mediação de leitura, estão muito 
mais preocupados em desenvolver aptidões leitoras restritas à 
decodifi cação e interpretação de textos – com base em uma leitura 
canonizada e padronizada pelos livros didáticos e direcionada 
única e exclusivamente para a elaboração de exames seletivos 
do tipo vestibular –, do que despertar os sujeitos-leitores para a 
função humanizadora da literatura, que contribui para a formação 
da personalidade, a satisfação da fantasia, o conhecimento do 
mundo e de nós mesmos (Candido, 2002 [1972]: 85). 

As escolas de ensino médio, em geral, têm adotado um discurso 
ideológico sobre a leitura e os livros totalmente incoerente com 
a prática discursiva no dia a dia de suas atividades pedagógicas, 
a qual apregoa o estímulo à leitura e a valorização dos livros de 
literatura como meios de formar cidadãos conscientes e críticos, 
capazes de transformar a realidade que os cerca. Na verdade, 
observamos que os discursos escolares são muitas vezes 
teóricos e evasivos, distantes de uma prática crítica, refl exiva e 
transformadora, ou seja, distantes de uma práxis genuína. 

Já alertamos (Brito, 2010) para o fato de que os alunos 
oriundos do ensino fundamental sofrem um tremendo choque 
cultural ao adentrar o universo do ensino médio, pois se 
defrontam com uma prática leitora completamente diferente da 
que estavam acostumados em seus primeiros anos de formação 
escolar. No ensino fundamental, quando ocorre a mediação de 
leitura, os livros literários, ilustrados e com histórias lúdicas 
e imagéticas, proporcionam um conhecimento de mundo por 
meio da abstração e do imaginário infantil, em que a prática 
de uma leitura compartilhada envolve contações de história, 
encenações, desenhos, músicas, etc., ou seja, possibilidades 
múltiplas de interpretação de textos, construídas a partir da 
interação entre leitores. No ensino médio, os livros, catalogados 
em gêneros (narrativo ou épico, lírico e dramático) e 

pertencentes a uma escola (Barroco, Arcadismo, Romantismo, 
Realismo, etc.), adquirem muito mais um status histórico-social 
datado e estagnado em um espaço-tempo específi co do que um 
objeto que ganha vida, por meio do corpo-leitor em interação, e 
que proporciona diferentes formas de conscientização, ou seja, 
um objeto que dialoga com o instante presente, com os seres 
humanos de nosso tempo, um objeto que promove mudanças.

A leitura envolve, além de processos cognitivos e 
discursivos, uma prática histórico-social voltada principalmente 
para um olhar diferenciado, crítico, em relação à realidade 
que nos cerca. O poder da leitura é o poder inerente da 
transformação da consciência (Ong, 1998: 93). Infelizmente, 
a escola, com seu olhar utilitarista, construído a partir de um 
discurso pragmático-positivista implementado nas salas de aula 
a partir do século XIX, na maioria das vezes só considera os 
aspectos cognitivos de aprendizagem do aluno, no que se refere 
à leitura, os quais envolvem raciocínio lógico e imediatista 
empregado na decodifi cação e entendimento de um texto. 
De acordo com Antonio Candido (2002 [1972]: 79), a escola 
se preocupa muito mais em uma formação, no domínio da 
leitura (de textos literários), que examine muito mais aspectos 
associados à estrutura gramatical do que à função formadora 
do homem. Ignora os múltiplos sentidos simbólicos do texto, 
construídos com base em uma experiência humana inserida em 
um contexto específi co, para enaltecer uma lógica puramente 
racional, voltada para uma resolução de um problema: a 
obtenção imediata de uma resposta, em geral aceita como única 
e imutável (por exemplo, a aceitação de que um substantivo 
é sempre um substantivo, em quaisquer circunstâncias). No 
entanto, como assinala Barthes (1984: 28), 

com a lógica da razão (que faz que a história seja 
legível) mistura-se uma lógica do símbolo. Esta lógica 
não é dedutiva, mas associativa: ela associa ao texto 
(a cada uma das suas frases) outras ideias, outras 
imagens, outras signifi cações.

Em um capítulo do livro A ordem dos livros, intitulado 
Comunidades de leitores, o historiador Roger Chartier alerta 
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para o fato de que um texto somente existe porque há um leitor 
para outorgar-lhe um signifi cado. Na busca da compreensão de 
um texto, devem ser considerados três aspectos primordiais: 
a sua análise estrutural (gramatical), a sua história discursiva 
e a prática histórico-social associada à construção de sentidos 
a partir de sua leitura. Mas Chartier (1994, 11-27) ressalta 
que “as formas produzem sentido, e um texto, estagnado nas 
palavras, está investido de uma signifi cação e de uma categoria 
inéditas quando são trocados os dispositivos que propõem a 
sua interpretação”, porque a leitura é “uma prática encarnada 
em gestos, espaços, hábitos” e que, por isso, “uma história 
dos modos de ler deve identifi car as disposições específi cas 
que distinguem as comunidades de leitores e as tradições de 
leitura”. 

Portanto, à leitura devemos associar diretamente aspectos 
socioculturais que permitam uma interação conversacional em 
um tempo e um espaço bem defi nidos por uma comunidade de 
leitores.

2. Contexto sociocultural e discurso transformador

A leitura é um fenômeno eminentemente cultural que 
envolve aspectos cognitivos (para análise estrutural), 
discursivos e uma prática social, logo pode e deve ser abordada 
sob o viés da Sociolinguística, pois o conhecimento de mundo 
do indivíduo é consequência de um contexto social, econômico 
e cultural, o qual interfere na sua interação com um texto 
específi co, estabelecendo, inclusive, leituras diversifi cadas 
(Leffa & Lopes, 1994).

Regina Lúcia Péret Dell’Isola (2001: 21-22), em uma 
dissertação de mestrado defendida em 1988, mostrou que 
o contexto sociocultural do indivíduo atua como fator 
condicionante no seu processo inferencial e na variedade de 
interpretações a partir de um mesmo texto lido em sala de aula, 
ou seja, “a leitura está vinculada às estruturas socioculturais do 
leitor”, e, por isso, “a leitura é produzida; é variável entre um 
e outro indivíduo. Em conformidade com o seu repertório de 
experiências, o leitor faz com que o texto se descontextualize e 
se deixe contextualizar.” Portanto, não existe uma única forma 

de ler um texto, uma interpretação padrão inquestionável, que 
estabelece muitas vezes na escola o conceito de “defi ciências”, 
que gera discriminações, em vez de “diferenças”, conceito que 
promove o respeito. No entanto, a interpretação de um texto não 
somente depende do conhecimento de mundo ou da experiência 
trazida pelo indivíduo, ou seja, o sujeito não estabelecerá uma 
leitura própria que será considerada “adequada”, sem antes 
dialogar com outras leituras possíveis, muitas realizadas ao 
longo de um legado histórico-cultural comprometido com a 
construção de sentidos que possibilitem a formação crítico-
refl exiva de seres humanos conscientes de seu papel social 
questionador e transformador de uma realidade não raras vezes 
insatisfatória.

No campo da Sociolinguística, a cultura está profundamente 
associada à língua ou às variedades linguísticas existentes em 
uma sociedade. A cultura é um conhecimento adquirido a partir 
de uma experiência de troca conversacional em comunidade, 
que visa a passar para gerações futuras o saber-fazer adquirido 
coletivamente em um contexto histórico-social específi co 
e mantido por meio de uma tradição voltada para o ensino-
aprendizagem dos valores associados a esse saber-fazer. Para 
Alfredo Bosi (1997: 38), “cultura é vida pensada”, voltada 
para um trabalho e uma ação cultivados com o objetivo de nos 
humanizarmos, nos elevarmos espiritualmente, por meio da 
educação do outro, porque, essencialmente, a cultura visa ao 
outro. É no outro e pelo outro que nos realizamos, que podemos 
contemplar os frutos de nosso trabalho e de nossa ação cultural. 
É na transformação, na mudança do outro que a cultura se 
concretiza. Logo, a cultura é uma interação que promove 
uma prática discursiva e, consequentemente, uma mudança 
social, pois, sendo trabalho-ação pensado cotidianamente, gera 
refl exões, instiga a criatividade, forma o cidadão e seu discurso 
político. 

Para Norman Fairclough (2001: 92), “a prática discursiva 
é constitutiva tanto de maneira convencional como criativa: 
contribui para reproduzir a sociedade (identidades sociais, 
relações sociais, sistemas de conhecimento e crença) como 
é, mas também contribui para transformá-la”. Emilia Ferreiro 
(2009: 22-23) ressalta que o discurso coletivo, oriundo das 
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práticas leitoras, se transforma em patrimônio cultural quando 
encontra uma comunidade de leitores intérpretes, dispostos a 
emprestar suas vozes e corpos no processo de interação com o 
texto, a fi m de estabelecer um diálogo criativo e transformador 
com as aspirações sociais de sua época.

Interessante observar que a interação conversacional 
produz o discurso coletivo, o qual se integra à individualidade. 
Portanto, é um discurso mais fortalecido, pois foi construído a 
partir de múltiplas idéias, de debates, em que a criatividade e a 
refl exão individual tecem uma rede de conhecimento, de saber-
fazer, baseada na experiência e na escuta do outro, no respeito 
às diferenças. 

A leitura em um país multicultural como o Brasil torna-se 
um instrumento poderosíssimo de transformação individual e 
mudança social. Ezequiel Theodoro da Silva, em 1986, alertava 
para o fato de que a reconstrução de um estado democrático passa 
pela formação de leitores críticos-refl exivos, pois uma política 
nacional voltada para a valorização do ato de ler criticamente 
permitiria a formação de cidadãos engajados em uma política 
nacional que reverteria a terrível situação de desigualdade 
social existente no país, em que a alta concentração de renda e 
a deplorável exploração de mão-de-obra estariam apregoando 
outro tipo de cultura, largamente disseminada pela propaganda 
capitalista neoliberal, nos últimos trinta anos: a cultura da 
ganância, do individualismo e da injustiça social. “Apesar dos 
argumentos em contrário, estou plenamente convencido de 
que a leitura é um importante instrumento para a libertação 
do povo brasileiro e para o processo de reconstrução de nossa 
sociedade.” (Silva, 1986: 11).

3. Realidade brasileira, a escola e o professor

Na prática, sabemos que, apesar de todo um avanço na 
discussão do problema, que surgiu no Brasil no início dos 
anos 1980, e também da considerável distribuição de livros 
nas escolas públicas brasileiras, nos últimos anos, por meio de 
programas governamentais, a disseminação do hábito da leitura 
plena (crítica, criativa e transformadora) – na concepção de 
Emilia Ferreiro (2009) –, principalmente entre o público jovem 

brasileiro, não ocorre a contento.
Segundo Lajolo & Zilberman (2002: 9-10), de uma forma 

geral, os estudos mostram que a inexistência de uma cultura 
leitora no Brasil está principalmente associada à “condição 
brasileira de nação periférica e dependente” que nunca 
conseguiu realizar sua revolução burguesa, “imprescindível 
para a produção e circulação de literatura”, sendo, por isso, 
um país tipicamente colonial. A condição periférica brasileira 
permitiu que durante quatro séculos não houvesse escola pública 
para a grande maioria analfabeta. Somente uma pequena elite 
dominante possuía o privilégio de estudar nas poucas escolas 
religiosas existentes, para uma formação básica e fundamental. 
A formação superior, para raríssimos privilegiados, era realizada 
em algumas poucas universidades existentes em grandes 
centros (Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, etc.) ou então em 
universidades européias. A classe pobre durante séculos viveu 
afastada de uma cultura escrita que lhe pudesse permitir uma 
possibilidade de ascensão social. Mesmo hoje, com escola 
pública gratuita, o país, em geral, não oferece ensino de 
qualidade ao nível fundamental e médio, e, por isso, gerações 
e gerações de brasileiros são formadas sem estabelecer uma 
relação duradoura com a leitura, repercutindo até na formação 
dos cursos superiores, onde é comum encontrarmos alunos, 
até em cursos de letras, que não gostam de ler e que não têm 
familiaridade com os livros e a leitura crítico-refl exiva. 

A leitura é um hábito que se adquire e se aperfeiçoa. Se 
não há um estímulo permanente à compreensão leitora na 
escola, como as novas famílias brasileiras estabelecerão algum 
tipo de vínculo genuíno com a cultura escrita? Se as famílias 
historicamente não possuem a intimidade necessária com os 
livros de forma a infl uenciar os mais novos, como acreditar que 
leitores críticos e criativos surgirão sem a infl uência direta da 
escola?

Logo, a escola brasileira tem de assumir a responsabilidade 
de formar leitores plenos, competentes. É um engajamento 
árduo que lidará muitas vezes com a indiferença de muitos 
alunos, os quais, por não terem familiaridade com a leitura em 
suas casas, não encontrarão razão para se identifi car com os 
livros na escola. 
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Nesse aspecto, para criar um envolvimento do aluno com 
os textos, o papel do professor é fundamental. O professor, 
consciente de que possui uma identidade formada a partir dos 
vários textos e dos vários grupos de pertença que o constituem 
(consciência sociocultural), atua no estabelecimento de relações 
interpessoais e, de forma militante, torna-se responsável, a 
partir de sua própria conduta ético-refl exiva, ancorada em uma 
prática discursiva que o conduz inevitavelmente a uma prática 
social criativa e transformadora (na concepção da Análise de 
Discurso Crítica), por desenvolver um trabalho pedagógico que 
promova uma aproximação interativa com base na experiência 
pessoal e interpessoal dos estudantes e do próprio professor, 
inclusive na dimensão afetiva, buscando um engajamento e 
um compromisso coletivo com o que se está sendo estudado e 
discutido (Chianca, 1999). 

4. Crise da leitura

Há que ser destacado, no entanto, que existe uma crise da 
leitura mundial, que afeta até os países com fortes tradições 
leitoras, como, por exemplo, a França e a Argentina. Muitos 
estudos recentes tentam analisar o fenômeno à luz das novas 
tecnologias, principalmente a Internet.

O escritor Nicholas Carr, no seu livro The shallows: what the 
internet is doing to our brains (2010) defende que a Internet, com 
sua capacidade de pesquisa em forma de zapping, ou seja, com 
vários recortes de informações sendo obtidos em pouco tempo, 
está produzindo uma geração incapaz de fi car desconectada, 
que necessita “se alimentar” de informações constantemente 
(por meio de email, links, chats, facebook, twitter, Google, 
etc.), mas que pouco refl ete sobre aquilo que lê, ou seja, uma 
geração que detêm muita informação – considerável útil hoje, 
porém, em geral, descartável amanhã – mas pouca capacidade 
de refl exão. E essa mudança comportamental ocorre não 
somente no interesse por novos suportes (tecnológicos) de 
leitura, mas também em um nível mental, muito sutilmente, 
e modifi ca a forma como nos relacionamos com os suportes 
de leitura disponíveis. Essa sede insaciável de informações, 
esse vício incontrolável que não permite que essa geração se 

desconecte por um dia sequer da rede, está produzindo uma 
geração de leitores impacientes, superfi ciais (the shallows), 
incapazes de se concentrarem em textos longos e/ou profundos, 
ou seja, incapazes de realizar uma “leitura linear” do texto, com 
início, meio e fi m. 

Nos últimos cinco séculos, desde que invenção 
da prensa por Gutenberg tornou a leitura de livros 
acessível, a leitura linear e a mente literária têm estado 
no centro da arte, da ciência e da sociedade. Tão 
maleável quanto sutil, tem sido a mente imaginativa da 
Renascença, a mente racional do Iluminismo, a mente 
inventiva da Revolução Industrial, e mesmo a mente 
subversiva do Modernismo. Poderá ser em breve uma 
mente do passado. (Carr, 2010: 10).

O escritor argentino Ricardo Piglia (2010: 24-31) lembra 
que, antes de perguntarmos qual o signifi cado do ato de ler, 
devemos refl etir sobre quem é que lê (onde está lendo, para quê 
e em que condições lê, qual é a sua história). A identifi cação 
do leitor nos permite compreender suas leituras, sua forma de 
ver o mundo, a maneira como interage com a realidade, ou 
seja, nos permite escutar um relato sociocultural “inquietante, 
singular e sempre distinto”. E também o ato de conhecer um 
leitor é um momento de perguntas – “às vezes irônica, às vezes 
agressiva, às vezes piedosa, mas sempre política” – que permite 
que seja lido quem lê, ou seja, é um momento de escuta e de 
contemplação, uma oportunidade de praticarmos a tolerância e 
o respeito às diferenças. 

O problema é que, no Brasil, em geral as pessoas pouco 
falam de livros, e isso implica que temos poucas oportunidades 
de conhecer leitores ou interagir como leitores. E, nos dias atuais, 
existe outro aspecto importante a ser observado, em relação 
à geração Internet, que tem difi cultado ainda mais possíveis 
discussões livrescas face a face: a proliferação da violência em 
todo território brasileiro. Por ser uma geração que não se sente, 
em geral, segura nas ruas, prefere fi car em casa, conectada à rede – 
nos caso dos jovens, é comum fi carem em sites de relacionamento 
(Orkut, MSN, twitter, etc.). Logo, procuram fazer jus à máxima de 
que o ser humano é um ser sociável; no entanto, a sociabilidade 
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aqui ocorre não por meio da interação conversacional ou interação 
face a face, mas por meio de um mundo virtual, que, se por um 
lado estimula a leitura fragmentada e dispersa, por outro esfacela 
a necessidade física do outro, ou seja, o outro continua sendo 
necessário, porém não sua presença física. O encontro com o 
outro passa a ser virtual, fi ctício, não-real. 

Essa nova mídia [Internet] é uma extensão dos livros 
e da escrita, e acho-a ótima em seu devido lugar, mas, 
à medida que os computadores passam a desempenhar 
um papel maior na educação e em nossas vidas, acho 
que também precisamos dar maior importância à 
interação direta entre as pessoas – transmissão direta 
– e, se não o fi zermos, estaremos perdendo algo muito 
importante para nós todos. [...] Na transmissão direta, 
podemos nos comunicar não só com palavras, mas com 
nossa respiração, com o brilho de nossas peles, com a 
cor de nossos olhos. Ambos os meios de comunicação 
são extremamente importantes. (Itsuki, 2004: 151).

5. Interação conversacional

E quais seriam as consequências de uma geração que não 
interage face a face? Para o fi lósofo Martin Buber (1974: 13-15), 
“toda vida atual é encontro, [...] o essencial é vivido na presença”. 
Por meio do encontro e do diálogo genuíno que estabeleço com 
o outro é que me realizo enquanto ser humano, pois com o 
outro compartilho dúvidas, angústias, incertezas. A experiência 
concreta da vida com o outro nos proporciona a oportunidade 
da refl exão sobre nossa própria existência, sobre nossas próprias 
ações. E o encontro, a interação, não está circunscrito às palavras. 
Os gestos, o silêncio, os olhares: aspectos não verbais da fala 
extremamente importantes para estabelecermos uma relação 
de confi ança com o outro, uma relação de aprendizado – nas 
trocas conversacionais, há um alto percentual extralinguístico 
empregado pelos interactantes. Como conhecer verdadeiramente 
o outro sem a sua presença? “Relação é reciprocidade. Meu TU 
atua sobre mim assim como eu atuo sobre ele.” (Ibidem: 18). 

Interagir não signifi ca convencer, mas sim estabelecer 
a troca conversacional. Por isso, é importante se reconhecer 

como ouvinte e emissor. O objetivo principal é estabelecer/
construir sentidos, por meio de um trabalho de equipe, de uma 
cooperação entre os interactantes. No processo de interação, 
podemos reconhecer as nossas representações mentais, nossos 
preconceitos, de forma a ver o outro com mais autonomia, nos 
permitindo aprender com a sua diferença, em vez de censurá-
la e considerá-la equivocada. Trazemos muito de nós em nossas 
falas, em nossas interpretações. Ao emprestarmos nossa voz a 
um texto, ao interpretarmos seu conteúdo, nossa compreensão 
leitora é constituída de nossas próprias inferências e implicaturas 
expostas ao outro e das inferências e implicaturas realizadas pelo 
outro, durante o processo interativo. Quando estamos em um 
espaço de confi ança, de equilíbrio, a troca conversacional genuína 
ou a construção do sentido é estabelecida. O escritor japonês 
Hiroyuki Itsuki refl ete de forma sensata sobre a importância da 
interação e dos livros na nossa formação humana e social:

Acredito que existem dois tipos de palavras: as 
expressas pela voz humana e as expressas pela escrita. 
O conteúdo é importante, sem dúvida, mas acho que o 
sentimento comunicado pela voz humana é a vida em 
palavras.
[...] Acaso o conhecimento e a compreensão autênticos 
não pressupõem palavras ditas em voz alta, passadas 
da boca de alguém que fala para os ouvidos de alguém 
que ouve?
[...] Livros são ótimos para o aprendizado intelectual 
abstrato. Mas há algumas coisas que não podemos 
captar dos livros. Precisamos reconhecer a importância 
de se aprender sentado, cara a cara, ouvindo a voz 
da pessoa, tocando-lhe a mão, tendo contato físico. 
Há também coisas importantes que a comunicação 
não-verbal da voz e do rosto pode oferecer e que o 
raciocínio não pode. Podemos sentir essas mensagens 
não-verbais. Nós não as entendemos apenas, nós as 
sentimos. (Itsuki, 2004: 141-147)

Se a interação conversacional é estabelecida numa 
perspectiva de estabelecermos laços de afeto e de respeito, 
então essencialmente estaremos proporcionando a criação de 
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profundos laços de amizade dentro de um grupo de interactantes. 
E se o elemento fundamental na interação conversacional é a 
fala, precisamos nos conscientizar de que, para falar bem, de 
forma crítica, refl exiva e consciente, a leitura de textos pode ser 
utilizada como um importante instrumento de desenvolvimento 
da retórica. Esse aspecto deve ser enfatizado por mediadores de 
leitura: a fala leitora como instrumento de aproximação com o 
outro, de cooperação na construção de sentidos. Quanto mais 
competência na minha interação com os textos, mais o outro 
poderá se benefi ciar de minhas interpretações. 

O psicanalista norte-americano Erich Fromm (1980: 131) é 
bastante incisivo em seus estudos sobre individualidade (caráter 
social) e sociedade (estrutura social): “uma nova sociedade 
somente será criada se ocorrer uma mudança profunda no 
coração humano, se um novo objeto de devoção toma o lugar 
do atual.” O objeto de devoção a que Fromm se refere são os 
valores espirituais, que ligam os homens aos mistérios da vida e 
do universo – “um sistema de pensamento e ação compartilhado 
por um grupo, que oferece ao indivíduo um marco de orientação 
e um objeto de devoção”, capazes de provocar mudanças no 
caráter social de cada um e, consequentemente, promover 
mudanças sociais.

As mudanças sociais somente ocorrerão por meio do 
combate às profundas desigualdades, mas antes será necessária 
uma sensibilização que nos permitirá ver o outro e escutar suas 
necessidades, uma sensibilização que nos permitirá estabelecer 
vínculos duradouros, com base no respeito e no afeto. Nesse 
aspecto, o incentivo à interação verbal, em sala de aula, por meio 
da interação com textos literários, permeados de experiências 
e conhecimentos registrados por escritores-testemunhas de 
seu tempo, visando a uma leitura da vida concreta, em seus 
aspectos existenciais e socioculturais, poderá despertar os 
alunos a uma tomada de consciência que lhes permitirá uma 
relação genuína com os seus semelhantes, na perspectiva de 
construção de sentidos que não será uma imposição de verdades 
absolutas, mas tão-somente uma predisposição a novas idéias, 
novos diálogos e novas possibilidades de percepção diante da 
única verdade humana irredutível: tudo é relativo à luz do que 
é transitivo.

Conclusão

Cabe à escola repensar suas políticas de promoção da leitura, 
no sentido de reestruturar e remodelar os aspectos da sua prática de 
leitura vigente. Deve ser considerado que o leitor contemporâneo, 
da era Internet, é mais disperso e, portanto, menos predisposto a 
leituras que exijam uma maior concentração e refl exão. Portanto, 
se interessa à escola formar leitores atentos e refl exivos, numa 
perspectiva critico-transformadora da realidade social que nos 
cerca, se afi nando com o discurso politico-ideológico de formação 
de cidadãos conscientes e engajados, é interessante que procure, 
nas salas de aula, estabelecer um vínculo maior dos alunos com 
os livros, que passa, no nosso entender, por uma leitura voltada 
não para a escrita (o preenchimento de questionários de leitura), 
mas sim uma leitura que vislumbre uma intereação conversacional 
entre leitores, ou seja, uma leitura compartilhada que permita que 
aspectos éticos, estéticos, cognitivos e criativos, inerentes das obras 
literárias, possam reger a conduta mediadora dos professores-
leitores (sim, a escola precisa investir, urgentemente, na formação 
de mediadores de leitura que sejam efetivamente leitores). 

Logo, a escola precisa investir em uma leitura permeada 
pelo diálogo, em que as histórias e as vivências pessoais de 
seus alunos sejam consideradas e compartilhadas no intuito de 
promover a construção de sentidos de suas leituras. Mas, para 
isso, a escola precisa rever sua postura frente à promoção da 
leitura, valorizando muito mais aspectos coletivos de construção 
do saber do que o individualismo presente na leitura solitária 
voltada para o preenchimento de um questionário de leitura, a 
escrita de um resumo ou a elaboração de uma fi cha de leitura.
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Resumo

Esse artigo tem como objetivo principal, analisar os 
diferentes olhares para outras formas de demarcar o tempo. 
Por meio de práticas discursivas, buscamos apresentar modos 
de marcação de tempo na relação com os astros, a partir de 
comunidades que têm como procedimento, a observação de 
fenômenos naturais como recurso organizador de suas atividades 
agrícolas. Para tanto, foram realizadas entrevistas com o vice-
cacique da aldeia Guarani na cidade de Ubatuba-SP, Cacique da 
aldeia Guarani na cidade de Paraty-RJ e com alguns agricultores 
de uma comunidade agrícola na cidade de Serra Negra-SP. Tais 
saberes são transmitidos ás futuras gerações por meio de práticas 
discursivas, muitas vezes vinculadas ao trabalho cotidiano. Isso 
nos permitiu problematizar o espaço escolar vislumbrando o 
mesmo como um lugar de circulação de saberes, no qual saberes 
que perpassam o campo da Astronomia possam ser construídos 
de forma rizomática com diferentes signifi cados e sentidos 
surgidos pela problematização de outras práticas, em particular 
daquelas que envolvem a medida de tempo como elemento para 
a organização de suas atividades agrícolas.

Palavras-chave

Astronomia; ensino de ciências; medida de tempo; práticas 
agrícolas. 

Abstract

This paper aims at analyzing the different points of view 
on how to understand time measurement. Through discursive 
practices, we intend to present different ways of understanding 
time according to the stars, focusing on communities that watch 
natural phenomena as an agricultural organizing resource. To 
do so, we accomplished interviews with the vice-tribal chief 
from Guarani’s tribe in Ubatuba-SP, the tribal chief from 
Guarini’s tribe in Paraty – RJ and with some farmers from 
an agricultural community in Serra Negra – SP. This kind of 
knowledge is transmitted to the generations to come through 
discursive practices, most of them related to the day-by-day 
labor. That has allowed us to raise issues about the scholar 
institution, looking at it as a place to exchange knowledge, 
where knowledge related to astronomy can be built as a 
“rizoma” (a root/trunk that goes in several ways, connecting 
with each other), with different meanings emerging through 
discussing other practices, mainly those which deal with time 
measurement as an element used to organize agricultural 
practices.

Keywords

Agricultural practices; astronomy; science teaching; time 
measurement.
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1. Introdução

Este texto é fruto de uma pesquisa de Mestrado fi nalizada 
em fevereiro de 2012 e pretende analisar aspectos relacionados 
a medida de “tempo” a partir de diferentes práticas culturais.  
Partimos do princípio de que a percepção do tempo é um 
construção sócio-cultural e que nesse sentido, o “tempo” 
contemporâneo, tecnológico e globalizado, por exemplo, 
tem nos acelerado diante da grande demanda de fazeres e de 
informações que vivemos quase como o coelho da Alice. Essa 
percepção de velocidade é nos informada a todo instante, ou 
seja, painéis nas ruas, celulares, painéis dos carros, rádios, TVs, 
computadores, entre outros, estão sempre nos sinalizando o 
Tempo. Até mesmo o tempo de espera em algumas fi las – como 
de bancos – tem sido controlada. 

Ademais, as novas tecnologias nos permitem estabelecer 
uma relação com o tempo em que podemos estar em muitos 
lugares ao mesmo tempo, ocupando o mesmo espaço físico. 
Enfi m, nos permitem até viver o futuro – considerando-se a 
possibilidade de participar de atividades junto com pessoas de 
outros países com fuso horário adiantando em relação ao nosso.

Assim, o Tempo-Espaço em suas mais diversas possibilidades 
de discussão é por nós aqui abordado na sua relação com o 
movimento dos astros, relação esta que, tecnologicamente, 
converteu-se em maquinarias como o Relógio, o qual marca um 
espaço-tempo que nos serve de referência, mas que não abrange 
nossa percepção, nossas sensações, inclusive do “tempo” que 
nos pareceu longo ou rápido. Essa percepção, muitas vezes 
relacionadas ao prazer ou não prazer que temos na realização 
das atividades,  as máquinas não conseguem medir.  

Essa relação do tempo com a movimentação dos astros 
que emergem das observações mais diretas (como a noite e o 
dia, exceto nas regiões polares) ao longo do tempo foram se 
constituindo num campo da ciência denominado astronomia 
observacional, o qual depois foi se constituindo num campo 
científi co amplo – a Astronomia. Nossa intenção, nesse 
momento, é discutir como as práticas cotidianas de observação 
dos astros têm organizado as práticas cotidianas de alguns 
grupos e refl etir sobre a exclusão da análise e discussão de tais 

práticas no currículo escolar, que tende cada vez mais a adotar 
somente os discursos cientifi camente legitimados. Acreditamos 
que ampliar, no contexto escolar, as possibilidade de se 
pensar as práticas de medida de tempo e sua relação com o 
movimento dos astros nos permitirá compreender os conceitos 
escolares de forma mais humanizada (sua relatividade, sua 
condição discursiva) e, portanto,  construída coletivamente, 
desconstruindo a perspectiva da ciência como Verdades 
proferidas por Gênios que as descobriram. Trata-se, assim, 
dentre outras coisas, de novamente discutir no campo curricular 
os paradigmas da ciência como uma das verdades construídas – 
para nós discursivamente - ou como verdades descobertas por 
grandes mentes.  

Desse modo, para nós, não existe uma essência ou um saber 
superior com o poder de agregar um todo considerado a Verdade. 
O conceito de Verdade será aqui compreendido na perspectiva 
pós-estruturalista de acordo com Foucault (1979), no qual 
Verdade é como um conjunto de procedimentos regulados para 
a produção, a circulação e o funcionamento dos enunciados, 
estritamente ligado a sistemas e efeitos de poder que ela induz 
e que a reproduzem: “Conjunto das regras segundo as quais 
se distingue o verdadeiro do falso e se atribui ao verdadeiro 
efeitos específi cos de poder.” (p.13).

O entendimento do saber Científi co como único, verdadeiro 
e mais evoluído tem sido questionado por muitas correntes 
fi losófi cas, no entanto, para este momento, vamos apenas 
situar o fato de que neste trabalho nosso olhar, ou nossa lente, 
deslocou seu foco da racionalidade científi ca, que concebe a 
verdade científi ca como única e universal, para focar o lugar 
das Práticas. O termo práticas será aqui compreendido por 
nós como proposto por Vilela, Miguel e Lanner (2010) que, 
apoiados pela forma com que Wittgenstein mobiliza tal palavra 
sugerem compreendê-la da seguinte maneira:

um conjunto de ações efetivas intencionais, coordenadas 
e regradas, realizadas pelos sujeitos, pautadas em 
maneiras de agir comuns aos homens, isto é, em formas 
de organização instituídas por comunidades humanas 
que compartilham propósitos e maneiras de ver o 
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mundo, isto é, em formas de vida. Além disso, são essas 
formas de vida, isto é, formas de organização humanas 
com base em ações compartilhadas, que constituíram, 
segundo Wittgenstein, o sistema de referência para a 
interpretação. (p.152,153).

Dessa forma, em nossa busca pela compreensão das práticas 
de medida de tempo, na pesquisa que realizamos e que aqui 
apresentamos um recorte, optamos por discutir como e quais 
saberes são mobilizados em tais práticas, em diferentes grupos 
culturais e, para isso, tomamos como base algumas das práticas 
utilizadas por duas Comunidades da cultura Guarani: uma  do 
Estado de SP (Boa Vista-Ubatuba) e outra do Estado do Rio de 
Janeiro (Itatín-T.I.–Paraty) e uma Comunidade de agricultores, 
do interior do Estado de SP. Nosso contato foi realizado por 
levantamento histórico bibliográfi co, observações junto as 
comunidades, entrevistas áudio gravadas e a análise seguiu 
uma perspectiva qualitativa do corpus da pesquisa.

2. Práticas de medidas de tempo

A observação do céu nos leva a refl exões e questionamentos, 
um pensar e repensar, um olhar que não se vê, mas que se 
constrói e se ressignifi ca em cada sociedade. Embora tenhamos 
incorporado um grande conhecimento histórico-social que se 
acumula acerca do Universo, ainda é uma prática comum, na 
sociedade atual, certos questionamentos, que surgem tanto a 
respeito das novas quanto das velhas indagações. Em geral, ainda 
necessitamos ver para crer, ou seja, construímos “certezas” a 
partir da observação. Entretanto, mesmo observando a natureza, 
fotos ou fi lmes, devemos ter certos cuidados a respeito da 
veracidade de tais fenômenos, como afi rma Barolli (1991:20):

a observação da aparente mudança de posição do Sol, 
da Lua e da esfera celeste, adotando o nosso planeta 
como referência, levou o homem a tirar uma conclusão 
imediata e, aparentemente muito lógica: a Terra 
encontra-se parada no centro do Universo e todos os 
astros giram em torno dela de leste para oeste. 

Essa percepção da regularidade com que os astros percorrem 
o céu data de um período muito distante, quase pré-histórico, 
e se evidencia em monumentos megalíticos, que resistem ao 
tempo até os dias atuais. Esses monumentos indicam de forma 
precisa eventos astronômicos, como solstícios, equinócios, 
alinhamento de planetas, posições do nascer e ocaso do Sol e da 
Lua, bem como suas aplicações sócio-religiosas entre os povos 
das civilizações antigas.

Esses saberes sobre os movimentos dos astros, que nascem 
da prática observacional dos eventos cíclicos e a construções 
de observatórios a olho nu, constituíram-se em ferramentas 
importantes para marcação de tempo e a organização de muitos 
grupos sociais da antiguidade.

As práticas de medida de tempo, quando discutidas 
numa perspectiva mais tradicional e linear da história, em 
geral, indicam a região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e 
Eufrates, bem como o Egito, às margens do Nilo, como lugares 
onde foram encontrados os primeiros rastros de civilização 
e destacam, também, que num outro ponto da superfície da 
Terra, atualmente conhecidas como a Índia e China, é possível 
reconhecer rastros de outros grupos culturais, de outros saberes 
ou de outras formas explicativas da percepção do tempo. 
(CHASSOT, 2004).

Esse mesmo autor destaca em seu livro a versão da história 
ocidental, referindo-se à localização geográfi ca desses povos 
como elementos determinantes para a compreensão dos 
ciclos sazonais, tais como extremas variações de temperatura, 
enchentes e vazantes, aparecimento e desaparecimento de 
certas plantas e animais, dentre outros. E, para evitar os danos 
causados por esses acontecimentos, as pessoas desses grupos 
foram atentas aos sinais que lhes permitiram prever esses 
ciclos e, dessa forma, tanto aprenderam a se prevenir como a 
aproveitar esses acontecimentos. 

Porém, o cuidado em observar os ciclos da natureza e fazer 
uso desse saber para organizar a vida cotidiana do grupo, foi 
sendo apropriado por um modo de saber que levou o homem 
a se adaptar a um ciclo não natural imposto pelos apitos 
das fábricas, pelas buzinas dos caminhões que buscam os 
trabalhadores no campo. Porém, algumas comunidades, alguns 
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grupos, por diversas razões, organizaram-se a partir de outros 
parâmetros e práticas, dentre elas algumas que mantêm uma 
íntima relação entre os seus fazeres e os ciclos da natureza, 
como discutiremos a seguir.  

2.1. Comunidade dos Guaranis do Estado de São Paulo 

Diferentemente das pessoas que vivem em cidades, com seu 
tempo controlado pelo relógio e pelo calendário numérico, com 
seus dias de trabalho e de descanso, em geral, as Comunidades 
Guaranis que visitamos  utilizam-se de práticas de marcação de 
tempo baseando-se em fenômenos naturais como ciclos lunares, 
solares e estrelares, bem como, o ciclo de vida dos animais, a 
mudança das marés, dos ventos, das chuvas, dentre outros. O 
vice-cacique da aldeia Guarani de Ubatuba em São Paulo, nos 
apresentou o seguinte relato: 

a gente, o mês mesmo a gente não sabia antigamente, 
era mais pela Lua, estamos na minguante, se a Lua 
começar de novo, nóis sabe que mudou o mês. A gente 
sabe que está na hora de plantar, mais no começo de 
agosto, setembro assim. O horário do trabalho não tem, 
não tem horário, não tem dia, a gente planta batata, 
milho, banana, mandioca, cana. A gente sabe mais que 
ta na hora de plantar pela fl oresta, pelos animais. No 
mês de plantação, os animais está em acasalamento 
também, que cada ano isso acontece, e então passou 
um ano.

O tempo é percebido de forma distinta entre diferentes 
culturas, que o significam de acordo com seus valores, 
vivências e experiência, o que lhes permitem  criar  diversas 
formas de marcá-lo, entrelaçando-se e guiando-se de acordo 
com os elementos que constituem o ambiente natural com 
o qual compartilham. Nesse sentido, Borges (2006) relata 
que: 

[...] devemos concebê-lo [o tempo] como uma 
complexidade de relações, composta de um 
entrelaçamento de diversas linhas temporais, ora 

superpostas, ora justapostas. É esse jogo temporal que 
as atividades humanas (rituais, econômicas, de lazer, 
culto, etc) se realizam, formando vários relógios e 
calendários. (p.41) (grifo nosso)

Esse autor argumenta ainda que os Guaranis da aldeia 
Boa Esperança [ES] estabelecem seu ciclo anual com base 
nas alterações entre os ventos relacionados ao inverno e ao 
fl orescimento. Essa afi rmação de Borges também foi confi rmada 
em entrevista concedida pelo cacique da aldeia de Paraty, Rio 
de Janeiro: “no calor o Sol esquenta mais. No tempo de frio já 
vem o Sul, o vento, o vento Sul. Aquele trás o frio e o calor já 
fi ca menos”. 

O tempo considerado favorável às atividades agrícolas 
pela Comunidade dos Guaranis que entrevistamos ressalta a 
importância da observação dos astros, como segue: 

na Lua nova, a gente não pode fazer plantiu. Na terceira 
Lua já dá pra plantar, pra dá o que a gente plantar. Pra 
cortar madeira, bambu é a minguante, enquanto a Lua 
vai escurecendo pode corta, até aí não se estraga. A 
Nova não presta, porque a Nova apodrece tudo. Então 
é assim na Lua. 

Além da Lua, essas Comunidades também destacam a 
posição das estrelas. Diferentemente da astronomia ocidental, 
as constelações que essas Comunidades destacam, são 
demarcadas pelas partes claras e escuras do céu. O cacique da 
aldeia e Paraty-RJ nos explicou da seguinte forma o que veem 
ao olhar para as estrelas e, também, como as denominam em 
sua língua.

eu não sei falar sobre isso (constelações). Estrela sim, 
eu conheço. Eu conheço a estrela, na nossa língua, no 
português não sei como vamos chamá. Na nossa língua 
aquela estrela grande de madrugada, então a gente 
chama aquele de “Jaci Taba”, é aquela estrela grande 
que vem a madrugada igual a um farolete lumiando 
assim, a maior que tem, então aquela é “Jaci-Tabá” na 
nossa língua. Tem tamém a “Três Marias” e tem tamém 
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que ele está tudo juntinho assim, na nossa língua é, 
“Sete Cabrilha”. No céu tem tipo uma estrada, branco, 
então aquele, para nois é “Borevirapé” ou caminho da 
Anta. É isso que a gente vê. É tudo cheio de estrelinha. 

Na fala do cacique, percebemos vários elementos utilizados 
como marcadores temporais tais como: Estrela Grande, Três 
Marias, Sete Cabrilha e caminho da Anta. Esses elementos 
marcam o início de diferentes tempos, mas especialmente, 
indicam informações necessárias para a organização de 
atividades como a pesca, a caça, o preparo da terra, as 
plantações, bem como a realização de suas atividades culturais 
e os rituais religiosos. 

Dessa forma, é importante destacar a atenção que a Comunidade 
Guarani apresenta ao planeta Vênus, conhecido como Jaci Taba 
pelo cacique da aldeia de Paraty: (Vênus) “é aquela estrela grande 
que vem na madrugada igual a um farolete lumiando assim. A 
maior que tem. Então, aquela é Jaci-Tabá na nossa língua”. Ao 
surgir no horizonte leste, ao amanhecer, em determinado período 
do ano, indica o fi nal da noite, como podemos observar na fala do 
vice-cacique: “Antigamente olhava uma estrela de manhã. Como 
a gente não tinha horário, sabia que estava quase amanhecendo. 
Com essa estrela, a gente pode saber se está amanhecendo.” Outro 
elemento de grande importância, para a comunidade  Guarani, é 
o aglomerado da Plêiades. Conhecido como Sete Cabrilha, ao ser 
avistado no lado leste, ao escurecer, indica a chegada do calor e das 
chuvas para essa comunidade.

 Como observamos, diferentemente da forma como 
estamos habituados a marcar o tempo, a Comunidade Guarani 
marca seu tempo a partir da sensibilidade, dos sentidos. 
Observam e sentem a mudança do vento, da temperatura, dos 
sons de animais, observam os astros e leem seus sinais como 
também buscam uma relação sustentável com a natureza ao seu 
redor. O que não signifi ca que, em atividades que necessitem 
manter um contato mais direto com pessoas de fora de sua 
comunidade, eles não façam uso do relógio.

A seguir, relatamos a comunidade de agricultores a qual, 
também, busca, na relação com o ambiente natural, elementos 
para marcar o tempo que conduz suas atividades. 

2.2. O tempo agrícola

 A partir das narrativas de alguns agricultores, pretendemos, 
nesta parte do texto, evidenciar alguns dos elementos de 
marcação de tempo, presentes em sua prática cotidiana. Tais 
elementos emergem da observação que eles (agricultores) 
fazem dos astros na relação com o trabalho agrícola que 
desenvolvem. 

Em especial, os agricultores dessa Comunidade pesquisada, 
destacaram o movimento aparente do Sol e as projeções de suas 
sombras, as fases da Lua, a inclinação do Sol em relação ao 
horizonte, e os efeitos disso para as decisões sobre épocas de 
plantio/poda/colheita, entre outras, que guiam seu trabalho no 
campo. 

Iniciaremos nossa discussão com a fala de um agricultor, 
que dentre outras aplicações, nos explica a necessidade de usar 
bambu na plantação do tomate, cuja função é dar suporte à planta 
devido à fragilidade dela em relação ao peso e à quantidade de 
frutos a serem sustentados. O uso do bambu aparece, também, 
na confecção de cestos, cercas, forros das casas, dentre outras 
atividades típicas do ambiente rural:  

[...] (a gente) usava a Lua pra semiá, cortar bambú pra 
sustentá o tomate, na minguante pra não carunchá, 
até hoje argum usa. Naquele tempo semiava cebola, 
tanta coisa esperava a minguante. Semana que vem é 
minguante, vou deixa para a minguante, a crescente 
bicha muito, na força da Lua forma lagarta em cima e 
na minguante não. Tinha isso e é verdade! Vassoura, se 
cortar ela na força da Lua, o bicho come tudo dentro. Se 
cortar na minguante pode guardar que ela dura muito 
tempo.

Esta fala a respeito do bambu foi gerada a partir do meu 
questionamento sobre a Lua. Ao ser perguntado sobre as 
fases da Lua, nosso entrevistado nos direcionou para a prática 
de plantio, da construção de cercas e outras atividades que 
envolvem o uso do bambu, deslocando a questão referente à 
fase da Lua, para algumas das práticas nas quais se utiliza essa 
planta, com seus diversos tempos de uso.
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Segundo esse agricultor, o bambu deve ser cortado na Lua 
Minguante para garantir sua durabilidade para não precisar ser 
substituído, permitindo, assim, que se poupe tempo e esforço 
físico.  Assim, a aparência da Lua indica os tempos distintos 
de suas atividades: como o corte do bambu, a realização de 
plantio, a sinalização dos momentos favoráveis e a durabilidade 
dos produtos pós-colheita. Para ele, além de observar o tempo 
da Lua minguante para a realização de atividades como o corte 
do bambu e da madeira, observavam-se também os meses que 
não têm “r” em suas denominações, como segue: 

a minguante deve ser do mês que não tem “r”, meu avô 
falava. Agora a minguante de agosto, porque a minguante 
de agosto? Em maio, o meu avô sempre falava, ele lidava 
com fumo, e tinha essas coisas também. Maio acabou as 
chuvas né, em agosto já é seco, é hora de começa a se 
preparar, que em setembro começa chover, é a hora que 
você vai fazer a terra para começar a plantar. Então o mês 
de agosto seria o ideal pra você fazer as coisas. Tiravam 
madeira, tiravam bambu pra fazer cerca. (Sr. C.)

Os diversos tempos permeiam essa fala - tempo das 
chuvas, da seca, de preparar a terra, de cortar a madeira e o 
bambu, de plantar, ou seja, para o agricultor as atividades 
agrícolas acontecem em seus “tempos”, movidas pela prática 
da observação dos ciclos naturais.

Observamos que os meses Maio, Junho, Julho e Agosto, 
que não têm “r”, coincidem com a época de frio na região 
onde a pesquisa foi realizada.  Dessa forma, os meses sem 
“r” concentram-se, de forma consecutiva, no período que 
compreende o inverno, período das secas, consequentemente 
com uma menor umidade, o que pode acarretar uma baixa taxa 
de reprodução de pragas que atacam as plantações, bem como a 
baixa absorção de água pela planta. 

Os saberes utilizados por esse grupo de agricultores na 
prática de corte da madeira e do bambu se organizam a partir 
da observação da Lua, considerando seu tamanho, ou seja 
pelas fases (luminosidade), que é mais baixa durante a fase 
minguante, além das relações desses saberes com o clima. 
Dessa maneira, essas práticas envolvem técnicas de marcação 

de tempo por meio de um calendário com estreita relação entre 
as observações dos sinais presentes nos ciclos da natureza.  

A experiência no cotidiano do trabalho tornou esses saberes 
uma verdade confi ável e legítima. Percebemos, durante nossas 
conversas, o sentimento de tristeza dos agricultores ao pensar 
que esses saberes podem se perder no tempo e até desaparecer. 
Nesse sentido, o saber relacionado ao tempo marcado pela Lua 
substitui a necessidade do uso de agrotóxicos, promovendo 
um plantio mais saudável, porém economicamente pode ser 
menos rentável, especialmente no caso de grandes plantações. 
Entretanto, o que parece incomodar esses agricultores é que, 
mais do que uma opção fi nanceira, a opção pelos agrotóxicos 
se sustenta pelo descrédito nos saberes que esses pequenos 
agricultores utilizam em suas plantações.

Retomando os saberes que circulam por essa comunidade 
agrícola, destacamos agora os modelos explicativos e os usos 
que esses sujeitos construíram em relação ao Sol; especialmente 
as leituras que fazem a partir do movimento desse astro. Nesse 
sentido, os sujeitos entrevistados comentam sobre a importância 
do Sol na marcação de tempo, relatando como interpretam e 
utilizam a leitura que fazem da posição desse astro durante 
seu movimento diário para se localizarem no tempo.  O fato 
de a Terra ser considerada fi xa em relação ao referencial de 
observação, por esses agricultores, permite que elementos do 
céu possam ser utilizados como marcação de tempo como 
podemos ver na  fala do agricultor a seguir:

a hora via a hora pro sor, né, baseava no sor. Ainda 
quebro o gaio, mais não erro muito agora é mais ou 
menos umas nove e meia.  (9:22h relógio). Durante 
o ano tem uma diferença, mai o cê manja tamém né. 
Chega no tempo do dia comprido as veis o sor, nem 
ta muito no meio já é meio dia. O sor ta arto e é cedo 
ainda. No frio ele desce cedo né, é quatro hora ele já 
esta escondendo. Agora ele vem vindo pra cá né o Sur. 
Tempo do frio ele vai lá diante né pro norte. Logo logo 
ele vem nasce aqui (apontando a montanha), lá pra 
novembro ele vai estar aqui na frente da casa. Aí o dia 
fi ca mai longo né. Lá pro méis de maio ele nasce lá na 
frente e desce pra lá aí fi ca curtinho. 
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O tempo é marcado com base na trajetória do Sol, tomando 
como referência o local, no horizonte leste, de seu nascimento e 
o horizonte oeste, de seu ocaso. Tal como observado na cultura 
dos índios Guaranis, não há a necessidade de uma exatidão na 
marcação do tempo. Assim, a grande experiência de observação 
dá a esse agricultor a certeza do tempo transcorrido como 
observamos em sua fala quando comenta a respeito da variação 
do local de nascimento e ocaso do Sol.

durante o ano tem uma diferença, mai o cê manja tamém 
né.  [...] a época agora, é dia curto, eu acompanho ele 
pela artura que ele tá da montannha. Agora é inverno, 
mai quando é calor, ele fi ca bem encima da gente e a 
sombra fi ca bem aqui. Agora não, ele fi ca meio do lado 
né, ele nasce aqui e esconde ali né. [...] agora ele vem 
vindo pra cá né o Sur. Tempo do frio ele vai lá diante né 
pro norte. Logo logo ele vem nasce aqui (apontando a 
montanha), lá pra novembro ele vai estar aqui na frente 
da casa. Aí o dia fi ca mai longo né. Lá pro méis de maio 
ele nasce lá na frente e desce pra lá aí fi ca curtinho. 
(grifo nosso)

Pela posição do Sol em relação à montanha e de sua sombra 
projetada no solo, ou ainda pelo local de onde os raios solares 
atingem sua casa, esse agricultor tem a percepção do tempo 
transcorrido durante pequenos intervalos como a passagem das 
horas, por exemplo, e como, também, de grandes intervalos, 
como a passagem do ano. Esse fato faz com que o agricultor 
reconheça os períodos de tempo favoráveis à plantação, tais como 
os relacionados às chuvas e os não-favoráveis como os períodos 
de secas, dentre outras marcações de tempo que perpassam o 
seu modo de ser, de viver e de se relacionar, de forma mútua e 
compartilhada, com outros membros de sua comunidade.

O que também nos chamou atenção, foi a percepção dos 
agricultores para as mudanças do clima. Como ele nos diz, em 
outras épocas, era mais confi ável observar os sinais naturais 
para sua prática:

naquele tempo era tudo mai certinho. Chegou o tempo 
de começá a chuva começava memo, era difícil negá. 

A gente usava plantar um pouco de milho assim no São 
João. Mai tinha o tempo certo do plantiu né. Já pegava 
chove certinho memo né. E na época da chuva chovia 
memo né. Janeiro era uma chuvarada... e hoje... apesar 
que de uns anos pra cá melhorou bem, mai passou um 
tempo aí que não chovia. E chegava o tempo do friu 
fazia um friu mesmo. Não sei o que aconteceu, esse 
negócio de muita poluição, mexe né 

O lugar ou a perspectiva pelas quais esses sujeitos sentem, 
veem e percebem as mudanças do tempo manifestadas pela 
natureza possibilita a construção de hipóteses e modelos 
explicativos. 

Entretanto, na atualidade, os agricultores, comandados 
pelo tempo do mercado fi nanceiro, não podem mais se 
deixar infl uenciar pelas relações com os ciclos naturais. Na 
contemporaneidade, a agricultura dependente de um poder 
tecnológico e toxicológico para garantir uma maior colheita num 
menor tempo, mesmo que para isso sejam utilizados produtos 
nocivos à saúde, especialmente à saúde dos agricultores que 
manuseiam tais substâncias. 

Consciente desse novo momento, os agricultores comentam 
que, apesar das mudanças e da pressa em colher, algumas 
pessoas ainda matêm suas práticas pautadas nos indícios que 
os astros lhes apontam. Como ele diz: “até hoje argum usa, eu 
continuo fazendo assim, as vezes planta conforme dá certo, não 
vê muito a Lua. Mai sempre que posso eu óio a Lua”; referindo-
se aos saberes relacionados à observação dos astros. Entretanto, 
quando se refere a esses “alguns”, ele se refere aos agricultores 
que trabalham na mesma região que ele, ou seja, trata-se de 
pequenos agricultores, organizados em modelos da agricultura 
familiar que, ainda ao usarem esses saberes, mantêm vivo um 
saber que já garantiu alimentos a toda uma geração. 

Retomando os saberes referentes ao movimento aparente do 
Sol, o dia compreendia entre o nascer do Sol e seu ocaso, sendo 
que sua posição “à pique” é a indicação da metade de um dia de 
trabalho e, consequentemente, chegava a hora do almoço. 

Fica evidente, em sua explicação, a irrelevância de uma 
marcação exata do tempo. A vida não era controlada pelos 
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minutos de um relógio, mas pelos ciclos naturais. Observavam 
as posições dos astros como referência para suas atividades, 
assim, a experiência do olhar tornava-se experiência de vida, 
produzia saberes que se legitimavam pelas formas com que os 
acontecimentos cotidianos eram e são conduzidos e organizados. 
Desse modo, os modelos explicativos advindos das observações 
dos astros (como a Lua e o Sol) que circulavam/circulam por 
essa comunidade produzem efeitos que ultrapassam os limites 
das áreas de plantio, proporcionando modos de ser e estar no 
mundo que se revelam nas relações de solidariedade, na troca e 
no compartilhamento que existe entre seus membros. 

Suas experiências e observações do Sol, no entanto, não são 
utilizadas somente para a percepção do horário. Ao observar o 
lugar do nascente e do poente do Sol (fato para o qual também 
estavam atentos, pois o Sol não nasce sempre no mesmo 
lugar) eles estabeleceram relações e modelos explicativos com 
referência às estações climáticas, como podemos perceber na 
fala de um outro agricultor: 

o Sor vai mudando né, vai fi cando mais curto aqui, vem 
o frio né. O dia mais curto escurece antes, maio, junho, 
julho, até agosto. De agosto em diante ele começa a 
encumpridá. De dezembro até o dia de São João ele 
vai encurtando. De São João em diante ele começa a 
encumpridá. Só que você só vai perceber, vai mai de 
agosto, é um minuto por dia. Ele nasce mai pra cá, fi ca 
mai a pique, ele não passa baixo lá, ele vem aqui, mai a 
pique, por isso o dia fi ca cumprido, ele fi ca mai de dia 
que de noite.

A explicação sobre as estações do ano é feita com base na 
observação da mudança da posição do nascer e do ocaso do 
Sol em relação ao horizonte norte. Essa mudança de posição 
é explicada com bastante segurança pelo sujeito, quando ele 
afi rma: “vai mudando né!” Com essa frase ele explica que o 
Sol não nasce sempre no mesmo ponto, completando com um 
“né” quase que confi rmando algo que talvez seja evidente ou 
óbvio. Além disso, ele relaciona esse fenômeno às mudanças 
climáticas e, também, com as consequências dessas mudanças 
no período de luminosidade: “tem dia mais curto ou, ainda, vai 

fi cando mais curto aqui”. apontando para a direção Norte e se 
referindo à trajetória percorrida pelo Sol.

Ele comenta, ainda, que os dias são menores, ou seja, têm 
menos tempo de luminosidade, principalmente nos meses de 
Maio, Junho, Julho e relaciona esses fatos a aspectos culturais 
como o dia de São João, um marco: “ele (o Sol, ou tempo de 
luminosidade do Sol) vai encurtando, sendo o dia de São João 
o mais curto e, a partir dessa data volta a encumpridá até 
dezembro.” 

A observação que essa comunidade faz desses astros lhes 
permite criar diversos modelos explicativos dos quais emergem 
saberes que são por eles utilizados, dentre outras coisas, para 
a marcação do tempo/espaço em diversos sentidos: tempo da 
colheita, tempo de plantio, tempo de almoço, tempo de descanso, 
tempo do frio, tempo das festas, tempo da luminosidade do Sol 
e outros tempos que permeiam seu cotidiano.

3. Considerações fi nais

A experiência de conviver com algumas pessoas nos 
diversos locais onde a pesquisa foi realizada permitiu-nos 
vivenciar uma outra forma de entender o tempo. Um tempo 
marcado pelos ciclos naturais, um tempo que controla o 
desenvolvimento da lavoura e o modo de viver das pessoas que 
habitam uma determinada região. Além disso, a experiência de 
observar o céu, tanto diurno como noturno, com as lentes dos 
índios Guaranis e do agricultor, com os sons e as luzes de seu 
ambiente nos trouxe outros signifi cados, outras interpretações 
e outras verdades. 

Assim, esse trabalho nos mostrou que os conceitos sobre 
Astronomia, discutidos no ambiente escolar e nos livros, em 
especial na relações e interações que fazem com o cotidiano, não 
representam a verdade. Em geral, a relação entre a observação dos 
movimentos dos astros e a organização das atividades cotidianas 
são vistas como práticas de um passado em que a tecnologia era 
muito rudimentar e, o que pudemos perceber, é que essas práticas 
ainda se mantêm presentes porque sua possibilidade de leitura 
dos fenômenos são perceptíveis e funcionam para as atividades 
que os sujeitos de pesquisa realizam.
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Desse modo, esta pesquisa nos permitiu perceber a 
multiplicidade de “verdades”, usos e sentidos sobre as práticas 
de medida de tempo, o que nos levou a associar a metáfora 
rizomática, proposta por Gallo (2008), a partir da obra de Deleuze 
e Guattari. Nessa visão do saber, a unidade forte e central da 
metáfora arbórea representada pelo “tronco” é substituída por 
“rizomas”, que são estruturas de algumas plantas que podem 
funcionar como raízes, talos ou ramos, que se conectam e se ligam 
em vários pontos, se entrelaçando e se engalfi nhando de formas 
complexas. Dessa forma, a estrutura do modelo rizomático nos 
remete à ideia de tramas e fi os que se conectam e, nesse sentido, 
não há rizoma, mas rizomas que se proliferam.

Assim, fi nalizamos destacando que, apesar de nossa opção 
durante a pesquisa foi a de focar o saber dos agricultores e das 
Comunidades Guaranis (neste caso num contato bem mais 
breve), nossa meta foi o contexto escolar, em especial a escola 
próxima a comunidade de agricultores, na qual estudam os fi lhos 
e netos das pessoas com quem convivemos durante a realização 
da pesquisa. Essas crianças, além da escola, acompanham o 
trabalho na roça e já incorporaram muitos dos saberes dessa 
“astronomia agrícola”. 

Assim, esse olhar para as práticas dessas comunidades nos 
permite problematizar e buscar novos elementos para ampliar 
as discussões curriculares sobre o ensino de Ciências, em 
especial os tópicos relacionados a astronomia. Nos parece, hoje, 
fundamental a construção de um currículo participativo e aberto 
no qual os agricultores possam, por exemplo, compartilhar seus 
saberes e práticas, não somente com seus fi lhos e netos (que 
os acompanham na roça), mas também com aqueles que não 

têm essa oportunidade, tornado a Escola um lugar de circulação 
de saberes e não de transmissão de um único saber pensado, 
equivocadamente, como verdadeiro. 
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Resumo
Neste estudo, investigamos as relações entre Educação em 

Ciências e Literatura em livros didáticos de biologia.  Para tanto, 
focamos nosso olhar nas aparições de Jeca Tatu, personagem de 
Monteiro Lobato, e a forma como foi retratado junto aos conteúdos 
de biologia.  Analisamos 10 livros didáticos, sendo 9 pertencentes 
ao Programa Nacional do Livro Didático; mais o Livro Didático 
Público, das escolas públicas do estado do Paraná.  Na análise, 
encontramos 77 aparições de literatura, sendo 7 de Jeca Tatu.  
Criamos sintomas de posicionamento, que remetem à localização 
na qual o personagem foi disposto no livro didático.  Desta 
forma, 4 aparições estavam como sintoma de posicionamento 
de fi xação, pois localizavam-se em algum tipo de atividade; e 
3 aparições apresentavam o sintoma de complementação, pois 
foram inseridas em textos de leitura complementar.  Para entender 
como os enunciados literários e didáticos se relacionam nos livros 
de biologia, analisamos esta relação com a aproximação da ideia 
de exalação: quando o enunciado literário propicia que o conteúdo 
de biologia seja excedido para momentos de refl exão, dialogando 
com o mundo. Analisamos também de acordo com a aproximação 
da ideia de mutilação: quando o enunciado literário foi “cortado” 
da obra, retirando-o de seu contexto e truncando signifi cados. E 
por fi m, analisamos de acordo com a aproximação da ideia de 
placebo: quando há tentativas em relacionar os enunciados, porém, 
de forma superfi cial, sem propiciar maiores refl exões.  Por meio 
desta análise percebemos que, muitos  enunciados literários foram 
inseridos de forma utilitarista, apenas como pretexto para abordar 
conceitos da biologia.  

Palavras-chave
Educação em ciências; livro didático; interdisciplinaridade; 

literatura; Monteiro Lobato.

Abstract
In this study we investigated the relations between Science 

Education and Literature on Biology Textbooks.  We focused on 
the inclusion of a famous character of Monteiro Lobato called Jeca 
Tatu and the way it is presented along with the biology contents.  
We analyzed 10 textbooks, nine of them were selected by the 
National Program of Textbook, and one was distributed only in 
Paraná State.  On the analyses we found 77 excerpts of literature 
on the books evaluated seven of them were related to Jeca Tatu.  To 
discuss these results we created “positioning symptoms” referring 
to the location that the excerpt appears on the chapter.  In this way 
four excerpts appear as a reinforcement position because they were 
connected with some sort of activity; and three excerpts were used 
as complementary readings.  Besides the positioning symptoms 
we also tried to understand how literary and science texts were 
related on biology textbooks we analyzed this relation with three 
ideas: Exhalation; Mutilation and placebo.  As for Exhalation we 
used when the literary excerpt propitiated the biology content to 
exceed its meanings and include a refl exive moments in a dialog 
with the world.  We also analyzed with the idea of mutilation, 
when the literary excerpt is cut from the original book with no 
context or connection involved changing its meanings.  Finally we 
analyzed with the Idea of placebo when it seems that biology and 
literature meanings are related but its relation is superfi cial with 
no refl ection involved.  With that analyzes we realized that most 
of the excerpts were included to be used as an excuse to deal with 
biology contents.  In this way literature excerpts could give better 
opportunities to provoke deeper refl ections.  

Keywords
Science education; textbooks; interdisciplinary; literature; 

Monteiro Lobato.
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1. Todos os volumes do larousse não bastariam para 
catalogar-lhe as crendices 

As relações entre educação em ciências e literatura não são 
uma novidade.  O trabalho com atividades interdisciplinares 
envolvendo, principalmente, as áreas relacionadas à ciência, 
arte e literatura, geraram várias pesquisas nos últimos anos.  
Porém, as preocupações com a leitura no ensino de ciências e 
aspectos relacionados a linguagem intensifi caram-se  a partir 
de 1997, quando o Grupo de Estudo e Pesquisa em Ciência 
e Ensino (gepCE), da Faculdade de Educação da Unicamp, 
ganhou espaço dentro do 11º Congresso de Leitura do Brasil 
(COLE), realizando seminários, que resultaram na publicação 
de livros e textos.  Dessa forma, o que em primeira instância 
cabia apenas à área da linguística, passou a ser mais bem 
explorado em outras áreas.

De acordo com esta perspectiva, um número notável de 
pesquisadores vem se ocupando das discussões referentes 
aos entrelaçamentos possíveis entre a literatura e a educação 
em ciências.  É o caso de Zanetic (2007) que afi rma que a 
ciência apresenta vários componentes culturais, que podem ser 
trabalhados nas aulas.  O pesquisador, que é da área de ensino 
de física, procura a relação de sua disciplina com outras áreas 
do conhecimento, de forma a despertar o interesse para a física, 
quando explicita os elementos culturais nela presentes.

Zanetic (2007, p. 13) também defende que a construção 
do conhecimento científi co pode dar-se por meio de imagens 
poéticas e literárias.  Esse autor acredita que a literatura pode 
ser trabalhada, independente de qual disciplina se trate, por 
meio de recortes de textos escritos por um grupo de “cientistas 
com veias literárias”, tais como Galileu e Kepler.  Para Zanetic 
(ibidem), este grupo compreenderia os cientistas envoltos com 
a produção do conhecimento e que acabam produzindo obras, 
de cunho científi co ou não, que adquirem valor literário.  
Outra possibilidade seriam textos de “escritores com veias 
científi cas”, estando neste grupo os escritores que se apropriam 
do conhecimento científi co como fonte de inspiração ou como 
guia metodológico, entre eles Luiz de Camões e Monteiro 
Lobato. 

Indo ao encontro do escritor com veias científi cas, Lima 
(2000), analisou a obra Os Sertões de Euclides da Cunha, 
classifi cando-a simultaneamente como científi ca e literária.  
Lima expôs trechos de uma carta enviada por Euclides da 
Cunha para José Veríssimo, na qual o próprio autor aponta que 
os homens de letra desprezavam a ciência e, por outro lado, a 
união da ciência com a arte representava a tendência mais alta 
do pensamento humano daquela época.  A carta datada de 1902 
expunha que, na visão de Euclides da Cunha, a arte precisava 
se fundamentar na ciência, visto que muitas vezes a impressão 
artística era por ela despertada.

São várias as pesquisas que indicam que a literatura pode 
ser empregada em diversas situações escolares nas aulas de 
ciências, porém é pertinente lembrar que assim como reconhece 
Salomão (2005), os textos literários não têm nenhuma 
responsabilidade com estratégias de ensino e com as exigências 
que o trabalho científi co impõe. 

Para Brayner (2005), o crescente interesse dos educadores 
em aproximar a literatura e a educação, não se trata de buscar 
na literatura a temática escolar ou pedagógica, mas sim em 
procurar nos textos fi ccionais instrumentos de refl exão.

Mas será que esta relação está presente nos livros didáticos?  
Para Lajolo (1996, p. 4), “(...) no reino das linguagens e dos livros 
(e até mesmo no reino dos livros didáticos) tudo é possível”.  A 
autora acredita que os livros didáticos possam tanto produzir 
e alterar signifi cados, quanto patrocinar envolvimento afetivo, 
como fazem os livros não didáticos. 

De forma a coadunar com as ideias de Zanetic a respeito de 
cientistas e escritores, Lajolo (1996) afi rma que, assim como 
um livro de poesia pode fornecer informações científi cas, um 
livro didático de ciências pode provocar envolvimento estético.

Então, será que os autores de livros didáticos de biologia 
prezam em proporcionar relações entre os enunciados 
científi cos e literários?  E quando tais relações estão presentes 
propiciam momentos de refl exão para além dos conteúdos de 
biologia ou são inseridas apenas como pretexto para o trabalho 
com conceitos científi cos?

Tendo como base estas questões e entendendo o enunciado 
como uma unidade concreta e real do discurso (BAKHTIN, 
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1997), delimitamos nosso universo de pesquisa em 10 livros 
didáticos de biologia, sendo 9 pertencentes ao Programa 
Nacional do Livro Didático (PNLD), um programa brasileiro 
de distribuição de livros didáticos às escolas públicas; mais 
o Livro Didático Público, um material construído pelos 
professores da rede pública de ensino do estado do Paraná.  
Optamos por estes livros pois eram os que estavam sendo 
trabalhados nas escolas públicas do estado do Paraná no 
decorrer desta pesquisa.

2. Entre pendurar o santo e tomar da foice

Com o intuito de identifi car os enunciados literários 
nos livros didáticos, em um primeiro momento, refl etimos 
a respeito do conceito de literatura.  Porém, observamos 
que não é possível chegar a um conceito único, conforme 
apontam Soares e Nascimento (2012) que, para cada época, 
dependendo de cada contexto, o conceito de literatura 
vai se modifi cando, além disso, textos literários uma vez 
considerados de grande valor literário podem não o ser em 
diferentes épocas.  

Considerando a exposição e crítica aos limites da literatura, 
optamos por estabelecer sintomas de posicionamento, por meio 
dos quais os enunciados literários foram inseridos nos livros 
didáticos.  Tais sintomas foram inspirados no trabalho de 
Vianna (2000) e remetem a importância na qual os enunciados 
literários apareceram ao longo dos livros didáticos, pois 
dependendo do local onde está inserido o enunciado dentro 
do capítulo do livro didático, pode receber maior ou menor 
atenção por parte do professor e do estudante.  Desta forma, 
identifi camos 2 sintomas de posicionamento:

1. Enunciado literário como fi xação: quando aparece em 
algum tipo de atividade;

2. Enunciado literário como complementação: quando vem 
junto a algum texto suplementar/complementar;

Além destes sintomas de posicionamento, verifi camos que a 
relação entre os enunciados didáticos e literários se aproximava 
com as ideias de:

1. Exalação: 
Pensamos no enunciado como um aroma que, quando 

exalado, pode ser sentido de inúmeras formas, conforme 
os receptores olfativos de cada um.  Animais diferentes têm 
receptores distintos e percebem diferentemente odores.  Assim, 
a exalação de enunciados traz inúmeras possibilidades de 
releitura de mundo; ampliando e ressignifi cando a leitura e o 
signifi cado da e na biologia.  Ou seja, quando os enunciados 
permitem que o conteúdo de biologia seja excedido para 
momentos de refl exão, sob perspectivas políticas, éticas, 
fi losófi cas, sociológicas, entre outras, foram considerados 
Enunciados de Exalação.  Consideramos, neste caso, os 
enunciados literários que, além da interpretação, permitem que 
o leitor dialogue com o mundo a partir deles.  No entanto é 
bom lembrar que nem todos os aromas são agradáveis, as vezes 
podem trazer cheiros que nos irritam.

2. Mutilação:
Entendemos, nesse caso, os enunciados literários que 

foram “cortados” de uma obra, retirando-os de seu contexto e 
truncando signifi cados, destruindo-os parcial (ou totalmente) 
em um sentido reducionista de discutir somente um conceito 
da biologia a partir do enfoque em uma palavra ou frase 
mencionada no enunciado literário.  Criamos esta aproximação 
em especial tendo como base as críticas que Marisa Lajolo 
faz em seu artigo O texto não é pretexto (LAJOLO, 1986) em 
que destaca que um dos grandes equívocos escolares é trazer a 
literatura numa perspectiva reducionista, como pretexto para se 
ensinar outras coisas.  A autora fala mais especifi camente em 
usar a literatura para ensinar gramática, mas podemos expandir 
suas preocupações para outras áreas do conhecimento.

3. Placebo:
Dentre as muitas defi nições para o termo placebo, há 

uma delas que nos levou a esta aproximação: “medicamento 

2 - Disponível em http://www.dicio.com.br/placebo/ Acesso em 14/01/2012.
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destinado mais a agradar do que a benefi ciar2”. O placebo 
parece um medicamento, é similar na cor, no tamanho e 
é aplicado com a mesma dose e nos mesmos horários, no 
entanto carece do princípio ativo.  E é desta forma que 
percebemos alguns enunciados literários.  Parece que 
foram colocados ali para agradar alguém, talvez professores 
e alunos, que são consumidores de livros didáticos e, de fato, 
tais enunciados não tem princípios ativos que propiciem 
outras conexões, refl exões, e nem são disparadores de outras 
análises.  Em nossa análise tais enunciados, da forma como 
foram colocados no texto, não propiciam que os conteúdos de 
biologia sejam excedidos para outras refl exões, mas também 
não foram mutilados e jogados no livro.  Nestes casos, há uma 
tentativa em relacionar os enunciados literários com o conteúdo 
de biologia, porém, de forma muito superfi cial.  

3. Bonito no romance e feio na realidade

Ao analisarmos esta gama de livros didáticos, encontramos 77 
achados literários, sendo 7 deles referentes ao personagem Jeca Tatu, 
de Monteiro Lobato,  sempre ligadas ao conteúdo de verminoses.

Figura 1: Jeca Tatu (LAURENCE, p. 385)

Dentre os 7 achados literários de Jeca Tatu, 4 foram 
localizados de acordo com o sintoma de posicionamento de 
fi xação e 3 como complementação. 

Em relação às aproximações com as ideias de exalação, 
consideramos apenas um destes casos; os demais se 
aproximavam das ideias de mutilação (4) e de placebo (2).

4. Est modus in rebus 

Optamos, neste trabalho, em trazer apenas as discussões 
referentes aos enunciados literários nos quais encontramos 
o personagem Jeca Tatu, porque este foi o enunciado mais 
frequente, em detrimento dos demais.  Além disso, a inserção 
de tal personagem nos livros didáticos de biologia, nos leva 
a muitos questionamentos, visto que este é um polêmico 
personagem da literatura brasileira.

De acordo com Stancik (2005), Lobato era neto do Barão e 
Visconde de Tremembé, que morreu e deixou uma fazenda em 
Taubaté (São Paulo) para o neto. Lobato viveu nesta fazenda 
entre os anos de 1911 e 1917.  Depois ele vendeu a fazenda e 
comprou a Revista do Brasil e foi por meio dela que ele, com 
base em suas experiências de fazendeiro, trouxe ao público as 
suas impressões sobre o povo do interior.  Desta forma Lobato 
criou o Jeca Tatu.  Aliás, Lobato criou dois Jecas: o primeiro 
deles era doente, preguiçoso e incapaz, envolto por uma névoa 
de preconceito, pois, pela descrição do autor, a mistura de 
etnias (neste caso, caucasiana e indígena) era a causa daquela 
realidade.

É imprescindível lembrar que Francis Galton, primo do 
naturalista Charles Darwin, faleceu em 1911, no auge de sua 
popularidade, assim como a Sociedade Eugênica de São Paulo 
fora fundada em 1918 (BIZZO, 1995).  Portanto, estes fatos 
podem ter infl uenciado Lobato na primeira criação de seu 
personagem.

De acordo com Bizzo (1995), existem evidência 
signifi cativas de que Monteiro Lobato acreditava na efi cácia das 
políticas eugênicas para o progresso do Brasil, principalmente 
no que tange as ações de saneamento.  Para este autor, a 
campanha de Lobato provavelmente estava inserida em um 
amplo programa político, por meio do qual a elite burguesa 
brasileira pretendia ganhar maior destaque.

Dávila (2006) aponta que Lobato recebeu muitas críticas 
pelo caráter eugenista de seu texto e como sua sobrevivência 
dependia da aprovação do público, ele precisou modifi car 
sua história.  Além das críticas recebidas, Monteiro Lobato 
também sofreu infl uência de pesquisas que demonstraram que 
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os moradores do interior estavam mais expostos a algumas 
doenças e parasitoses.  Por isso, em 1918, criou A Ressurreição 
de Jeca Tatu.  Nesta versão, o Jeca foi curado por um médico 
itinerante.  A partir daí, Jeca Tatu passa a cuidar melhor de si 
mesmo e da sua fazenda.  No fi nal desta versão,  ele fi ca rico e 
viaja pelo mundo.

Dentre os 7 enunciados que trouxeram Jeca Tatu para o 
livro de biologia, apenas um deles, que consideramos com 
um caso de exalação, propicia ampliação das discussões para 
além dos conteúdos de biologia, possibilitando refl exões como 
as que trouxemos acima, quanto ao caráter eugenista do texto 
e a mudança do personagem realizada por Monteiro Lobato. 
Dois outros enunciados pareciam tentar ampliar as discussões, 
porém, é como se faltasse um certo princípio ativo para que isso 
acontecesse.  Desta forma, os consideramos como placebo.  E os 
4 enunciadas restantes, tratavam-se apenas de frases mutiladas 
do texto de Lobato e lançadas em questões de vestibular, sem 
propiciar maiores refl exões.  

Após analisarmos estas três obras pertencentes ao PNLEM 
(2007) na perspectiva de investigar a presença dos enunciados 
literários, percebemos que, em alguns momentos, estes foram 
inseridos apenas como pretexto para trabalhar ou chamar a 
atenção para determinados conteúdos e não em uma perspectiva 
de ampliar refl exões. Estes achados literários nos remeteram às 
palavras de Bertolani (1999, p. 92), quando afi rma que

O caminho do leitor até o livro exige respeito, exige 
um trabalho diário que se concretiza no ler e ouvir 
histórias, entrar em contato com diferentes materiais 
escritos, ter a liberdade de escolha de ler este ou aquele 
livro, manuseá-lo, devolvê-lo à estante, pegar outro, 
folhear suas páginas...

 Sendo assim concluímos que, não basta forçar relações 
interdisciplinares, inserindo enunciados literários nos livros de 
biologia, sem que haja uma tessitura entre tais enunciados.

Consideramos também que, uma maneira de integrar 
enunciados literários e didáticos de forma a oferecer ampliação 
das refl exões e contribuir para a formação de leitores, seria 

necessário que tais enunciados se aproximassem da ideia de 
modo viral (DELEUZE e GUATTARRI, 1997).  Pensando 
nesta ideia, consideramos o enunciado literário e o enunciado 
didático como seres de diferentes espécies, ligados por 
uma espécie de vírus que transporta o material genético (as 
diferentes vozes contidas em cada enunciado), de um ser a 
outro ligando-os, e deixando-lhes de tal forma imbricados, que 
nem perceberíamos onde começa um e onde termina o outro.

Para o enunciado literário encontrado, que se aproxima 
da ideia de exalação, achamos que o que o distanciou da 
ideia de modo viral, foi o fato deste estar localizado em um 
texto de leitura complementar.  Pensamos que um enunciado 
literário nesta posição, fi ca em segundo plano no trabalho 
do professor, visto que aparece na última folha, no fi nal do 
capítulo. Acreditamos que, se o texto de Jeca Tatu tivesse sido 
posicionado junto ao texto principal, receberia maior atenção 
por parte do professor e do estudante, caracterizando então uma 
aproximação com a ideia de modo viral.

Imaginamos, neste caso, uma tessitura entre os dois 
enunciados que se aproxima de uma conexão mais intrínseca 
entre os dois textos, e pode promover discussões em diversos 
aspectos, tanto no conhecimento de um conceito da biologia, 
em si, quanto na possibilidade de realizar releituras do mundo.  
Enfi m, dessa forma, haveria uma possibilidade de diálogo entre 
o estudante e o universo do escritor, pois...

A Literatura abre a possibilidade para o leitor de 
participar da trama, em determinado cenário histórico 
e fi losófi co, dialogando muitas vezes com o autor, 
despertando sentimentos de empatia.  Com isto, a 
percepção de um processo de conhecer se instaura, 
rompendo com o conhecimento pronto, acabado, 
construído por seres especialmente iluminados.  
Portanto, a Literatura pode favorecer a problematização 
da ideia de que todo conhecimento, particularmente 
científi co, é construído por gênios, apenas por 
inspiração (GUERRA e MENEZES, 2009, p. 9).

Imaginamos que, desta forma, haveria a possibilidade de que 
tal relação atuasse na formação de leitores, pois a leitura poderia 
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proporcionar momentos de produção de sentidos e os rizomas 
poderiam ligar a história dos enunciados com a história de vida 
do aluno.  E estes, poderiam ser motivados em partir em busca de 
outras leituras, outras histórias e outros sentidos.
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Resumo

Apresentam-se aqui fragmentos de histórias vividas 
a contrapelo das normatizações sociais excludentes. São 
movimentos de pessoas que, resistindo à submissão, por 
muitos anos clamaram pelo atendimento a um direito básico: 
educação escolar. Somente ouvindo o grito dos condenados da 
terra será possível construir uma escola humanizada, na qual 
sejam desmoronados os muros da hierarquização expressos, 
inclusive, nos absurdos índices divulgados pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Estatística) no censo de 2010. Segundo 
esses dados, existe no Brasil contemporâneo 13,9 milhões de 
brasileiros com 15 anos ou mais, analfabetos. Em 2006 eram 
14,4 milhões de pessoas, na mesma faixa etária, que não sabiam 
ler ou escrever. Ou seja, um em cada dez brasileiros. Não 
podemos aceitar que a escola continue sendo um veículo de 
reprodução do ‘apartheid social’, propagando uma concepção 
de mundo baseada na sociedade mercantil, que por isso mesmo 
trata a educação como mercadoria, pois não é por acaso que 
mais de 8 milhões de jovens ‘evadiram’, ou melhor, foram 
expulsos da escola antes de completarem o primeiro ciclo do 
Ensino Fundamental. É urgente ouvir esses gritos provocados 
pelo descaso e abandono para humanizarmos as relações e os 
processos educativos vividos no interior da escola pública e na 
sociedade brasileira.

Palavras-chave

Produção do conhecimento; exclusão social; memórias; 
narrativas. 

Resumen

Se presentan  en este texto fragmentos de historias 
compartidas en rebeldia de las normatizaciones sociales 
excludentes. Son movimientos de personas que, resistiendo à 
la sumisión, por muchos años clamaron por el atendimiento a 
un derecho basico: la educación escolar. Solamente oyendo y 
escuchando el grito de los condenados de la tierra sera posible 
construir una escuela humanizada, en la cual sean destruidas 
las murrallas de la presente jerarquización, incluso, en absurdos 
índices divulgados por el IBGE (Instituto Brasileiro de Geografi a 
e Estatística) en el censo del 2010. Según esos dados, existe en el 
Brasil contemporaneo 13,9 millones de brasileños con 15 años o 
más, analfabetos. En 2006 eran 14,4 millones de personas, en esa 
faja de edad, que no sabian leer o escribir – és decir, uno en cada 
diez brasileños. No podemos aceptar que la escuela siga siendo 
un vehículo de reprodución del ‘apartheid social’, propagando 
una concepción de mundo baseada en la sociedad mercantilista, 
que por eso mismo trata la educación como mercaderia, por 
eso no parece ser gratuito que más de 8 millones de jóvenes 
‘evadieron’, mejor dicho, fueron expulsados de la escuela antes de 
completar la Enseñanza Basica. És urgente oyer y escuchar esos 
gritos provocados por el descaso y abandono para que se pueda 
humanizar las relaciones y los procesos en educación vividos en 
el interior de la escuela publica en la sociedad brasileña.

Palabras-clave

Produción del conocimiento; exclusión social; memorias; 
narrativas.
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Como é difícil acordar calado
Se na calada da noite eu me dano
Quero lançar um grito desumano

Que é uma maneira de ser escutado
Esse silêncio todo me atordoa

Atordoado eu permaneço atento

Chico Buarque
 
 
Naquela noite vivemos o impacto de um intenso temporal 

de ‘espaçostempos’ rememorados! Uma espessa composição 
de vozes, por muito tempo soterrada, entrou em erupção, como 
em um vulcão retomando sua atividade. Vieram à tona juntas, 
em um momento ímpar da vida de cada pessoa. 

Refi ro-me a um tempo criado no contrafl uxo da velocidade 
do mundo que “vai girando cada vez mais veloz” (LENINE, 
1999), a fi m de serem partilhados fragmentos de histórias 
vividas sob o signo do silenciamento.

Esse momento pode ser considerado como uma daquelas 
pequenas, mas impactantes rupturas que promovemos no 
cotidiano, a fi m de produzirmos sentidos humanos para a 
vida vivida sob o peso dos constrangimentos da sociedade 
capitalista. E pudemos nos questionar como fez Benjamin 
no século passado: será que temos tempo para narrarmos as 
nossas experiências e ouvirmos a narrativa de outros?2 Será 
que temos tempo para a experiência? Aquela que nos toca, que 
nos transforma, nos arranca do lugar acostumado, como sugere 
Larossa?3

Enquanto o tempo acelera
E pede pressa

Eu me recuso, faço hora
Vou na valsa

A vida é tão rara
[...]

Será que é tempo que lhe falta pra perceber?
Será que temos esse tempo pra perder?

E quem quer saber
A vida é tão rara, tão rara

Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma
Mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma

Eu sei,
A vida não pára

Um pouco a ‘contrapelo’ criamos um ‘espaçotempo’ para 
narrar histórias de interdições aos estudos. Esse momento, 
marcado no tempo do dia 19 de novembro de 2010, 
geografi camente situado no salão da sede do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Campinas e Região, foi denominado por nós de 
“Círculo de Diálogos: A leitura e a produção do conhecimento 
- diálogo entre Ciência e Experiência no processo de luta 
política sindical e popular”. Um diálogo entre trabalhadores e 
acadêmicos, realizado fora da academia, produzindo sentidos 
outros para a vida de todos quantos dele participaram.

Aprendendo com a própria história...
    
 Nessa noite de encontros carregados de potência, no 

interior da ‘mandala’ do “Círculo de Diálogos”, conseguimos 
nos aproximar um pouco mais da vida de pessoas com 
impressionantes histórias de seguidas tentativas de escolarização 
e das inúmeras e diversifi cadas maneiras de interdição às quais 
foram sendo submetidas. Trago para esse trabalho a voz de 
um dos participantes desse encontro, ao lado de outra, ouvida 
em diferente oportunidade. Já ouvi muitas vozes indignadas, 
todavia, em função da limitação do formato desse texto, fui 
forçada a selecionar o depoimento de duas pessoas, sujeitos 
ativos da pesquisa que desenvolvo nesse momento.

 Com alegria percebo que o Congresso de Leitura 
do Brasil, o COLE, realizado no interior de uma renomada 
universidade brasileira - ainda interditada aos condenados da 
terra - também está abrindo uma possibilidade para narrarmos 
histórias contidas e nem sempre contadas... Narrar nos espaços 

2 - BENJAMIN, W. Obras escolhidas I. O narrador. Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. São Paulo: Brasiliense, 1985. 197-221.
3 - LAROSSA, J. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. In: GERALDI, C. M. G. (Org.). Escola viva: elementos para a construção de uma edu-
cação de qualidade social. Campinas: Mercado de Letras, 2004. p. 113-132.
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acadêmicos histórias silenciadas pode vir a ser prenúncio da 
criação de horizontes mais humanizados!  

 Como afi rmou Paulo Freire há bastante tempo “fazer 
a história é estar presente nela e não simplesmente nela estar 
representado” (1993, p. 40), por isso reafi rmar a importância 
de algumas rupturas, por pequenas que sejam, pode favorecer 
a produção de sentidos para as histórias que circulam na 
sociedade, transformando-as em emblemáticos gritos contra a 
exclusão e o ‘apartheid social’. A humanização das relações 
sociais também é uma produção coletiva. 

 Venho tentando, há alguns anos, trazer para o debate 
acadêmico algumas experiências de pessoas que viveram a 
escolarização na contramão das normatizações excludentes. 
Resistiram à opressão, à negação do direito e trilharam 
caminhos de indignação e de recusa à submissão. Gritaram. 
Clamaram pelo atendimento aos seus direitos e desejos! 
Podemos aprender com essas histórias, pois Paulo Freire, mais 
uma vez, nos adverte: “Gosto de ser gente porque a História em 
que me faço com os outros e de cuja feitura tomo parte é um 
tempo de possibilidades e não de determinismos. Daí que insista 
na problematização do futuro e recuse sua inexorabilidade  
(FREIRE, 2003, p. 53).

As histórias das pessoas que tiveram interditados os 
direitos à escolarização são reveladas até mesmo nos frios 
números do censo populacional, trazidos a público pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística) em 20104: 
no Brasil da segunda década do século XXI, 13,9 milhões 
de brasileiros, com 15 anos ou mais, são analfabetos. E esse 
índice é persistente: em 2006 eram 14,4 milhões de pessoas, na 
mesma faixa etária, consideradas ou autonomeadas analfabetos 
totais. Se atentarmos bem, esse número de 2006, denunciava 
que 1 em cada10 brasileiros era analfabeto5. Não alteramos 
signifi cativamente esse quadro. Para intensifi car o drama, as 
pesquisas mais detalhadas publicadas pelo IBGE expõem 
índices realmente alarmantes: mais de 8 milhões de jovens 

‘evadiram’, ou melhor, foram expulsos da escola antes de 
completarem o primeiro ciclo do Ensino Fundamental. 

Assim, podemos concluir que, se hoje, há escola para quase 
todos, a promoção da exclusão social se dá também no interior 
delas. Segundo Ivana Jinkings, na apresentação do livro “A 
educação para além do capital”, de István Mészáros, 

o deslocamento do processo de exclusão educacional 
não se dá mais principalmente na questão do acesso à 
escola, mas sim dentro dela, por meio das instituições 
da educação formal. O que está em jogo não é apenas 
a modifi cação política dos processos educacionais 
– que praticam e agravam o apartheid social - mas 
a reprodução da estrutura de valores que contribui 
para perpetuar uma concepção de mundo baseada na 
sociedade mercantil (2005, p. 11-12).

 Estamos diante de uma complexa situação que nos 
convoca à refl exão e à renúncia ao olhar acostumado. O 
analfabetismo de parcela signifi cativa da população brasileira 
não pode mais ser considerado como chaga a ser curada. Não! 
Esse é um problema social criado pelo metabolismo social da 
própria sociedade, como denunciou Mészáros. Problema que 
produz estigma para aqueles que o vivem, além das incontáveis 
desvantagens transversais, como aquelas relativas ao cuidado 
com a saúde, as oportunidades de trabalho, o acesso à moradia, 
enfi m, inúmeras privações que passam desapercebidas por 
aqueles que não as vivem. Além de tudo existem também as 
desvantagens mais sutis, imperceptíveis para os que não estão 
confi nados ao círculo vicioso dessa cadeia de segregação. 

No contexto desse cenário de privação de direitos, 
expressos nas convocações para o trabalho desde a infância ou 
também no modo de organizar a escola, apartada do universo 
cultural e social dos setores empobrecidos da população, Paulo 
Freire chamou a atenção para observarmos com mais cuidado 
o problema da evasão escolar, termo eufemístico para traduzir 

4 - Os números são do Censo 2010.
5 - INDICADORES de desenvolvimento sustentável: Brasil 2008. Rio de Janeiro: IBGE, 2008. 472 p. (Estudos e pesquisas. Informação geográfi ca, n. 5). 
Disponível em: <ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/recursosnaturais/ids/ids2008.pdf>. Acesso em: 30 jun. 2011. 
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com certa delicadeza a violência da expulsão dos meninos e 
meninas pobres das escolas públicas brasileiras:

As crianças populares brasileiras não se evadem da 
escola, não a deixam porque querem. As crianças 
populares brasileiras são expulsas da escola – não, 
obviamente, porque esta ou aquela professora, por 
uma questão de pura antipatia pessoal, expulse estes ou 
aqueles alunos ou os reprove. É a estrutura mesma da 
sociedade que cria uma série de impasses e difi culdades, 
uns em solidariedade com os outros, de que resultam 
obstáculos enormes para as crianças populares não só 
chegarem à escola, mas também, quando chegam, nela 
fi carem e nela fazerem o percurso a que têm direito. 
Há razões, portanto, internas e externas à escola, que 
explicam a “expulsão” e a reprovação dos meninos 
populares (FREIRE, 2000, p. 35).

Para milhões de crianças e jovens impedidos de frequentar 
a escola e de ter acesso aos bens culturais produzidos em 
sociedade, muitos anos de sua precária existência e de seus 
descendentes ainda serão de privação de direitos, situação que 
realimenta ininterruptamente o fosso da desigualdade.

Ouvir as histórias silenciadas pela violência social pode nos 
tornar mais sensíveis aos apelos das vidas que intercedem pela 
criação de uma escola que, no seu cotidiano produza currículos 
vivos, acolhedores daqueles que dela necessitam e que dela têm 
direito.

“Primavera nos dentes” ou a recusa do destino traçado

Quem tem consciência para ter coragem
Quem tem a força de saber que existe

E no centro da própria engrenagem
Inventa a contramola que resiste

João Ricardo/Paulinho Mendonça

Tal como muitas crianças que perambulam pelas ruas das 
metrópoles, vendendo chicletes nos semáforos ou trabalhando 
na zona rural nas lavouras, junto com pais e irmãos, Raimundo 

também precisou adiar o tempo destinado aos estudos para atender 
às convocações do mundo do trabalho. Conheci esse recatado 
senhor por frequentar alguns ambientes que nos são comuns. 
Em conversas esporádicas fui percebendo que diante de mim 
estava uma pessoa comprometida com uma luta por superação 
de desígnios impostos pela sociedade, todavia recusados por ele.

Depois de seguidas conversas informais, convidei-o para 
um diálogo específi co, no qual pudesse narrar algumas das 
experiências vividas ao longo de sua vida. Ele aceitou e no dia 
07 de Agosto de 2009, às 19 horas, em uma das salas da sede 
do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e Região, tive a 
singular oportunidade de ouvir o relato de alguns fragmentos 
da história da vida do dirigente sindical Raimundo Moura Leal, 
nascido no Paraná, atualmente residindo em Indaiatuba, cidade 
da região metropolitana de Campinas. De nossa longa conversa 
apresento aqui um recorte da narrativa relativo aos esforços 
pessoais empreendidos para frequentar a escola. 

Raimundo perdeu o pai ainda criança, no ano de 1975, por volta 
dos 4 anos de idade. Começou o trabalho na lavoura da família aos 
6 anos, para ajudar no sustento doméstico e, por esse motivo não 
conseguiu ir à escola. Aliás, foi à escola por um período de apenas 
3 meses e, segundo suas próprias palavras, aprendeu a escrever o 
nome e o “A-E-I-O-U”. Nessa escola rural denominada “Nossa 
Senhora do Desterro”, localizada no bairro Gleba 10, em Moreira 
Sales, não encontrou condições favoráveis à sua permanência. O 
horário das aulas, entre as 10 e as 14 horas, impedia o trabalho 
rural, motivando o precoce abandono da escola.

No ano de 1988 a família decidiu migrar para o estado de 
São Paulo, em busca de melhores oportunidades de trabalho 
para os jovens. Raimundo, que nesse período estava com 
aproximadamente 14 para 15 anos foi morar em Indaiatuba, 
juntamente com o irmão José Aparecido. Outros irmãos 
casaram e assim, a família foi se dispersando. O seu sonho, 
nessa época, era voltar a estudar, mas ainda a oportunidade 
estava distante, pois, para sobreviver, arrumou um serviço de 
ajudante de pedreiro, trabalhando na pintura dos prédios da 
UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas). 

Um pequeno parêntese é necessário ser registrado aqui: a 
famosa Universidade Estadual de Campinas, internacionalmente 
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reconhecida pela excelência da sua produção científi ca, ainda 
hoje conta, em seu campus, com trabalhadores analfabetos ou 
semianalfabetos, por conta da precarização acobertada pela 
terceirização da mão de obra, admitida candidamente por 
seus gestores, muitos deles também professores. Portanto, nós 
estudantes de doutorado em Educação, se quisermos, podemos 
ver e escolher atuar no trabalho pela alteração desse quadro6.

Raimundo viveu um período realizando o trabalho de 
servente de pedreiro na UNICAMP, depois foi buscar outras 
oportunidades na cidade de São Paulo. Retornou novamente 
para Indaiatuba, nessas idas e vindas, intermitentes, de tentativa 
de organizar a vida. No retorno, já com 18 anos e morando 
sozinho, experimentou “preencher fi cha” em uma metalúrgica 
multinacional sediada em Indaiatuba, na época chamada 
Cobreq, hoje TMD. Todos os seus colegas, também migrantes 
vindos do Paraná, conseguiram o trabalho, mas ele, não. 
Segundo seu depoimento, era preciso saber fazer contas e ele 
“não sabia nada, mal conseguia assinar o nome”. Foi então que 
decidiu retomar os estudos, a qualquer custo, procurando uma 
escola que oferecesse o Ensino Fundamental na modalidade 
EJA (Educação de Jovens e Adultos). Encontrou apenas uma 
única escola, relativamente próxima ao seu local de moradia, 
que ofertava o curso no período noturno. Tentou se matricular, 
todavia a professora foi categórica na afi rmação de não haver 
vaga. 

Nesse contexto, com a necessidade pessoal se sobrepondo 
à da organização escolar passou a procurar a escola quase que 
diariamente, na esperança de conseguir alguma solução para 
seu problema. Depois de muitas tentativas frustradas obteve a 
informação relativa ao dia do início das aulas, com a reafi rmação 
de que a vaga não tinha sido criada. Conforme suas palavras8: 

- Eu marquei o dia que ia começar as aulas. Eu tinha 
vergonha, porque eu era grandão. Era um homem já. Comprei 

um caderno, um lápis e uma borracha e fui pra escola [...] 
Então, aí foi que eu fi quei lá. Eu comecei a copiar a matéria da 
janela da escola.  

Surpresa, indaguei sobre a atitude da professora: 
- E ela não te chamou pra entrar? 
E obtive a seguinte resposta: 
- Não. Nos primeiros dias, não. Eu fi quei 3 dias pro lado de 

fora. Aí começou a faltar gente. Quem tava lá dentro começou 
a faltar. E aí foi quando ela fi cou comovida de eu fi car lá fora, 
copiando e alguém que tinha vaga não ia. Aí eu fi quei lá... 
Entrando... Entrei na sala de aula de aula no terceiro dia. Aí 
comecei a pular...

Na sequência de nosso diálogo, Raimundo descreveu como 
foi a sua primeira experiência em uma escola pública do Estado 
de São Paulo:

- Aí você fi cou um dia lá fora, começou faltar, a professora 
se sensibilizou...

- Isso! Alguém começou a faltar dentro da sala de aula. E 
ela começou a colocar eu. Faltava um, eu entrava pra dentro. 
Mas ela pediu que se eu quisesse trazer uma cadeira, sentar lá 
fora... mas eu nem tinha nada. Morava sozinho. Eu não tinha 
nada. Tinha um colchãozinho ‘véio’ e um fogão em casa. Eu 
não tinha nada. Não tinha nem cadeira quanto mais... não tinha 
nem como levar... Ela disse que eu... Aí eu fi z até a quarta série 
lá...

- Mas aí você entrou, defi nitivamente, para dentro da sala 
de aula?

- Aí entrei defi nitivamente.
- Ela arrumou uma cadeira para você?
- Ela arrumou uma cadeira para mim. Como ia faltando 

gente, eu ia pulando de cadeira em cadeira lá. E ela deixou 
bem claro pra mim que se eu não tirasse nota boa, que eu ia 
perder a vaga. Que a vaga foi... (pausa). Aí eu estudava dia e 

6 - Entre os anos de 2003 e 2004 fui Coordenadora de um Projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos na cidade de Campinas, em uma parceria entre a 
Secretaria Municipal de Educação e o MEC, através do Programa Brasil Alfabetizados. Nesse período criamos grupo de alfabetização para os trabalhadores 
que estavam atuando no campus da UNICAMP. Detalhes desse trabalho podem ser conhecidos em minha dissertação de mestrado: “Diálogos com quem ousa 
educar, educando-se: a formação de educadores a partir de uma experiência de educação popular”.  O endereço eletrônico está disponibilizado nas Referências.
8 - Fiz a transcrição do áudio e depois a textualização de parte da entrevista, no intervalo no qual Raimundo narra a sua batalha pelo ingresso no Ensino Fun-
damental. Retirei apenas as marcações coloquiais da linguagem oral, ou seja, as palavras que não têm peso semântico para a compreensão da frase.
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noite. Eu trabalhava muito. Aí foi quando eu consegui entrar 
na Singer. Porque lá não exigia estudo. Aí eu consegui... 

- Na Singer lá de Indaiatuba?
- Indaiatuba, que é a fábrica de móveis.
- Sei...
- Aí que eu consegui entrar na Singer, nesse período que eu 

tava... (pausa). Que eu consegui a escola também. E a Singer 
exigia muito hora-extra. Então eu tinha que dá ‘os meus pulo’. 
Eu tinha que fazer hora-extra na Singer... (pausa) E sair da 
Singer correndo e ir direto pra escola. Aí...

- E você não fi cava com fome?
- Ficava...
- E o que você fazia?
- Aí depois foi quando eu conheci a mãe dele... (Pausa, 

apontando para o fi lho que estava conosco na sala, com 
um sorriso que demonstrava um misto de impotência e de 
constrangimento diante da situação). Eu casei com ela... 
(pausa).

Bem, nesse ponto Raimundo fez referência ao casamento 
com a mãe de seu fi lho Robson. Aliás, no início de nossa 
conversa ele perguntou se o fi lho - um jovem de uns 18 anos -, 
poderia acompanhar o diálogo, a fi m de conhecer detalhes de 
sua vida. Raimundo fi cou muito emocionado e chorou algumas 
vezes ao narrar experiências tão difíceis. Choramos juntos, pois 
não é possível estar diante de uma pessoa, que abre seu coração 
de modo tão íntegro, e não se compadecer com o sofrimento e 
as angústias vividas.

Após terminar o primeiro ciclo no Ensino Fundamental na 
modalidade EJA, imediatamente ingressou no segundo ciclo, na 
modalidade regular. Cursou da quinta à oitava série também no 
período noturno, sempre após a jornada de trabalho na fábrica. 
Na sequência, continuou os estudos do Ensino Médio regular, 
portanto, só frequentou a EJA nas primeiras quatro séries. 

Nesse período de enfrentamento de inúmeras difi culdades 
fi nanceiras e de precária compatibilização do trabalho com 
os estudos, foi como que impelido a também participar das 

atividades de organização de base do sindicato dos metalúrgicos. 
Em 2002 foi eleito para a Direção Sindical, fazendo parte de 
uma diretoria colegiada. De acordo com seu depoimento, após o 
término do Ensino Médio e atuando na Direção Sindical, sentiu 
o desejo de continuar os estudos em nível superior. Escolheu o 
Curso de Direito, por ser mais compatível com sua atuação na 
sociedade, na defesa dos direitos dos trabalhadores. Concluiu 
o curso e disse-me que agora deseja batalhar para dar aulas de 
Direito!

Rompi tratados
Traí os ritos.

Quebrei a lança,
Lancei no espaço:

Um grito, um desabafo.
E o que me importa 

É não estar vencido.9

Esse é realmente um sujeito com toda autoridade para 
ministrar aulas de Direito, visto que toda sua vida foi de 
resistência à opressão e de luta pela garantia de seus próprios 
direitos, proclamados na Constituição Federal, mas quase nunca 
respeitados. Importa, com todas as forças, não estar vencido!

Um grito, um desabafo, foi posteriormente, em 19 de 
Novembro de 2010, lançado em um Círculo de Diálogos 
entre trabalhadores e cientistas sociais, do qual tive a honra de 
participar como uma das organizadoras e coordenadora. Nesse 
dia vozes contra-hegemônicas narraram histórias de lutas 
persistentes contra a subtração de direitos. Entre eles Eliezer 
Mariano da Cunha, Maria Iva Lopes Silva, João Zinclair, 
Cláudio Santos de Oliveira, juntamente com a professora da 
Faculdade de Educação da UNICAMP, Dra. Corinta Maria 
Grisolia Geraldi. Participou ainda, como convidada especial, a 
professora Dra. Luiza Cortesão, da Universidade do Porto, bem 
como outros trabalhadores e trabalhadoras que entraram nesse 
círculo de criação de novas possibilidades e de sensibilidades 
para a vida se manifestar e se expandir. 

9 - RICARDO, João; MENDONÇA, Paulinho. Sangue Latino. Intérpretes: Secos e Molhados. In: SECOS & MOLHADOS. A volta de Secos & Molhados. São 
Paulo: Continental, 1973. 1 Disco sonoro. Lado A, faixa 1.
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Um dentre os muitos gritos de inconformismo manifestos 
nessa noite está sendo outra vez expresso nessa edição de 2012 
do COLE por meio desse trabalho.

Vitalina: Lei Áurea produzida às próprias custas

Houve um tempo em que a terra gemia
E um povo tremia de tanto apanhar

Tanta chibata no lombo que muitos morriam
No mesmo lugar [...]

Liberdade além do horizonte, morreu tanta 
Gente de tanto sonhar. Foi Zumbi!

A Princesa Isabel assinou um papel
Dia 13!

Itamar Assumpção

Mais uma história de interdição e de sujeição apresento 
aqui. Dessa vez uma narrativa escrita em 12 de Outubro de 
2010, em letras manuais, em um diário pessoal. As folhas 
foram destacadas do caderno por sua autora, Vitalina Vieira dos 
Santos10, alfabetizada aos 60 anos de idade. 

Esse pequeno texto me foi entregue como expressão de sua 
amizade e afeição. Assim está registrado:

Esta é uma história verdadeira. A minha história de vida.
Eu nasci em Minas Gerais no lugar chamado Francisco 

Badaró. Minha mãe conta que quando eu nasci não deu tempo 
para chamar uma parteira e minha mãe teve eu sozinha. Ela 
disse que eu parecia uma rosa e todos gostavam muito de mim, 
por que era a primeira menina na família. Meus pais moravam 
num sítio muito grande era uma espécie de fazenda e dali tirava 
todo sustento da família. Naquele tempo não tinha escola na 
redondeza perto do sítio, só na cidadezinha. Eu tinha muita 
vontade de aprender a ler, não havia quem a ensinasse. Foi daí 
que eu me ofereci para trabalhar com uma senhora na cidade 
de Teófi lo Otoni, mais ela só passou o meu nome na escola por 

que quando tinha que encerar a casa eu não podia ir a escola. 
A professora nem se importava com as minhas faltas por que 
ela sabia que, eu era uma menina escrava naquela casa. Enfi m 
eu tinha 12 anos quando, foi fi car com essa família fi quei até 
aos 14 anos.

Essa família mudou pra outra cidade, e me levou junto 
com eles, mudamos para Belo Horizonte ela não quis mais me 
colocar na escola.

Eu tinha muita vontade de estudar
Um dia uma senhora vizinha me viu lavando a calçada da 

casa descalça, ela fi cou muito triste e me perguntou se eu tinha 
um pagamento eu disse não ela me propôs ir para a casa dela.

Ela disse que me punha numa escola. Então eu comecei 
a pensar naquela ideia. Eu disse para essa senhora que 
gostaria de ir para um convento de freiras assim eu poderia 
aprender a ler e escrever. Então essa senhora me disse que 
eu tinha que escrever para minha mãe e que ela mesma 
escrevia para mim eu aceitei a ideia dela. Havia uma nova 
esperança para mim.

Eu pensava só indo para um convento, assim eu poderia 
aprender ler e escrever. Mais eu tinha medo de não poder ver 
mais a minha família eu tinha muitas saudades da minha mãe. 
Então tive uma ideia vou falar com D. Glorinha que eu quero 
ir embora para casa. Ela não gostou, disse que não podia me 
levar embora.

Eu comecei a chorar e ela dava côco na minha cabeça foi 
dai que lembrei de um fato que tinha acontecido na família dela 
que uma senhora tinha me contado.

Os pais dela tinha adotado um menino. Essa senhora que 
me contou era cozinheira dessa família essa senhora disse que 
um dia o menino desobedeceu eles então disse, essa cozinheira 
a mãe da D. Glorinha pegou um pedaço de sabão de soda e 
enfi ou na boca do menino fez ele comer tudo esse sabão e o 
menino passou muito mal e acabou morrendo e foi dai que eu 
usei de chantagem com a D. Glorinha falei que eu sabia dessa 
história do menino.

10 - Estudante do Ensino Fundamental, trabalhadora doméstica aposentada, diaconisa da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Campinas, São Paulo. 
Está hoje com 65 anos de idade.
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Ela fi cou apavorada com que eu tinha dito, e mais que 
depressa ela me mandou para minha casa. Foi um irmão 
dela que me levou, e ela escreveu uma carta para minha mãe 
dizendo que eu estava muito bem e que eu queria ir embora eu 
fi quei foi feliz indo embora para junto da minha família. O que 
mais me marcou nessa história foi nas poucas vezes que fui nas 
aulas eu nem sequer podia levar uma banana para o lanche 
pois ela não deixava.

Vitalina trouxe ao nosso conhecimento uma história de 
violências silenciadas, como são as vividas por incontáveis 
brasileiros, nossos irmãos. Ela própria elaborou os meios para 
conseguir a sua libertação, ainda muito jovem, entre 13 e 14 
anos. No seu caso o papel assinado pela Princesa Isabel de nada 
lhe valeu. Uma história impressionante de escravização, vivida 
em pleno século XX! 

Sua história prossegue sendo de luta, pois o sonho de 
frequentar a escola e estudar continua difícil de ser concretizado. 
Hoje ela trava uma batalha por uma escola que dignifi que a 
pessoa humana, que respeite sua condição de idosa e com 
poucos recursos fi nanceiros. 

No dia 04 de Dezembro de 2011 Vitalina me telefonou 
para relatar os problemas que estava enfrentando na escola, 
solicitando o meu auxílio para conseguir uma vaga em um 
local mais próximo de sua casa, com oferta de aulas no período 
diurno, visto que tem difi culdades para andar de ônibus à noite. 
Por certo ela também pode nos estimular a sonhar e trabalhar 
por uma educação humanizadora, dialogal, para todas as 
pessoas desse país.

Vitalina e Raimundo são provas vivas de que a desigualdade 
de oportunidades e de direitos que inevitavelmente promovem a 
exclusão social, para algumas pessoas, não são sufi cientes para 
matar sua ânsia de viver com dignidade. Buscam forças, não se 
sabe onde, para, à revelia de todas as interdições, construírem o 
próprio crescimento pessoal e cultural.

Diante de muitos nãos resistem! Constroem oportunidades 
onde ninguém poderia imaginar possível. Inventam percursos 

de recusa à opressão e reafi rmam seu direito à educação e à 
participação social, chegando inclusive à liderança sindical, no 
caso de Raimundo, e à liderança religiosa, no caso de Vitalina – 
eleita diaconisa da Primeira Igreja Presbiteriana Independente 
de Campinas.  

Esse homem e essa mulher, com a coragem e força que 
têm demonstrado muito podem ensinar sobre como organizar a 
escola de modo a atender aos que dela necessitam.

 Somos responsáveis pela história que criamos. Partilhando 
as memórias singulares de Raimundo e de Vitalina , as suas 
contrapalavras, ressignifi cando seus percursos e suas lutas, 
acredito que podemos “tomar o futuro como centro de 
gravidade das decisões do presente” (GERALDI, 2003, p. 47) 
e tecer novas possibilidades para enfrentar as questões relativas 
à desigualdade social e à desumanização cotidiana vivida 
também nos processos educativos. Paulo Freire afi rmava que 
educar é impregnar de sentido cada ato cotidiano, porque a 
gente só aprende o que tem sentido para nossa vida e não há 
tempo próprio para o aprendizado. Aprendemos ao longo da 
vida, na caminhada...

Que possamos aprender com os gritos e lutas dos condenados 
da terra a produzirmos espaços educativos acolhedores, 
humanamente dialogais.

      Talvez o mundo não seja pequeno
Nem seja a vida um fato consumado...11

Acredito que podemos construir, coletivamente, 
conhecimento científi co relevante para a sociedade, agregando 
as vozes dissonantes e os gritos silenciados. 

Podemos afastar de nosso contexto esse ‘cale-se’!
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A IMAGINAÇÃO INFANTIL E A NARRAÇÃO DE HISTÓRIAS: POR QUE PARA AS CRIANÇAS 
É IMPORTANTE OUVIR E CONTAR HISTÓRIAS?
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Resumo

A partir da compreensão de que as histórias permitem 
o desenvolvimento da imaginação das crianças por meio do 
enriquecimento de suas experiências, este artigo pretende discutir 
a relação existente entre a imaginação infantil e a atividade de 
narração de histórias. Nesta perspectiva, toma-se como referência 
uma pesquisa desenvolvida com um grupo de crianças de uma 
escola pública, em que se verifi caram questões relacionadas à 
narração de histórias, sobretudo, a produção das narrativas orais 
de um grupo de crianças. O entendimento é de que a criança ouve, 
mas também conta histórias, uma vez que, para ela, sempre há 
razões e ocasiões para contar alguma coisa. Sendo assim, nesta 
atividade, de ouvir e contar histórias, a imaginação, a criatividade, 
a fantasia e as experiências culturais das crianças tornam-se alguns 
dos fi os essenciais. Ou seja, a concepção de que as narrativas 
infantis também representam uma experiência e vivência da 
criança, constituindo-se em realidades tecidas narrativamente 
por meio da palavra. Neste sentido, se propõe discutir como 
a atividade de narração de histórias também pode contribuir 
para o desenvolvimento da oralidade da criança. Uma vez que 
a narração de histórias pode ser compreendida como exercício 
valioso no espaço escolar, contribuindo para o desenvolvimento da 
linguagem e imaginação da criança, sobretudo, quando a criança 
é quem conta – produz – suas histórias, numa roda em que muitas 
linguagens podem estar presentes.

Palavras-chave

Imaginação infantil; narração de histórias; crianças; linguagem.

Abstract

From de understanding that stories enable the 
development of children’s imagination through the 
enrichement of their experiences, this article discusses the 
relation between childhood imagination and the activity 
of storytelling. In this perspective, taking as reference a 
research developed with a group of children attending public 
school, where there have been checked questions related to 
storytelling, especially the oral production of narratives of a 
group of children. The understanding is that the child hears, 
but also tell stories, once for her, there are always reasons 
and occasions to tell something. Thus, in this activity, hear 
and tell stories, the imagination, the creativity, the fantasy 
and the cultural experiences of children become some of the 
essential threads. That is, the idea that children’s narratives 
also represent an experience of the child, thus becoming 
realities woven narrately through the word. In this sense, 
it aims to discuss how the activity of storytelling can also 
contribute to the development of the child speaking. Once 
the storytelling can be understood as a valuable exercise in 
the school, contributing to the development of the language 
and imagination of the child, especially when the child is 
who counts – produces – their stories in a circle in which 
many languages may be present.

Keywords

Child imagination; storytelling; children; language.
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Questões introdutórias

Há histórias que ouvimos, vivemos ou simplesmente 
contamos. Resgatadas da memória, mexem com a imaginação 
e representam um tempo, um acontecimento, uma cultura e até 
mesmo experiências de vida. Do mesmo modo, o interesse e 
o prazer das crianças em ouvir e contar histórias é motivação 
para muitos professores desenvolverem práticas narrativas. A 
partir disso, se propõe discutir os meandros dessa atividade, 
com ênfase principalmente nos processos da linguagem. 

Os estudos sobre a narração de histórias também desbravam 
outros campos, como o da imaginação, que, de fato, está muito 
presente durante a narração de histórias e pode ser compreendida 
num dos seus muitos sentidos, como uma atividade humana 
que, por meio das palavras, permite perceber e criar imagens, 
desenvolver, enriquecer e ampliar as experiências da criança. 

Por isso, estendo a refl exão à especifi cidade da imaginação 
infantil e sua relação com a atividade de narração de histórias. A 
intenção é por meio desses estudos, somar-se aos que defendem 
a importância da atividade de narração de histórias para o 
desenvolvimento e a ampliação da capacidade imaginativa das 
crianças. Afi nal, é também pela imaginação que elas compõem 
histórias a partir do que viveram ou ouviram em seus contextos 
sociais e culturais.

Por fi m, enfatizo, também, a importância de se garantir 
um espaço na escola para o desenvolvimento da oralidade da 
criança. Portanto, proponho-me, a discutir como a atividade de 
narração de histórias pode contribuir com esse processo.

A imaginação infantil

Dentre os muitos estudiosos que abordaram a imaginação, 
alguns procuraram analisar o que há de peculiar na imaginação 
infantil. É o caso de Vigotski (1998), que discute as signifi cativas 
contribuições que a imaginação e a fantasia constituem no 
desenvolvimento da criança. São indicações que apontam para 
a necessidade de ampliar a experiência da criança, a fi m de 
proporcionar base sólida para sua atividade criadora, por meio 
da interação entre o mundo imaginário e as suas vivências e 

experiências. Vigotski considera que quanto mais signifi cativa 
a experiência da criança, mais amplo será o desenvolvimento 
de suas formações intelectuais. Ou seja:

[...] cuanto más vea, oiga y experimente, cuanto 
más aprenda y asimile, cuantos más elementos 
realesdispongaensu experiência, tanto más 
considerable y productiva será, a igualdad de las 
restantes circunstancias, laatividad de suimaginación. 
(VIGOSKII, 1998, p. 18)

Tudo o que for proporcionado à criança (a fi m de que ela 
possa ver, ouvir e experimentar) converte-se em base para sua 
atividade de imaginação e criação. A ação da imaginação da 
criança resulta de muitos fatores, sobretudo da experiência 
anterior adquirida nas vivências transcorridas no meio cultural 
que a rodeia.

Se, para Vigotski (1998), a imaginação, de fato, decorre 
da experiência, então o adulto, sendo mais experiente do que 
a criança, terá, por isso, uma imaginação mais rica. Há, por 
outro lado, uma espontaneidade e uma simplicidade na fantasia 
da criança que não se encontra no adulto. O autor reconhece, 
ademais, que “elniño vive más enel mundo de lafantasía que 
enel de larealidad” (VIGOTSKI, 1998, p. 40). A razão para 
tanto está aqui: 

Los niñospueden imaginar muchas menos cosas que 
los adultos, pero creen más enlos frutos de sufantasía 
y lacontrolan menos, y por esolaimaginaciónenel 
sentido vulgar, corriente de lapalabra, o sea, algo 
inexistente, soñado, es mayorenelniño que enel adulto. 
(VIGOTSKI, 1998, p.42, grifos meus).

Ao ouvir e narrar contos, a criança também está satisfazendo 
uma necessidade interna sua. A par disso, é importante pensar 
em modos de fazer trabalhar ainda mais sua imaginação e 
fornecer-lhe experiências que alimentem sua atividade criadora 
e imaginativa.

Ainda tematizando a atividade imaginativa da criança, 
Vigotski (1998) discute outra forma de exercício da 



A IMAGINAÇÃO INFANTIL E A NARRAÇÃO DE HISTÓRIAS: POR QUE PARA AS CRIANÇAS É IMPORTANTE OUVIR...

545LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

imaginação, o brinquedo – objeto ou situação a partir dos 
quais a criança envolve-se num mundo ilusório e imaginário, 
no qual a realização de seus desejos torna-se possível. Essa 
imersão no imaginário representa a sua emancipação frente às 
restrições que, em outros contextos, ela experimenta. De fato, 
o brinquedo é também refl exo de uma situação real vivida pela 
criança. Ao discutir a brincadeira, o autor mostra também que 
“a imaginação é um processo psicológico novo para a criança; 
representa uma forma especifi camente humana de atividade 
consciente” (VIGOTSKI, 2007, p.123), e por isso não está 
presente na consciência das crianças muito pequenas.

Vigotski mostra-nos que, na realização da brincadeira, 
as situações imaginárias constituem uma parte da atmosfera 
emocional do brinquedo, na qual também existem regras 
de comportamento, que muitas vezes passam despercebidas 
na vida real. Ainda durante a brincadeira, a criança sente-se 
livre para viver os personagens que quiser, satisfazer algumas 
necessidades e fazer aquilo de que mais gosta. Isto é, o seu “eu 
fi ctício” permite-lhe uma nova forma de desejar, e daí emergem 
as suas maiores aquisições. Ao mesmo tempo, disso depende, 
crucialmente, o seu desenvolvimento, uma vez que, ainda 
segundo Vigotski,

A ação na esfera imaginativa, numa situação imaginária, 
a criação de intenções voluntárias e a formação dos 
planos da vida real e motivações volitivas – tudo 
aparece no brinquedo, que se constitui, assim, no mais 
alto nível de desenvolvimento pré-escolar. A criança 
desenvolve-se, essencialmente, através da atividade de 
brinquedo. Somente nesse sentido o brinquedo pode ser 
considerado uma atividade condutora que determina o 
desenvolvimento da criança. (VIGOTSKI, 2007, p. 
122).

Como tão bem observa Machado (2004, p. 24), “as imagens 
do conto acordam, revelam, alimentam e instigam o universo 
de imagens internas que, ao longo de sua história, dão forma e 
sentido às experiências de uma pessoa no mundo”. Acrescenta a 
autora que, quando se pode experimentar essas imagens dentro 
da história, “este ‘lá’ para onde a pessoa se transporta é o lugar 

da imaginação enquanto possibilidade criadora e integrativa do 
homem” (MACHADO, 2004, p. 24).

A imaginação que percorre os caminhos das narrativas: 
por que é importante ouvir e contar histórias para as 
crianças?

Abordoa relação existente entre a imaginação e a produção 
das narrativas orais das crianças, tendo em vista o fato de que as 
histórias permitem o desenvolvimento da imaginação infantil 
por meio do enriquecimento das experiências das crianças.

É a criança que ouve, mas que também conta histórias, uma 
vez que, para ela, sempre há razões e ocasiões para contar alguma 
coisa. Nessa atividade de narração de histórias, a imaginação, 
a criatividade e a fantasia são alguns dos fi os essenciais. Como 
numa colcha de retalhos, juntamos vários pedaços de pano, com 
diferentes cores e formatos; ao fi nal, os costuramos. Assim são 
as narrativas infantis: pedaços de panos que, costurados uns aos 
outros, mesmo comportando irregularidades, representam uma 
experiência e vivência da criança. Trata-se, enfi m, de realidades 
tecidas narrativamente por meio da palavra. 

Para Jean (1990, p.23-24), “todo acto de palabra implica 
de algunamaneralacomunicación y es portador de latotalidad 
de la persona (‘laexperiencia humana’)”. Explica o autor que 
toda relação que se estabelece com a criança é de alguma 
forma relação de linguagem. Os adultos, em geral, colocam-
se diante da criança como “seres de palabras”. Por meio da 
linguagem, ocorrem manifestações de experiência humana, 
tanto na interação entre as crianças quanto naquelas em que 
estão presentes um ou mais adultos (que podem ser seus pais, 
professores, familiares, entre outros). É a partir dessas relações 
com os outros que as narrativas se constituem efetivamente.

Entretanto, é necessário alimentar e enriquecer a experiência 
da criança. As palavras que estão constituindo essas vivências 
e alimentando esse imaginário são como pedras que, lançadas 
na água, vão desenhando círculos sucessivos e concêntricos ao 
seu redor (JEAN, 1990, p.25). É preciso pensar quais as pedras 
que estão sendo lançadas no lago da imaginação infantil. De 
acordo com Jean (1990, p. 25), “las palabras son cosas y signos 
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sin transparencia que provocan sin limitación conceptual todo 
lo imaginario.”

Vale destacar que o processo de criação e imaginação dá-se 
a partir da realidade existente, e não só a partir do momento 
histórico em que a criança for constituída, considerando que 
essa constituição também é subjetiva e ocorre de forma gradual, 
sem se limitar a um momento pontual e específi co. Quanto mais 
a criança conhece os elementos da realidade e deles se apropria 
em sua experiência, mais importante e rica será a atividade de 
sua imaginação.

Sendo assim, volto a dizer que a narração de histórias é 
um elemento valioso, seja para enriquecer as experiências das 
crianças, seja para potencializar suas capacidades de criação 
e imaginação, seja para possibilitar a construção de imagens 
de lugares em que os sujeitos nunca estiveram, de coisas 
que nunca viram. Em especial, a elaboração dessas imagens 
pode ser tomada como elemento enriquecedor da experiência 
acumulada da criança. 

A partir dessas considerações foi que se desenvolveu a 
pesquisa com um grupo de crianças do primeiro ano do Ensino 
Fundamental de uma escola pública, em que foi possível 
constatar que o desenvolvimento da produção das narrativas 
orais daquelas crianças retratava e se constituía a partir de suas 
realidades e identidades enquanto sujeitos culturais, a partir dos 
seus contextos. Além disso, foi por meio da imaginação e da 
criação que elas também resgataram histórias da memória e de 
suas vivências, compondo, assim, sua autoria, em cujo seio a 
imaginação passou a ser “instrumento da criação, tanto como o 
da experiência” (HELD, 1980, p. 13).

Nos contos, surge a fantasia – e, por meio destes, é possível 
que a tristeza se transforme em alegria, que o impossível 
aconteça, e o sonhado passe a ser realizável. Isso tudo por 
força da imaginação, por meio da qual a criança se apropria dos 
elementos do mundo material e os utiliza com uma fi nalidade 
lúdica, assimilando-os e acomodando-os à sua realidade. A 
experiência proporcionada pelos contos é também o espaço em 
que as crianças sentem-se capazes de criar coisas e realizá-las. 
Em relação a esse último ponto, eis o que diz Girardello:

A imaginação é para a criança um espaço de liberdade e 
uma decolagem em direção ao possível, quer realizável 
ou não. A imaginação da criança se move junto – se 
comove – com o novo que ela vê por todo o lado do 
mundo. Sensível ao novo, a imaginação é também 
uma dimensão onde a criança vislumbra coisas 
novas, pressente ou esboça futuros possíveis. Ela tem 
necessidade da emoção imaginativa que vive através 
da brincadeira, das histórias que a cultura lhe oferece, 
do contato com a arte e com a natureza, e da mediação 
adulta: o dedo que aponta, a voz que conta ou escuta, o 
cotidiano que aceita. (GIRARDELLO, 1998, p. 130).

A “voz que conta ou escuta” pode ser também a da criança 
que conta e escuta suas histórias a partir de seus mais diferentes 
contextos e pretextos. Na interação entre as narrativas e a 
criança, as palavras são manifestações de desejos, emoções 
e sensações, que são identifi cados e reconhecidos facilmente 
pelos pequenos. Na infância, há a necessidade do fantástico, 
e “a fi cção responde a uma necessidade muito profunda da 
criança: não se contentar com sua própria vida” (HELD, 1980, 
p. 17).  A satisfação dessa necessidade, por sua vez, realiza-se 
nas brincadeiras, na poesia, nos contos, no desenho e na música. 
É como se a criança estivesse sempre descobrindo múltiplos 
caminhos do imaginário. 

A narração de histórias pode ser uma das mais importantes 
respostas da criança a essa demanda profunda pelo mágico 
e pelo fantástico. No encontro de fantasia, imaginação e 
realidade, ocorre o vislumbramento de mundos possíveis, 
coisas realizáveis, onde o mais longe fi ca mais perto, onde 
imagens cruzam a memória, tempos congelam ou percorrem 
distâncias rapidamente. Estou falando de “tesouros”, dos 
contos, a respeito dos quais Jean observa que,

[...] el niño que escucha los cuentos o/y el que oye, 
lee o dice un poema, esse niño no es um cuentista ni 
un poeta, gracias a Dios, pero tiene oportunidades de 
llegar a serlo, encierto modo, si sus puertas hacia La 
imaginación no se han cerrado prematuramente. Y 
sobre todo, si se mantienen a su alcance, igualmente 
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abiertos, los caminos en que El lenguaje estalla para 
decir más lejos y en que El lenguaje acompanala 
marcha com paisajes diversos y etapas obligatorias. 
(JEAN, 1990, p. 31).

Trata-se de permitir à criança experiências que podem 
ser sentidas e identifi cadas durante a narração de histórias. 
Proporcionar-lhes essas vivências é dar-lhes a oportunidade de 
ampliar seus referenciais culturais, históricos e de linguagem, 
uma vez que, ao ouvir os contos, ela está estabelecendo com 
estes novas relações de sentido e sensibilidade artística e 
poética. Como assinala Egan (2007, p. 25), “as histórias são 
boas para nos educar nas virtudes”, porque elas “não apenas 
transmitem informação e descrevem eventos e ações, mas 
porque também envolvem nossas emoções”. 

Os contos tratam também de valores e de experiência 
humana. É necessário perceber o que constitui o conto, ou seja, 
que material da realidade está nele presente, a ponto de mexer 
com as emoções. Como bem escreve Machado (2004, p. 24),

Longe de ser ilusão, o maravilhoso nos fala de valores 
humanos fundamentais que se atualizam e ganham signifi cado 
para cada momento da história das sociedades humanas, no 
instante em que um conto é relatado. Assim como o mito, a lenda 
e a saga, o conto maravilhoso não é só um relato circunscrito a um 
determinado tempo histórico, mas traz na sua própria natureza a 
possibilidade atemporal de falar da experiência humana como 
uma aventura que todos os seres humanos compartilham, vivida 
em cada circunstância histórica de acordo com as características 
específi cas de cada lugar e de cada povo. [...] [são] formas 
narrativas do trabalho criador da imaginação.

No momento em que a criança ouve ou narra uma história, 
ela tem a oportunidade de sentir encantamento, provocar 
emoções, desenvolver a imaginação e a fantasia.  Não por acaso, 
Frye (apud Egan, 2007, p.22) observa que “[a] arte de ouvir 
histórias é um treino básico para a imaginação”. Girardello 
(1998, p.130) vai ainda mais longe: “as vivências imaginativas 
da infância têm um papel crucial no desenvolvimento psíquico, 
o que nos impõe responsabilidades, enquanto adultos”. Held 
(1980, p. 14), por seu turno, assegura que “a imaginação – como 

a inteligência ou a sensibilidade – cultiva-se ou se atrofi a”.
Vale enfatizar que as crianças – ao ouvirem histórias narradas 

por terceiros ou ao produzirem, elas mesmas, suas narrativas – 
estão lidando com o texto oral e escrito desde cedo. No entanto, 
para que isso ocorra efetivamente, é necessária a mediação de 
alguém mais experiente. Em outras palavras, é preciso que um 
adulto ou uma criança mais experiente ajude-a a posicionar-se 
em face das histórias.  Nessa função mediadora, a escola tem 
papel crucial: deve constituir-se como espaço para a expansão 
de conceitos, ideias e relações. Cabe-lhe, sobretudo, ampliar 
o conhecimento do mundo, a imaginação, a fantasia, além da 
emoção que pode ser sentida e provocada por histórias, contos, 
lendas, sem esquecer o conjunto de narrativas que podem advir 
de experiências das próprias crianças.

Como vimos, a imaginação faz-se presente em todo o 
processo da narração de histórias; no entanto, há outra dimensão 
fundamental para compreendermos a produção narrativa das 
crianças e que, por isso, também precisa ser considerada: a da 
linguagem, que neste caso tratamos mais especifi camente da oral. 

A narração de histórias: uma possibilidade para ampliar o 
espaço da oralidade na escola

Quero enfatizar que durante o trabalho de pesquisa, 
ouvindo as crianças produzirem e narrarem suas histórias, 
um dos objetivos era pensar sobre como estimular as crianças 
a contar histórias no espaço escolar. Tal objetivo estava 
densamente relacionado à compreensão de que a atividade de 
narração de histórias gera contribuições signifi cativas para o 
desenvolvimento humano, social, psicológico e, principalmente, 
da linguagem da criança.

A compreensão é de que é necessário ampliar, na escola, os 
espaços para o desenvolvimento da oralidade da criança, a fi m 
de que a oralidade não seja vista apenas como “leitura em voz 
alta”, “referência para verifi car e controlar normas de um bom 
vocabulário” ou simplesmente como caminho para “um falar 
bem” (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004).

Trago, a propósito, algumas questões que estiveram no 
horizonte desta discussão: Qual é o espaço da oralidade na 
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escola? Como garantir mais espaço à oralidade na sala de aula? 
Como a atividade de narração de histórias pode contribuir para 
essa promoção da oralidade? 

O entendimento é de que a atividade de narração de histórias 
pode ser compreendida como exercício valioso no espaço escolar, 
tendo em vista que “a oralização não está a serviço exclusivo da 
escrita de textos, mas, acima de tudo, a serviço da construção 
textual [...] ‘geração’ de ideias, de confrontos ideológicos, de 
reconhecimentos mútuos” (BORTOLOTTO, 2001, p. 101).

No que diz respeito à expressão do aluno, Bortolotto (2001, 
p. 104-105) discute a importância de o professor valorizar a 
palavra da criança e dar oportunidade ao que ela tem a dizer. 
Para a autora, é preciso consolidar “a posição especial do aluno 
em sala de aula: a de locutor que conquista espaços em turnos da 
interação”. Só assim, continua ela, “ele se sente com liberdade 
para acrescentar, contrapor e argumentar; tem oportunidade de 
agir assumindo um papel”.

Para a criança que ainda apresenta algumas difi culdades na 
produção textual escrita, a atividade de narração de histórias é 
igualmente relevante, uma vez que lhe permite produzir seus 
textos, isto é, suas narrativas orais. Em tais condições, observa 
Bortolotto (2001, p. 111), a criança “tem, então, a oportunidade 
de ‘costurar’ relações por meio da linguagem com o meio social”. 

Dentre os autores que muito têm abordado o ensino do 
oral na escola, Schneuwly e Dolz (2004) trazem valiosas 
contribuições sobre como trabalhar os gêneros orais e escritos 
na escola. Para esses autores, a linguagem oral, embora esteja 
muito presente nas salas de aula, ainda não é especifi camente 
ensinada. Quer dizer: a linguagem oral integra a rotina escolar, 
mas raramente é aí tomada como objeto de ensino.

Schneuwly e Dolz (2004, p. 150) reconhecem que o 
domínio da oralidade pelas crianças dá-se pelas interações 
das quais elas participam, de modo que, quando chegam à 
escola, elas já se saem bem nesse quesito. Mas a preocupação 
dos autores está justamente em pensar como a escola pode 
“aperfeiçoar a expressão oral” das crianças, considerando que 
a oralidade joga um papel importante desde a educação infantil 
até o ensino superior. Salientam os autores que, em todo caso, 
é no ensino fundamental que o desenvolvimento da expressão 

oral se destaca como objetivo de ensino.
Outro apontamento de Schneuwly e Dolz (2004, p. 163) 

está em que a “escrita não pode ser considerada simples 
substituta do oral”, pois os processos de interação na oralidade 
e na escrita são distintos.

Para Schneuwly e Dolz (2004, p. 167), a relação das crianças 
com a linguagem escrita passa primeiramente pela linguagem 
oral. Afi nal, “antes de aprenderem a ler, os alunos da pré-escola 
aprendem a recitar e a interpretar textos escritos”. Além disso, 
Schneuwly e Dolz (2004), secundando Grossmann e Sauvage 
(1996), afi rmam que “a leitura em voz alta de contos de fadas e 
de livros infantis é considerada [...] uma das formas de iniciação 
das crianças na ordem escritural do texto”. Acrescentam, ainda, 
que, numa relação entre oral e escrita e num contexto como o 
da pesquisa que envolve ouvir histórias, o oral se torna “uma 
forma de pré-escrita”.

De acordo com Schneuwly (2004, p. 135), “não existe 
‘o oral’, mas ‘os orais’ em múltiplas formas, que, por outro 
lado, entram em relação com os escritos, de maneiras muito 
diversas”. Isto é, existem “os orais” que estão mais próximos 
e dependentes da escrita, como o teatro, e os que estão mais 
distanciados, como os debates e a conversa do dia a dia.  Para 
ele, não existe uma fórmula didática para desenvolver o ensino 
do oral na escola. A questão é, antes, reconhecer que se trata de 
uma nova relação com a linguagem.

Schneuwly (2004) indica a necessidade de práticas de 
linguagem diferenciadas, em que se faça uso da palavra (falada) 
em práticas inseridas no trabalho escolar. O autor relaciona 
tais práticas ao conceito bakhtiniano de gênero e ressalta 
a importância de se trabalhar gêneros orais, os quais podem 
dar ao aluno “acesso a uma gama de atividades de linguagem 
e, assim, desenvolver capacidades de linguagem diversas” 
(SCHNEUWLY, 2004, p. 139).

Outros autores (MARCUSCHI et al., 2001) têm discutido a 
linguagem oral na escola. Partindo de uma teoria do letramento, 
esses pesquisadores veem o oral e o escrito como funções 
complementares nas práticas letradas de comunicação, e não 
como uma dicotomia cujos termos sejam irredutíveis um ao 
outro. Promovem, ainda, o desfocamento da escrita como 
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objeto autônomo e exortam os leitores a reconhecer uma maior 
afi nidade entre os pólos da relação oral/escrito. Para Marcuschi 
et al.(2001), a escrita não é autônoma em relação à fala, e 
tanto o texto oral quanto o escrito são produções da linguagem 
cultural constituídas historicamente.

Outra indicação desses autores está em que a presença 
da produção textual escrita na escola é muito mais acentuada 
do que a oral, visto que o texto oral ainda não parece ter sido 
sufi cientemente legitimado nas salas de aula. Será que uma 
das razões para isso seria o fato da escola ter necessidade da 
materialidade, do registro? No entanto, vale considerar que 
ocorrem muitas conversas informais na escola, e estas merecem 
ser consideradas e estudadas como formas textuais. 

Apoio-me nessas considerações para apontar que a 
atividade de narração de histórias constitui uma importante 
possibilidade para tornar a linguagem oral mais importante 
na escola, permitindo às crianças legitimar suas narrativas e 
constituir-se como autores.

Há hoje muitos trabalhos de pesquisadores no Brasil sobre 
a atividade de narração de histórias, especifi camente a partir da 
revitalização do interesse pelo tema no país nas últimas décadas. 
Há também apontamentos signifi cativos sobre a importância da 
narração de histórias para o desenvolvimento da oralidade da 
criança, principalmente quando se trata de alçar a criança ao 
estatuto de narradora de histórias. Isto é: 

Ouvir e contar a sua própria história enriquece a 
oralidade, muito importante no processo de letramento, 
pois, além de permitir que a criança se familiarize com 
as estruturas narrativas, enriquece seu vocabulário e 
seu conhecimento das estruturas sintáticas e semânticas 
da língua, tornando mais complexo o seu uso da 
linguagem. Esse processo contribuirá, para a aquisição 
da escrita e para a futura produção de textos da criança. 
(UMBELINO, 2005, p. 30-31).

Algumas considerações

A partir da exposição que fi z, convocando apontamentos de 
diferentes autores e pesquisadores sobre a imaginação infantil 

e a atividade de narração de histórias, estou em condições de 
reiterar que a escola, enquanto espaço institucionalizado de 
ensino, deve garantir e valorizar o trabalho com a narração de 
histórias, tendo em vista as signifi cativas contribuições para o 
desenvolvimento da imaginação e da linguagem da criança. 

Pois, a atividade de narração de histórias, realizada tanto pelo 
adulto quanto pela própria criança, estimula-a a produzir suas 
próprias narrativas, tornando-a, ainda mais efetivamente, também 
uma contadora de histórias. Por meio dessa experiência artística, 
estética e cultural, a criança consegue apropriar-se de tudo que 
as histórias têm a lhe apresentar, o que muito contribui para a 
ampliação da capacidade de sua imaginação e de sua linguagem. 

Também, enfatizo, o desenvolvimento da linguagem oral da 
criança por meio da atividade de narração de histórias (sobretudo 
quando a criança é quem conta – produz – suas histórias) é de 
extrema importância para os diferentes desenvolvimentos da 
linguagem (entendo que, na roda de histórias, muitas linguagens 
podem estar presentes). Eis porque defendo a necessidade de se 
garantir espaço na escola para que atividades como a que foi 
relatada nesta escrita se disseminem.

Por fi m, já me sinto em condições de, mais uma vez, em 
companhia de outros pesquisadores, reafi rmar a importância da 
narração de histórias na sala de aula como forma de permitir às 
crianças diferentes interações, tanto para aquelas que ouvem 
histórias, quanto (e principalmente) para aquelas que podem 
criar e narrar as suas produções, e que assim fazendo, estão 
também aperfeiçoando suas diferentes linguagens, nas suas 
variadas formas de  expressar seus “gritos”, os quais precisamos 
ouvir!
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Resumo

O presente texto refl ete sobre os espaços para a escuta 
das dúvidas, questionamentos e difi culdades de aprendizagem 
suscitadas entre os alunos nas práticas educativas escolares. A 
discussão se faz a partir de questionamentos e refl exões suscitadas 
no âmbito de atividades docentes desenvolvidas em um cursinho 
pré-vestibular comunitário oferecido como projeto de extensão 
da UNESP, no Instituto de Biociências de Botucatu, e destinado 
a atender alunos egressos da escola pública daquela região. Tanto 
a coordenação, quanto as aulas são realizadas com a participação 
e colaboração voluntária de alunos graduandos dos cursos de 
Ciências Biológicas, Biomedicina e Física Médica. As atividades 
desenvolvidas por uma das graduandas voluntárias possibilitaram 
o reconhecimento de aspectos sutis da relação educativa, em 
especial, a importância da escuta atenta às dúvidas, impasses e 
incompreensões vivenciados pelos alunos em seu processo de 
aprendizagem e nem sempre valorizados e trabalhados pelos 
educadores. Em diálogo com as contribuições teóricas que 
enfatizam o respeito aos educandos em seu processo de construção 
do conhecimento, o texto refl ete sobre a importância de que a 
formação de professores também contemple esses espaços de 
escuta que, fundados no diálogo, favorecem o reconhecimento de 
cada sujeito na relação educativa e o respeito às singularidades.

Palavras-chave

Escuta; diálogo; prática educativa; formação de educadores

Abstract

This text refl ects about the spaces for listening to the 
doubts, questions and learning diffi culties among school 
students in educational practices. The discussion is done 
through questioning and refl ections raised in teaching 
activities developed in a  course offered as an extension project 
of UNESP, Botucatu Biosciences Institute, and designed to 
attend former students of public schools in that region. The 
coordination and the classes are held with the voluntary 
participation and collaboration of students graduating from 
courses of Biology, Biomedicine, Veterinary Medicine and 
Medical Physics. The activities developed by one of the 
graduation student’s volunteer allowed the recognition of 
subtle aspects of the educational relationship, in particular, 
the importance of listening attentively to questions and 
misunderstandings experienced by students in their learning 
process and not always appreciated by educators. In dialogue 
with the theoretical contributions that emphasize respect for 
the students in their process of knowledge construction, the 
text refl ects on the importance of teacher training also covers 
those areas of listening that based on dialogue, promote the 
recognition of each subject in the educational relationship and 
respect for singularities.

Keywords

Listen; dialogue;  educational practice; training of educators.
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Introdução

A história da educação formal, realizada no espaço escolar, 
já passou por diferentes fases e propostas que sempre buscavam 
sua melhoria e efi ciência. Podemos perceber que essas 
mudanças relacionam-se aos diferentes períodos vivenciados 
pela comunidade humana. Particularmente em nosso país, 
reconhecemos características específi cas desde os jesuítas, 
depois com o processo de industrialização, o regime militar e o 
processo de democratização. 

Se, por um lado, as mudanças e políticas educacionais 
acabaram promovendo a ampliação gradual do acesso à escola 
pública (com ênfase à quantidade), no entanto, nem sempre 
conseguiram garantir a qualidade do ensino. Falamos aqui, em 
linhas gerais, apenas sobre o ensino básico e a escola pública, 
pois a eles afl uem a maioria da população, isto é, aqueles que 
pertenceram a classe social que historicamente estiveram 
excluídos do acesso a bens culturais e oportunidades que a 
sociedade vem produzindo. Apesar do investimento para o 
acesso, a enfase à quantidade acabou por mascarar a realidade 
das escolas brasileiras, pois a qualidade do ensino revela-
se cada vez mais fragilizada, como revelam os dados das 
avaliações externas (SAEB, SARESP, PISA, etc). Dentre tantos 
fatores que podem ser apontados, uma das possibilidades para 
compreendermos tal contexto é que, nos dias de hoje, ainda 
percebemos que “o ensino continua calcado na memorização e 
na teoria”, como afi rma Krasilchik (2009, p.209), sem levar em 
conta o dinamismo e a realidade de uma sociedade tecnológica, 
que oferece inúmeros recursos e produz distintas formas de ser 
e de viver. 

Como principais fatores que explicam essa crise na 
educação básica, Krasilchik (2009) aponta: a massifi cação do 
sistema escolar, a falta de estruturas para as atividades práticas, 
a proliferação de instituições de formação de professores 
que originam docentes despreparados e a falta de apoio 
governamental para a atualização constante dos professores. 

Pode-se apontar que tais práticas educacionais e de ensino 
(calcadas na memorização) foram adequadas ao contexto de 
produção agrícola e industrial, fundada em uma organização 

vertical e centralizadora, em que os alunos eram apenas meros 
“pacientes” diante do conhecimento advindo do professor. Se, 
por um lado, essa dinâmica confi gurou e validou a formação 
das elites, por outro lado, nem favoreceu o acesso da maioria 
da população à escola, muito menos a uma formação crítica, de 
cidadãos pensantes, que poderiam contestar a ordem vigente. 
Estes eram formados apenas para a realização de trabalho 
repetitivo e braçal em indústrias. 

Na pirâmide produtiva da sociedade industrial, 
poucos concebiam e coordenavam a produção, alguns 
técnicos projetavam máquinas e processos, e os muitos 
trabalhadores funcionavam como apêndices das 
máquinas, sem qualquer preparo tecnológico. A escola 
básica ou profi ssional reproduzia essa pirâmide ao 
produzir quadros para ela: alfabetizava uma maioria, 
dava preparo técnico a alguns e capacitação científi ca e 
prepositiva a poucos. (MENEZES, 2009, p.182)

Em nossos dias, porém, constatamos que o ensino público 
básico continua cada vez mais defasado. O mesmo não pode 
se afi rmar com relação ao ensino público superior, que ainda 
mantém padrões de alta qualidade quando comparado ao 
privado. O ensino público, assim como o próprio nome diz, é 
público e não privado, isto é, é dever do Estado e direito do 
cidadão o acesso a uma Universidade Pública de qualidade, 
como realça Tozoni-Reis. Entretanto, esse direito ainda não é 
realidade na sociedade brasileira.

A defasagem do ensino público básico torna cada vez 
mais difícil o ingresso, por parte de alunos egressos da escola 
pública nessas universidades. As exigências e características 
apresentadas pelos processos seletivos (“vestibulares”) tornam-
se cada dia mais excludentes, pois a dinâmica de seleção 
prioriza resultados de um determinado tipo de conhecimento 
(que são assumidos como prioridade em muitas escolas da rede 
privada). Os alunos que se destacam nesse processo acabam 
sendo reconhecidos como os mais “aptos” ou “capacitados” e 
“merecedores” de acesso a universidade pública. 

Essas defasagens – em suas várias facetas – entre a educação 
básica e o ensino superior cria um abismo que tem sido 
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preenchido com os cursinhos pré-vestibulares. No entanto, esses 
cursos preparatórios, muitas vezes, têm como objetivo treinar e 
“moldar” os alunos às exigências dos processos seletivos. 

Contudo, essa modalidade de ensino que, aparentemente 
preenche essa defasagem apresenta dois principais impasses 
que mantém o sistema excludente e desigual: 1º) grande parte 
dos cursos preparatórios apresenta custos elevados; 2º)  muitos 
partem do pressuposto de que os alunos já têm domínio do 
conhecimento, já “sabem”, e que a tarefa dos professores é 
proceder “ajustes fi nais”. Ou seja, o problema é novamente 
mascarado. Nesse contexto, os menos favorecidos continuam 
alheios a essa forma de ensino, ou por não terem verba 
sufi ciente para custear o curso, ou por não acompanharem o 
ritmo imposto pelos professores, uma vez que não tiveram um 
ensino básico que favoreça a inserção efetiva nesse processo.

Neste contexto, é muito interessante perceber a constituição 
de um movimento que, para atender essa parcela da população, 
gerou a formação de vários cursinhos comunitários, alguns 
deles organizados no âmbito das Universidades Públicas, 
como é o caso da USP e da UNESP. Um desses cursinhos é o 
Cursinho Eukaipia, oferecido pelo Instituto de Biociências da 
UNESP, câmpus de Botucatu.

CURSINHO EUKAIPIA: breve apresentação

O Curso Pré-Vestibular Eukaipia é um dos projetos de 
extensão da Unesp de Botucatu que existe desde o ano de 2000. 
O objetivo deste projeto é proporcionar melhores condições de 
estudo e, consequentemente, qualifi cação aos alunos egressos 
da escola pública, que devido à fragilidade de seu percurso no 
ensino fundamental e médio, ainda não conseguiram ingressar 
em uma universidade de excelência. 

É importante ressaltar o papel da Universidade Pública, 
sustentada pelo tripé ensino-pesquisa-extensão. A extensão 
universitária signifi ca a articulação da universidade com a 
sociedade enfatizando a dimensão de compromisso social. Ela 
assume, portanto, uma via de mão dupla, onde ambas as partes 
são benefi ciadas: a comunidade universitária que propaga seus 
conhecimentos e pode contribuir para  oferecer propostas para 

os problemas sociais ligados à sua profi ssão, e a sociedade como 
um todo que tem acesso a esses conhecimentos produzidos pela 
acadêmia. 

O cursinho tem a coordenação de um docente e dois 
graduandos. As aulas são ministradas voluntariamente, durante 
o período noturno, por graduandos (que aqui chamaremos de 
educadores) de todos os anos de graduação e pós-graduação 
dos cursos Ciências Biológicas, Ciências Biomédicas, Física 
Médica, Nutrição e Medicina Veterinária do campus de 
Botucatu. Além de aulas teóricas e práticas, os alunos têm à 
sua disposição uma biblioteca que oferece as obras exigidas 
nos vestibulares das universidades, e também um montante 
de livros de diversas áreas e assuntos. Além das aulas, são 
realizadas atividades extraclasse como: ciclo de palestras sobre 
profi ssões, festas de confraternização, plantões de dúvidas, 
monitorias para resolução de exercícios, simulados, visitas a 
museus e peças teatrais. Tais atividades são coordenadas pelos 
mesmos educadores que compõem comissões específi cas, tais 
como: a cultural, a administrativa, a de vestibular, e outras.

Nos últimos três anos, percebemos uma crescente busca 
para ingresso  em nosso cursinho pré-vestibular almejando a 
entrada em universidades públicas, o que torna maior ainda a 
nossa responsabilidade social. Com satisfação, constatamos 
resultados deste projeto e podemos citar algumas aprovações 
obtidas nesse período: três aprovados em 2009, dez aprovados 
em 2010, e onze aprovados em 2011, sendo que a maioria 
ingressou em universidades públicas do estado de São Paulo, 
como UNESP, USP, UFSCAR e FATEC, com destaque aos 
cursos da área biológica.

O processo seletivo para ingresso dos alunos no cursinho 
é realizado todo início de ano e são oferecidas 80 vagas. Os 
interessados são submetidos a uma prova de conhecimentos 
gerais para avaliação do nível escolar, no entanto, a seleção 
se faz através de uma análise socioeconômica a partir de 
documentos que comprovem baixa renda. Além disso, há a 
oferta de vagas remanescentes para o meio do ano, caso haja 
alguma desistência do curso por parte dos alunos.

Tal processo de seleção promove o acesso de um público 
muito heterogêneo. Os alunos variam desde adolescentes, que 
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ainda cursam o ensino médio, até adultos que concluíram os 
estudos há muitos anos. Esse contexto provoca exigências e 
adequações quanto à didática a ser adotada e os processos de 
avaliação para acompanhar o desempenho dos alunos. Vale dizer 
que com a preocupação em oferecer um atendimento diferenciado 
e atenção cuidadosa às dúvidas, as aulas são realizadas contando 
com os educadores responsáveis pelas disciplinas e também com 
educadores disponíveis (durante as aulas) para tirar dúvidas. 
É exatamente acompanhando o desenvolvimento das tarefas e 
das dúvidas dos alunos que várias questões foram suscitadas 
provocando refl exões relativas às práticas de ensino, o respeito ao 
processo de aprendizagem dos alunos. 

Atenção ás dúvidas

Bruna (co-autora desta refl exão) participa voluntariamente 
deste projeto há um ano como educadora da disciplina de 
Inglês. É importante ressaltar que para ser educador deste 
cursinho é necessário compromisso efetivo e um conhecimento 
abrangente sobre a matéria que se lecionará. As atividades 
inicialmente desenvolvidas estavam vinculadas a auxiliar os 
alunos no desenvolvimento de suas tarefas, assim como de tirar 
suas dúvidas. E assumindo tal função que várias inquietações 
surgiram e provocaram as refl exões aqui partilhadas..

A primeira inquietação foi quanto à disponibilidade dos alunos 
para apresentar questionamentos, aspectos não compreendidos da 
exposição ou do texto... Será que eles sentem-se a vontade para 
apresentar suas dúvidas? Qual espaço/tempo é destinado em sala 
de aula para a escuta dos impasses e incompreensões? Em que 
medida a escola e as aulas estimulam os alunos a manifestarem 
suas indagações ou um “não entendi”? 

A dúvida silenciada, a pergunta inquieta, a crítica negada 
que os alunos trazem pode caracterizar o que Paulo Freire 
(1997) nomeia de curiosidade ingênua. Um simples “não 
entendi” pode ser o início da passagem da curiosidade ingênua 
para a curiosidade epistemológica. 

Vários aspectos podem ser associados a tais impasses, 
um deles pode estar relacionado ao fato de que os educandos 
(e talvez, os educadores) não aprenderam, ao longo de sua 

trajetória, a valorizar os momentos e situações de dúvidas 
e incompreensões como espaços de formação e passagem 
para uma curiosidade crítica. Entretanto, é a partir da escuta 
desse simples “não entendi” que, ao ser trabalhado, pode ir se 
transformando em curiosidade epistemológica. Esse mesmo 
espaço pode ser uma das possibilidades para que o educador 
aprenda ao ensinar e ensine ao aprender (FREIRE, 1997). 

Maturana, biólogo chileno, também contribui para 
compreendermos esse processo ao ressaltar, em suas pesquisas 
sobre a biologia do conhecimento, que o processo de aprender/
educar ocorre de maneira constante e o tempo todo., para 
educadores e educandos.

O educar se constitui no processo em que a criança 
ou o adulto convive com o outro e, ao conviver com 
o outro, se transforma espontaneamente, de maneira 
que seu modo de viver se faz progressivamente mais 
congruente com o do outro no espaço de convivência. 
(MATURANA, s/d)

Podemos indagar que efeitos as ações de negação e 
silenciamento dos alunos provocam em sua formação como 
cidadãos e sujeitos críticos? Mais uma vez nos questionamos 
que espaços as práticas educativas e o cotidiano escolar 
oferecem para expressão de dúvidas e inquietações?

Muitos de nós trazemos lembranças ou já vivenciamos 
situações nas quais os professores não se importaram e 
desvalorizaram as inquietações dos alunos, com ações e gestos 
que acabavam por intimidá-los, fazendo com que se sentissem 
acanhados e deixassem de perguntar novamente e sanar suas 
dúvidas.

A tarefa de acompanhar os alunos durante a realização das 
atividades possibilitou reconhecimento de aspectos sutis dessa 
dinâmica e do processo de aprendizagem que, enquanto aluna, 
não são percebidos. Tirar dúvidas sem causar constrangimento, ir 
de mesa em mesa, dialogando com os alunos e criando confi ança 
e proximidade para que eles se sentissem livres para se expressar, 
provocou a percepção de que a atenção diferenciada e a escuta 
são elementos importantes no processo de aprendizagem.
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Quando eles se sentem livres, estabelecem confi ança e 
começam a perguntar, e tirar suas dúvidas, dois aspectos se 
destacam: Por um lado, somos “forçados” a criar, a inventar 
e reinventar modos de explicar um conteúdo já explicado em 
sala de aula. Por outro lado, é muito bom perceber que é nessa 
experiência que a docência começa, quando o educador se 
vê frente a obstáculos e ao desafi o de criar possibilidades, de 
entender o que realmente se passa com o educando. Não há um 
plano a se seguir e nem uma receita infalível. O inesperado e 
inevitável se manifestam, por isso, a constatação é de que esse 
movimento é de abertura de possibilidades e espaço de criação.

A vivencia como educadores (experiencia inicial para os 
graduandos voluntários) tem revelado que começamos a escutar 
o que o educando tem a dizer uma dinâmica diferenciada se 
estabelece – “algo mágico”, segundo os educadores do cursinho. 
É nessa hora que paramos e nos dispomos a escutar com a alma 
o que eles partilham. A referencia a alma se faz aqui como 
recordação da refl exão proposta por Rubem Alves, parafraseando 
o Alberto Caeiro: “Não é bastante ter ouvidos para se ouvir o que é 
dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma“, ou seja, 
só quando silenciamos o que trazemos é que estamos abertos a 
escutar o outro para que o diálogo se estabeleça. 

“Não basta silêncio de fora. É preciso silêncio de dentro”, 
afi rma Rubem Alves. A partir disso, o educador pode encontrar 
seu aluno, como pessoa, como cidadão e, em decorrência, criar 
possíveis explicações para a tal dúvida. Não basta simplesmente 
repetir o que foi dito durante a primeira explicação, pois se o aluno 
não entendeu daquela maneira, repetindo-a, ele continuará não 
entendendo. É nesse momento que, a nosso ver, ocorre uma das 
dimensões mais sutis do processo de aprendizagem da docência: o 
reconhecimento de que nem todos entendem da mesma maneira, 
então, se uma explicação parece perfeita e lógica para um aluno, 
não necessariamente assim o será para os demais. 

 A autêntica aprendizagem da docência está em descobrir-
se educador, encontrando em si mesmo e no diálogo com outros 
(pessoas e livros), caminhos e soluções para este complexo 
movimento de ensino e aprendizagem.

Ouvir um “não entendi” pode assustar e gerar desconforto 
em muitos docentes. Nesse sentido, faz suscitar várias 

perguntas: qual formação é necessária para essa abertura ao 
outro? Onde aprenderemos a exercer a escuta do outro, das 
dúvidas, difi culdades, impasses e relações que estabelece com 
o conteúdo que está sendo desenvolvido? Em que medida 
a formação acadêmica favorece o reconhecimento dessa 
dimensão e a percepção de outros aspectos presentes na prática 
educativa, para além da ‘transmissão de conteúdo’? 

Entendemos que a prática educativa seria muito enriquecida 
se os educadores aprendessem a valorizar as dúvidas, as 
inquietações e as críticas como uma forma de construção, de 
formação do educando como cidadão pensante. É a partir do 
acolhimento da dúvida num espaço de diálogo que se pode 
construir uma relação educador-educando diferenciada, que 
implica  juntamente a constituição de uma nova identidade de 
educadores e educandos como sujeitos críticos e éticos. 

Ensinar não é transferir inteligência do objeto ao 
educando mas instigá-lo no sentido de que, como sujeito 
cognoscente, se torne capaz de inteligir e comunicar o 
inteligido. É neste sentido que se impõe a mim escutar 
o educando em suas dúvidas, em seus receios, em sua 
incompetência provisória. E ao escutá-lo, aprendo a 
falar com ele. (FREIRE, 1997, p.45 – edição eletrônica)

Essas são possibilidades diferenciadas para um processo 
de formação que já experiencia no encontro cotidiano com 
educadores e colegas a riqueza da partilha de sua palavra, bem 
como o acolhimento à palavra do outro, em sua diferença e com 
suas concepções. Nesse sentido, é uma contribuição efetiva 
das práticas educativas escolares para formar um cidadão que 
deverá encarar os desafi os constantes que a vida e a sociedade 
contemporânea apresentam. Ou seja, uma educação que se 
faz não apenas para realizar uma prova de vestibular, mas que 
quer contribuir com a formação de um indivíduo crítico, ético 
comprometido com a construção de uma sociedade democrática.

Ao ser extrapolado para o contexto educacional, o 
espaço respeitoso aberto às dúvidas dos alunos pode ampliar 
e fundamentar as vivências de diálogo, e  solicitarão dos 
educadores uma atenção diferenciada e o reconhecimento 
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de que: Não há docência sem discência (FREIRE, 1997). O 
sentido que toda atuação de um educador é a presença de cada 
educando que se apresenta diante dele.

Inconclusão

Ao concluirmos essa refl exão gostaríamos enfatizar a 
importância de que o educador esteja atento às dinâmicas e 
sutilidades das relações vivenciadas nos espaços educativos, 
em especial, valorizar os momentos de diálogo, partilha 
e acolhimento às diferenças que cada um traz com sua 
singularidade.  A escuta atenta às dúvidas, a disponibilidade 
para inventar novas formas de explicações e para reconhecer 
o processo de conhecimento, cada vivência pode se constituir 
em oportunidades privilegiadas para crescimento pessoal tanto 
para o educador quanto para o aluno. 

Numa sociedade que mantem processos efetivos de exclusão 
social, nos diversos âmbitos de organização, é fundamental que 
a escola possa contribuir para que suas ações sejam efetivas na 
construção de relações mais justas e solidárias.

Nesse contexto, é interessante reconhecer a contribuição 
que a Universidade Pública oferece através das atividades de 
extensão (e o carater indissociável com o ensino e a pesquisa). 
Em nosso caso, é inegável que o envolvimento e compromisso 
dos graduandos nas atividades do cursinho  pré-vestibular 
possibilitam  experienciar não apenas o exercício da docência, 
mas também a dimensão de responsabilidade social que 
deve estar presente no processo de formação acadêmica para 
promover efeitos no exercício profi ssional.

Este relato refl exivo suscitado a partir das atividades 
desenvolvidas por Bruna confi rma o quanto a inserção no 
projeto promoveu questionamentos (e a invenção de práticas) 
que permitiram reconhecer aspectos sutis da prática educativa, 
entre eles, a riqueza da postura dialógica como espaço para a 
formação de educadores e educandos. Particularmente, para 
a formação das crianças e jovens, a experiência do diálogo é 
fundamental para ajudá-los não somente na aprendizagem de 
conhecimentos sistematizados, mas também para promover 
senso crítico e construir sua própria identidade.

Esse é um processo a ser aprendido e ensinado dia a dia, 
num processo contínuo e permanente, revelando uma dimensão 
de inconclusão, como  inconclusa é a condição humana, por isso 
curiosa e criativa, por isso aprendiz. Que o processo de formação 
de professores possa aprender e ensinar sempre mais essa lição.
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Resumo

A escola tem papel fundamental no ensino e no desenvolvimento 
da leitura. Apoiado nesse pressuposto, o objetivo deste artigo 
é apresentar alguns aspectos essenciais relativos ao ensino da 
leitura de poemas. Esses aspectos foram levantados a partir de 
duas fontes principais: (i) o conteúdo comparado das respostas 
de um questionário aberto sobre a leitura de poemas em sala de 
aula aplicado a 15 professores; (ii) as discussões que emergiram 
no curso  Teorias e Práticas da Leitura ministrado no programa de 
pós-graduação stricto sensu da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ) durante o primeiro semestre de 2011.  Buscou-se 
reconstruir a experiência humana com os signos linguísticos desde 
o bebê até a idade escolar (séries iniciais e desenvolvimento da 
escrita) para mostrar como nesse momento do desenvolvimento a 
linguagem é descompromissada e natural, mas acaba sendo tolhida 
pela escola, que privilegia a linguagem instrumento. As respostas 
e as discussões elencadas  permitiram indicar diretrizes, discutir 
como ensinar a ler poemas e por que é importante (e possível) seu 
ensino- aprendizagem. 

Palavras-chave

Desenvolvimento da linguagem; ensino-aprendizagem; 
leitura; poemas.

Abstract

The school is important in instruction and reading 
development. So, the objective of this paper is to present 
some key aspects concerning the teaching of reading poems. 
These aspects were raised from two main sources: (i) the 
content’s answer compared of the one open questionnaire 
about reading poems in the classroom applied to 15 teachers; 
(ii) discussions that emerged in the course Teorias e Práticas 
da Leitura ministered in graduate program stricto sensu at 
the Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) in 
the fi rst half to 2011. We tried to reconstruct the human 
experience with linguistic signs from the baby to school age 
(initial grades and development of writing) to show how this 
development period the language is uncompromising, but 
posteriorly is hampered by the school, which emphasizes 
instrument language. The answers and discussions allowed 
and helped to show guidelines, to debate how to teach 
reading poems and why it is important (and possible) the 
teaching and learning.

Keywords

Language development; teaching and learning; reading; 
poems.
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O objetivo deste estudo é apresentar alguns aspectos 
essenciais relativos ao ensino da leitura de poemas para crianças 
do primeiro seguimento do ensino fundamental, também serão 
apontadas diretrizes para atuação do professor e discutido como 
e por que é importante (e possível) o ensino- aprendizagem da 
leitura de poemas na escola.

Essa temática emergiu a partir das respostas de um 
questionário aberto, aplicado via on-line a 15 profi ssionais 
formados em letras (11 professores e 4 licenciados) escolhidos 
arbitrariamente. Os participantes lecionam entre o primeiro e 
o segundo seguimento do ensino fundamental. O questionário 
constou das seguintes perguntas: Você utiliza poemas 
para ministrar suas aulas? Por quê? De acordo com suas 
observações, como você considera o ensino-aprendizagem 
da poesia na escola? O que os alunos, em geral, costumam 
dizer sobre poesia/poema? Você pessoalmente tem costume 
de ler poemas? As respostas foram comparadas entre si e 
identifi cados os conteúdos mais recorrentes, os quais serão 
discutidos ao longo deste trabalho. Além disso, contribuíram 
para a discussão a Professora Doutora Maria Tereza Gonçalves 
Pereira e os alunos do seu curso (Teorias e Práticas da Leitura) 
ministrado no programa de pós-graduação stricto sensu da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) durante o 
primeiro semestre de 2011.  

A linguagem antes da escola

Antes da escola, antes mesmo de a criança compreender a 
sintaxe ou mesmo os sons propriamente ditos, ela já tem contato 
com o lúdico com a língua. Segundo Held (1980) ainda bebê, 
ao ouvir cantigas de ninar ou qualquer outra canção entoada 
pelos adultos, a criança internaliza aquele agrupamento de sons 
e, logo após, um pouco mais crescidas, passam a brincar com 
essas palavras. O primeiro gosto da criança é pelo som; um 
bebê pode fi car repetindo o mesmo grupamento sonoro e isto 
lhe causa prazer. 

A aprendizagem da linguagem e a reação dos adultos 
diante do balbucio do bebê, quase sempre de encantamento 
e admiração, também envolve o momento em emoções que 

causam ao pequeno bem-estar. Então, essa experiência singular, 
mais as histórias que a criança ouve dos pais (ainda sem 
dominar o signo linguístico), juntamente com a voz humana 
que lhe aparecia ainda no ventre materno, refl etem como um 
sopro harmonioso, uma lembrança inconsciente que faz o 
indivíduo, quando começa a compreender os sons, estabelecer 
com eles uma relação mais profunda do que a de signifi cado e 
signifi cante.

Observando uma criança cantando uma música que lhe 
fora ensinada, é possível notar que as palavras se tratam de um 
conjunto de sons, cujo sentido, raramente é buscado.  Ela vive 
o som, se emociona. Às vezes cantamos uma canção durante a 
infância, e quando adultos, nos surpreendemos com a letra. Ou 
mesmo temos de corrigir uma ou outra palavra que falávamos 
e que não fazia sentido, o que não nos incomodava. Como 
exemplo, voltemos à nossa infância para relembrar a conhecida 
cantiga “Atirei o pau no gato”. Quem nunca, no quinto verso 
cantou: dmirou-se-se*? E foi assim, criando o verbo dmirar* 
e conjugando-o sem ter a menor ideia do que ele signifi cava 
que cantamos. Aliás, a própria letra muito criticada pelos 
resquícios de crueldade do eu lírico que atira um objeto num 
bichano com intenção de matá-lo, não faz o menor sentido para 
a criança. Essa música é entoada durante a brincadeira de roda 
e serve apenas para dar o ritmo ao giro; a criança está muito 
mais preocupada com o “miau” do fi nal da música e com o 
agachamento que irá fazer do que com a qualidade lexical, ou 
apologia à violência de que trata. Por isso é desnecessário fazer 
adaptações de cunho moralista, que acabam por deturpar a 
própria sonoridade ou mesmo o compasso da música.  

As palavras se bastam para a criança e talvez nisso resida a 
maior ligação dela com a poesia.  Mas não é apenas a palavra, 
é o conjunto da linguagem, algumas vezes o sentido, mas muito 
mais ambiguidade, a plurissignifi cação, o ritmo, a rima. O adulto 
fi ca tenso diante de um poema não compreendido porque lhe 
ensinaram que as palavras precisam signifi car, que um texto lido 
tem de transmitir uma mensagem, e se não compreender deverá 
reler tantas vezes quanto forem necessárias. O que fi zeram 
com esse adulto, está sendo feito com as crianças e é preciso 
consciência para modifi car essa relação do ser com a poesia. 
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Depois do envolvimento inicial com as palavras, a 
criança entra para a escola e vai gradativamente afastando-
se da linguagem livre e descompromissada, dado o dever 
institucional de ensinar à criança que linguagem é “coisa 
séria”. E, na maioria das ocasiões é mesmo, aprender a 
ler e escrever é preparar-se para o exercício da cidadania.  
Contudo, o que não pode acontecer é um rompimento abrupto 
e total com as experiências anteriores, pois, quando a criança 
é submetida a esse tipo de ensino, compromete-se todo seu 
envolvimento com o lúdico da linguagem como a forma 
expressiva, afastando o gosto que ela construíra de maneira 
tão natural e intensa.

O aprendizado da linguagem pressupõe o gosto pela palavra, 
segundo Held (1980: 198), antes da intervenção normativa dos 
adultos, a linguagem “é recebida como misteriosa, multiforme, 
plástica.” A autora ainda acrescenta:

Talvez seja mais frutuoso, psicológico e 
pedagogicamente falando, fazer-se a seguinte 
pergunta: durante o crescimento, a evolução das 
possibilidades e interesses da criança, qual(ais) 
atitude(s) do adulto permite(m)  melhor salvaguardar 
e prolongar essa disponibilidade primeira diante da 
palavra[...]?” (HELD, 1980:198)

Ressaltamos a importância da família leitora lato sensu, e 
leitora de poesia stricto senso. A criança é muito infl uenciada 
pelos pais, pois os tem como modelo de comportamento. Se 
ela cresce vendo livros nas mãos dos pais, ouvindo-os ler 
para ela (o que não deve acabar quando a criança cresce) e 
vendo-os conversar sobre suas leituras, ela aprende atitudes 
de leitor e passa a fazer o mesmo.  Inicialmente apenas por 
repetição, mas gradativamente ela vai apurando seu gosto 
e passa a escolher sozinha suas leituras, que poderá incluir 
o texto poético. A essa altura a criança já estará na escola 
e o papel da instituição é decisivo. Até porque chegarão lá 
também as crianças cujos pais não leem e naquela turma 
heterogênea o professor deverá assumir a sua função  como 
formador.

Considerações sobre leitura

Para que se realizem a interação texto-leitor, segundo Iser 
(1999: 104) “é preciso que a atividade do leitor seja de alguma 
maneira controlada pelo texto”. Assim, a interação dá-se pela 
construção de sentido e o processo de leitura constitui-se pela 
interação dinâmica entre texto e leitor.  Os signos linguísticos, 
bem como as estruturas textuais ganham suas fi nalidades 
proporcionais à capacidade do leitor de estimular atos. Segundo 
o autor, é por meio desses atos que o texto se traduz para a 
consciência do leitor. 

Assim, os sentidos serão construídos por meio das pistas 
linguísticas e pelos lugares vazios (ISER, 1999) que aparecem 
durante a leitura, os quais poderão ser preenchidos pelo leitor. 
O texto se tornará um prazer se pudermos entrar no jogo da 
linguagem, exercendo nossas capacidades.

Cabe ressaltar que a leitura, segundo Smith (1991), não pode 
ser separada das suas fi nalidades, nem de suas consequências 
sobre os leitores. Corroborando seu pensamento, Soares (2002) 
afi rma: ler é verbo transitivo, assim, quem pratica o ato de 
leitura precisa de um objeto dessa ação; quem lê, movimenta 
suas estratégias cognitivas, sociointeracionais e textuais para 
buscar algo. Textos diferentes são lidos de maneiras distintas e 
com fi nalidades específi cas, as quais repercutirão consequências 
para os leitores. Há dois grupos de objetivos de leitura, os da 
ordem prática e os da ordem pessoal.

A leitura de poemas situa-se na ordem pessoal de objetivos, 
se bem que na escola, costuma também atender a objetivos 
didáticos. O texto poético acolhe em grande parte ao jogo de 
que fala Iser, pois oferece inúmeras possibilidades de o sujeito 
exercer suas capacidades e é isso que proporciona o prazer 
do texto. Além da riqueza estilística, o poema compõe-se de 
inúmeros vazios que exigem atos do leitor.

Talvez por isso mesmo o poema seja considerado de leitura 
difícil. Quanto a isso, buscamos a contribuição de Smith 
(1991) que afi rma haver previsões globais e focais em todo 
ato de leitura. Enquanto as previsões globais dizem respeito 
às expectativas que se tem sobre um texto e às consequências 
esperadas a partir de sua leitura, as previsões focais vão 
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aparecendo ao longo da leitura, estão mais ligadas às palavras, 
às estruturas, aos parágrafos, enfi m, às antecipações de aspecto 
que vão aparecendo ao longo do texto. Considerar um texto 
fácil ou difícil está diretamente relacionado às previsões que 
fazemos sobre eles. Se o indivíduo vem de uma experiência 
traumática com poemas, já os rejeita pelas provisões globais, 
mas em geral, são as previsões focais que costumam fazer os 
alunos desanimarem.

Entretanto, ainda segundo Smith, tanto um leitor experiente 
quanto um neoleitor poderão encontrar alguma difi culdade. A 
diferença está na familiaridade que o leitor tem com a leitura 
e com diferentes gêneros textuais. Quanto mais lemos, mais 
desenvolvemos nossa capacidade de ler, pois a cada texto 
lido, aprendemos alguma novidade sobre ler diferentes textos. 
Mas Smith (1991:210) alerta: “o aprendizado da leitura não 
é um processo de se acumular um repertório de habilidades 
específi cas, que torna todos os tipos de leitura possíveis. Em 
vez disso, a experiência aumenta a habilidade para ler estas 
espécies diferentes de texto”.

Leitura de poemas na escola

A leitura de poemas se apresenta como um desafi o. Quando 
um aluno não gosta de ler por qualquer motivo, ele não vai 
gostar de poesia, ou, se um aluno adora ler, pode não gostar de 
poemas. Mas por que isso acontece? Como vimos na primeira 
parte do estudo, enquanto criança, todos estávamos envolvidos 
com a linguagem, todos poetávamos, por que nos esquecemos?

A escola não é a única, mas agrega grande responsabilidade 
no afastamento da criança da poesia. O objetivo a partir 
de agora é discutir algumas soluções e apresentar atitudes 
imprescindíveis para que a leitura de poemas possa ser mais 
bem desenvolvida no ambiente escolar. São elas: 

a) Interesse do professor pelo gênero: O professor não 
pode criar uma fi cção de como é ser um leitor, ele deve dividir 
com os alunos a admiração ou o interesse que tem por aquele 
texto, ensinando como um leitor real utiliza sua experiência. 
Lerner (2005:95) afi rma:

Ao adotar em classe a posição de leitor, o professor 
cria uma fi cção: procede “como se” a leitura estivesse 
orientada por um propósito não-didático [...]. Seu 
propósito é, no entanto, claramente didático: o que 
se propõe com essa representação é comunicar a seus 
alunos certos traços fundamentais do comportamento 
do leitor.

Logo, antes mesmo de um docente ensinar a leitura do texto 
poético, ele precisa ler poemas, e posteriormente, em algumas 
aulas, ele pode dividir um ou outro texto de sua preferência sem 
objetivos didáticos previamente defi nidos, mas que acabarão 
abarcando, de maneira pragmática, o interesse da turma.

 b) Escolha adequada dos poemas: A seleção dos textos é o 
passo seguinte, deve-se observar a turma e perceber seu interesse. 
Se vierem de uma má experiência com o poema, será preciso partir 
de temas mais concretos e que falem mais sobre as experiências 
de vida dos alunos. Pode-se começar explorando letras de músicas 
de que os alunos gostam, para, em seguida, utilizar poemas que 
dialogam com aquela música. Já quando a turma possui uma boa 
experiência, é imprescindível dar a eles a oportunidade de falar 
sobre suas experiências e a partir delas criar novos desafi os. 

O reconhecimento do valor do texto poético e a boa escolha 
dos textos a serem trabalhados são fundamentais. Nas séries 
iniciais, o trabalho deverá ter um caráter bastante lúdico, mais 
próximo da relação que a criança já traz de seu desenvolvimento 
fora da escola. Podem-se buscar alguns objetivos comunicativos, 
como declamação em festas comemorativas, ou edição em 
algum jornalzinho, mas esse não deve ser o objetivo principal. 
É preciso lembrar-se da gratuidade do poema, aproveitando a 
liberdade que a criança ainda alimenta no trato com a linguagem 
para incentivá-la a brincar com as palavras. Seja ouvindo, 
escrevendo ou lendo (nesse caso, deve-se tomar cuidado para 
a leitura não constranger o aprendiz), o poema é um aliado 
das aulas. Ao ouvir, a criança desenvolve a concentração e 
a percepção, ao escrever, a criança desenvolve a liberdade 
de expressão numa escrita menos monitorada e ao ler, elas 
descobrem um novo ritmo.
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c) Exploração dos recursos linguístico-expressivos: 
Compreendido o valor didático e social da presença texto 
poético na escola, apresentaremos aspectos do texto que devem 
ser trabalhados. No tange à interpretação, é preciso tomar 
cuidado para não haver absurdos. A abertura do texto possui 
limites, os quais o professor precisar observar. Por um lado, 
é preciso abrir espaço na aula para as inúmeras possibilidades 
observadas pelos alunos, deixando-os à vontade para exprimir 
suas opiniões e por outro, assumindo a postura de mediador, 
o professor deve pedir para o aluno demonstrar, através das 
marcas textuais, como aquele entendimento defendido é 
possível. Assim, o aluno mantém a liberdade de expressão 
e, ao mesmo tempo, aprende que um texto possui limites à 
interpretação.

Lerner (2005) discute a importância de um direcionamento 
da leitura voltado para os aspectos textuais, a autora alerta 
sobre as explicações mirabolantes que os professores fazem e 
afi rma que esse é um tratamento perigoso, pois pode “assustar 
a criança” (p. 75), distanciando-a da leitura. Por outro lado, 
é necessário tomar o cuidado para não simplifi car demais 
a interpretação, por mais um poema se apresente “fácil”, ele 
possui recursos linguísticos-expressivos a serem explorados e 
é também a partir desses recursos que o texto nos monitora a 
construção de sentidos. 

Percebemos esses dois extremos na opinião dos 
professores entrevistados, por um lado, opiniões que ressaltam 
o excesso de simplicidade, como: “[o poema é um] texto 
de fácil assimilação”; “[os alunos] costumam considerar 
o fazer poético como supérfl uo e simplório. Não são raras 
observações como ‘eu seria capaz de escrever isso’”. Por 
outro lado, reclamações sobre construção de sentido e as 
difi culdades de leitura, conforme relatado pelos informantes: 
“alguns alunos acreditam não saber interpretar poesia”; 
“há ainda muita contestação acerca das interpretações 
textuais; em geral, os alunos consideram-nas arbitrárias 
e inconsistentes”; “Às vezes, eu sinto que terminamos 
de ler um poema, mas ninguém entendeu nada. Então, eu 
leio pausadamente, explicando parte por parte e sinto que 
as carinhas de interrogação continuam”. Outra forma de 

compreender essa realidade é por meio das frases que os 
alunos costumam dizer: “professora, eu não entendi nada 
desse poema, traduz pra mim”, ou o moderno“viajou!”; ou 
ainda “isso é poesia? Não gostei!”. Tais opiniões derivam, 
muitas vezes, da falta de contato com o gênero nas séries 
anteriores ou em casa, o que pode gerar um estranhamento 
dado sua diferença em relação aos gêneros com os quais os 
alunos têm mais contato.  

O maior aliado em sala de aula é o próprio texto e todas 
as suas possibilidades. Os recursos linguístico-expressivos 
estarão ali, à disposição dos leitores, a relação entre os signos e 
a expressividade morfológica; a relação entre os componentes 
sintáticos a serviço da construção dos sentidos; a mensagem 
lida e seu envolvimento co-textual e contextual, as licenças 
poéticas, o tom do poema.

O valor expressivo das palavras também é uma 
possibilidade. A autora Martins (2008) dedica um dos mais 
completos estudos sobre a estilística do som mostrando como 
os fonemas possuem um potencial estilístico, é a chamada 
fonoestilística que “trata dos valores expressivos de natureza 
sonora observáveis nas palavras e nos enunciados” (p. 45).  
Alguns exemplos apontados pela autora são os seguintes, o 
[a], sendo o fonema mais sonoro da língua portuguesa pode 
ser compreendido como alegria, brancura, amplidão (claro; 
alvo; ah,ah,ah; gargalhada); as vogais da série anterior [é], 
[ê], [i] são excelentes para os sons agudos e estridentes, 
ajustando-se ao signifi cado de palavras: grito, apito (objeto 
que produz um som dessa natureza, também há buzina e 
campainha), berro etc. 

A título de exemplo, entre outras possíveis, vejamos uma 
análise fonoestilística do poema “Leilão de Jardim” de Cecília 
Meireles (2002):

Leilão de Jardim

Quem me compra um jardim com fl ores?
borboletas de muitas cores,

lavadeiras e passarinhos,
ovos verdes e azuis nos ninhos?



EU POETEI, TU POETASTE, ELE POETOU, MAS NÓS NOS ESQUECEMOS: UM DIÁLOGO ENTRE A LINGUAGEM...

562LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

Quem me compra este caracol?
Quem me compra um raio de sol?
Um lagarto entre o muro e a hera,

uma estátua da primavera?
Quem me compra este formigueiro?

E este sapo que é jardineiro?
E a cigarra e a sua canção?

E o grilinho dentro do chão?
(Este é o meu leilão) (p.20)

Neste caso, palavras como passarinho, ninhos, grilinho, 
acompanham o estreitamento do condutor bucal, e dão uma 
ideia de pequenez e, ao mesmo tempo, reproduzem o som dos 
pássaros e dos grilos. Temos aí uma excelente ferramenta de 
ensino.

 É possível mostrar essa realidade para a criança, já que ela é 
bastante sensível aos sons e, mais ainda, está apta a ser desperta 
para novas maneiras de compreender os textos que chegam até 
ela. Ludicamente, pode-se demonstrar como a palavra cigarra 
tem semelhanças com o som tão característico produzido pelo 
inseto. A própria estrutura repetida “Quem me compra”, sugere 
uma ideia de suavidade, um leilão harmônico, não hostil, não 
é um leilão como os demais, segundo Martins (2008:58), as 
consoantes nasais sugerem palavras e enunciados “em que 
prevalece a ideia de suavidade, doçura, delicadeza (...)”.

A partir da curta análise feita é possível demonstrar a riqueza 
do trabalho com os sons, mas a autora ainda aponta outros 
detalhes a serem observados, como: assonância, repetição de 
sons vocálicos; aliteração, repetição de sons consonantais; 
rima, repetição dos sons fi nais das palavras; onomatopeias, 
reprodução de um ruído; paronomásia, palavras que oferecem 
sonoridades análogas com sentidos diferentes; anominação, 
palavras derivadas do mesmo radical; ortografi a, em casos 
especiais de uso de letra maiúscula, entre outros recursos que 
passam a ter um valor na construção dos sentidos do texto com 
a ajuda do professor. Esses recursos podem ser abordados sem 
o uso dos termos técnicos nas séries iniciais. 

Entretanto, entre os professores, a abordagem do som ainda 
é motivo de opiniões contraditórias. Na fala dos entrevistados, 
percebemos que há os que estão envolvidos com essa proposta: 

“o ambiente fônico e o jogo de palavras presente nesse gênero 
contribuem para o processo de aquisição funcional de leitura 
e escrita”. E os que a negam completamente: “como os 
alunos ainda estão se iniciando na vida de pequenos leitores e 
escritores, acredito que é preciso trabalhar mais com a leitura 
e a escrita antes de apresentar um texto complexo como a 
poesia”. 

d) Leitura em voz alta (desenvolvimento da entoação): 
Outro conteúdo extremamente importante que não pode 
faltar nas aulas ou mesmo no contato familiar com o poema 
é a entoação, aquela curva melódica descrita pela voz quando 
se pronunciam os versos, é ela “que dá a uma palavra ou um 
grupo de palavras a marca de frase” (MARTINS, 2008: 84). A 
entoação refl ete a nossa leitura do texto, cria sentidos, emoções, 
auxilia na compreensão. Ainda que os sinais de pontuação não 
ajudem completamente a reconstruir o texto como pensado 
pelo autor (pois são bastante pobres se comparados aos tons 
da voz humana), eles dão uma boa noção de como aquele texto 
deve ser declamado. O outro ponto está intimamente ligado à 
entoação, é o ritmo da leitura. Esse aspecto não foi destacado 
como conteúdo a ser ministrados pelos informantes, mas é 
importante que seja objeto de ensino, pois está na essência do 
poema. 

Destaca-se ainda que o predomínio da leitura em voz alta 
decorre do gênero textual poema. Não se trata, portanto, de uma 
necessidade de controle por parte do mediador, tampouco de um 
desprezo pela leitura silenciosa. O que afi rmamos é que, embora 
existam diversas maneiras de trabalhar o conteúdo leitura em 
sala de aula, quando o assunto é poema, indubitavelmente, 
ele precisa ser declamado e preferencialmente pelo professor. 
Os alunos podem fazer uma leitura posterior, sobretudo 
após compreenderem e interagirem com o texto, neste 
caso, o professor deve solicitar a entoação, que inicialmente 
aparece um pouco forçada, mas, no decorrer do processo vai 
gradativamente se tornando mais natural.

e) Consciência do desenvolvimento do prazer estético: 
Há que se fazer uma distinção entre a linguagem criadora e 
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linguagem-instrumento. A poesia não é da ordem utilitária, é da 
ordem da liberdade, da criação. O seu valor reside na apreciação 
estética, artística. Por isso, em sala de aula, além dos aspectos 
textuais e contextuais envolvidos na leitura do texto poético, 
destacamos a manifestação cultural e artística ali presente e, 
por isso, passível de apreciação estética. 

Portanto, o desenvolvimento da leitura de poemas está 
intrinsicamente ligado ao desenvolvimento da leitura como 
um todo, bem como ao desenvolvimento pessoal do indivíduo. 
Quanto a isso, temos as seguintes opiniões: “é possível tirar 
proveito de aspectos extratextuais, como a sensibilização”; 
“[poemas servem para] proporcionar prazer estético. (...) 
Enriquecimento da bagagem cultural dos estudantes”; 
“acredito que o poema seja uma forma pictórica da arte 
literária. Ou seja, busca-se na síntese dos versos re-criar 
o mundo e burilar a linguagem”; “[o poema] faz parte da 
formação de leituras e sensibilização”. 

A qualidade de um texto poético está na sua constituição, 
reside na singularidade capaz de provocar uma sensação de 
experiência nova e fundante no sujeito, é um desafi o ao leitor 
(OSAKABE, 2005).  Sendo, pois, o poema a escultura das 
palavras, ele é digno de apreciação estética como qualquer outra 
manifestação artística. É papel da escola, delinear os padrões 
estéticos que contribuíram para a estruturação do universo 
estético de nossa cultura escrita. Assim, cabe aos professores 
estudarem como esses padrões chegaram até nós, a fi m de 
selecioná-los para o seu trabalho em sala de aula.

f) Modos de avaliação: A avaliação deve ser diagnóstica, 
mais para direcionar o trabalho do que para aferir uma nota. O 
principal objetivo do ensino de leitura de poemas é desenvolver 
no aluno habilidades para ler e compreender o valor artístico, 
estético e linguístico-expressivo do poema. O docente precisa 
ajudar o aluno a enxergar esses recursos, direcionando sua 
maneira típica e singular de leitura, deve ensinar a criticar, mas 
não objetar racionalmente uma resposta de prova, pois esse, além 
de ser um péssimo mecanismo de avaliação de poemas, também é 
responsável por grande parte do afastamento dos alunos do texto 
poético. Algumas respostas dos questionários indicam o que os 

alunos costumam dizer “[que] gostam muito de ouvir[poemas], 
mas não de produzir” ; “que nem sempre entendem, que não têm 
paciência”; “que é difícil de entender”; “que não conseguem 
compreender o que o poema traz em essência”. Portanto, fi ca clara 
a difi culdade do aluno.  Penetrar no texto sem um compromisso 
expresso com a nota, é muito mais rico e produtivo.

Entretanto, é importante ressaltar que todo trabalho feito 
pela escola não garante o envolvimento posterior do aluno. 
Nem todos em uma sala de aula reagirão da mesma maneira. 
Os fatores para o desenvolvimento de um comportamento 
extrapolam os limites da escola e dizem respeito também à 
vida do sujeito. Todavia, independente das repercussões que o 
ensino da leitura de poemas possa causar, cabe ao professor 
desenvolver um bom trabalho.

Considerações fi nais: por que devo levar  poemas para a 
sala de aula?

Na escola, é inegável a leitura como objeto de ensino. 
Segundo Lerner (2005: 79), “para que se transforme também 
num objeto de aprendizagem, é necessário que tenha sentido do 
ponto de vista do aluno”, que seja interessante, que se relacione 
com aquilo que o aluno deseja saber (SMITH, 1991). Por que, 
então, levar poemas para a sala de aula?

Pereira (2020) apresenta uma aplicação bastante prática, 
para ela, “sonetos de amor – os de Vinícius de Moraes, por 
exemplo – não são exclusividades das aulas para análise do 
português. Podem (e devem) acompanhar declarações de amor 
sem medo de parecerem piegas” (p.258).

Para Osakabe (2005), um dos piores estados de espírito 
de ser humanos é a tibieza (estado de fraqueza, frouxidão, 
indiferença). O autor afi rma que a sociedade, a partir da década 
de 60, foi destituída de um critério estético de valorização dos 
objetos, os quais passaram a receber valores decorrentes da 
sua legitimidade ou da sua representatividade cultural. Esse 
critério abarcou a arte de uma maneira geral e gradativamente 
foi afastando a apreciação estética do ensino.

A qualidade estética ultrapassa o contexto, por sua 
própria natureza, nenhuma arte pode abrir mão de sua 
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vitalidade além dos limites de sua cultura. A própria natureza 
imponderável da arte a faz estar em um patamar nem sempre 
compreensível pela percepção. A poesia, como manifestação 
artística não está absolvida dessa característica. Depois 
das primeiras experiências lúdicas, o texto poético pode 
apresentar algumas difi culdades, principalmente porque 
estão ligadas também a um prazer estético e não apenas 
funcional. 

Contudo, a difi culdade jamais será justifi cativa para não 
se trabalhar com poemas, afi nal, segundo Osakabe (2005:48) 
a pedagogia da facilitação esconde uma proposta elitista de 
ensino, pois nesse tipo de pedagogia, assim como na visão 
que ela tem da literatura o que transparece “é um processo de 
redução e nivelamento por baixo, de modo que desloquem para 
o plano do supérfl uo os desafi os, as difi culdades, e se situem no 
plano do essencial o fácil”. 

O poema também, por ser um texto menos comprometido 
com a rigidez da gramática tradicional, é aliado para os alunos 
com histórico de fracasso escolar que apresentam difi culdades 
na leitura e na escrita. Comumente essas difi culdades vão-
se acumulando série após série e a criança torna-se cada vez 
mais resistente à escrita, seja pelo medo de errar, seja pelo 
desinteresse que a sequencia de fracassos lhe causou. Mas 
o trabalho com a poesia pode ajudá-las a recuperar a estima 
pela escrita. A liberdade que o texto poético lhes dá, as fazem 
retornar ao mundo da imaginação e lhes conferem gratuidade 
ao ato de escrever. 

Além disso, o aspecto multívoco do poema é importantíssimo 
na formação equilibrada do indivíduo, segundo Held (1980) ele 
convida a criança a viajar para outro lugar da palavra, e isso amplia 
o uso gratuito da linguagem. Lembra ao aluno que a linguagem 
não é algo para ser apenas recebido de fora, pelo contrário, é lugar 
para criar, para ser livre, e isso desbloqueia o uso do imaginário. Se 
por um lado, a criança precisa de entrar em contato com textos que 
lhe ofereçam o desenvolvimento da leitura e da escrita em certas 
práticas sociais, por outro lado, se essa linguagem é a única, ela se 
tornará entrave para expressões pessoais.  

Outra característica do poema é que ele desperta emoções, 
nas quais é possível vivenciar sentimentos de interesse, de 

excitação, de tristeza, de tédio etc. Pode também aliviar a 
solidão ou a saudade. A resposta emocional à leitura é o que 
muitas vezes aproxima ou afasta alguém do texto. Por isso, o 
contágio emocional que o professor leitor causa nos alunos é 
tão importante.

Além disso, estudantes que leem poemas, tendem a 
apresentar um vocabulário mais expressivo e melhores 
habilidades na compreensão dos demais textos. E esse contato 
também auxilia na produção escrita de textos, pois à medida que 
fazem suas leituras, os alunos vão descobrindo possibilidades 
linguístico-expressivas que os encantam.  Daí nasce o desejo de 
logo fazer uso dessas possibilidades. 

Por último, o poema, como arte, como portador de valores 
estéticos de uma sociedade, quando trabalhado, ajuda na formação 
de um ser humano mais sensível, que reconhece o valor simbólico 
de uma produção e sabe extrair dela o princípio do belo.

Obviamente não estamos defendendo o ensino exclusivo 
da poesia, pois a aprendizagem dos inúmeros gêneros 
textuais é tão necessário quanto o da poesia. Entretanto, 
como dito, cabe ressaltar a diferença entre linguagem-
criadora e linguagem utilitária.  A poesia situa-se no oposto 
da linguagem social, na poesia a palavra é imprevisível, 
desvinculada, absurda, irreal. Assim, a crítica não reside 
em ensinar ao aluno a linguagem instrumento, pois ela é 
indiscutivelmente necessária e até mesmo obrigatória em 
uma sociedade com práticas sociais intimamente ligadas 
à escrita, a crítica está no ensino apenas dessa linguagem, 
afastando da escola toda gama de possibilidades do trabalho 
como texto poético.

Para que o ensino da leitura de poemas seja satisfatório, 
é preciso, como demonstramos agrupar alguns aspectos 
essenciais: interesse do professor pelo gênero; escolha 
adequada dos poemas; exploração, em sala de aula, dos 
recursos linguístico-expressivos; leitura em voz alta; 
consciência do desenvolvimento do prazer estético; e atenção 
aos modos de avaliação. Além disso, o poema, como uma 
obra de arte intencional é um objeto que espera sua realização 
e isso só é possível por meio do desenvolvimento estético do 
sujeito.
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Esperamos, com este trabalho, despertar algumas refl exões 
sobre o ensino-aprendizagem da leitura de poemas e, quem 
sabe, incentivar os professores a ler poesia e a se encantar com 
ela, pois, em nossa profi ssão, é sabido que queremos dividir 
tudo aquilo nos faz bem.
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Resumo
No ano de 2010, após o terremoto que destruiu a capital do 

Haiti, Porto Príncipe, foi fi rmado um convênio entre o governo 
brasileiro e o governo haitiano na área de educação (THOMAZ e 
NASCIMENTO, 2010). O convênio tinha como objetivo principal 
o intercâmbio de estudantes, professores e técnicos de universidades 
brasileiras e haitianas, e começou a ser implementado, em 2011, 
com a vinda de aproximadamente 100 estudantes para o Brasil. A 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) recebeu 41 desses 
estudantes que, ao chegarem, tiveram que frequentar um semestre de 
um curso intensivo de língua portuguesa. O objetivo desta investigação 
é analisar os confl itos ideológicos que emergiram no processo de 
ensino-aprendizagem do português como segunda língua em função 
das diferentes visões de professores e estudantes acerca do que é e de 
como se aprende uma língua. A investigação foi desenvolvida através 
de uma pesquisa qualitativa de caráter etnográfi co, com a geração de 
dados através do registro das atividades realizadas nas aulas ao longo do 
semestre. O quadro teórico que orienta as refl exões dessa investigação 
é o das ideologias linguísticas entendidas como concepções sobre a 
língua(gem), implícitas ou explícitas, que podem funcionar como elo 
entre as estruturas sociais e os diferentes usos da linguagem nas práticas 
sociais de interação (WOOLARD e SCHIEFFELIN, 1994, WOOLARD, 
SCHIEFFELIN & KROSKRITY, 1998 e BLOOMAERT,1999). Os 
resultados apontam para o papel da ideologia acerca da língua padrão 
como orientadora da interpretação de professores e estudantes acerca 
do que é uma língua e de como se deve aprendê-la. 

Palavras-chave
Haitianos no Brasil; ensino do Português como segunda 

língua; ideologias linguísticas.

Abstract
In 2010, after the earthquake that destroyed the capital of Haiti, 

Port-au-Prince, was signed an agreement between the Brazilian and 
the Haitian Governments in the area of education (THOMAZ e 
NASCIMENTO, 2010). The agreement had as its main aim to promote 
the academic interchange of students, teachers and professionals of 
the Brazilian and Haitian universities. The programme started in 2011 
with the arrival of around a 100 students to Brazil for studying one 
year and a half of their undergraduation courses in this country. The 
State University at Campinas (UNICAMP) received 41 students, 
which had to study an intensive course of Portuguese language for 
one semester when they arrived. The objective of this investigation 
is to analyze the ideological confl icts that emerged during the process 
of teaching and learning Portuguese as second language because of 
the different visions of teachers and students about what is a language 
and how it should be learnt. The investigation developed is based on 
the assumptions of a qualitative research with an ethnographic view. 
The generation of data was made through the register of the activities 
carried on in the classroom during one semester. The theoretical 
framework that is guiding the refl ections of this article is based on the 
studies on language ideologies, which are understood as conceptions 
about languages, implicit or explicit, which acts as a tie between 
the social structures and the language use in the social practices of 
interaction. (WOOLARD, 1994, WOOLARD, SCHIEFFELIN & 
KROSKRITY, 1998 e BLOOMAERT,1999). The results points out 
for the role of ideology about the language of the norm as the main 
guideline for the positioning of teachers and students about what is a 
language and how it should be learnt.

Keywords
Haitians in Brazil; teaching of Portuguese as a second 

language; language ideologies.
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1. Haitianos No Brasil: O Programa Emergencial em 
Educação Superior Pró-Haiti–Graduação

O Programa Emergencial em Educação Superior Pró-Haiti–
Graduação (doravante Pró-Haiti) é um programa da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) que é 
parte de um acordo de cooperação mais amplo do governo brasileiro 
com o governo haitiano na área de educação estabelecido em 2010. 
O objetivo inicial do programa em questão era estabelecer uma 
rede de cooperação que pudesse contribuir para a reconstrução 
do sistema de ensino superior haitiano, severamente impactado 
pela destruição provocada pelo terremoto de 2010. Entre outras 
ações o programa previa o intercâmbio de estudantes, técnicos e 
professores universitários de diversas áreas do conhecimento para 
o Brasil no primeiro ano de implementação.3No entanto, o primeiro 
grupo de estudantes veio a chegar no Brasil somente em agosto 
de 2011. Foram selecionados 100 estudantes de diversas área do 
conhecimento, dentre os quais 41 vieram para a Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP). 

A razão para que isso ocorresse está ligada ao envolvimento 
ativo do Professor Omar Ribeiro Thomaz4, do Instituto de Filosofi a 
e Ciências Humanas (IFCH) desta universidade no processo de 
construção do Pró-Haiti, mas também ao fato do processo de 
internacionalização ser uma prioridade atual dessa instituição que 
tem procurado ampliar os seus convênios com o intuito de fortalecer 
e criar redes internacionais de pesquisa, bem como projetar o nome 
da universidade internacionalmente.  Mas a vinda de estudantes 
de diferentes países para a universidade de programas especiais 
como o Pró-Haiti e outros como PEC-G e PEC-PG, bem como 
a saída de estudantes brasileiros para universidades no exterior, 
tem exigido um planejamento institucional específi co para o qual 
a universidade nem sempre está preparada.

Isso ocorre, por exemplo, com relação ao planejamento das 
políticas linguísticas no âmbito da universidade que implicariam 
no fornecimento não só de cursos de línguas estrangeiras para 
os alunos brasileiros, como também de português como segunda 
língua para o acolhimento dos alunos estrangeiros. Embora a 
UNICAMP tenha um Centro de Ensino de Línguas, o CEL, o 
centro conta com um pequeno número de professores para atender 
a crescente demanda por aprendizagem de línguas. Foi nesse 
sentido que, para poder atender aos alunos haitianos, foi criado 
um projeto especial na universidade para o ensino de português 
como segunda língua com fi nanciamento da CAPES, envolvendo 
docentes, estudantes de pós-graduação e de graduação do Instituto 
de Estudos da Linguagem (IEL) e professores do CEL para que 
essa demanda pudesse ser atendida5.

Os alunos intercambistas de acordo com a proposta 
inicial fi cariam um ano e meio, no Brasil, sendo seis meses 
dedicados a aprendizagem do português e um ano dedicado 
ao estudo das disciplinas da universidade. Em função disso, 
foi previsto seis meses de aprendizagem intensiva da língua 
portuguesa e um ano de aprendizagem nos cursos regulares 
de graduação da UNICAMP. Nesse sentido, a primeira etapa 
de formação seria a base para o desenvolvimento da segunda 
etapa do intercâmbio. O curso de português foi planejado 
em três módulos com o objetivo de integrar esses estudantes 
no Brasil, o Módulo I foi denominado Aprendendo a viver 
no Brasil e foi baseado nos capítulos iniciais do método de 
ensino de Português para Estrangeiros Novo Avenida Brasil, o 
Módulo II Compreendendo a sociedade brasileira, tinha como 
enfoque familiarizar os alunos com aspectos culturais e sociais 
que caracterizam o Brasil e o Módulo III, Estudando em uma 
universidade no Brasil tinha como objetivo central preparar os 
alunos para as atividades que eles desenvolveriam no âmbito 

3 - Para maiores informações acerca do programa Cf. THOMAZ e NASCIMENTO, 2010.
4 - Para maiores informações acerca da situação do Haiti após o terremoto e as razões do envolvimento do professor neste projeto Cf. THOMAZ, 2010.
5 - A coordenação  do projeto fi cou a cargo da Professora Dra. Matilde Scaramucci, docente do Departamento de Linguística Aplicada e diretora do IEL e da Professora 
Dra. Mônica Zoppi-Fontana do Departamento de Linguística, contando com o apoio da Professora Ms. Ana Cecília Bizon e da Professora Dra. Liliana Gottheim, do 
CEL. Os estudantes envolvidos, além dos autores deste artigo, foram Luiza Kátia Castello Branco e Gabriel dos Santos, do programa de pós-graduação em Linguística 
e as estudantes de graduação em Estudos Literários Renata Peres e Nina Amaral.  Fica registrado aqui o nosso agradecimento à toda equipe pelo compromisso com o 
trabalho desenvolvido ao longo do semestre, a responsabilidade, porém, pela pesquisa ora apresentada é de responsabilidade exclusiva de seus autores.
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acadêmico na universidade bem como familiarizá-los com a 
cultura científi ca brasileira.

Como era de se esperar esse processo foi marcado por 
diferentes tensões e diferentes confl itos que emergiram ao longo 
do curso em função das diferenças culturais que são colocadas em 
contato nesse tipo de intercâmbio. Havia diferentes expectativas 
com relação a como seria o programa, como seriam as aulas de 
português, bem como com relação ao que universidade tinha 
para oferecer a esses estudantes. O objetivo desta investigação 
é analisar os confl itos ideológicos que emergiram no processo 
de ensino-aprendizagem do português como segunda língua em 
função das diferentes visões de professores e estudantes acerca 
do que é e de como se aprende uma língua.

Apresenta-se a seguir o quadro teórico que orienta essa 
pesquisa que parte do funcionamento das ideologias linguísticas 
como ligação entre as estruturas sociais e as formas de fala 
(WOOLARD E SCHIEFFELIN, 1994) para compreender 
como no processo de ensino e aprendizagem essas ideologias 
atuaram na marcação de diferentes posições discursivas que 
modelam as percepções de professores e alunos acerca de como 
deveria ser e de como foi esse processo.

A metodologia de pesquisa utilizada para a geração dos 
dados partiu dos pressupostos da pesquisa qualitativa de caráter 
etnográfi co, tendo em vista o registro sistemático das atividades 
realizado por ambos os professores ao longo do curso de língua 
portuguesa durante o Pró-Haiti na UNICAMP. Isso implicou 
não só na organização sistemática de um arquivo dos materiais 
produzidos pelos professores, bem como pelos alunos para 
fi ns de pesquisa,  com a produção de diários com o relato das 
atividades desenvolvidas, o que incluía as divergências entre 
professores e alunos acerca do andamento do processo. Nesta 
pesquisa, vamos analisar especifi camente o programa da 
disciplina e a auto-avaliação dos alunos acerca do curso.

2. Ideologias linguísticas e processos de ensino e 
aprendizagem de línguas

Os estudos sobre ideologias linguísticas- entendidas 
como ideias, concepções culturais, processos de construção 

de signifi cado, avaliações implícitas e comentários explícitos 
sobre as línguas e os seus usos sociais – têm investigado como 
essas ideologias podem atuar como um elo entre as estruturas 
sociais e as formas de fala (WOOLARD E SCHIEFFELIN, 
1994), contribuindo para esclarecer como são constituídos 
os vínculos que relacionam a linguagem à identidade e como 
esses funcionamentos atuam, por exemplo, na construção dos 
projetos políticos de nação e de identidades nacionais ou ainda 
na construção de diferenças linguísticas que podem indiciar 
gênero, etnia e outras diferenças entre grupos (WOOLARD, 
SCHIEFFELIN & KROSKRITY, 1998).

Bloommaert (1999, p. 7), ao debater a questão das ideologias 
linguísticas, aponta para a necessidade de uma compreensão 
destas nas lutas, confl itos e nos processos de desenvolvimento 
sócio-político mais amplos com a incorporação da historicidade 
como dimensão intrínseca de análise para compreender 
o funcionamento do poder como uma forma de prática, 
analisando como os recursos linguísticos simbólicos estão 
sendo produzidos, distribuídos e estão circulando e qual valor 
que está vinculado a estes recursos. Para o autor (1999, p.8), 
os processos sociais de construção das ideologias linguísticas 
como, por exemplo, sobre a pureza ou a impureza das línguas, 
que constroem a valorização de uma variante mais do que 
outra, ou ainda que constroem uma língua como emblema da 
nação, com a atribuição de valores correlatos como os de língua 
do progresso, da modernidade estão ligados de forma intrínseca 
aos processos de construção do poder nas relações sociais. 

Para Bloommaert, ainda (1999, p. 7), isso tem uma 
implicação metodológica: se a língua é construída na ação 
social por pessoas reais e não por categorias sociais abstratas, 
então essas pessoas reais precisam ter nomes, faces, idades, 
ocupações e assim por diante. Isso coloca a necessidade de um 
olhar etnográfi co para os atores reais e históricos, seus interesses, 
suas alianças e suas práticas e de onde vêm, analisando os seus 
discursos como um recurso simbólico crucial no qual projetam 
seus interesses e através dos quais exercem este poder.

No processo de ensino e aprendizagem são constituídos 
uma série de metadiscursos sobre a língua, tanto da parte 
de professores como dos alunos, marcados por diferentes 
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interpretações das teorias linguísticas acerca do que é uma 
língua e de como se aprende línguas, mas também pelas suas 
experiências como aprendizes de outras línguas imiscuídas 
também de concepções de senso comum sobre o funcionamento 
da linguagem. 

Tanto professores quanto alunos são vulneráveis as 
diferentes ideologias linguísticas presentes nas práticas sociais, 
principalmente as que estão vinculadas a construção de uma 
imagem idealizada de uma variedade padrão e as que estão 
vinculadas aos processos de legitimação social dessa língua. 
A linguística tem sido um campo profícuo de produção de 
ideologias com esse caráter que são colocadas em circulação 
pelos estudiosos da língua, mesmo que de forma involuntária 
como demonstra Milroy (2011). Embora muitas vezes como 
campo científi co a linguística tenha negado o seu caráter 
ideológico, como afi rmam Joseph e Taylor (1990, p. 2) qualquer 
empreendimento que afi rme não ser ideológico, mas que de 
fato permanece como tal de forma dissimulada é justamente 
mais perigoso por causa disso. 

No processo de realização do curso de português do Pró-Haiti 
foram confrontadas diferentes posições discursivas através de 
diferentes metadiscursos de professores e alunos acerca de qual  
língua  se almeja no processo de aprendizagem e de como se pode 
aprender esta língua. Vamos analisar na próxima sessão como os 
professores construíram o seu objeto de aprendizagem no programa 
do curso e apontaram um caminho em termos de aprendizagem de 
línguas, e em seguida vamos analisar como os alunos interpretaram 
este programa de uma forma específi ca, a partir de seus universos 
de referência e de suas vivências no Brasil. Vamos ver como a 
questão da variedade padrão e a questão da língua legítima são 
silenciadas ou são evidenciadas nesses discursos.

3. Análise dos dados

3.1. O planejamento do curso de língua portuguesa do Pró-
Haiti da UNICAMP

Na UNICAMP, no curso de língua portuguesa do Pró-Haiti, 
o objetivo buscado no planejamento das aulas de português era 

contribuir para que os alunos pudessem se tornar usuários da 
língua nos principais domínios sociais necessários durante o 
seu período de intercâmbio, principalmente os cotidianos e 
acadêmicos. Para alcançar este objetivo, o curso enfocava o uso 
situado da língua orientado para a realização de tarefas que eram 
importantes para a adaptação dos alunos, a partir da seleção de 
temas que pudessem contribuir para o desenvolvimento da sua 
personalidade, nos seus sentidos de identidade trabalhando a 
partir de experiências enriquecedoras da diferença na língua 
e na cultura. A imagem de aprendiz de língua construída pelo 
curso era do estudante como um agente engajado em diferentes 
práticas sociais e que, por isso, deveria aprender múltiplas 
formas de uso da língua portuguesa. A concepção de linguagem 
adotada no plano de aulas levava em consideração o seu caráter 
social e dialógico, considerando que o sentido é dado apenas 
em meio às práticas de linguagem (FRANCHI, 1977), o que 
fi ca patente na introdução do programa da disciplina:

As mudanças no contexto global com a intensifi cação 
das interações entre sujeitos de diferentes culturas em 
diversas situações trouxeram novos desafi os no que se 
refere ao ensino e à aprendizagem de línguas. Esses 
processos afetaram o ensino de língua portuguesa como 
língua materna e como segunda língua, tanto do ponto 
de vista dos objetos de ensino quanto das metodologias, 
que colocaram no centro dos processos de aprendizagem, 
o uso situado da língua orientado para a realização de 
diferentes tarefas.Isso implica em considerar o aprendiz 
de uma língua, antes de tudo, como um ator social que 
desempenha diferentes funções em circunstâncias e 
em ambientes determinados, em variados domínios de 
atuação. Por essa razão a disciplina LA117 – Português 
para Estrangeiros I visa contribuir para que os alunos 
possam interagir em língua portuguesa, tendo em vista 
a sua inserção social na vida acadêmica e na sociedade 
brasileira. (CARNEIRO et al, 2011).

No registro acima fi ca claro o enfoque do curso voltado para 
as práticas sociais, o que implica em um ensino não direcionado 
para o ensino gramatical e de uma única variedade da língua, 
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no caso, a legitimada como padrão. A língua é compreendida 
a partir de suas múltiplas facetas e de seus múltiplos usos e 
a aprendizagem está centrada na execução de tarefas, o que 
implicou em um silenciamento voluntário acerca da existência 
de uma única variedade padrão da língua portuguesa, chancelada 
pelas gramáticas normativas, o que aparece também nos  três 
módulos propostos para o curso:

Módulo I: Aprendendo a viver no Brasil

O Módulo Ifoi planejado como uma introdução à língua 
portuguesa em que foram feitas atividades que permitissem aos 
alunos a compreensão do funcionamento social dessa língua 
em situações cotidianas a partir de um trabalho sistemático 
com um conjunto de gêneros orais e um conjunto de temas 
relacionados ao dia-a-dia dos alunos no Brasil. O módulo foi 
organizado em torno de 4 unidades:

Unidade 1 - Conhecer pessoas
Unidade 2 - Encontros
Atividade em Campo: Passeio na UNICAMP. 
Atividade: Universidade de Portas Abertas (UPA)
Unidade 3 - Comer e beber
Unidade 4 - Hotel e cidade
Atividade em Campo: Visita ao Hotel da FUNCAMP 
(Casa do professor visitante (CPV)
(CARNEIRO et al, 2011)

O Módulo foi desenvolvido com o apoio do método de 
ensino de português para estrangeiros Novo Avenida Brasil I, 
que servia como referência para os alunos acerca do que estava 
sendo trabalhado em sala de aula.

Módulo II – Compreendendo a sociedade brasileira

O segundo módulo tinha como enfoque o trabalho com uma 
ampla variedade de situações de uso da língua. Foram trabalhados 
textos de diversos gêneros discursivos, vídeos e músicas que 
tratavam de vários aspectos sociais e culturais do Brasil, como 
o racismo, a história do Brasil, narrativas de estrangeiros que 

vivem no Brasil e de brasileiros que moram em outros países, 
memórias da infância, estereótipos e diversidade cultural. 
Nessas atividades, geralmente, os alunos falavam também sobre 
a sociedade haitiana construindo um conhecimento sobre o 
Brasil e a língua portuguesa a partir do contraste e das diferenças 
culturais.  O segundo módulo foi o mais longo tendo durado mais 
tempo, sendo composto de 8 unidades:

Unidade 5 – Racismo no Brasil e no mundo 
contemporâneo
Unidade 6 - A história de nossos países: Brasil e Haiti
Unidade 7 -  Memórias de infância: relembrando 
objetos de estimação
Atividade em Campo: Visita ao Museu de Ciências da 
UNICAMP
Unidade 8 – Vivendo no Brasil - Narrativas de 
Expatriados
Unidade 9 –Felicidade Clandestina
Unidade 10 – A vida no subjuntivo
Unidade 11 – Estereótipos – Diversidade Cultural
Atividade em Campo: Ida ao estádio de Futebol Moisés 
Lucarelli para assistir ao jogo Ponte Preta X  Boa Vista
Unidade 12 – Bailandesa – O último sol
(CARNEIRO et al, 2011)

Nas atividades do segundo módulo, assim como nas do 
terceiro, o trabalho foi realizado a partir da metodologia de 
Sequências Didáticas (SD),de Dolz & Schneuwly (2004),  que 
prevê a organização de atividades ligadas entre si para ensinar 
diferentes gêneros etapa por etapa, exercitando a leitura, a 
escrita, o oral e os aspectos gramaticais em conjunto.

Módulo III - Estudando em uma universidade no Brasil

No Módulo III, foi enfocadonas aulas o estudo das estruturas 
mais complexas da língua portuguesa e a introdução aos registros 
mais formais dessa língua, com ênfase na compreensão escrita. 
Foi introduzido o estudo de gêneros discursivos comuns na vida 
acadêmica como o resumo e a resenha focando a sua estrutura e 
o seu funcionamento. Atrelado ao ensino desses gêneros, foram 
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discutidas questões sociais e culturais do Brasil e do mundo 
contemporâneo como a questão da (Homo) sexualidade e do 
preconceito e a história dos negros nas Américas, tal como 
segue:

Unidade 13 - Gêneros Acadêmicos I - Aprendendo 
sobre o funcionamento dos gêneros discursivos
Unidade 14 - Gêneros Acadêmicos II – Aprendendo 
sobre o funcionamento dos gêneros discursivos
Atividade em Campo: Visita a São Paulo – Museu da 
Língua Portuguesa, Museu Afro-brasileiro e Escola de 
Samba Tom Maior
Unidade 15 - Gêneros Acadêmicos III - (Homo) 
Sexualidade e Preconceito 
Unidade 16 - Gêneros Acadêmicos IV - História dos 
Negros nas Américas – A Travessia Atlântica
(CARNEIRO  et al, 2011)

Os três módulos estavam mais centrados na aprendizagem 
do funcionamento de diferentes gêneros discursivos e na 
aprendizagem de aspectos relevantes das culturas existentes no 
Brasil e do funcionamento da sociedade brasileira e menos na 
aprendizagem de conteúdos gramaticais e na sistematização do 
funcionamento da língua, embora houvesse momentos específi cos 
para isso. Essa opção teórica e ideológica viria a ter um impacto 
na forma como os alunos avaliavam o seu aprendizado da língua 
portuguesa, embora eles tivessem tido contato com diferentes 
formas de uso dessa língua em diferentes situações sociais, havia 
uma sensação de que algo faltava nesse processo de aprendizagem 
e que apontava para uma visão acerca da linguagem vinculada as 
ideologias acerca da língua padrão, o que acabou aparecendo nas 
auto-avaliações dos alunos.

3.2. As autoavaliações dos alunos

As autoavaliações foram feitas após três meses de curso, ao 
fi m do segundo módulo da disciplina e foi proposta a partir de 
três perguntas geradoras:

1. Como você avalia as aulas até agora? (Comente sobre o conteúdo 
e metodologia das aulas e sobre a atuação dos professores)

2. Como você avalia o contraperíodo (aula de monitoria)? 
(Comente sobre conteúdo trabalhado e sobre a atuação da 
monitora).

3. Como você avalia o seu aprendizado de português?

Com esse questionário foi possível compreender o confronto 
entre diferentes ideologias linguísticas que estavam em jogo 
no processo de ensino aprendizagem do português na sala de 
aula e qual a visão dos alunos acerca da abordagem de ensino 
desenvolvida pelos professores. A diferença ideológica fi cou bem 
marcada pela resposta a terceira pergunta, na qual embora eles 
reconhecessem que estavam aprendendo a língua portuguesa, não 
era essa língua que estava sendo aprendida que os interessava.

Grande parte dos alunos afi rmava que haviam melhorado 
muito o seu conhecimento do português no decorrer do curso, 
já que quando chegaram aqui no Brasil não sabiam falar nada, 
porém ainda não estavam contentes com o aprendizado porque 
precisavam aprender mais em relação ao que eles consideravam 
a língua que deveria ser aprendida, o “português formal”, e ao 
que se deveria aprender a fazer nessa língua descrito em termos 
gramaticais, como, por exemplo, na frase “saber mais bem 
como eu posso usar muito bem os verbos na uma frase”. Isso 
apareceu em vários depoimentos:

Sujeito 16: Eu queria de falar português formal, então saber 
algumas Grammar posivel, mas pronunciação e escutindo 
assim eu acho que eu vou conseguir meus cursos.

Sujeito 2: (...) agora gostaria de saber mais bem como eu 
posso usar muito bem os verbos na uma frase.

Sujeito 3: Quanto a escrita, tenho muito problema sobretudo 
com os conectivos e a concordância de tempo porque eu não 
consegui a dominar essas noções (...)

Sujeito 4: Meu aprendizado de português é mais ou menos. 
É um pouco difícil para mim aprender a conjugação dos verbos, 
as palavras, mas eu faço muito esforço para aprender.

6 - Para preservar a identidade dos alunos, iremos denominá-los de Sujeito 1, Sujeito 2, e assim por diante.
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Sujeito 5: A minha escrita é péssima, as vezes, ao escrever, eu 
faço mais errados quanto colocar palavras. Para melhorar o curso, 
eu acho que seria bom se os professores acentuaram um pouco 
mais sobre a gramática e o “como escrever bem em português”.

Nesse conjunto de falas, vemos uma certa regularidade em 
relação ao desejo e queixa dos alunos em relação a aprendizagem 
do português. Enunciados como “Gostaria de falar o português 
formal; saber alguma Grammar posível”; “saber mais bem 
como eu posso usar muito bem os verbos na uma frase”; “tenho 
muito problema sobretudo com os conectivos e a concordância 
de tempo”; “É um pouco difícil para mim aprender a conjugação 
dos verbos, das palavras” apresentam formulações diversas para 
dizer que o que os alunos compreendem como língua é a língua 
que corresponderia a uma variedade padrão, a qual supostamente 
eles não estariam tendo acesso no curso e que poderia ser 
aprendida a partir do estudo de uma gramática que certamente 
seria uma gramática normativa. A língua que é descrita como 
objeto de desejo aparece aí como  “o português formal”. 

A referência que eles fazem ao aprendizado, sempre ligada 
a algum aspecto gramatical, indicia também um processo de 
formação e de uma educação linguística pregressa voltada para a 
estrutura da língua e para a aprendizagem da gramática, que era 
distinto da proposta do curso voltado para a gramática em uso e 
para a realização de tarefas de acordo com as necessidades que 
os professores acreditavam que eles teriam que realizar nessa 
língua. Para os alunos em questão, a resposta ao que se deveria 
aprender num curso de língua portuguesa estava vinculada à 
gramática e para os professores estava vinculada a execução de 
tarefas cotidianas. Para os alunos, os professores não estavam 
trabalhando com aquilo que daria acesso a eles a competência 
mais valorizada na língua, a de escrever bem, como aparece na 
frase do sujeito 5:“Para melhorar o curso, eu acho que seria 
bom se os professores acentuaram um pouco mais sobre a 
gramática e o “como escrever bem em português”.

Vemos com essa demanda, uma imagem criada pelos 
alunos de que a língua portuguesa que devem falar assim como 

escrever é a padrão, sem uma consciência da multiplicidade 
de variedades e de língua que um falante tem de dominar nas 
suas múltiplas práticas sociais.  Esta imagem do aprendizado 
da língua portuguesa é constituída a partir da própria história 
de aprendizado desses alunos em seu país, a forma como foi 
ensinado o francês7 para eles está baseada em um ensino com 
enfoque na estrutura gramatical e na variedade considerada 
padrão do francês, o que foi relatado em diversos momentos 
pelos alunos, e que na nossa interpretação acaba por apagar as 
outras facetas vinculadas a história dessa língua no Haiti. 

Um dos alunos, o sujeito 6, respondeu na pergunta 2 o 
seguinte: “as aulas de monitoria não deveria ser feito apenas de 
corrigir as tarefas mas também seria melhor de voltar sobre as 
pequenas reglas que são um pouco complicadas, os conectivos 
lógicos, os verbos pronominais... Porque, na verdade, acho que 
a repetição é a base de todo aprendizado.” Com esta resposta, 
principalmente a última frase “a repetição é a base de todo 
aprendizado”  podemos ver a ideologia que orienta a visão desses 
alunos sobre como aprender uma língua, a de que o aprender 
se dá pela repetição. Para os alunos um ensino de qualidade é 
aquele dado a partir da gramática e da repetição, o que permitiria 
a aprendizagem da língua formal, sem uma preocupação com a 
língua no seu funcionamento nas práticas sociais.

Mas como sempre há heterogeneidade nos embates 
ideológicos, no conjunto das respostas dos alunos, encontramos 
um aluno que relacionava o aprender uma língua com a vida 
social. Vejamos a resposta dada para a pergunta 3:

Sujeito 7:
Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu não sabia nenhum 

palavra em português, até mesmo “Bom dia”. Estava horrível, 
não conseguia a entender pessoa falar.

Mas agora estou bem melhor, eu consigo entender quase 
tudo, não preciso que as pessoas falam divagar.

Ano que vem, eu vou fazer química, preciso aprender palavras, 
noção a respeito da química. Eu já comprei um dicionário de 
química, eu vou ler livros de química, sobre ciência em geral.

7 - O francês, para os haitianos é sempre uma segunda língua, apesar de ser a língua ofi cial do Haiti. Eles a aprendem na escola. A língua materna é o Crioulo haitiano.  
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Eu tenho mais difi culdade para falar, algumas palavras 
são difíceis a pronunciar. É por isso que eu aprendo bastante 
músicas brasileiras.

Agora eu faço parte de uma banda brasileira, ontem á noite 
eu cantei uma música do Kid Abelha, “Lagrimas e chuva”. Eu 
gosto muito de cantar.

Na escrita, eu tenho difi culdade com acentos, como eu 
sou imaginativo eu não tenho mais difi culdade para escrever. 
Sem exagerar, eu acho que vou conseguir falar bem a língua 
portuguesa, com meu esforço e a ajuda dos professores. Sim, 
perfeitamente mesmo. Quem sabe, eu poderia escrever um 
livro, sobre minha vida no Brasil, em português!

O aluno, ao dizer que estudará química no próximo semestre 
e para aprender o vocabulário já comprou um dicionário e está 
procurando ler livros de ciência e química para se interar do 
modo como se fala no ensino desta ciência em português, 
mostra que está interessado em aprimorar o seu português por 
meio da relação com algo que ele tenha interesse, no caso a 
química. Esta relação é reafi rmada por outro trecho da resposta 
no qual o aluno afi rma que tem difi culdade em pronunciar 
algumas palavras, mas ele está resolvendo esta difi culdade 
aprendendo músicas brasileiras e fazendo parte de uma banda, 
ou seja, o aprendizado da língua está vinculado às relações que 
são parte de sua vida social, o que colabora para a confi guração 
de uma identidade específi ca em língua portuguesa.

Apenas quando o aluno vai falar sobre como é a sua escrita, 
ele toca em um aspecto formal da língua: a acentuação. Porém, 
esse comentário mais formal, que mostra uma marca de uma 
educação linguística mais voltada para a aprendizagem formal 
da língua, é quebrado pelo comentário que vem logo a seguir: 
“como eu sou imaginativa eu não tenho difi culdades para 
aprender”. Ou seja, a questão ortográfi ca não é um problema 
para o aluno já que ele é imaginativo. Há aí uma quebra da 
barreira que a estrutura formal da língua cria para muitos 
alunos de L2. A gramática, a ortografi a da língua estrangeira 
não é vista como um problema para esse aluno no momento 
da escrita, porque ele consegue vencê-lo com outros recursos, 
como a sua imaginação e sua vivência da língua.

Colocando em comparação a resposta dada pelo sujeito 
7 com as dadas pelos outros sujeitos, vemos uma grande 
diferença em relação ao que consideram como língua e o que é 
relevante para o ensino de uma segunda língua. Para o sujeito 
7, fi ca evidente que a língua é parte da vida e que ela deve 
ser aprendida como um recurso que não tem uma função por 
si só, mas que abre o caminho para outras práticas sociais de 
oralidade e letramento, já que a língua serve para aprender a 
cantar, serve para ler livros de seu interesse e pode servir até 
para relatar em um livro a sua vivência no Brasil. Os relatos dos 
outros alunos focados na parte estrutural da língua apagam os 
aspectos sociais e culturais relacionados ao que é uma língua e 
como se aprende esta língua para enfocá-la como se ela fosse 
um sistema isolado identifi cado com a gramática e com uma 
variedade padrão.

Nesse confronto de posições entre alunos estava a posição 
dos professores que, embora direcionando o curso para uma 
visão social da linguagem, tinham de administrar os desejos 
dos alunos do que eles consideravam como um conhecimento 
formal dessa língua. Em muitos momentos em sala de aula 
houve debates sobre as concepções de língua que subjaziam 
ao programa e às práticas realizadas em sala de aula, onde os 
professores tinham de justifi car a sua abordagem voltada para 
os usos da língua e para a aprendizagem de diferentes gêneros 
discursivos, com um direcionamento especial para atividades 
de leitura e escrita.

Embora a maioria dos alunos tenham se posicionado ao 
lado dos primeiros denunciando a falta de uma aprendizagem 
do “português formal” em sala de aula, alguns se posicionaram 
ao lado do segundo que não só compreendeu a proposta do 
curso, como também passou a compreender a sua aprendizagem 
de língua como algo relacionado a sua vida na sociedade 
brasileira. Não interessa aqui, afi rmar que os primeiros estavam 
equivocados e os segundos estavam corretos, nem afi rmar que 
os professores estavam no rumo certo e os alunos no rumo 
errado, reproduzindo o que ocorre no debate sobre a variedade 
padrão da língua em que uns estão certos e outros não estão. 

Cabe compreender como nesse funcionamento social da sala 
de aula são confrontadas diferentes posições que estão vinculadas 
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a ideologias presentes no imaginário da linguística como ciência - 
mas também no senso comum dos falantes de certas línguas que 
foram construídas ao longo da história como línguas padronizadas 
- como parte de um confl ito social em curso.

4. À  guisa de conclusão

Nesse sentido, as visões mostradas nos dados ilustram 
não somente concepções de senso comum acerca do que é a 
linguagem e de como se dá a sua aprendizagem, mas também 
acabam por refl etir diferentes formas de analisar a língua que 
continuam em confl ito na sociedade e no campo dos estudos da 
linguagem nos dias de hoje. Milroy (2011, p. 58) destaca que 
um efeito da padronização linguística é a construção da ideia de 
que uma determinada língua é correta, nessa ideologia algumas 
formas da língua são consideradas corretas e outras erradas.  

Essa ideologia é naturalizada com um apelo à ideia de um 
senso comum que implica que qualquer debate sobre a questão 
é supérfl uo. Mas para Milroy (2011),  essa ideologia de senso 
comum também está vinculada a forma como no processo de 
construção das ciências da linguagem na obra de Saussure ou 
de Chomsky, houve um processo de idealização na construção 
de uma língua como língua ideal que seria submetida à análise. 
Para o autor, no entanto, nem mesmo a sociolinguística 
laboviana que questionava a visão de uma língua unitária 
chegou a colocar em questão de fato a ideologia do padrão, 
ao pressupor uma equivalência entre as diferentes variedades 
linguísticas, e ao não investigar de forma sistemática o processo 
de padronização vinculado à questão da legitimação.

Para a maioria dos alunos haitianos, a ideologia linguística 
de que a língua a ser aprendida é a variedade padrão contrastava 
claramente com a visão da última aluna e com a visão dos 
professores acerca do que é a linguagem e de como se deve 
aprendê-la, na qual se evidenciava uma visão de língua como 
um recurso para interagir e viver em sociedade. Milroy (2011) 
destaca a necessidade de um movimento dentro do campo dos 
estudos da linguagem que pudesse justamente trazer para esse 
campo de estudos uma visão de língua que destacasse o seu 
funcionamento como um recurso para os falantes, ecoando 

a visão de Hymes (1996, p. 60 [1976]) que propõe para a 
sociolinguística um conhecimento dos caminhos pelos quais 
a linguagem é organizada como um problema e um recurso 
humano.

Isso não implica em ignorar o funcionamento da linguagem 
padrão, mas em compreendê-la a partir do seu funcionamento 
ideológico em sala de aula como parte de visões disseminadas 
sobre a língua que podem e devem ser debatidas e confrontadas. 
Essa tarefa parece ainda estar na ordem do dia não só para a 
sociolinguística, mas também para os professores de línguas, 
aos quais cabe o enfrentamento dos confl itos, a compreensão 
das divergências e das convergências e uma atuação ativa no 
sentido de colocar em jogo em sala de aula não só diferentes 
e múltiplas variedades de uma língua, mas também diferentes 
visões acerca do funcionamento da linguagem. Ao fazer isso 
seria possível descentrar o processo de aprendizagem de 
línguas de apenas “uma” para os múltiplos funcionamentos 
dessa língua e ao mesmo tempo descentrar a visão dos alunos 
que existe apenas uma língua legítima, mostrando como os 
processos de legitimação são o produto da história das línguas 
e de seu funcionamento social.  
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Resumo

Este trabalho, resultado de Dissertação de Mestrado, focaliza 
algumas práticas de leitura de homens e mulheres do campo nos 
diferentes espaços de seu cotidiano, pretendendo, identifi car 
e discutir possíveis fatores que confi guram, determinam e 
diferenciam tais práticas, entre eles fatores como religiosidade, 
militância, gênero e escolaridade. A investigação foi realizada 
entre 2007 e 2008, com homens e mulheres do Assentamento 
Paulo Freire, localizado no município de Mucuri, na região 
do Extremo Sul da Bahia. A escolha dos sujeitos de pesquisa 
observou os critérios de: distintos níveis de escolarização e 
faixa etária (acima de 15 anos); desempenho ou não de função 
política no MST; algum vínculo com a terra na comunidade 
pesquisada. Os dados indicaram uma riqueza de práticas de 
leitura vivenciadas pelos investigados, especialmente no que se 
refere à leitura de jornais, livros e revistas. Os resultados ainda 
revelaram a presença de variados tipos de materiais escritos 
em suas residências, como livros de teoria, poesias, romances, 
jornais, dicionários etc, o que nos permitiu afi rmar que, 
muitos fatores infl uenciam as práticas de leitura dos sujeitos 
da pesquisa, tais como nível de escolaridade, religiosidade, 
militância dentre outros.

Palavras-chave

Práticas de leitura; homens e mulheres; assentamento de 
reforma agrária. 

Resumen

Este trabajo, fruto de la tesis de Maestría, se centra en 
algunas prácticas de la lectura de los hombres y mujeres del 
campo en diferentes áreas de su vida cotidiana, con el objetivo 
de identifi car y discutir los posibles factores de esa forma, 
determinar y diferenciar estas prácticas, incluyendo factores 
tales como la religiosidad, la militancia , el sexo y la educación. 
El estudio se realizó entre 2007 y 2008, con hombres y mujeres 
del asentamiento Paulo Freire, el municipio de Mucuri, 
en el extremo sur de Bahía. La elección de los sujetos de la 
investigación observaron los siguientes criterios: niveles de 
escolaridad y la edad (mayor de 15 años), el rendimiento o no la 
función política del MST, un enlace a la tierra en la comunidad 
estudiada. Los datos indicaron una gran cantidad de prácticas 
de lectura investigados por la experiencia, sobre todo cuando se 
trata de la lectura de periódicos, libros y revistas. Los resultados 
también revelaron la presencia de varios tipos de materiales 
escritos en sus hogares, tales como libros, teoría, poesía, 
novelas, periódicos, diccionarios etc, que nos permitieron decir 
quemuchos factores infl uyen en las prácticas de lectura de los 
sujetos de investigación,tales como el nivel de la educación, la 
religiosidad, la militancia, entre otros.

Palabras clave

Prácticas de lectura; hombres y mujeres; asentamiento de 
la reforma agraria.
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Introdução

Este trabalho, resultado de Dissertação de Mestrado2, 
focaliza algumas práticas de leitura de homens e mulheres do 
campo nos diferentes espaços de seu cotidiano, pretendendo, 
identifi car e discutir possíveis fatores que confi guram, 
determinam e diferenciam tais práticas, entre eles fatores como 
religiosidade, militância, gênero e escolaridade. A investigação 
foi realizada entre 2007 e 2008, com homens e mulheres do 
Assentamento Paulo Freire, localizado no município de 
Mucuri, na região do Extremo Sul da Bahia A escolha dos 
sujeitos de pesquisa observou os critérios de: distintos níveis 
de escolarização e faixa etária (acima de 15 anos); desempenho 
ou não de função política no MST; algum vínculo com a 
terra na comunidade pesquisada. Os dados indicaram uma 
riqueza de práticas de leitura vivenciadas pelos investigados, 
especialmente no que se refere à leitura de jornais, livros e 
revistas. Os resultados ainda revelaram a presença de variados 
tipos de materiais escritos em suas residências, como livros de 
teoria, poesias, romances, jornais, dicionários etc, o que nos 
permitiu afi rmar que, muitos fatores infl uenciam as práticas de 
leitura dos sujeitos da pesquisa, tais como nível de escolaridade, 
religiosidade, militância dentre outros.  

Do conceito de práticas de leitura e de leitura neste estudo

Entendemos, aqui que o vocábulo prática “não signifi ca 
aprender a fazer algo por repetição, nem tampouco uma 
atividade típica, comum” (TERZI, 2001, p.160). As práticas de 
leitura compreendidas são modos culturais, políticos e sociais 
de utilização da leitura, ou seja, são o que as pessoas fazem com 
a leitura e o que essas práticas fazem com elas. Compreendemos 
que essas práticas envolvem valores, atitudes, sentimentos e 
relações sociais. E que os usos da leitura dependem sempre 
dos contextos em que se desenvolvem, dos objetivos práticos 

a que respondem, dos valores e signifi cados ideológicos nela 
envolvidos. (RIBEIRO, 2001).

A expressão práticas de leitura aqui utilizada assinala 
uma disposição de lidar com a leitura em seu evento concreto, 
desenvolvida por leitores (as) reais, e colocada no interior dos 
processos responsáveis por sua heterogeneidade e variação.  Nesse 
sentido, “esse modo de lidar com a leitura dá continuidade à tradição 
- predominantemente sociológica - de estudos sobre o tema na área 
das ciências sociais”. (GALVÃO; BATISTA, 2005, p.13)

Neste sentido, a expressão práticas de leitura marca o esforço 
de conferir aos estudos sobre esta temática, “uma dimensão 
interdisciplinar e uma intensa incorporação, pelas ciências 
sociais, dos resultados, métodos e perspectivas de diferentes 
disciplinas”, nas palavras de Galvão e Batista (2005, p.13).

A expressão práticas de leitura nesta investigação refere-
se, igualmente, às condições sócio-antropológicas de leitura 
vivenciadas pelo leitor ou leitora. Isso signifi ca dizer quem lê 
o que lê, para que lê, quando lê, onde lê e em que condições 
sócio-históricas e socioculturais tais práticas ocorrem. Por isso, 
a expressão “prática de leitura” pode signifi car um conjunto 
de atos que se manifestam de diversas maneiras. Em outras 
palavras, este estudo com trabalhadores/as do campo, homens 
e mulheres Sem Terra, tem a pretensão de problematizar a 
leitura, considerando as signifi cações plurais produzidas pelos 
(as) leitores (as) no contato com os textos. 

Do conceito de campo neste estudo

Nas informações ofi ciais acerca de aspectos gerais do 
Brasil, a população rural consta apenas como estatística. São 
cifras de uma população deslembrada. Como bem enfatizam 
Fernandes et al (1998, p.12), “são apenas quantidades ou, 
no máximo referências marginais e pejorativas. É como se a 
diferenciação entre o rural e o urbano não fi zesse mais sentido, 
uma vez que a morte do primeiro já estaria anunciada”. 

2 - Trabalho originalmente intitulado PRÁTICAS DE LEITURA DE HOMENS E MULHERES DO CAMPO: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO NO 
ASSENTAMENTO PAULO FREIRE – BAHIA, sob a orientação da profª. Drª Inês Assunção de Castro Teixeira e co-orientação da profª. Drª. Maria Isabel 
Antunes-Rocha do Programa de Pós-Graduação em Educação: Conhecimento e Inclusão Social  da Faculdade de Educação/UFMG.
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Os movimentos sociais do campo, a exemplo do MST, têm 
tentado reverter essa lógica apontada pelos autores supracitados, 
e lutado para revitalizar o campo, reivindicando que, sejam 
criadas possibilidades de vida digna nesse espaço. Eles têm 
lutado na perspectiva da transformação do campo num lugar 
de se viver com qualidade de vida e, principalmente tentado 
romper com o estereótipo sobre as pessoas que moram fora dos 
domínios geográfi cos urbanos arraigados na sociedade.

Em se tratando do debate atual sobre o campo, é importante 
realçar que a novidade trazida pelos movimentos sociais, a 
partir de meados da década de 90, são as concepções de campo 
e de camponês, que vêm sustentando as propostas atuais. O 
camponês, nesse prisma, não é visto como um sujeito atrasado 
e arcaico, mas como um sujeito com identidade marcada por 
uma experiência cultural singular. (SOUZA; SANTOS, 2007) 

O campo de que falamos não é o campo do agronegócio, 
da propriedade de um dono só, mas o campo da agricultura 
camponesa. É o campo organizado, que luta por escola do/
no campo, por melhores condições de vida, que luta contra 
a plantação desenfreada do eucalipto, contra os alimentos 
transgênicos. O campo aqui enfatizado é um espaço de 
resistência.

 
O que os (as) assentados (as) leem

Os homens e as mulheres do campo, como os das cidades, 
são seres de leitura: leitores e leitoras das coisas da natureza, da 
terra. São leitores do mundo em sua essência. Mas o estudo foi 
em busca de outra questão: seriam eles e elas além de leitores/
as do mundo também leitores (as) da palavra escrita? Quais 
seriam suas práticas de leitura?

Perguntamos aos sujeitos que entrevistamos o que costumam 
ler no cotidiano de suas vidas, que atividades realizam dentro 
e fora do assentamento onde a leitura se faz importante. Com 

estas perguntas, as práticas de leitura destes sujeitos vieram à 
tona, emaranhadas com suas leituras de mundo, mais intuitiva, 
mais vivencial, mais existencializada, menos intelectualizada. 

Mediante tais indagações e, considerando a leitura como 
uma ação deliberada, utilizando ou produzindo materiais 
escritos, exercida em diferentes portadores de textos, das mais 
variadas formas, nos mais diversifi cados contextos, deparamo-
nos com uma diversidade de situações onde a leitura se faz 
presente, mesmo que em alguns momentos os sujeitos não as 
percebam como tal.

Quanto aos materiais escritos que os sujeitos entrevistados 
costumam ler no dia-a-dia3 observamos que, no geral, sem 
considerar quaisquer fatores, os cinco portadores de textos mais 
citados foram: Bíblia e outros livros sagrados ou religiosos 
(55,3%); boletins, cartilhas e outros materiais do MST (44,7%); 
livros didáticos/cartilhas escolares (40,4%); contas de luz 
(38,3%) e rótulos e embalagens e apostilas de cursos (34%). 

Os índices acima apresentados, de um lado reiteram os dados 
da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (2007) que, apontou a 
Bíblia com 45% de incidência e os livros didáticos, com 34%, 
como os dois gêneros textuais mais lidos pelos brasileiros. De 
outro, divergem dos mesmos, visto que, segundo a referida 
pesquisa, o terceiro portador mais lido entre os brasileiros em 
geral é o romance, enquanto entre os assentados do MST que 
pesquisamos foram os boletins, cartilhas e outros materiais 
deste Movimento4.

Analisando os cinco portadores mais lidos pelos sujeitos, 
constata-se a presença de diferentes dimensões da vida social 
e do assentamento presentes nas leituras realizadas: religiosa, 
política, social e escolar, sendo que, a de cunho religioso pode 
ser compreendida pela forte presença deste elemento em suas 
matrizes culturais e nos processos sócio-históricos da história 
social brasileira, tanto no campo quanto nas cidades, na vida 
urbana, embora em diferentes confi gurações e distintos pesos, 

3 - Neste quesito, como em vários outros do questionário e das respectivas tabulações e freqüência de respostas, o informante podia indicar mais de uma opção, 
razão pela qual os totais de resposta ultrapassam o número de entrevistados.
4 - Quanto ao fato de ser a Bíblia o material escrito mais lido entre os camponeses, parece ser algo de longa data e comum a outros países e épocas. Segundo 
pesquisa datada de 1790 na França, sobre representações de leituras camponesas, os entrevistados em sua maioria, ao responderem a um questionário a este 
respeito, diziam que o livro do povo camponês é antes de tudo religioso. (CHARTIER, 2004)
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variando conforme os grupos sociais, a origem de classe, os 
índices de escolaridade entre outros fatores.

Esses dados revelam que, os materiais escritos mais lidos 
são também os de mais fácil acesso no Assentamento: os 
livros didáticos são conseguidos através da escola, chegam 
por meio dos fi lhos que estudam. O mesmo se dá em relação 
aos boletins e cartilhas do MST e apostilas diversas, pois 
estes são doados, disponibilizados nos espaços dos quais os 
assentados fazem parte, dentre eles os cursos de formação, 
assembleias, caminhadas/marchas do Movimento etc. Quanto 
à presença da Bíblia, como o portador mais lido, confi rma o 
índice dos 76,6% de sujeitos que participam de reuniões da 
igreja com frequência ao responderem de sua participação em 
espaços coletivos. Vale ressaltar que, as letras de músicas que 
27,6% revelam ler, se referem tanto a hinos da igreja, como às 
canções do MST. 

Conclui-se que, os sujeitos apresentam práticas de leituras 
diversifi cadas, têm contato com variados tipos de textos escritos, 
de distintos domínios: informativos, poéticos, religiosos, 
políticos, escolares, domésticos etc. 

Tipos de leituras e gênero

Mediante cruzamento dos fatores de gênero com os tipos 
de portadores de leitura, foram encontrados os índices abaixo.

Quanto às mulheres os principais portadores de textos ou 
os mais lidos são: Bíblia, livros sagrados ou religiosos (61,4%); 
os rótulos e embalagens (49,9%); livros didáticos (42,2%); 
boletins, cartilhas, materiais do MST, bulas de remédios, letras 
de música, revistas (34,5%); receitas de médicos e de remédios 
ou chás para a doença e a saúde, remédios para a lavoura e 
contas de luz com 38,4% e textos avulsos e textos/atividades/
provas de fi lhos/irmãos/alunos (30,7%).

Os dados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (2007) 
também constam que o material mais lido pelas mulheres é 

a Bíblia (49%), seguida dos romances. Cabe ressaltar que as 
mulheres do campo têm como trabalho principal as atividades 
domésticas, combinadas ora com o trabalho agrícola, ou com 
atividades de serviços gerais/merendeira.

As leituras que as mulheres indicaram permitem algumas 
conclusões, dentre elas: 

a. Cabe quase exclusivamente às mulheres, ajudar nas 
tarefas dos fi lhos, dar conta de acompanhar a saúde da 
família e dos produtos que se consome dentro de casa;

b. Dos 12,7% que declararam não possuir nenhuma 
prática religiosa a maioria é de homens. As mulheres 
são 2,1%. Isso indica que elas têm práticas religiosas 
cinco vezes mais do que os homens.  

c. As leituras das mulheres não se limitam ao alimentar 
dos desejos, fantasias. Também fi guram no seu 
cotidiano a leitura de materiais de formação política. 
Supomos que, tais leituras se devem a sua participação 
nos espaços coletivos de caráter mais político. A 
este respeito, 77,6% afi rmam participar de reuniões, 
encontros e assembleias do MST no assentamento; 
72,9% afi rmam participar de reuniões, congressos, 
marchas, passeatas fora do assentamento; 30,7% dizem 
participar de sessões da Câmara de Vereadores e de 
seminários de formação política e 19,4% de reuniões 
de partido político;

d. Outra suposição é de que essas leituras podem ser 
infl uenciadas não somente pela condição de gênero 
da entrevistada, mas também por seu nível de 
escolaridade.

 Quanto aos portadores de textos lidos pelos homens 
encontramos os seguintes tipos e respectivos percentuais relativos 
a cada um deles:5 boletins, cartilhas, materiais do MST com 57,1%; 
Bíblia, livros sagrados ou religiosos e apostilas com 47,6%; livros 
didáticos/cartilhas, jornal e contas de luz com 38% etc.

As incidências acima apresentadas confi rmam que, a 

5 - Reiteramos que, os subconjuntos nos quais agrupamos os variados tipos de portadores de textos foram constituídos não pela natureza dos mesmos, mas de 
acordo com a incidência encontrada. Ou seja, cada um dos portadores agrupados em um único subconjunto nele está localizado pelo fato de ter apresentado o 
mesmo índice de freqüência que os demais do subconjunto e não por sua natureza. 
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suposição de que as leituras feitas por homens diferem das 
realizadas pelas mulheres em alguns aspectos:

a. Enquanto o portador mais lido pelos homens se insere 
no campo político (os boletins, cartilhas e materiais 
do MST), o mais lido pelas mulheres enquadra-se no 
campo religioso, mais especifi camente, a Bíblia; 

b. Se compararmos a quantidade de portadores de textos 
lidos pelos homens e pelas mulheres, distintamente, 
com frequência acima de 10%, constata-se que, as 
mulheres leem uma variedade maior de gêneros, 31 ao 
todo, enquanto os homens leem 26;

c. A maioria das leituras que, tanto homens como 
mulheres realizam, aponta para o atendimento de 
necessidades pragmáticas. Trata-se de resolver 
problemas do cotidiano, seja para ajudar os fi lhos nas 
tarefas escolares, seja para ler uma ata, um rótulo etc. 

d. Enquanto os três portadores de textos mais lidos pelos 
homens se situam predominantemente nos campos da 
formação política e da informação, os das mulheres 
estão nos campos religioso, doméstico e da formação 
escolar. Esses dados se aproximam dos índices obtidos 
na pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (2007) que, 
registraram como os três portadores mais lidos pelos 
homens sendo os livros de História, de Política e das 
Ciências Sociais, bem como a Bíblia e livros didáticos.

e.  Os textos de atividades/provas dos fi lhos, irmãos, 
alunos aparecem com 19% de frequência nas respostas 
dos homens, enquanto representam 30,7%, o que deve 
estar associado a questões e processos relativos à 
divisão sexual do trabalho que demarca as atividades do 
lar e do cuidado dos fi lhos como da ordem do feminino 
ainda nos dias atuais, apesar das visíveis mudanças a 
este respeito;

f. As mulheres também leem mais portadores de textos 
em suportes como aparelho celular e computador. 
26,8% delas disseram que, leem mensagens no celular/
torpedos contra 23,8% dos homens; 11,5% das mulheres 
dizem ler sítios ou páginas na internet, enquanto 
nenhum homem revelou tal prática.  Esse dado além 
de indicar que práticas de leitura vinculadas às novas 
tecnologias como computador e aparelho celular são 

uma realidade também no contexto do campo, mesmo 
que em menor grau e amplitude do que nas cidades.

g. De uma maneira geral, os percentuais e tipos de 
portadores de textos encontrados nas práticas de 
leitura das mulheres e homens investigados apontam 
para a existência de tipos de leitura e portadores 
considerados, principalmente pela academia, pelos 
contextos escolares como sendo de baixo prestígio ou 
pouco legítimas, mas não é possível negar a existência 
dessa prática, em menor ou maior grau, com maior ou 
menor diversidade e qualidade de portadores de textos. 

De outra parte, Chartier (1999) salienta que, determinadas 
leituras, ainda que não tenham uma referência e importância 
signifi cativa, podem transformar a visão do mundo, infl uindo 
nas maneiras de agir e pensar das pessoas. Isso é perceptível 
nas falas dos sujeitos pesquisados, quando dizem que as leituras 
que realizam fazem com que se sintam mais fortalecidos, mais 
informados, mais gente. Nesse sentido, e, para, além disso, é 
preciso considerar que, as leituras não podem ser julgadas pela 
sua aparente força de expressividade ou de inexpressividade, 
por sua maior ou menor legitimação e valorização social, mas 
pelos signifi cados atribuídos a elas por quem as pratica.

Tipos de leituras e práticas religiosas

No que se refere a possíveis infl uências ou relações entre 
as crenças e práticas religiosas dos sujeitos e suas práticas de 
leituras em seu dia-a-dia, no grupo dos 47 sujeitos da pesquisa, 
55,3% identifi caram-se como católicos, 31,9% como evangélicos 
e 12,7% disseram não possuir nenhuma religião/prática religiosa. 

Algumas considerações sobre o que os entrevistados 
costumam ler no dia-a-dia, observando-se o fator prática 
religiosa temos:

a. Em se tratando de quantidade de gêneros textuais apontados 
pelo grupo, os católicos são os que lêem uma maior 
variedade de textos, 27 ao todo. Os evangélicos e os que 
não têm prática religiosa apresentam a mesma quantidade 
de gêneros lidos, qual seja, 25 (vinte e cinco) casos;
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b. Os três grupos leem a Bíblia, mas com frequências 
distintas. Tanto evangélicos quanto católicos tem a 
Bíblia como o portador de texto mais lido. A diferença 
está nos percentuais apresentados. Enquanto 79,9% 
dos evangélicos dizem ler a Bíblia, entre os católicos 
estes índices caem para 46%. E os que não possuem 
nenhuma prática religiosa também disseram que leem 
a Bíblia, num total de 33%. Uma ressalva, ao lado 
da Bíblia, para os católicos aparecem os materiais do 
MST como o portador de texto mais lido, ambos com a 
mesma frequência, de 46%. 

c. O fato da Bíblia e dos materiais do MST aparecerem 
em primeiro lugar entre os católicos se justifi ca porque 
dos 26, 14 ocupam alguma função política no MST 
(53,8%). Os evangélicos representam 6,6% e os sem 
nenhuma prática religiosa 33,3%. Assim, observa-
se que, a participação política efetiva nas instâncias 
organizativas do Movimento/Assentamento se dá, 
predominantemente entre os católicos.

d. As práticas de leitura se assemelham em muitos 
aspectos, mas se diferem em outros nestes três 
subgrupos. Enquanto os dois portadores mais lidos 
pelos católicos estão no campo político e religioso, os 
dos evangélicos se situam somente no segundo. E entre 
os que não têm práticas religiosas, predominam os de 
cunho político e de formação escolar.

e. Quanto ao aspecto de quem lê mais e o quê se lê temos 
que: 1) os que não têm prática religiosa leem mais que os 
dois outros subgrupos, sendo que costumam ler 12 tipos de 
portadores de textos, dentre eles: poesia, livros de literatura/
romances, livros técnicos, de teoria, de ensaio, calendários/
folhinhas, livros didáticos, cartas/bilhetes, faturas etc. 2) os 
evangélicos leem mais do que os demais grupos 10 tipos 
de portadores, dentre eles: Bíblia, letras de músicas (estas 
neste contexto se referem aos hinos cantados na igreja), 
apostilas, mensagens no celular/torpedos, textos avulsos, 
propagandas de vários tipos; 3) os católicos leem mais que 
os outros grupos somente 02 portadores: textos/atividades/
provas de fi lhos/irmãos/alunos e receitas de médicos e de 
remédios, remédios para a lavoura. 

Esses dados mostram ao mesmo tempo a dispersão acerca 
dos portadores lidos pelos três subgrupos e ao mesmo tempo a 
concentração, a preponderância de cada um.     

Quando estabelecemos comparação entre a preponderância 
de cada um, encontraremos que os que não têm nenhuma prática 
religiosa fazem mais leituras voltadas para o aprimoramento 
de conhecimento, leituras para a refl exão política e pedagógica 
(33,2% dos sujeitos desse grupo são estudantes do ensino 
superior), para a fruição e também voltadas para a resolução 
de situações do cotidiano. Já os portadores lidos com maior 
incidência pelos evangélicos se voltam para a dimensão 
religiosa em primeiro plano e depois para o atendimento 
de necessidades pragmáticas do cotidiano. Em tratando dos 
católicos, os portadores lidos por este subgrupo situam no 
atendimento às necessidades práticas do cotidiano, enfatizando 
que dentre os três, os índices apontam ser o subgrupo que mais 
acompanha as atividades e provas realizadas pelos fi lhos. Em 
se tratando do que os três grupos leem de diferente6, um em 
relação aos outros, constatamos que são os católicos que leem 
com mais incidência a maior variedade de portadores de textos.

Tipos de leituras e nível de escolaridade

Tanto no discurso do senso comum quanto na literatura 
especializada, a escolarização tem sido considerada uma 
condição fundamental para que as pessoas possam participar 
plenamente das sociedades letradas. Neste sentido, procuramos 
conhecer os níveis de escolaridade dos entrevistados com 
o intuito de examinar possíveis variações de suas práticas 
de leitura conforme sua escolaridade, ou seja, fi zemos um 
cruzamento entre estes dois fatores:

A este respeito ressaltamos que, os entrevistados possuem os 
seguintes níveis de instrução escolar: 06 não possuem nenhuma 
instrução, embora saibam ler; 06 fi zeram algumas séries iniciais 
do Ensino Fundamental, mas não o completaram; 05 possuem 
as quatro primeiras séries do Ensino Fundamental completas; 
12 cursaram de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental, mas não o 

6 - Aqui foram considerados todos os portadores de textos que os sujeitos disseram ler no dia-a-dia, mesmo aqueles com ocorrência inferior a 10%.
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completaram; 01 cursou de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental 
completo: 02 possuem o Ensino Médio Incompleto; 06 fi zeram 
o Ensino Médio Completo; 08 têm Curso Superior Incompleto 
e 01 possui Ensino Superior Completo.

Ao analisarmos o nível de escolaridade e os portadores 
de textos que os sujeitos entrevistados dizem ler, algumas 
constatações foram feitas:

a. Os portadores de textos mais lidos permanecem os 
mesmos, independentemente do grau de instrução 
escolar, mudando apenas os percentuais em cada 
subgrupo. Deste modo, a Bíblia aparece em 7 dos 8 
subgrupos, com índices que variam de 41,6% a 100%; 
os livros didáticos aparecem em 06 subgrupos, com 
índices que variam entre 33,3% e 100%; as apostilas 
de cursos com índices entre 20% e 100% despontam 
também em seis grupos, como as cartas/bilhetes com 
percentuais entre 16,6% e 100%.

b. Os grupos que leem a maior variedade de portadores 
de textos são o do Ensino Médio Completo e os do 
Ensino Superior Incompleto: o primeiro com 37 e o 
segundo com 38 diferentes portadores de textos. Esta 
constatação permite-nos pensar que quanto maior o 
nível de escolaridade das pessoas, maior a variedade de 
textos que elas leem, fato que se reitera a possibilidade 
de a escola oferecer aos educandos mais contato com 
diversos tipos de portadores de texto e de leitura;

c.  A leitura de livros técnicos, de teoria, é mais 
comum entre os sujeitos que possuem maior nível de 
escolaridade, em especial os que concluíram o Ensino 
Médio (33,3%) e os que estão cursando o Ensino 
Superior (62,5%). A prática de leitura de livros técnicos 
é citada ainda por 16,6% dos que possuem o Ensino 
Fundamental I, conduzindo-nos a pensar que pessoas 
com baixo grau de escolaridade estão tendo acesso a 
esta prática no assentamento.

d. A leitura de livros de literatura/romances está 
circunscrita àqueles que possuem níveis mais altos de 
escolaridade: 33,3% dos que já concluíram o Ensino 
Médio e 75% dos que cursam o Ensino Superior; 

e. A leitura de poesia aparece em 5 dos 9 subgrupos como 
sendo uma prática cotidiana, mas há uma predominância 

de percentuais no Ensino Médio concluído (33,3%) 
ou cursando (50%) e no Ensino Superior Incompleto 
cursando (37,5%). 

f. Os portadores de texto mais lidos pelos que possuem 
menores níveis de escolaridade (nenhuma instrução 
escolar até Ensino Fundamental I Completo) são 
aqueles diretamente ligados ao contexto doméstico e 
à resolução de situações práticas no cotidiano, contas 
diversas, por exemplo. Ressalta-se, porém que, entre 
esse grupo encontramos os que dizem ler: boletins, 
cartilhas e materiais do MST, a Bíblia, livros didáticos, 
poesias etc. 

Destaca-se, ainda, que os índices encontrados reiteram os da 
pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (2007), pois demonstram 
progressiva valorização da leitura à medida que avança a 
escolarização dos entrevistados. Em todos os suportes (livro, 
revista, jornal e internet) o Ensino Superior aparece com um 
índice maior de leitura. Isto é, os entrevistados com esse nível 
de ensino leem muito mais que a média dos assentados/as tanto 
livros técnicos (35%), quanto obras sobre História, Política 
e Ciências Sociais (37%), quanto a ensaios e Humanidades 
(15%), Biografi as (30%) e usam muito mais a internet (31%). 

Quanto à prática de leitura de mensagens no celular/torpedo 
chamou-nos a atenção pela sua presença signifi cativa entre os 
sujeitos, variando entre 16,6% e 50% em alguns grupos, a partir 
dos que possuem as séries iniciais do Ensino Fundamental 
incompleto. 

Tomando as incidências relativas a cada um dos subgrupos 
especifi camente, algumas evidências devem ser também 
registradas:

Quanto ao subgrupo dos que leem um menor número 
de portadores de textos no cotidiano (26 ao todo), apresenta 
algumas particularidades: a) O único sujeito deste grupo 
que teve acesso à escola frequentou-a por apenas 30 dias; b) 
Ainda, é neste grupo que está concentrado 26,6% dos que 
trabalham exclusivamente com a agricultura; c) Nenhum dos 
entrevistados deste agrupamento estuda atualmente; e d) todos, 
sem uma única exceção, tiveram/têm pais e mães que eram/são 
analfabetos absolutos. 
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Uma justifi cativa para a importância da leitura neste 
subgrupo pode estar na razão de 33,3% ocupar função política 
no MST. Nesta função, desempenham tarefas que, segundo 
eles, exigem a leitura de materiais escritos.

Sobre o Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries) incompleto: Uma 
justifi cativa para a variedade de gêneros que este subgrupo costuma 
ler pode ser pelo fato de nele se concentrar 47% dos 17 sujeitos 
da pesquisa que exercem função política no MST. Também faz 
parte deste grupo 01 sujeito que exerce funções junto a um partido 
político. O fato de participar de uma função nas instâncias do 
MST movimenta a necessidade de se realizar muitas e diferentes 
leituras, conforme responderam os entrevistados ao falarem da 
necessidade de leitura por estarem à frente de alguma função no 
MST/Assentamento. Neste caso, o nível de escolaridade não foi o 
fator determinante das práticas realizadas. 

Algumas considerações acerca do grupo de Ensino Superior 
Incompleto - 08 sujeitos ao todo - 50% ocupam função política 
no MST, 50% são evangélicos, 25% são católicos e 25% não têm 
nenhuma prática religiosa, 100% estão estudando atualmente 
fazendo cursos na área de educação, 50% são educadores das 
séries iniciais atuando na atualidade em sala de aula. Assim 
justifi ca tanto a incidência de variedade de portadores lidos, 
como os mesmos se concentrarem entre Bíblia, livros de teoria, 
livros didáticos, romances e poesia. Vários fatores infl uenciam 
as práticas de leitura deste grupo: religiosidade, militância 
política e nível de escolaridade, sendo que o de maior peso é o 
último fator citado.  

Quanto ao Ensino Médio Completo: O equilíbrio entre os 
percentuais dos portadores que aparecem como os mais lidos são: 
Bíblia, letras de músicas e boletins do MST supomos ser devido 
ao perfi l desse grupo: Desses 33,3% são evangélicos e 49,9% são 
católicos. Do total, 33,3% ocupam função política no MST e tem 
ainda os que não ocupam função política (16,6%), mas que dentro 
de casa algum parente ocupa função e possuem uma variedade de 
gêneros os quais os sujeitos desse grupo têm acesso. 

Tipos de leitura e militância política

Dos 47 sujeitos pesquisados, 36,2% ocupam uma função 
política no MST e 63,8% não ocupam nenhuma função política. 
44,7% são homens e 55,3% são mulheres. Entre os que não 
ocupam nenhuma função política as mulheres são maioria: 
63,2%. Mas quando se trata de militância política, as mulheres 
são minoria: 41,1% frente a 58,8% de homens. Os militantes7 
ocupam variados cargos nas instâncias do MST. A leitura dos 
dados nos conduz, dentre outras, às seguintes constatações:

 
1. Enquanto o portador de texto mais lido pelos que 

ocupam função política no MST são os boletins, 
cartilhas e materiais do Movimento (70,5%), o 
mais lido pelos que não o fazem é a Bíblia (63,2%). 

2. Não fi gura dentre os 05 portadores mais lidos pelos 
que ocupam função política no MST materiais 
escritos cujo propósito é resolver situações do 
cotidiano. Já os que não ocupam nenhuma função 
os citados portadores de texto aparecem com forte 
expressividade. 

3. Os que ocupam função política mostram estar 
utilizando outros suportes que não apenas o 
impresso para realizar a leitura. A leitura de 
mensagens no celular/torpedos aparece como o 
segundo portador mais lido por estes. Analisando 
pela dinamicidade que se constitui participar de 
processos de organização política, compreende-se 
que esta prática se faz necessária pela agilidade da 
comunicação. Também os que não ocupam função 
política apresentam esta prática só que com menor 
frequência entre eles: 19,9%.

4. Uma prática apresentada pelos militantes é a leitura 
de Caderno de Anotações. Esta prática é feita 
principalmente pelos sujeitos que apresentam níveis 
de escolaridade mais baixos. Estes usam o caderno 
para fazer anotações referentes ao trabalho da roça, 
da venda de produtos (cosméticos, leite, cacau etc) 

7 - Quando falo de militante, estou me referindo ao assentado/assentada que exerce uma função política em quaisquer das instâncias/setores do MST. É o su-
jeito (homem ou mulher) que participa de forma efetiva de reuniões, negociações, marchas, cursos de formação, assembleias, encontros. Conforme a ocasião, 
situação ou período, ou melhor, quando em cargo de coordenação, o militante representa uma base que o elegeu. 
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da função que exercem junto ao Movimento e ainda, 
para registrar fatos do cotidiano, escrever poesias. 

Conferimos que, os dois grupos têm em comum lerem 20 
portadores de textos dentre eles, a Bíblia, materiais do MST, 
cartas/bilhetes etc.

Pudemos perceber que nos grupos onde existem pessoas 
que ocupam alguma função no MST os dados se ressignifi cam, 
há uma variedade de gêneros textuais mesmo que haja sujeitos 
com baixos nível de instrução escolar. Isto se supõe porque as 
pessoas que ocupam estas funções transitam muito, conforme 
eles têm a oportunidade de conhecer novos lugares, participar 
de eventos onde geralmente existe a necessidade de leitura, têm 
a oportunidade de ouvir palestras sobre temáticas diversas. 

Considerações fi nais

Constatamos que os sujeitos do campo leem, e que estas 
práticas atendem a variados propósitos e que as práticas desses 
homens e mulheres mostram dependência com o contexto 
sócio-histórico-cultural em que estas práticas estão inseridas. 
Isso signifi ca dizer que os sujeitos apresentam práticas de 
leitura diversifi cadas, fazendo os mais diversos usos sociais da 
língua escrita, mesmo que essas práticas sejam em portadores 
que não tenham tanta força cultural para os defensores da 
chamada cultura escrita legítima. 

Os dados nos permitem afi rmar que, muitos fatores 
apresentam relação com as práticas de leitura dos sujeitos 
da pesquisa, sendo que os que têm maior peso são: nível de 
escolaridade, religiosidade e militância. Quanto ao fator 
gênero, não observamos relação que se caracterizasse como 
sendo dessa natureza, visto que as incidências se apresentaram 
pequenas, ora favorecendo homens, ora favorecendo mulheres. 
Apesar dessa não caracterização, ainda são as mulheres que 
aparecem como leitoras fl uentes de romances e de poesias.

Constatamos por fi m que as principais práticas de leitura dos 
sujeitos: leitura da Bíblia e de materiais de formação diversos: 
política, de estudo etc estão ligadas a duas instituições: a igreja 
e ao MST. A primeira pelo vínculo que a maioria estabelece 

com a prática religiosa. A segunda por ser a Organização a que 
estão vinculados e por esta proporcionar o acesso aos materiais 
diversos a que têm posse. 
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Resumo

O presente trabalho, constituído a partir de contribuições 
dos Estudos Culturais em Educação e dos Estudos de Gênero, 
tem como objetivo problematizar algumas questões de gênero e 
sexualidade presentes em discursos de docentes dos Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental sobre comportamentos de alunos e alunas 
entendidos como desviantes de padrões heteronormativos. Dessa 
forma, vale destacar que as questões de gênero e de sexualidade, 
ao serem entendidas e descritas somente como (in)adequadas, 
acabam por produzir identidades de gênero, constituídas por 
características determinadas (Butler,1998). É possível perceber 
que, em muitas situações, descrições sobre as posturas discentes 
são compreendidas como verdadeiras e estáveis, uma vez que a 
linguagem acaba por ser entendida como “natural” (Louro, 1997). 
Assim, é possível dizer que, através da difusão de seus discursos, 
os docentes acabam por constituir o que Rorty (2007), denomina 
como vocabulários, os quais são utilizados como instrumentos 
de governamento e de produção de verdades sobre os sujeitos 
escolares. A partir das análises desenvolvidas, entendemos que os 
discursos docentes apresentam um léxico comum, o qual diferencia 
os comportamentos esperados de alunos e alunas, na expectativa 
que os/as mesmos/as vivenciem masculinidades e feminilidades a 
partir de modelos heteronormativos.

Palavras-chave

Estudos culturais; estudos de gênero; heteronormatividade. 

Abstract

This present research paper, consisted from the 
contributions of Cultural Studies on Education and Gender 
Studies, aims to problematize gender and sexuality questions 
present in the speeches of teachers of the First Years of the 
Elementary School on students’ behaviors understood as 
deviant from heteronormative patterns. In many situations, 
the descriptions about the students are conceived as true and 
stable ones, since the language ends up being perceived as 
“natural” (Louro, 1997). It is also important to refer that 
gender and sexuality questions, when being known and 
described only as (in) adequate, end up producing stable 
gender identities, constituted by determined characteristics. 
Thus, it is possible to state that, through the dissemination 
of their speeches, the teachers end up composing what Rorty 
(2007) denominates as vocabularies, which are utilized as 
instruments for governing and as the production of truths 
on school subjects. Therefore, from the developed analyses, 
we understand that the teachers’ speeches present a common 
lexicon, what differs from behaviors expected of students, in 
the expectation that they themselves experience masculinities 
and femininities from heteronormative models.

Keywords

Cultural studies; gender studies; heteronormativity. 
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Professoras e discursos – considerações iniciais

Não existe a preocupação com o pudor, de preservar 
o próprio corpo, muito menos de fi car mal falada. As 
meninas partem para cima dos meninos, mesmo sem 
saber direito o que fazer com essa vontade. É tudo ou 
nada, o quanto mais, melhor. A única regra do jogo é 
justamente não ter regra. (Professora da Rede Pública 
de Ensino de Porto Alegre). 

Falta de pudor, descuido com a preservação do 
corpo, sexualidade precoce, violência física exacerbada, 
comportamento de menina, exposição do corpo, vocabulário 
vulgar, falta de tolerância, perda de valores, falta de respeito, 
agressão verbal, ameaças e falta de valorização do ser 
humano. Tais palavras constituem o vocabulário utilizado por 
professoras da Rede Pública de Ensino de Porto Alegre (RS), 
para referirem-se ao comportamento de alunas consideradas 
violentas. Contudo, quais razões estariam implicadas na 
construção de discursos docentes como o destacado na epígrafe 
na inicial?

Nessa direção, o presente artigo é constituído a partir 
das contribuições dos Estudos Culturais em Educação e 
dos Estudos de Gênero e tem como objetivo problematizar 
algumas questões acerca da temática gênero e sexualidade 
presentes nos discursos de um grupo de professoras dos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental. Tais discursos constituem-
se a partir da compreensão das professoras a respeito de 
comportamentos apresentados por alunas no ambiente 
escolar e que são considerados violentos e desviantes dos 
padrões heteronormativos. Desse modo, a partir das pesquisas 
desenvolvidas por Santos (2007, p.5), ressaltamos que a 
heteronormatividade (tendo a heterosexualidade como norma) 
constitui “determinados modos de ser que não precisam estar 
ditos de forma explícita, mas que operam em distintas redes 
na cultura (nas relações sociais, nos currículos, nas pedagogias 
culturais). Enfi m, a heterossexualidade está na ordem das coisas”. 
Por conseguinte, a partir da perspectiva heteronormativa, 
determinados comportamentos são naturalmente diferenciados 

entre adequadamente masculinos ou femininos, fato que 
corrobora para a fi xação de determinadas posturas apresentadas 
por alunos e alunas como normais, naturais em relação às 
identidades de gênero masculinas e femininas.

Pode-se perceber que, em muitas situações do cotidiano 
escolar, caracterizações sobre alunos e alunas e, também, sobre 
suas posturas são entendidas como verdadeiras e estáveis, 
uma vez que o vocabulário utilizado para descrever os/as 
mesmos/as, acaba por ser percebido de forma naturalizada e 
indelével. Em relação a esse aspecto, Louro (1997), ressalta 
a existência de um vocabulário diferenciado para caracterizar 
os comportamentos masculinos e femininos no espaço escolar. 
No caso das meninas, por exemplo, entende-se que aquelas 
percebidas como bem comportadas, são descritas como sendo 
tranquilas, obedientes, reservadas, tolerantes, inteligentes, com 
bom vocabulário e incapazes de se envolverem em confl itos 
escolares. 

Desse modo, destacamos que as questões de gênero e de 
sexualidade, ao serem entendidas e descritas no ambiente 
escolar, somente como (in)adequadas e fi xadas em padrões 
de (a)normalidade, acabam tentando produzir identidades 
de gênero fundamentadas em modelos heteronormativos.
Vale destacar que as professoras, através da difusão de seus 
discursos, constituem o que Rorty (2007) denomina como 
vocabulários – que são criados e utilizados como produtivos 
instrumentos de governamento e de produção de verdades a 
respeito dos sujeitos escolares. Conforme assegura o referido 
autor, o eu humano é inventado pelo uso de um vocabulário, 
já que a verdade é compreendida como uma propriedade de 
entidades linguísticas e de frases. Em consonância com tais 
ideias, Áran e Peixoto Junior (2007, p. 134), afi rmam que: “o 
ato de nomear é, ao mesmo tempo, a repetição de uma norma e 
o estabelecimento de uma fronteira a qual, frente às questões de 
gênero e sexualidade acaba por defi nir o (in)correto.”

As análises desenvolvidas neste trabalho foram constituídas 
a partir de narrativas de professoras dos Anos Iniciais da Rede 
Pública de Ensino. Apresentamos às professoras, transcrições 
de gravações de diálogos decorrentes de uma investigação de 
Mestrado – desenvolvida por Vargas (2008) – cujo objetivo 
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estava em visibilizar e problematizar posturas de alunas do 
Ensino Fundamental, entendidas como distantes de uma 
representação naturalizada de comportamento feminino. 
Em tais transcrições, as alunas do Ensino Fundamental 
assumem e falam sobre seus comportamentos no ambiente 
escolar. Posterior à apresentação, solicitamos às professoras 
que comentassem, de maneira breve, alguns dos diálogos 
apresentados. A partir das análises desenvolvidas, percebemos 
que os discursos das professoras apresentam um léxico 
comum, (conjunto de palavras que as professoras utilizam para 
referirem-se ao comportamento das meninas), que enfatiza a 
existência de um repertório de palavras, no qual são descritos e 
diferenciados os comportamentos esperados de alunos e alunas. 
Desse modo, informamos que o artigo esta organizado em três 
tópicos. Apresentamos, inicialmente, considerações acerca da 
constituição de um discurso heteronormativo docente, o qual 
corrobora com a concepção de um ideário de infância feminina. 
Posteriormente, apresentamos e problematizamos discursos de 
docentes acerca de comportamentos de meninas, os quais se 
diferenciam desse ideário. Encerramos discutindo a relevância 
da problematização de tais discursos nas escolas. 

O discurso heteronormativo de professoras 

A partir da exposição das considerações iniciais, é válido 
esclarecer que entendemos o conceito de discurso a partir de 
uma perspectiva foucaultiana, através da qual o mesmo pode 
ser considerado tanto um produtor de verdades, como um 
dispositivo estratégico de relações de poder. Nesse sentido, 
Foucault (2007, p. 103) ressalta que: “o poder não é uma 
instituição e nem uma estrutura, não é uma certa potência 
de que alguns sejam dotados: é o nome dado a uma situação 
estratégica e complexa numa sociedade determinada.” Por 
isso, fi ca claro que os discursos também são entendidos 
como práticas organizadoras da realidade, que estabelecem 
hierarquias e distinções, articulando o dizível e o visível. Tal 
articulação possibilita depreender que os discursos constituem 
os sujeitos e os objetos dos quais tratam, já que eles estão 
inscritos em formas regulamentadas de poder e estão sujeitos 

a múltiplas coerções. Essa noção de discurso rompe com os 
sentidos comumente utilizados na linguística (nos métodos 
interpretativos) e nas análises fenomenológicas, nas quais se 
destaca uma dicotomia entre os fenômenos da língua social e 
da fala individual, uma vez que o discurso é entendido por tais 
campos apenas como realização da fala de um sujeito produtor 
de signifi cados. Essas perspectivas procuram deduzir do 
discurso algo que (supostamente) se refere ao sujeito falante, 
buscando reencontrar as (verdadeiras) intencionalidades do 
mesmo. 

Por essa razão, podemos destacar, a partir de Foucault 
(1987, p.56), que os discursos são “práticas que formam 
sistematicamente os objetos de que falam”. Podemos então, 
compreender os discursos institucionais, as narrativas docentes, 
a organização do espaço escolar como práticas discursivas. 
E se, como coloca o referido autor (2005, p. 8): “a produção 
do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, 
organizada e redistribuída por certo número de procedimentos 
que têm por função conjurar seus poderes e perigos”, é profícuo 
pensar que as práticas discursivas também assim operem. 
Logo, tais práticas procuram fortalecer uma naturalização entre 
os comportamentos apresentados pelos sujeitos e identidades 
de gênero, através da produção de discursos como o que foi 
apresentado na abertura do presente artigo. 

Contudo, a partir de Butler (1998), podemos compreender 
as identidades de gênero não como inatas, mas como 
constituídas a partir de posturas apresentadas pelos sujeitos. 
Tal como afi rma a referida autora (2008, p.200): “o gênero é 
uma identidade tenuemente constituída no tempo, instituído 
num espaço externo por meio de uma repetição estilizada 
de atos.” Os gestos, os movimentos e até mesmo as posturas 
apresentadas pelos sujeitos produzem a ilusão de um eu 
permanente marcado pelo gênero. E essa ilusão, de um sujeito 
marcado constantemente pelo gênero, potencializa discursos 
que naturalizam a associação de determinados comportamentos 
às identidades de gênero masculinas/femininas. Apoiadas em 
tais discursos, narrativas de professoras, como as que serão 
discutidas no decorrer do artigo, classifi cam atitudes de alunas 
como (in)adequadas em razão das identidades de gênero. 
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Diante disso, destacamos a produtividade de problematizarmos 
a produção dos discursos, uma vez que os mesmos estabelecem 
regramentos para a vida em sociedade e, formas diferenciadas 
de compreender e narrar os sujeitos e grupos sociais. 

Nessa direção, é interessante ressaltar a partir de Perrot 
(2007), que o convencionamento de uma (suposta) identidade 
sexual feminina adequada, bem como de um modelo de 
sexualidade masculino estão relacionados à produção 
heteronormativa. Corroborando com tal argumento, Weeks 
(2010) destaca que a signifi cação do que seria normalidade 
e, por conseguinte, a defi nição das anormalidades em relação 
às identidades sexuais foram elementos importantes para a 
institucionalização da heterossexualidade, ocorrida entre os 
séculos XIX e XX.  De acordo com o mesmo autor, a sexologia, 
ao fi nal do século XIX, defi niu quais seriam as características 
básicas da masculinidade e da feminilidade normais, apoiando-
se, para tanto, nas diferenciações biológicas entre homens 
e mulheres. Logo, a constituição de uma (suposta) adequada 
identidade sexual feminina, bem como de um modelo de 
sexualidade masculino estiveram relacionados à produção da 
heterossexualidade. 

Nessa direção, destacamos a partir de Louro (2001), que 
a repercussão de diversos discursos, produzidos em diferentes 
tempos e culturas, acabou por fomentar a constituição de 
habilidades em meninos e meninas em consonância com 
referências socialmente admitidas para a masculinidade e para 
a feminilidade. Assim, em nossa sociedade, meninos aprendem 
desde muito cedo a jogar futebol, enquanto meninas, logo na 
mais terna infância, de um modo entendido como “natural”, 
interessam-se pelas bonecas. A “problemática” ocorre, muitas 
vezes, quando os meninos, as meninas, os jovens e as jovens 
diferem, em seu modo de viver, das formas entendidas como 
naturalizadas e acabam descritos por grande parte da sociedade 
de forma pejorativa. Em relação a tal aspecto, Butler (1998, 
p. 300), de modo enfático, afi rma que tais indivíduos são 
“castigados regularmente”, quando diferem dos modelos 
heteronormativos. No que diz respeito ao ambiente escolar, 
destacamos que os discursos docentes (entre tantos outros) 
passam a exercer o papel de reguladores das identidades de 

gênero, uma vez que, em muitos casos, classifi cam como 
inadequados os comportamentos de alunos/as em razão do 
distanciamento que suas atitudes têm daquelas naturalizadas às 
identidades de gênero masculinas e/ou femininas. 

Nessa perspectiva, ressaltamos que não pretendemos 
em nossas análises extrair dos textos o que é mesmo que os 
sujeitos dos discursos queriam dizer, mas temos a intenção de 
procurar estabelecer sempre a relação entre os enunciados e 
aquilo que eles descrevem. Interrogando a linguagem, o que 
efetivamente foi (e é) dito a respeito de determinado aspecto 
sem a intencionalidade de fazer interpretações reveladoras que 
supostamente contribuíram para “conscientizar” os indivíduos. 
Por isso, Foucault (2005, p.53) alerta para não transformarmos 
“o discurso em um jogo de signifi cações prévias; não 
imaginarmos que o mundo nos apresenta uma face legível que 
teríamos que decifrar apenas”, pois ele não é cúmplice de nosso 
conhecimento. Portanto, é possível destacar, a partir do dito 
pelo referido autor que, pelo fato da realidade ser atravessada 
por lutas em torno da imposição de signifi cados, suas análises 
não se fundamentam em explicações lineares de causa e efeito 
– harmonizadoras e reducionistas.

Como pode ser percebido, o foco das questões não 
é o signifi cado das palavras, mas o funcionamento e a 
produtividade dos discursos nas práticas sociais, ordenando 
espaços, fi xando tempos e inventando subjetividades. Nesse 
sentido, consideramos que não exista nada por trás dos textos, 
e, portanto, abrimos a possibilidade de investigar quais são as 
condições de existência de determinado enunciado ou de um 
conjunto de enunciados. 

Partindo de tais argumentos e diferenciações em relação 
aos estudos linguísticos e análises fenomenológicas, é possível 
colocarmos, pelo menos por um tempo, as “verdades em 
suspenso”, problematizando os discursos heteronormativos 
que posicionam as alunas que apresentam um comportamento 
considerado violento, como agressivas, sem pudor, mal-
educadas, entre outros tantos adjetivos pejorativos.

Buscamos discutir como as professoras entrevistadas 
perceberam posturas e posicionamentos de alunas do 
Ensino Fundamental considerados, comumente, distantes de 



DISCURSOS HETERONORMATIVOS DE PROFESSORAS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: PROBLEMATIZAÇÕES...

589LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

representações entendidas como naturais para a infância feminina. 
A partir dos discursos apresentados pelas professoras, foi possível 
constituir duas unidades analíticas que se referem, respectivamente, 
ao modo como alunas têm vivenciado seus relacionamentos 
afetivos e, também, às situações de violência física e verbal nas 
quais as mesmas envolvem-se. A fi m de demonstrar o contexto a 
partir do qual as professoras teceram seus discursos apresentamos 
a transcrição de um diálogo da pesquisa comentado por elas.

Homem é que nem lata: os comportamentos (in)adequados

P: Uma vez, a T. me disse assim: Homem é que nem lata, 
“sora”! Uma chuta, a outra cata! 
Gurias: É... Isso aí é verdade!
P: O que vocês acham disso?
J: Por exemplo: ela foi lá, chutou o guri... Eu fui lá e “catei 
ele”!
T: É a nossa liberdade.

J: Se o guri é bonito, a gente fi ca... Se o guri é feio, a gente 
não fi ca.
T: Dependendo do guri... Ele tem que ser bonito..
B: Ontem, eu mandei uma carta pro D., da 62, dizendo que eu 
queria “fi car” com ele. 
P: Tu mandaste a carta?
B: Sim, daí, primeiro, ele disse que não [...]. Aí, depois. ele 
falou com a P. que queria fi car comigo. Daí, a gente subiu lá 
pra cima  [2º piso de prédio] e a gente fi cou.
P: Como é que era a carta? 
B: Ah, eu fi z a carta com uma folha de fi chário.
P: “Tá”, mas o que tu escreveste na carta?
B: Eu escrevi que eu queria fi car com ele e que, se ele quisesse, 
era para mandar uma carta.

         
As palavras soaram estranhas durante a leitura das professoras 

participantes da pesquisa, pois para as mesmas esse não seria um 
“comportamento adequado” para uma aluna dos anos iniciais 
do Ensino Fundamental, uma vez que ainda é esperado das 

meninas, pelo menos em nível de discurso, a manutenção do amor 
romântico. Amor romântico que não tem mais espaço na sociedade 
contemporânea. Amor romântico que existe, ainda, somente 
nos discursos. Tal consideração é reiterada na afi rmação de uma 
professora (A), quando a mesma afi rma que: há realmente uma 
liberdade, por outro lado, o preço dessa liberdade foi a “coisifi cação”, 
foi à perda de valores, “né”. Então não se valoriza mais o ser 
humano. Cosifi cação e perda de valores tornam-se palavras-chave 
nos ditos proferidos pela docente, evidenciando os modos como 
a mesma posiciona as meninas em relação aos relacionamentos 
constituídos no âmbito social. Perguntamos: Se um menino tivesse 
afi rmado que “menina é como lata, um chuta e outro cata”, haveria 
o mesmo posicionamento da docente? Existe uma cobrança para 
que os meninos também vivenciem o amor romântico, ou esse é 
somente uma atribuição das meninas? A liberdade das meninas 
pode ser considerada uma “perda de valores”?

Vale destacar que a fragilidade dos laços humanos, conforme 
Bauman (2004), pode ser percebida como uma característica 
marcante do amor líquido vivenciado no mundo contemporâneo, 
que tem tornado as relações humanas cada vez mais fl exíveis. 
Por outro lado, embora seja possível perceber tal liquidez dos 
relacionamentos, que os tornam cada vez mais efêmeros, por outro 
lado, na pesquisa realizada, nota-se que nos discursos docentes 
analisados, as professoras ainda idealizam a existência de um 
amor romântico, estável e duradouro. Por essa razão, as alunas 
que estabelecem formas diferenciadas daquelas, tradicionalmente, 
conhecidas das meninas vivenciarem seus afetos são descritas, 
pejorativamente, pelas suas professoras. Essas meninas são 
descritas como sendo violentas, agressivas e masculinizadas. Tais 
caracterizações pejorativas, que são utilizadas pelas professoras 
participantes da pesquisa, estão apoiadas em uma naturalização do 
comportamento feminino, a qual comporta um modo único de ser 
menina. Por esse motivo, é possível dizer que as referidas descrições 
realizadas pelas professoras a partir do comportamento de suas 
alunas, distanciam-se da ideia de multiplicidade de identidades. 
Afi rma Meyer (et al, 2007): que essa compreensão naturalizada, 
muitas vezes compartilhada na escola sobre o comportamento 
feminino, exclui o caráter de multiplicidade, de provisoriedade 
e de contingência do humano. Nessa mesma direção, também 
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percebemos a existência de uma necessária preservação do corpo 
e da moral feminina, conforme ilustra uma professora ao afi rmar 
que: não existe a preocupação com o pudor, de preservar o próprio 
corpo, muito menos de fi car “mal” falada.  A fala da professora 
(B) corrobora com a ideia de um instinto natural feminino 
(Michelet, 1995) o qual associa, naturalmente, à infância feminina 
características tais como meiguice, inocência e pureza. Vale pensar 
que tal suposto instinto natural, teve suas condições de emergência, 
através de discursos históricos difundidos principalmente nas 
sociedades ocidentais, que postularam um ideário feminino, a 
partir do qual passou-se a esperar  das meninas um comportamento 
de futura mulher/esposa/mãe. 

Por esta razão, destacamos que muitas vezes as alunas que 
expressam sua admiração pelos atributos físicos masculinos 
acabavam por ser descritas e pelas professoras ouvidas durante a 
pesquisa como tendo um comportamento tipicamente masculino. 
É possível pensar que tais descrições estejam apoiadas em uma 
normalização a respeito da sexualidade feminina, a partir da 
qual é naturalizada às mulheres (e às meninas) uma postura de 
recato. Tal como afi rma Soares (2005, p.116), “a construção da 
normalização cria limites rígidos nos sentimentos, nos desejos 
e nos atos, estabelecendo, assim, como não-desejáveis outros 
comportamentos [...]”. Contudo, pensamos que as classifi cações 
pejorativas devam ser discutidas, no âmbito de nossas escolas, 
uma vez que os estereótipos de gênero são inadequados e 
contrariam o respeito à liberdade e à diversidade.

Por esse motivo, o entendimento de que o afeto, o recato e 
a possibilidade de controle dos desejos sexuais, sejam atributos 
naturalmente femininos corrobora com a constituição do que 
podemos chamar de ideário feminino a partir do qual se passou a 
esperar que as mulheres se comportassem de maneira diferenciada 
em relação aos homens, e que as meninas conduzissem seu 
comportamento de modo diverso aos meninos. Sobre o tema, 
afi rma Fraga (2000, p. 91) que atualmente, ainda: “[...] espera-se 
que a menina tenha um cuidado redobrado com seu próprio corpo. 
Elas precisam ‘andar direito’; ‘andar na linha’.” Tais expressões 
traduzidas ao âmbito escolar, signifi cam: ser cordial, obediente, 
estudiosa, obter boas notas, relacionar-se bem com os colegas, 
não andar com meninos, auxiliar a professora, entre outros 

comportamentos e tarefas atribuídos à boa moça. 
Corroborando com tais argumentos, consideramos oportuno 

apresentar o comentário da professora (C) quando a mesma 
afi rma que: Se as meninas das periferias dos grandes centros 
urbanos não precisam agir nos dias atuais conforme o ‘manual 
da boa moça’, isso não signifi ca que elas não devam obedecer 
a uma norma. Hoje elas também devem aceitar e agir conforme 
um código rígido apresentado pela mídia e facilmente divulgado 
entre elas. Prosseguindo com a temática em pauta, no próximo 
tópico serão discutidos os modos como as professoras que 
fi zeram parte da pesquisa, expressaram-se a respeito dos confl itos 
narrados pelas meninas.

Dá aqui nos joelhos, dá de soco: meninas narrando 
confl itos

T: [...] Eu tenho um monte de amiga lá na Vila, e elas me 
ensinam: primeira coisa que tem que fazer quando uma guria vier 
brigar contigo é [...]. E as gurias, minhas amigas, deixam a cara 
das gurias sangrando [...]. Pega pelos cabelos e dá [com o rosto 
da oponente] aqui nos joelhos. Elas me ensinam: “quando uma 
guria vem e te pega, já pega e dá aqui nos joelhos, dá de soco”.
P: Elas te ensinaram?
T: E o ponto fraco de toda guria é aqui [debaixo das costelas].

P: E uma guria que briga muito... Como é que ela é vista?
T: Ela deixa a cara da pessoa sangrando.
J: Ela dá de soco, dá rasteira. Senta em cima...
P: O que os outros vão achar desta guria?
J: Ótimo!
T Ótimo, porque todo mundo fi ca “folgando” se a pessoa apanha.
P: E uma guria que bate bem... Como é que os guris a vêem?
T: [como] super!
J: Essa é das minhas!
P: E isso é bom ou é ruim?
J: Não sei... Pra quem bateu, é bom... 
P: Eles vão querer namorar uma guria assim?
Gurias: Vão! [sim]
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As professoras participantes da pesquisa ao lerem os 
excertos apresentados na abertura do presente tópico, sentiram-
se desconfortáveis em relação aos relatos das meninas. Pode-se 
entender que posturas de meninas distintas daquelas imaginadas 
como típicas de um ideário moderno de feminilidade acabem 
sendo entendidas como inapropriadas, tal como afi rmou a 
professora (D): também me chamou a atenção as falas das 
meninas, pois sou educadora dos anos iniciais e, geralmente, 
elas adotam uma postura ‘menos violenta’ se comparado com 
os meninos. O relato de um garoto que teme as agressões da 
menina evidencia certa ruptura ao que percebemos como 
natural nas relações dos adolescentes e das crianças. 

A fala da professora (E) também enfatiza a existência de uma 
naturalidade feminina que as afastaria dos episódios de violência: 
Não existe mais a solução dos confl itos através dos diálogos, é 
tudo resolvido através da “porrada”. É a lei do bateu, levou. 
Menina agredindo meninas e até mesmo provocando os meninos, 
tentando resolver as diferenças com chutes, pontapés, socos, etc.

Do mesmo modo que evidenciamos no tópico anterior, 
reafi rmamos que parece existir uma “naturalidade feminina”, a 
qual afastaria as meninas e jovens da participação nas situações 
de violência física e verbal. Em nossa sociedade, ainda é 
percebido como natural que um menino chegue a sua casa com 
braços e pernas machucados por uma briga com um colega de 
escola. Contudo, é inaceitável que meninas possam provocar 
confl itos e resolvê-los a chutes e pontapés, pois a elas, ainda, cabe 
somente o afeto, a cordialidade e a servidão. Enfatizamos que 
nossa intenção não está em tornar aceitável a prática da violência 
no espaço escolar, seja ela realizada por meninas ou meninos. 
Acreditamos, enquanto pesquisadores e também docentes 
que tais práticas são totalmente inadequadas para o convívio 
de todos os sujeitos no espaço educativo. O que defendemos 
é a necessidade de que os discursos heteronormativos sejam 
amplamente discutidos e desconstruídos no âmbito das escolas.

O ser menina, mesmo nos tempos atuais, ainda está associado 
à tolerância e ao recato ao agir. A partir dessa caracterização, 
geralmente realizada sem questionamento sobre seus signifi cados 
culturais, é constituída uma representação supostamente 
adequada para a menina/jovem escolar. Conforme afi rmamos 

anteriormente, discursos históricos constituem e reforçam tal 
representação de infância feminina, a qual acaba por assumir 
as características de cultura contextualizada por uma sociedade, 
considerada por muitas pessoas, como sendo adequada paras 
as meninas. É profícuo pensar que: “A inscrição dos gêneros – 
feminino ou masculino – nos corpos é feita, sempre, no contexto 
de uma determinada cultura e, portanto, com as marcas dessa 
cultura.” (Louro, 2010, p.11). Por essa razão, consideramos 
extremamente necessário que a inscrição dos gêneros torne-se 
uma temática amplamente debatida nas escolas.

Considerações fi nais: refl exões para continuar pensando

A partir dos discursos docentes apresentados no decorrer 
do artigo, ressaltamos que, no ambiente escolar, a linguagem 
utilizada e as práticas exercidas acabam por constituir sujeitos 
femininos e masculinos atravessados por determinadas 
marcas. Tais marcas são produzidas a partir de concepções 
heternormativas, as quais regulam modos de ser e agir de 
meninos e meninas. Nessa perspectiva analítica, a escola é 
considerada como uma instituição constituída por relações 
de poder que estabelecem diferentes lugares para os sujeitos, 
imprimindo uma padronização, através do disciplinamento 
dos comportamentos, das expressões, das formas de ser e 
de se conduzir a partir de determinados princípios morais 
e pedagógicos. Por isso, podemos afi rmar que a instituição 
escolar é disciplinar. Os comportamentos relacionados ao 
gênero, que são percebidos e narrados como diferenciados 
acabam por caracterizar os sujeitos protagonistas dos mesmos 
como “desviantes” ou ainda como “anormais”. A partir de 
Foucault (2007), compreendemos que existem pontos de 
articulação entre o que se fala e o que se silencia na produção 
das práticas discursivas. Desse modo, entendemos que 
tanto a circulação dos discursos, quanto os silenciamentos 
existentes na instituição escolar atravessam a organização dos 
comportamentos dos alunos, sejam eles meninos ou meninas. 
O emprego de adjetivos pejorativos ou ainda, o calar-se frente 
a determinadas posturas e comportamentos apresentados pelos 
estudantes podem ser entendidos, por exemplo, como um 
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monólogo da sexualidade, no qual práticas discursivas que 
corroboram modos (in)adequados para que alunos vivenciem 
suas identidades de gênero. 

No âmbito das análises apresentadas, consideramos 
imprescindível que os discursos heteronormativos proferidos 
por docentes, nas escolas, sejam amplamente debatidos. Trata-
se de colocar em pauta questões relativas às identidades de 
gênero – ao modo como as alunas são nomeadas, que passam, 
muitas vezes, à margem de discussões desenvolvidas no espaço 
institucional. Examinar os vocabulários utilizados para nomear 
os alunos e as alunas é mais do que uma simples questão 
retórica e politicamente correta, pois como afi rma Butler (2002, 
p.163), os discursos “habitam corpos. Eles se acomodam em 
corpos; os corpos na verdade carregam discursos como parte 
de seu próprio sangue.” Dessa forma, consideramos importante 
questionar que corpos e, por conseguinte, que sujeitos femininos 
estão sendo produzidos em nossas escolas, para que, desse 
modo como educadores, possamos desconstruir os discursos 
heteronormativos.  
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Resumo

Este trabalho surge a partir de uma atividade desenvolvida 
junto com alunos que participavam de um projeto educativo 
vinculado a uma escola de Ensino Fundamental I do município 
de Cordeirópolis-SP. Tal projeto objetivava proporcionar aos 
alunos atividades didático-pedagógicas e de lazer no contra 
turno escolar. Aqui compartilhamos uma aula denominada 
“Onde está a arte?”. Nessa oportunidade, os alunos 
conheceram arte de Julian Beever, artista inglês que desenha 
fi guras tridimensionais usando giz como material de criação. 
Suas obras são feitas ao ar livre, em ruas, praças e avenidas. 
Os alunos tiveram a possibilidade de criar suas próprias 
fi guras utilizando o mesmo material de Julian, o giz. Neste 
texto, contextualizamos a atividade, discutimos a importância 
do reconhecimento da arte no processo educacional e 
elaboramos algumas refl exões acerca da leitura de mundo e da 
palavra (FREIRE, 1996). Para análise do trabalho, utilizamos 
registros da professora, imagens e depoimentos das crianças 
com o intuito de reconhecer o modo como as crianças se 
constituem enquanto leitoras e autoras e pensar como a escola 
pode possibilitar esse processo.

Palavras chave

Arte; autoria; leitura.

Resumen

Este trabajo surge a partir de una actividad desarrollada 
junto con los alumnos que participaban de un proyecto 
educativo vinculado a una escuela de Enseñanza Primaria de 
la municipalidad de Cordeirópolis, Estado de San Pablo. Ese 
proyecto tenía como objetivos proporcionar a los alumnos 
actividades didáctico-pedagógicas y lúdicas en el contraturno 
escolar. En este caso compartimos una clase llamada “¿Dónde 
está el arte?”. En esa oportunidad, los alumnos conocieron 
el arte de Julian Beever, artista inglés que dibuja fi guras 
tridimensionales usando la tiza como material de creación. Las 
obras las realiza al aire libre, en calles, plazas y avenidas. Los 
alumnos tuvieron la posibilidad de crear sus propias fi guras 
utilizando el mismo material que Julian, la tiza. En este texto, 
contextualizamos la actividad, discutimos la importancia 
de reconocer el arte en el proceso educativo y elaboramos 
algunas refl exiones acerca de la lectura del mundo y de la 
palabra (FREIRE, 1996). Para analizar este trabajo, usamos los 
registros de la profesora, las imágenes y las opiniones de los 
chicos con el objetivo de reconocer la manera en que los niños 
se constituyen como lectores y autores y pensar la forma en que 
la escuela puede posibilitar ese proceso.

Palabras clave

Arte; autoría; lectura.
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Introdução

O presente trabalho tem o intuito de compartilhar as 
experiências vivenciadas durante uma aula intitulada “Onde 
está a arte?”, realizada com alunos do segundo e terceiro ano 
do Ensino Fundamental da cidade de Cordeirópolis-SP. Estes 
alunos participam de um projeto vinculado à escola regular onde 
estudam, desenvolvido no contra turno escolar. As atividades 
propostas no contexto do projeto são de caráter didático-
pedagógicas e de lazer a fi m de proporcionar a formação cidadã 
dos alunos. A aula “Onde está a arte?” foi realizada na manhã 
do dia 25 de maio de 2011, pela primeira autora deste trabalho 
que, na época, era professora da turma composta por 21 alunos 
com idades entre seis e nove anos.

A decisão de compartilhar a experiência vivenciada neste 
dia emana das marcas que esta aula trouxe para os alunos, 
para a professora e para todos que estabeleceram contato com 
o material de registro da aula, fotos e vídeos2 que mostram o 
envolvimento dos alunos com a proposta.

O que pretendemos na escrita deste artigo é compartilhar 
o sentido da criação e da autoria das crianças a partir de uma 
atividade articulada com a arte. Isto porque coincidimos 
com as considerações de Kramer (2003), para quem “o saber 
abrange a dimensão científi ca, mas abrange igualmente a 
produção cultural, a literatura, a poesia, a arte em geral e a arte 
presente no cotidiano. O saber engloba a dimensão artística” 
(KRAMER, 2003, p.196). A professora intencionou provocar 
uma dinâmica que fugia da ideia de considerar a “aula de 
arte” como a realização de desenhos na folha de sulfi te ou 
na cartolina. Desse modo, a proposta “Onde está a arte?” 
teve como material de suporte uma apresentação em DVD 
com vídeos e imagens de um artista peculiar que usa ruas, 
praças e avenidas para apresentar a sua arte, diferentemente 
da maioria dos artistas, que confeccionam obras em telas (no 
caso da pintura) ou paredes. Seu nome é Julian Beever, de 
nacionalidade inglesa, ele percorre o mundo mostrando sua arte 
através da criação de fi guras tridimensionais, desenhadas em 

giz pelo chão do mundo todo. As obras de Julian impressionam 
pelo poder de “enganar” os olhos humanos, atribuindo a falsa 
sensação de que as fi guras se sobrepõem ao chão, por seu efeito 
tridimensional. Para as crianças esse efeito de “fi gura viva” é 
mágico, prende a atenção deles e aguça a vontade de criação. 
O DVD apresentado continha uma breve biografi a de Julian 
Beever e vídeos e imagens das obras do artista vistas de ângulos 
diferentes, mostrando a técnica utilizada por ele. 

Cabe dizer que esta aula, confi gurada para proporcionar aos 
alunos uma outra dimensão do trabalho artístico, tornou-se um 
espaço rico em produção de sentidos, que levou as crianças a 
criarem, expressarem-se e trabalharem a sua leitura de mundo 
através do desenho. 

O projeto “Escola do Futuro” e a intencionalidade do 
professor.

A escola que fazemos referência está localizada na cidade 
de Cordeirópolis-SP, em um bairro de classe média, e com uma 
população composta por alunos residentes no mesmo bairro e 
também os que moram em um assentamento (terreno ocupado 
por migrantes que chegaram na cidade sem moradia fi xa) que 
fi ca próximo a localização da escola.

O fato de acolher realidades socioeconômicas e culturais 
diferentes impulsionou a escola a criar um projeto no qual tanto 
as crianças carentes quanto aquelas cujos pais trabalham o dia 
todo pudessem aproveitar o contra turno escolar com atividades 
voltadas à formação do cidadão. Este projeto foi chamado de 
“Escola do Futuro” por proporcionar às crianças a oportunidade 
de vivências diferentes das que a escola regular oferece. O 
projeto é desenvolvido a duas quadras do prédio da escola, 
em um imóvel particular alugado pela prefeitura municipal 
da cidade. Por não ser um espaço amplo, a quantidade de 
crianças que frequentam o projeto é limitada e o processo de 
seleção das mesmas se dá de acordo com a análise da situação 
socioeconômica de cada família, elaborada pela assistente 
social da escola, que atua como coordenadora do projeto.

2 - Todos os materiais estão devidamente autorizados para divulgação pelos pais ou responsáveis dos alunos. 
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A criação do projeto “Escola do Futuro” também objetivou 
a constituição de um espaço no qual os alunos pudessem fazer 
a tarefa de casa, demandada pela escola regular, pois em muitos 
casos o aluno retornava à escola sem ter feito a tarefa e isso 
prejudicava tanto o rendimento dele em sala de aula quanto a 
dinâmica da aula como um todo.  No ano de 2011, a primeira 
autora deste trabalho foi professora responsável por 21 crianças.

Esta confi guração convertia aquele pequeno espaço 
adaptado em um lugar de possibilidades, experiências e 
transformações. Isto porque certa vez uma aluna afi rmou que 
“na escola eu aprendo, aqui no projeto eu cresço”. Para essa 
aluna, escola e projeto diferenciavam-se. Quais as características 
do projeto para que ela colocasse essa afi rmação?  Na busca 
por tentar compreender o sentido dessas palavras dialogamos 
com Rancière (2002) que, em seu livro “O mestre ignorante – 
cinco lições sobre a emancipação intelectual”, traz o percurso 
educativo e as considerações elaboradas por Joseph Jacotot, 
pedagogo francês, que no início do século XIX, questiona 
os pressupostos sobre os quais se baseia a razão pedagógica 
moderna.  É a partir do diálogo que Rancière estabelece com 
Jacotot que conseguimos pensar na potencialidade das palavras 
da aluna para compreender qual o lugar do mestre em um 
contexto educativo.  E é a partir do diálogo Rancière-Jacotot 
que nos perguntamos o que torna um ambiente emancipador? 
Como a fi gura do mestre e suas ações são uma possibilidade 
para promover a emancipação dos sujeitos?  

Para isto procuramos compreender a visão que Jacotot tem 
sobre nós, professores. Segundo ele, “com suas perguntas, eles 
guiam discretamente a inteligência do aluno - tão discretamente, 
que a fazem trabalhar, mas não o sufi ciente para abandoná-la a si 
mesma” (RANCIÈRE, 2002, p. 40). Surge assim, a concepção 
do professor como alguém que embrutece, que explica e que 
não possibilita o desenvolvimento da inteligência do aluno de 
forma autônoma. Para Jacotot só o artista é uma pessoa capaz 
de emancipar:

A lição emancipadora do artista, oposta termo a termo 
à lição embrutecedora do professor, é a de que cada 
um de nós é artista, na medida em que adota dois 

procedimentos: não se contentar em ser homem de 
um ofi cio, mas pretender fazer de todo trabalho um 
meio de expressão; não se contentar em sentir, mas 
buscar partilhá-lo. O artista tem a necessidade de 
igualdade, tanto quanto o explicador tem necessidade 
de desigualdade (RANCIÈRE, 2002, p. 79).

Muitas vezes, as ordens governamentais, a estrutura escolar, 
as condições de trabalho da profi ssão docente, espremem 
o mestre a um “embrutecimento involuntário”. A escola que 
aqui descrevemos não é diferente das outras espalhadas pelos 
“quatro cantos” do país e sofria com as pressões políticas, 
extinguindo muitas vezes as possibilidades de se vivenciar ali 
lições emancipadoras.

Com o projeto, isto se mostrava um tanto diferente. As 
pressões que os professores da escola sofriam não chegavam a 
este espaço. Assim era possível trabalhar em um tempo-espaço 
que possibilitava a promoção de práticas de compreensão, 
observação e refl exão das vivências e dos acontecimentos 
ocorridos naquele espaço. A professora, primeira autora deste 
artigo, que se encontrava nesse espaço privilegiado, sentiu-
se cada vez mais estimulada a experimentar ser “um mestre 
emancipador” de seus alunos. E foi com base nas intenções de 
Rancière (2002) que ela preparou a aula “Onde está a arte?”.

Disposição, receptividade e cumplicidade: elementos 
fundamentais para o trabalho coletivo.

Como falado anteriormente, o espaço em que esta aula 
aconteceu era um espaço privilegiado, que não sofria as 
pressões escolares que a escola regular sofria. Mas para além 
do ambiente estrutural, o que se tinha naquele ambiente era um 
lugar de disposição, receptividade e cumplicidade. A relação 
que a professora conseguiu estabelecer com os alunos ao longo 
dos meses foi essencial para que a aula acontecesse.

Sobre a relação outro-eu, Bakhtin (1997) nos apresenta a 
inversão do pensamento fundamentado na identidade e nos diz 
que é através dos outros que nos reconhecemos, são os outros 
que nos dizem quem somos. É a relação fundamentada na 
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alteridade. É interessante resgatar o pensamento bakhtiniano 
para compreender a relação que se estabeleceu entre os alunos e 
a professora no projeto. Ali o que existia eram pessoas dispostas 
a trocar experiências e a conhecer coisas novas. A professora 
descobria as lições do início da carreira docente, pois aquele 
era o seu primeiro ano nesta profi ssão. Os alunos reconheciam 
na fi gura dela a receptividade em constituir um espaço no 
qual errar não implicava em punição ou penalidade, e sim em 
repensar o acontecimento e tomá-lo como aprendizado para 
experiências posteriores.

Este espaço que a professora conquistou, de diálogo e de 
cumplicidade com os alunos, deu segurança para que ela pudesse 
pensar em atividades diferenciadas. O trabalho que desenvolvia 
junto com os alunos ganhava em riqueza de sentidos, pois tudo 
era feito e discutido coletivamente e contava com a participação 
de todos, até que se chegasse a um consenso.

Naquele dia, a professora começou a aula dizendo que tinha 
uma pergunta para fazer aos alunos. Todos pararam para ouvir 
sem questionar sobre o que se tratava e como seria a aula do 
dia. Quando a professora colocou na lousa a pergunta “Onde 
está a arte?” Logo muitos começaram a levantar possibilidades: 

- Estão nos museus, claro - disse Cauã. 
- Depende, tem obras de arte que as pessoas compram e 

deixam na casa delas - apontou Luana.
- Mas quem fala o que é arte? – questionou Guyecker.
- Boa pergunta Guy! – elogiou a professora e aproveitou a 

dúvida do aluno para introduzir a proposta da aula. – Hoje eu 
vou apresentar para vocês um artista chamado Julian Beever. 
Ele faz fi guras muito legais usando giz. E ele faz as obras dele 
usando o chão de ruas e praças. Quem está a fi m de conhecer? 
(Diário de bordo da professora – maio/2011).

Todos levantaram as mãos e a professora colocou o DVD 
que havia gravado com a biografi a do artista e suas obras. Era 
emocionante ver os olhinhos deles brilhando com as imagens 
que apareciam. Expressões como “Nossa, que fera!”, “Parece 
que sai do chão!”, foram ditas durante a exibição das produções 
de Beever e naquele momento a professora teve a segurança 

de que havia apostado em algo que “tocou” verdadeiramente 
as crianças. Segundo Larrosa (2002), a experiência é aquilo 
que nos toca, nos acontece. Para qualquer professor, mas em 
especial para um professor iniciante, ver a cumplicidade de 
seus alunos, em “abraçar” as ideias propostas, tem um valor 
inestimável para o desenvolvimento do trabalho docente. E 
essa professora era afortunada nesse sentido. Ao fi nal do vídeo, 
a professora disparou a intenção do trabalho com eles naquele 
dia:

- Como vocês puderam ver, a arte não está somente nos 
museus, nas igrejas, ou nas casas das pessoas que compram 
quadros ou esculturas. A arte esta nas ruas, nos muros, nas 
praças, a arte está onde tiver um artista disposto a apresentar 
sua arte para as pessoas – concluiu a professora.

- A arte pode estar em todo lugar né professora? – 
completou Cauã.

- Sim! E o que eu preparei hoje para gente é: sermos “Julians 
Beevers” por um dia! Que tal? Temos a praça da igreja aqui 
perto, podemos ir até lá e usar a praça para fazermos a nossa 
arte! O que acham? -  propôs a professora.

- Eu acho super legal! Giz colorido e branco a gente tem! 
Então dá para fazer muita coisa! – afi rmou Darah.

- Então vamos para a praça! - empolgada, disse a 
professora. (Diário de bordo da professora – maio/2011).

E sem que a professora precisasse dizer, todos guardaram 
seus estojos na mochila saíram para formar a fi la muito 
empolgados com a ideia, tanto que era possível ouvir entre eles 
o diálogo do que iriam desenhar. Outros, ainda encantados com 
o trabalho de Beever, comentavam sobre as imagens que tinham 
visto no DVD. A proposta desta atividade era uma surpresa 
para todos. A professora, com um plano de aula elaborado, 
não tinha a dimensão do que aquela ideia poderia render. Para 
o professor, arriscar-se nesse sentido nem sempre é percorrer 
um território confortável. Diferentemente de uma atividade 
xerocada, na qual o aluno pinta o desenho e o entrega para o 
professor, essa atividade envolvia criação, leitura. Destronar-
se do lugar do detentor do saber é um exercício difícil para o 
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professor, pois a qualquer momento um aluno pode indagá-lo 
sobre algo que está além do seu conhecimento e desestruturar 
a sua condição de professor explicador (RANCIÈRE, 2002). A 
atividade com Julian Beever quebrava com essa constituição 
de mestre explicador e aluno aprendiz. Naquele contexto, todos 
experimentavam a sensação de serem artistas, de expressar e 
partilhar a sua leitura de acontecimentos vividos e do mundo, 
inclusive a professora, que também desenhou junto com os 
alunos. A seguir algumas imagens das obras de Julian Beever3

Na praça e para além dela: leitura, autoria, criação e 
expressão.

Na praça, os alunos se organizaram de maneira surpreendente. 
Cada um pegou os gizes que precisava. Assim, deixaram em 
evidência que desde o momento em que a professora socializou 
a proposta, eles começaram a refl etir sobre o que iam desenhar 
e quais cores seriam necessárias para compor suas obras de 
arte. Outro fato que chamou muito a atenção foi a questão 
do espaço: sem paredes, sem teto, fora do âmbito fechado da 
sala de aula, as crianças transformaram-se. Elas deram asas a 
uma imaginação não condicionada, e aos poucos eles foram se 

apoderando do espaço da praça, enchendo o chão de cor e vida 
com seus desenhos.  Eles não se importavam com os transeuntes 
que por ali passavam. Ao contrário, por vezes pediam a opinião 
sobre suas pinturas para as pessoas que circulavam pela praça.

Com o céu azul daquela manhã de quarta-feira como 
teto e as casas ao redor da praça como paredes, os alunos 
foram desenvolvendo seus desenhos e, curiosamente sem 
requisitar muito a ajuda da professora, às vezes um ou outro 
perguntava: “está fi cando boa minha obra de arte professora?”, 
mas percebia-se ali muito mais o valor da opinião estética da 
professora, do que a aprovação dela. A professora, contagiada 
pelas expressões dos alunos, começou a elaborar ela também o 
seu desenho. Por momentos abandonava a sua produção para 
observar as expressões dos alunos, enquanto eles desenhavam 
suas obras de arte.

Conforme os desenhos foram tomando forma e sentido, 
foi possível identifi car elementos do mundo deles, expressos 
através da representação em giz: a religiosidade, as vivências 
signifi cativas, as paixões, os desejos. Eles mostravam um pouco 
deles e da visão de mundo deles através daqueles desenhos. Essa 
experiência (LARROSA, 2002) “tocou” demais a professora, 
pois eles nunca antes tinham se colocado tão fortemente em 
alguma produção como naquele momento. A cada traço, na 
maneira como cada aluno ia constituindo uma imagem no chão 
da praça, a professora começava a identifi car elementos da vida 
de seus alunos e isso a impressionou, pois ainda que pensasse 
ter construído uma relação de cumplicidade com eles, muito 
do olhar deles sobre a vida e o mundo era para ela, até então, 
desconhecido. E naquele momento se descortinavam faces dos 
alunos que nunca antes eles haviam mostrado para ela, ou ainda 
que eles tivessem mostrado, ela não tinha conseguido ver.

Darah desenhou uma cachoeira que, segundo ela, era o lugar 
que ela mais gostava de ir, embora tenha ido neste lugar uma 
única vez. Lá, seu pai a colocou em seus ombros e a levou bem 
debaixo da queda d’água. No começo a água estava gelada, mas 
depois fi cou bem gostosa. 

3 - Imagens disponíveis para download no site do artista, através do endereço eletrônico <http://www.julianbeever.net/pave.htm>. acesso em 10/03/12.
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A aluna Darah e sua cachoeira.

Luana decidiu fazer dois desenhos: um ela fez sozinha, 
representando as fl ores da praça em que estávamos, e outro fez 
com a ajuda de Nathan: desenhou uma piscina, pois o que ela 
mais gosta na vida é nadar. Segundo ela, quando está nadando 
ela sente uma leveza incrível como se ela tivesse o peso de uma 
pluma.

“A fl or da praça” – por Luana.

Luana e Nathan “mergulhando” na “piscina tridimensional” feita por eles.

Nathan mostrou toda a sua religiosidade através de seu 
desenho. Fez um lindo jardim e escreveu “Deus é enorme e 
forte”. Segundo ele, em todas as coisas boas que fazemos, 
temos a inspiração divina a nos guiar. Nathan foi o primeiro 
a assinar sua obra artística. “Se fui eu quem fi z, as pessoas 
precisam saber, né, professora?!”

Nathan e seu jardim fl orido.

Imagem suprimida por ausência
de autorização de uso

Imagem suprimida por ausência
de autorização de uso



A ARTE DE JULIAN BEEVER E AS CRIANÇAS DE CORDEIRÓPOLIS-SP: LEITURA E AUTORIA

600LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

Izabelle expressou a sua paixão pelo balé. Ela frequentava 
aulas de balé no centro comunitário do assentamento onde 
morava. Apaixonada pelo que vivenciava nas aulas, decidiu 
projetar seu sonho através da arte: desenhou a si mesma, como 
uma “grande bailarina” (o grande foi um adjetivo que ela 
mesma usou para sua obra artística).

Izabelle no presente e no futuro.

Guyecker e Cauã iniciaram juntos o desenho da igreja, que 
se localizava nos fundos da praça onde eles estavam. A ideia 
foi ganhando a atenção dos outros alunos e, no fi nal, se tornou 
a obra artística coletiva da turma.

Guyecker e Cauã e a releitura da igreja

Ao analisarmos estas imagens, que são parte de todo um 
material de trabalho, composto de fotos, vídeos, redações dos 
alunos e o diário de bordo da professora, é possível refl etir 
sobre como estas crianças leem o mundo, a vida, o desejo, a 
devoção, e como a proposta deixou em evidência a autoria 
dos alunos. Para Kramer (2003), “ser autor signifi ca dizer a 
própria palavra, cunhar nela sua marca pessoal e marcar-se a 
si e aos outros pela palavra dita, gritada, sonhada, grafada [...] 
Ser autor signifi ca produzir com e para o outro“ (p. 83). No 
caso, os alunos e a professora deixaram “suas marcas” na praça, 
nesse espaço aberto, público, coletivo. Como aponta Kramer 
(2003), eles produziram com os outros e para os outros, pessoas 
que passaram pela praça enquanto eles estavam lá, outros que 
passaram depois e viram só os desenhos, símbolos de partes da 
vida daqueles autores que ali estiveram. 

De outra perspectiva, Larrosa (1996) considera que a partir 
das nossas narrativas mostramos quem somos:

El sentido de lo que somos o, mejor aún, el sentido de 
quién somos, depende de las historias que contamos 
y que nos contamos y, en particular, de aquellas 
construcciones narrativas en las que cada uno de 
nosotros es, a la vez, el autor, el narrador y el carácter 
principal, es decir, de las autonarraciones o historias 
personales (p. 462).

Vemos que estas crianças contaram o que são e como veem 
o mundo através de seus desenhos e de suas falas enquanto 
desenhavam, deixando “suas marcas”, sua autoria. Falavam de 
seus gostos, do bairro que moravam, de vivências inesquecíveis, 
dos amigos, falavam deles próprios Ao contrário da folha de papel, 
ou da cartolina, o chão da praça era um espaço público, coletivo, 
diferente. O giz de lousa, quase sempre ferramenta de uso do 
professor, também trouxe outra dimensão à experiência que 
eles vivenciaram. O chão como “caderno”, o giz de lousa como 
“lápis”, o céu como teto, as casas ao redor da praça como paredes 
e a possibilidade de retratar o que eles queriam, confi guraram um 
status de liberdade à atividade. Como inspiração e base estava a 
arte de Julian Beever, não como um modelo padronizado a seguir, 

Imagem suprimida por ausência
de autorização de uso
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mas como indicativo de arte que está para além dos museus e das 
galerias, assim como a expressão deles estava para além da folha, 
do lápis e da sala de aula.

A professora também se empenhou em sua representação 
artística: desenhou peças de dominó, jogo que sempre jogava 
com as crianças e que eles gostavam muito.

A professora e suas peças de dominó.

A leitura do mundo e a expressão desse olhar através da 
representação artística nos leva a pensar no que diz Freire 
(1996) ao falar da leitura de mundo que precede a leitura da 
palavra. Para o autor, é preciso ler o mundo dos educandos, não 
com a fi nalidade de abandonar a especifi cidade da educação, 
mas sim com o intuito de se constituir uma ponte entre o que 
esse mundo ensina a eles e o que o professor (com os conteúdos) 
tem a lhes ensinar.

Como educador preciso de ir “lendo” cada vez melhor 
a leitura do mundo que os grupos populares com quem 
trabalho fazem de seu contexto imediato e do maior de 
que o seu é parte. O que quero dizer é o seguinte: não 

posso de maneira alguma, nas minhas relações político-
pedagógicas com os grupos populares, desconsiderar 
seu saber de experiência feito. Sua explicação do mundo 
de que faz parte a compreensão de sua própria presença 
no mundo. E isso tudo vem explicitado ou sugerido ou 
escondido no que chamo “leitura do mundo” que precede 
sempre a “leitura da palavra” (FREIRE, 1996, p. 32).

Pensamos que o convite feito pela professora a seus alunos, 
um chamado a serem artistas, a expressarem seus olhares através 
do desenho em giz, lhes proporcionou um espaço no qual eles 
se sentiram seguros a mostrar o seu mundo, da maneira que eles 
o veem. Perceber a abertura deles em um espaço público como 
a praça, ao vê-los colocar um pouquinho da vida deles naquele 
lugar, é uma atitude carregada de valor, é dizer de onde se fala, 
do lugar que se está no mundo e o que desse lugar eles têm para 
mostrar aos outros.

 Bakhtin (2003/1919) traz o conceito de responsividade, 
que é a resposta que o sujeito dá, do seu lugar, aos atos. É a 
sua assinatura no ato, que ao mesmo tempo é responsável (no 
sentido de assumir a carga moral da ação) e responsiva (no 
sentido de resposta da ação). Percebemos que em suas criações, 
estes alunos disseram do lugar deles o que somente eles 
poderiam dizer. E assinaram a sua resposta, com seus olhares 
sobre o mundo em um espaço público e coletivo.

“Quando a brincadeira está boa, o tempo voa” foi o que 
disse um aluno quando a professora anunciou que eles deveriam 
retornar ao projeto para que pudessem discutir sobre a atividade 
e, posteriormente, sair para o almoço. Chegando na sala de 
aula, a professora solicitou que os alunos fi zessem uma roda e 
discutissem sobre a atividade, a experiência de serem “Julians 
Beevers” por um dia.

 

- Agora eu entendi que a arte pode estar em qualquer lugar 
– afi rmou Luana.

- Eu só to triste porque quando chover a chuva vai apagar 
nossos desenhos – disse Nathan.

- Ah! mas a chuva também apaga as obras do Julian Beever, 
nem por isso ele deixa de fazer outras, nem deixa de ser artista.
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- Eu gostei muito de ir à praça e desenhar com giz! – 
disparou Darah.

- Acho que não importa se o desenho vai fi car lá mais 
alguns dias, ou se vai sair assim que a chuva cair, o importante 
é que a gente fez, e quem passou ali pode ver, quem não passou 
perdeu – comentou Izabelle sorridente.

- É muito legal o trabalho do Julian Beever, ele desenha 
muito bem! – lembrou Cauã.

- Mas a igreja da praça quem fez foi a gente, né? – brincou 
Guyecker. (Diário de bordo da professora – maio/2011)

A professora conclui a aula dizendo que a arte pode estar em 
qualquer lugar e que devemos dar valor a arte que nós mesmos 
fazemos, pintando nossos sonhos, nossas vontades e as coisas que 
gostamos na nossa vida. Durante o resto do ano essa atividade foi 
relembrada diversas vezes pelos alunos, sempre com um sorriso 
especial no rosto e um brilho nostálgico no olhar.

O trabalho do professor: criatividade, ousadia e a 
descoberta de novos caminhos. 

Analisando o material de registro dessa aula, dois elementos 
nos chamaram a atenção: a criatividade e ousadia transformando 
o cotidiano da sala de aula e indicando novos caminhos para o 
trabalho do professor. A criatividade dos alunos em construírem 
imagens complexas e usarem cores novas para retratar seus 
desenhos, como o exemplo da cachoeira de Darah, toda 
colorida. A maneira como ela vê aquela cachoeira nos encanta, 
poderia ter sido desenhada apenas com giz branco e azul, mas 
ela quis misturar as cores, para reproduzir o mesmo efeito do 
que sol reproduz quando ilumina as águas da cachoeira onde 
ela se banhou com seu pai.

A fala de Nathan mostrou sua preocupação com a chuva 
pois, se viesse, apagaria o seu desenho: a chuva levaria consigo 
o seu desenho, o registro do seu olhar sobre o mundo. Quando 
Guyecker afi rmou que embora Julian Beever tivesse feito 
muitas obras pelo mundo, a igreja da pracinha foi criada por 
ele e Cauã, foram eles os responsáveis por aquela criação. Isto 
nos leva a dialogar novamente com Bakhtin (1997), quando o 

autor nos fala do lugar que ocupamos, do ato ético, responsivo 
e responsável. Guyecker deslocou-se até o lugar de Beever, 
para entender que este percorreu o mundo todo fazendo seus 
desenhos, mas que desenhar aquela igreja, com aquele giz 
azul, ele jamais poderia, pois foi ele, Guyecker, quem ocupou 
aquele lugar, naquele momento. A criatividade e a ousadia que 
aqueles alunos tiveram, ao se colocarem ajoelhados no chão 
da praça, expressando seu olhar através dos desenhos em giz 
é experiência rica em signifi cados. Nenhum deles quis copiar 
alguma obra de Julian Beever, eles se apropriaram da técnica 
(fazendo a leitura deles dessa técnica), mas ousaram registrar 
ali imagens próprias, que faziam sentido e que ilustravam suas 
respectivas produções enquanto autores e criadores de suas 
obras.

É possível pensar também a criatividade e a ousadia na 
atitude da professora, que ousou apresentar uma aula diferente, 
com movimento do corpo, da mente, num espaço público. O 
fazer docente é um ato também carregado de responsabilidade 
e responsividade, e despertar nos alunos o desejo criativo, da 
autoria, em um contexto escolar historicamente marcado por 
práticas que visam disciplinar corpos, copiar, é assumir um 
confronto com o que está posto, é caminhar em outros sentidos, 
apostar na singularidade das coisas e, ao mesmo tempo, na 
construção coletiva de um determinado conhecimento. A esta 
professora, a criatividade e a ousadia lhe permitiram conhecer 
melhor seus alunos, seus desejos, seus sonhos, e com isso ela 
pode trilhar novos caminhos na relação com eles no decorrer do 
ano em que estiveram juntos. 

Talvez esta experiência abra novas possibilidades para 
pensar no professor que queremos ser, nos alunos que queremos 
formar, na educação que almejamos. Talvez assim como Beever 
e as crianças, seja necessário pensar que é possível aprender 
com a experiência:

Acreditar que é possível aprender com a experiência 
– também a contemporânea – pode nos ajudar a 
abrir espaços concretos de ação (políticos, culturais, 
educativo, urbanos), onde, tal como fazem as crianças 
com paus, gravetos, fi gurinhas, caixas vazias, 
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pedrinhas, tampas, papeis, destroços, restos, pedaços de 
coisas, saibamos refazer do lixo, ou melhor saibamos 
transformar o lixo que o século XX nos legou em 
história, em outra história. Acredito que ainda podemos 
dizer “Era uma vez...” Acredito que ainda podemos 
perguntar às crianças, aos jovens e para nós mesmos : 
“Que outro fi nal vocês inventaram para essa história? 
(KRAMER. 2003, p. 106).
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Resumo

A codifi cação linguística seria pré-requisito para dar 
signifi cação ao mundo ou as experiências culturais é que 
o seriam? Este trabalho discute algumas ideias acerca do 
fenômeno da representação e tece considerações acerca da 
formação do leitor. Segundo as hipóteses de Blikstein (2003), 
muito provavelmente a signifi cação do mundo irrompe antes 
mesmo da codifi cação linguística com que recortamos o mundo. 
De acordo com Vygotsky (1993), pensamento e linguagem se 
originam independentemente, fundindo-se mais tarde no tipo 
de linguagem interna que constitui a maior parte do pensamento 
maduro. Ainda conforme os pressupostos desse fi lósofo, cada 
indivíduo se constitui como uma pessoa única, singular, por 
conta de suas experiências e sua história de vida. As práticas 
culturais assumem, portanto, papel determinante na defi nição 
do desenvolvimento psicológico do sujeito. Sendo assim, o 
processo de conhecimento da realidade (ou “fabricação da 
realidade”) é regulado por uma contínua interação de práticas 
culturais, percepção e linguagem. Isso deve ser considerado 
nos processos de ensino e de aprendizagem de linguagem.

Palavras-chave

Leitura; visão de mundo; representação; pensamento e 
linguagem.

Resumen

¿La codifi cación linguística sería un requisito previo para 
dar sentido al mundo o son las experiências culturales que 
serían? Este artículo discute algunas ideas sobre el fenómeno 
de la representación y hace consideraciones sobre la formación 
del lector. De acuerdo con las hipótesis de Blikstein (2003), 
muy probablemente la signifi cación del mundo estalla antes 
de la codifi cación linguística con la que identifi camos el 
mundo. Según Vygotsky (1993), el pensamiento y el lenguaje 
se originan de forma independiente, su fusión ocurre más 
adelante en un tipo de lenguaje interno que es la mayor parte 
del pensamiento maduro. Aun de acuerdo con los supuestos de 
este fi lósofo, cada individuo se constituye como una persona 
única, singular a causa de sus experiencias y su historia de vida. 
Las prácticas culturales tienen papel crucial en la confi guración 
del desarrollo psicológico del sujeto. Por lo tanto, el proceso 
de conocimiento de la realidad (o “fabricación de la realidad”) 
se rige por una interacción continua de prácticas culturales, 
percepción y lenguaje. Esto debe ser considerado en la 
enseñanza y el aprendizaje de lenguaje.

Palabras clave

Lectura; visión del mundo; representación; pensamiento y 
lenguaje.
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Introdução: refl exões que justifi cam este artigo

Os fenômenos semânticos, ou seja, as “escutas do mundo” 
são o foco da nossa atenção nesse texto. Quais são suas 
características? Em que consiste seu funcionamento? Como se 
desenham as “raízes” da signifi cação? Aprofundar e extender 
nossa capacidade de refl etir sobre a semiose, que ocorre em 
nós e que nos transforma de seres biológicos para seres 
sócio-históricos, fato que caracteriza nossa humanidade, são 
atividades relevantes para que sejam desvelados os aspectos da 
engenharia da leitura, aspectos estes que desafi am a curiosidade 
científi ca, pois se tratam de eventos ao mesmo tempo tão triviais 
e tão revestidos de mistérios.

O que nos propomos a fazer a seguir é uma leitura de um 
fi lme e de um livro e o estabelecimento de intersecções entre 
essas duas obras — cinematográfi ca e bibliográfi ca — e o 
diálogo com outros autores, para que dessas relações possam 
emergir contribuições às ações pedagógicas de formação de 
leitores. Inspirados em Blikstein (2003) e em Herzog (1974), 
conjeturamos que investigações sobre leitura devem voltar 
mais a sua atenção para a natureza da experiência perceptivo-
cognitiva e procurar detectar a função e o papel da confi guração 
do evento semântico, do “real”, na arquitetura conceitual de 
nosso pensamento.

Sobre o fi lme, o livro e outras leituras: intersecções e 
contribuições que delas emergem

Cada um por si e Deus contra todos é a tradução literal 
de Jeder fur sich und Gott gegen alle, um primoroso fi lme do 
diretor alemão Werner Herzog (1974), lançado no Brasil sob 
o título O enigma de Kaspar Hauser. O fi lme — que conta a 
história verídica de um menino que vivera de seu nascimento, 
provavelmente em 1812, até a adolescência sem nenhum contato 
linguístico humano e fora deixado por um desconhecido no 
centro de Nuremberg, Alemanha — serviu de ponto de partida 
para que Blikstein (2003) teorizasse acerca das concepções de 
representação. O autor, então, lançou-se ao desafi o de investigar 
a relação entre língua, pensamento, conhecimento e realidade. 

“Até que ponto o universo dos signos linguísticos coincide 
com a realidade ‘extralinguística’? Como é possível conhecer 
tal realidade por meio de signos linguísticos? Qual o alcance 
da língua sobre o pensamento e a cognição?” são alguns dos 
questionamentos defl agradores dos estudos de Blikstein (2003, 
p. 17). Para esse autor, os verdadeiros enigmas de Kaspar 
Hauser não são sua origem e as circunstâncias de sua morte, 
mas: linguagem, mundo, realidade, percepção, signifi cação e 
cognição.

O período em que Kaspar Hauser viveu caracterizava-se 
pela perspectiva positivista, evolucionista e desenvolvimentista 
das Ciências. Diante dessa visão, a sociedade que o acolheu cria 
que era preciso a Kaspar socializar-se para, então, adequar-se ao 
protótipo de homem civilizado. Sua morte deu-se em condições 
misteriosas, três anos depois de ter sido deixado em Nuremberg, 
e, ao realizarem a autopsia de seu corpo, os legistas acreditaram 
ter encontrado uma explicação para os “problemas” de Kaspar 
Hauser: uma pequena deformidade em seu cérebro. À época, 
era dominante a crença na anatomia e em qualidades inatas 
dos seres humanos. Por esse motivo, os legistas concluíram 
que Kaspar não tinha a capacidade de pensar certos conceitos. 
Assim, o caso foi dado como solucionado, pois havia uma 
explicação racional, objetiva (porque visível e palpável – o 
cérebro), de caráter fi siológico e que se concentrava no próprio 
indivíduo a ‘culpabilidade’ de sua situação (SABOYA, 2001). 

Kaspar Hauser, pelas condições e que viveu até à 
adolescência, não era capaz de conceber a representação. Mesmo 
após ter adquirido a linguagem, esta não lhe permitiu capturar 
o mundo, estranho para ele, “talvez por que a signifi cação do 
mundo deve irromper antes mesmo da codifi cação linguística 
com que o recortamos: os signifi cados já vão sendo desenhados 
na própria percepção/cognição da realidade” (BLIKSTEIN, 
2003, p. 17).

Os pressupostos de Vygotsky (1993) nos ajudam a 
compreender essa questão. Seus pressupostos asseguram que o 
pensamento e a linguagem originam-se de forma independente 
um do outro, fundindo-se mais tarde, em determinado momento, 
no tipo de linguagem interna que constitui a maior parte do 
pensamento humano maduro.
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Saboya (2001), ao estudar o enigma de Kaspar Hauser 
sob a ótica da abordagem psicossocial, esclarece que cada ser 
humano se constitui como uma pessoa totalmente única, por 
conta de suas experiências e sua história de vida. As práticas 
culturais assumem, portanto, papel determinante na defi nição 
do desenvolvimento psicológico do sujeito. O processo de 
conhecimento da realidade/a visão de mundo — ou fabricação 
da realidade, para Blikstein (2003), — é regulado por uma 
contínua interação de práticas culturais, percepção e linguagem. 

A lógica de K. Hauser era diferente da estabelecida. O olhar 
“puro”, sem “fi ltros” ou estereótipos perceptuais incomodava 
as pessoas. Ele percebia o mundo de uma maneira direta, ainda 
não programada pela estereotipia cultural, que é garantida e 
reforçada pela linguagem. Isso fi ca evidente ao se analisar uma 
das cenas do fi lme de Herzog (1974), em que há um interessante 
diálogo entre Kaspar (K) e um professor (P) de Lógica e 
Matemática (a cena pode ser interpretada como um embate 
entre Kaspar e o professor). Após dois anos de instrução, o 
professor deseja saber se Kaspar aprendeu a pensar com lógica. 
A arguição é acompanhada pela governanta (G). O professor 
propõe, então, um problema (HERZOG, 1974, transcrição e 
rubricas nossas):

P: Muito bem! Kaspar, imagine que esta é uma 
aldeia; nessa aldeia, moram pessoas que dizem a 
verdade. Esta é outra aldeia. Nela moram pessoas 
que mentem. Desta aldeia, sai uma estrada que leva 
a você. E desta aldeia também sai uma estrada que 
leva a você. Você está na encruzilhada. Chega um 
viajante e você quer saber se ele veio da aldeia onde 
só dizem a verdade ou se ele veio da aldeia onde 
mentem. Para resolver esse problema com lógica, só 
há uma pergunta a fazer a ele. Por favor, diga-me 
qual é a pergunta.
G: É muito difícil para ele! Ele não saberá responder!
P: Admito que não seja fácil. Pois, se perguntar se 
ele veio da aldeia da verdade, e ele vier da aldeia da 
verdade, dirá que sim. Mas se ele vier da aldeia da 
mentira, de qualquer forma responderá que sim. Mas 
existe uma possibilidade. Com uma pergunta, resolve-
se esse problema de lógica.

G: Acho isso muito difícil, muito complicado.
P: Você tem a possibilidade, Kaspar, de resolver esse 
problema com uma única pergunta.
G: Eu não sei...
P: Kaspar, já que você não sabe, vou lhe dizer: Se 
você viesse da outra aldeia, me responderia “não” se 
eu lhe perguntasse se é da aldeia da mentira? Com a 
dupla negação, o mentiroso é forçado a dar a resposta 
verdadeira, atestando, assim, a sua identidade. Eu 
chamo isso de lógica, de argumentação para a verdade 
absoluta.
(Kaspar Hauser limita-se a ouvir. A governanta 
observa, atenta e intrigada).
K: Sim, eu sei outra pergunta.
G: Sabe?
P: Não há outra pergunta. De acordo com a lógica, não 
há outra pergunta.
G: Não?
K: Sim, eu sei outra pergunta.
P: Então, nos diga qual?
K: Eu perguntaria ao viajante se ele é uma rã. 
G: (Risos discretos).
K: Aquele da aldeia da verdade diria não. O da mentira, 
sim. Assim eu saberia que ele vem da aldeia da mentira.
(Nesse momento, a governanta demonstra admiração 
por K. Hauser). 
P: (com notável irritação) Não, isso não é lógica. Não 
posso aceitar. Lógica é dedução e não descrição. Isso é 
apenas uma suposição, não é lógica, não é o conceito. 
G: Ele não entende isso.
P: O raciocínio tem que ser construído, a lógica é 
essencial. Como professor de Lógica e Matemática, eu 
deduzo. Não posso aceitar sua pergunta.

Por meio dessa cena podemos inferir que Kaspar não possuía 
uma escuta/visão homogeneizada do mundo; ele não via o 
mundo conforme a percepção imposta pela práxis, descrita por 
Blikstein como “óculos sociais”. Assim, tornou-se subversivo ao 
não aceitar os referentes que a sociedade lhe impunha.

A práxis opera em nosso sistema perceptual, ensinando-
nos a “ver” o mundo com os “óculos sociais” ou 
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estereótipos e gerando conteúdos visuais, tácteis, 
olfativos, gustativos, na dimensão cinésica e proxêmica 
(gestos, movimentos, espaços, distâncias, tempo, etc.) 
(BLIKSTEIN, 2003 p. 65-66).

[...] fi ca reconhecida a necessidade do recurso a uma 
dimensão anterior à própria experiência verbal para a 
detecção da gênese do signifi cado. Tal dimensão [...] 
é a percepção-cognição, onde justamente se fabricam 
os referentes/objetos mentais/unidades culturais; estes 
é que, embora desprovidos de um estatuto linguístico 
propriamente dito, condicionarão o evento semântico 
(idem, ibidem, p. 39).

O signo, de acordo com Blikstein (2003), possui um 
caráter vicário, isto é, é algo que faz a vez de outra coisa. Os 
signos foram impingidos a Kaspar Hauser na certeza de que, 
assim, ele compreenderia o mundo que o cercava. Contudo, 
isso não ocorreu. Kaspar não passou pela educação formal 
para que pudesse fazer as construções semiológicas que lhe 
possibilitassem ter a ilusão da realidade.

Todo signo [...] resulta de um consenso entre indivíduos 
socialmente organizados no decorrer de um processo 
de interação. Razão pela qual as formas do signo são 
condicionadas tanto pela organização social de tais 
indivíduos como pelas condições em que a interação 
acontece (BAKHTIN, VOLOSHINOV, 1995, p. 44).

Como se verifi ca, uma das características mais marcantes do 
signo é sua natureza dialógica. Eles evocam o que está no sujeito-
observador. Assim, há uma vinculação rápida e espontânea entre 
o signo e o mundo interno do sujeito, ou seja, o que constitui 
o indivíduo é projetado por ele no signo apreendido, e essa 
ocorrência corrobora no surgimento dos efeitos de sentido, o que 
fi ca evidente na obra de Saint-Exupéry (1977, p. 70), quando a 
personagem raposa diz ao Pequeno Príncipe:

“Vês, lá longe, os campos de trigo? Eu não como pão. 
O trigo para mim é inútil. Os campos de trigo não me 
lembram coisa alguma. E isso é triste! Mas tu tens 

cabelos cor de ouro. Então será maravilhoso quando me 
tiveres cativado. O trigo, que é dourado, fará lembrar-
me de ti. E eu amarei o barulho do vento no trigo...” 
(SAINT-EXUPÉRY, 1977, p. 70).

A personagem raposa projeta sobre o signo (a imagem do 
trigo), o que traz em si — no caso, a lembrança dos cabelos cor 
de ouro do Pequeno Príncipe — e como resultado dessa ação 
dá-se a leitura do signo (o trigo). Sendo assim, podemos dizer 
que o processo de apreensão do signo (fabricação do sentido) é 
regulado por uma interação de práticas culturais, de percepção; 
nesse exemplo, a personagem raposa toma o trigo não somente 
considerando a aparência dele como referencial signifi cativo, 
mas toma-o em outras possibilidades de leitura, pois, embora a 
capacidade referencial do signo possa ser sua propriedade mais 
reconhecida, não é a única a ser lida (CAMARGO, 2007).

A signifi cação linguística tem sido objeto de refl exão de 
várias ciências, que tratam da dicotomia signifi cante/signifi cado 
e, num plano mais geral, a vinculação signo/realidade. Essa 
conceitualização aponta para um problema primeiro e maior: a 
natureza e o lugar do acontecimento semântico. Como e quando 
eclode a signifi cação? Em que momento da cognição irrompe o 
signifi cado? Qual é o mecanismo da semiose? 

Por mais que as teorias semiológicas se esquivem da 
fi gura do referente sob a alegação de este ser extralinguístico, 
linguistas e semiólogos acabam sempre caindo em algo muito 
parecido com referente, quando ensaiam explicações acerca das 
condições de produção do signifi cado linguístico. A semiologia 
parece não conseguir se livrar do referente: conceito, objeto 
mental, unidade cultural... não importa o nome que lhe seja dado, 
há sempre algo atrás do signo, extralinguístico, que, situado 
na dimensão perceptivo-cognitiva, está na base da produção 
do evento semântico, conforme teoriza Blikstein (2003). Esse 
autor aponta um equívoco fundamental: o fato de o referente ser 
extralinguístico não signifi ca que deva fi car fora da linguística; 
ele simplesmente está situado atrás ou antes da linguagem, como 
um evento cognitivo, produto de nossa percepção.

Kaspar Hauser não só fi cou alheio à apropriação da 
linguagem como de tantas outras experiências que pudessem 
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provê-lo de percepção-cognição. Ele foi privado dos fi ltros 
e estereótipos culturais que condicionam a percepção e o 
conhecimento. Vale trazer à tona Umberto Eco, (2012) quando 
diz que “conhecer é cortar, é selecionar”, “conhecer é fi ltrar”.

As seguintes refl exões desse pensador, embora sejam sobre a 
internet, fazem relação com as ideias aqui desenvolvidas uma vez 
que estamos focalizando Kaspar Hauser e a maneira como recortava 
o mundo, ou seja, estabelecia hierarquia para as informações.

A internet não seleciona a informação. Há de tudo 
por lá. [...] A internet ainda é um mundo selvagem 
e perigoso. Tudo surge lá sem hierarquia. A imensa 
quantidade de coisas que circula é pior que a falta de 
informação. O excesso de informação causa amnésia. 
Informação demais faz mal. Quando não lembramos 
o que aprendemos, fi camos parecidos com animais. 
Conhecer é cortar, é selecionar. Vamos tomar como 
exemplo o ditador e líder romano Júlio César e como 
os historiadores antigos trataram dele. Todos dizem que 
foi importante porque alterou a história. Os cronistas 
romanos só citam sua mulher Calpúrnia, porque esteve ao 
lado de César. Nada se sabe sobre a viuvez de Calpúmia. 
Se costurou, dedicou-se à educação ou seja lá o que for. 
Hoje, na internet, Júlio César e Calpúrnia têm a mesma 
importância. Ora, isso não é conhecimento.

 O que é percebido pelos seres humanos tem o valor que 
lhe é conferido pelo uso que se faz do objeto da percepção 
(do signo). Por exemplo, um texto, neste caso um texto verbal 
impresso, é um apanhado de letras impressas, até que o leitor 
se aproprie dessa porção de grafemas e faça dela um texto de 
fato. É possível refl etir que ler um texto é co-participar de seu 
processo de autoria, pois ler um texto é torná-lo seu, reescrevê-
lo de certa forma, fazê-lo singular.

Reinterpretar a noção de visão de mundo, reinterpretar a 
noção de texto

Com as “lentes” da física clássica, sustentou-se uma visão 
de mundo para a qual só existe a realidade objetiva, regida por 

leis objetivas. Tomando por ponto de refl exão os pressupostos 
de Nicolescu (1999), nesse contexto, a objetividade passa 
a ser critério supremo de verdade, o que tem como uma de 
suas consequências o entendimento de texto, assim como o 
entendimento de realidade, como uma construção pronta e que 
não precisa da participação do leitor para existir.

A questão dos paradigmas, ou seja, das “‘sínteses’ 
científi cas, fi losófi cas ou religiosas, que servem de referência 
modelar para determinada época ou grupo humano”, conforme 
explicita Betto (1997, p. 17), tem grande relevância nas 
discussões acerca do conhecimento e do modo de obtê-lo/
produzi-lo, portanto, no modo de lermos. Esse autor, ao discutir 
essa questão, retomando Thomas Kuhn (1922-1996), autor da 
obra Estrutura das Revoluções Científi cas, utiliza uma linha de 
argumentação de modo a fazer a oposição entre os paradigmas 
e defende: já não existe uma explicação do mundo, mas um 
leque de modelos e possibilidades, um jogo de espelhos que 
nos permite ver, obrigando-nos a ver-nos e, de novo, a rever, 
com outros olhos, a paisagem anterior (BETTO, 1997, p. 246).

Vemo-nos, portanto, diante do desafi o de reinterpretar 
a então existente visão de mundo apoiada na ilusão de que 
a realidade das certezas existe sem a contribuição semântica 
dos seres humanos, e que essa realidade pode ser mensurada 
para, assim, ser construído o conhecimento universal. Como 
exemplo dessa refl exão, podemos rememorar o diálogo entre 
Kaspar e o Professor de Lógica a Matemática.

Em um de seus aforismos, o escritor argentino Jorge Luís 
Borges diz: “O que é um livro se não o abrimos? [...]; mas se 
o lemos acontece algo especial, creio que muda a cada vez.” 
(BORGES, 1999, p. 196). Podemos expandir a imagem criada 
por Borges, substituindo a palavra livro pela palavra texto ou 
mundo. Assim, questionamos: o que é o mundo ou o que é um 
texto se não “o abrimos”, ou seja, se não são observados os 
efeitos de sentidos que fazem emergir num leitor?

Na leitura, reinterpreta-se o lido conforme os elementos de 
que o leitor dispõe e que projeta sobre e com o que lê. O que 
se deseja discutir é que tal livro, tal texto, para existir, precisa 
de um lugar chamado leitor, e existe de maneira singular neste 
último. Semelhantemente, o mundo também tem em cada ser 
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seu espaço para existir, para ser percebido com particularidades 
distintas, relacionadas à perspectiva e ao patamar de percepção 
em que cada ser humano se encontra.

É necessário considerar a singularidade de cada leitor. 
Kuhn (1978) nos permite fortalecer essa argumentação, quando 
afi rma que a recepção dos seres humanos e a decifração dos 
estímulos do meio também recebem infl uência do social, (da 
práxis social), pois aprendemos a “ver” algo que os integrantes 
de nossa comunidade já aprenderam a “ver”. Kaspar não 
possuía essa infl uência social, daí decorre sua visão peculiar, 
não fi ltrada, de mundo. Ainda dialogando com Kuhn, quanto à 
percepção do mundo, temos sensações e nada nos obriga a supor 
que dois espectadores sob os mesmos estímulos tenham uma 
única sensação; o mesmo se dá ao se estabelecer comparações 
entre dois leitores, lidando com um mesmo texto.

“(Os céticos poderiam relembrar que a cegueira com 
relação a cores nunca fora percebida até sua descrição 
por John Dalton em 1974.) [...] muitos processos 
nervosos têm lugar entre o recebimento de um estímulo 
e a consciência de uma sensação [...] estímulos muito 
diferentes podem produzir a mesma sensação; o mesmo 
estímulo pode produzir sensações muito diferentes; 
e, fi nalmente, o caminho que leva à sensação é 
parcialmente determinado pela educação” (KUHN, 
1978, p. 238).

Promovendo alinhavos entre as palavras de Kuhn e o 
desenvolvimento cognitivo do ser humano, trazemos para 
a refl exão certa ocasião em que duas crianças olhavam uma 
nuvem e buscavam descrevê-la — liam tal nuvem. Para 
uma das crianças, a nuvem tinha a forma de uma pipa. Para 
a outra, a de um sorvete. Em dado momento, aproxima-se 
delas um adulto, para quem a nuvem possuía um formato de 
gravata. Verifi camos, assim, que “não lidamos com a realidade 
diretamente, mas com a realidade interpretada, reconstruída.” 
(DEMO, 2002, p. 33). Analogamente ocorre a relação do leitor 
com os signos (materializados nos textos). De semelhante 
maneira, os textos/os signos são interpretados, reconstruídos 
pelo leitor, que se projeta neles como se projeta no mundo. 

Assim, cada coisa no mundo e, por extensão de raciocínio, cada 
texto, corresponde a sensações e leituras singulares, em seres 
singulares. Portanto, é possível reiterar que o texto mostra-se 
de modo singular a cada leitor, assim como o mundo, pois são 
reinterpretados, reconstruídos.

Retomamos aqui, então, a concepção de texto como um 
lugar de interação, um ambiente de diálogo entre leitor e autor; 
ambiente (texto) cujas “tintas” são dadas pelo autor e pelo leitor.

Textos que se mostram singularmente a cada leitor. Assim, 
que leitor pretende-se formar com as práticas escolares de 
leitura? 

  
               

 veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isto: que as pessoas 
não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas — mas que 

elas vão sempre mudando. Afi nam ou desafi nam. Verdade maior. É o 
que a vida me ensinou.

João Guimarães Rosa

Para falar de leitor e de leitura é necessário falar de ser 
humano, considerar cada indivíduo um mundo, caracterizado 
pela imprevisibilidade, marcado por incertezas que impõem 
especulações, explorações, estudos. Da mesma maneira que 
a criança vai ampliando seu acesso ao mundo por meio de 
envolvimento em situações de práticas sociais de leitura e de 
escrita, um indivíduo vai se instaurando leitor, vivenciando 
leituras e ampliando sua capacidade de descrever como surgem 
os sentidos. Com esse entendimento, podemos aventar que o 
polimento da competência leitora de um indivíduo não cessa, 
uma vez que o aprendizado é efeito da leitura.

Um aspecto importante de ser destacado do aprender 
consiste na compreensão de como o aprendizado se dá. Muitas 
vezes, observa-se no discurso de educadores o emprego da 
analogia ensinar/semear e aprender/germinar. Pensamos, 
porém, que não é possível que se tenha o controle do germinar 
da semeadura, que se dá com características especiais em cada 
ser. É possível admitir que, no intervalo imaginário entre um 
leitor iniciante e um leitor contumaz, existem “interleitores”, 
ou seja, leitores em diferentes patamares, porém, leitores. 
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Entretanto, ainda diante de inquietações, como as 
mencionadas anteriormente, cabem as assertivas que evidenciam 
ser a leitura uma valiosa, se não a mais valiosa, aliada para se ter 
acesso a temas signifi cativos do mundo e exercer uma cidadania 
mais plena. Podemos propalar, com fundamentos encontrados em 
Freire (1989, p. 11), que vive mais plenamente o indivíduo que 
dispõe da “compreensão crítica do ato de ler, que não se esgota 
na decodifi cação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, 
mas que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo”.

Podemos dizer também que o desafi o da leitura é o desafi o 
do esforço em conviver com o outro, pressupondo que o outro 
é um livro sendo escrito constantemente, e que conviver bem 
implica em extrair o melhor desse livro. Esse outro pode se 
apresentar de múltiplas maneiras. Ora por meio de um romance, 
de uma tela, de um artigo científi co, de um fi lme, de um e-mail, 
de uma música, ora em uma interação face a face, em uma 
conferência, em uma escultura. Tudo são suportes para leituras. 
Então, considera-se leitor aquele que busca nas manifestações, 
ou seja, nos textos (pensamento do outro), algo que lhe diz 
respeito: “Quando se lê é porque alguma coisa falta. Decidir 
ler é, portanto, procurar qualquer coisa. É a intenção da leitura 
que vai determinar os projectos, as estratégias e as técnicas da 
leitura.” (COUCHAERE, s/d, p. 27)

 É necessário aos formadores de leitores cultivarem uma 
maneira de pensar em que:

• Leitor seja concebido como co-criador dos sentidos do 
texto, e não como um espaço por onde o texto passa ou é 
depositado;

• Leitura seja compreendida como interação, situação 
comunicativa, que ganha mais valor à medida que transforma 
e melhora, em algum grau, a vida daquele que lê;

• Escrita seja usada pelos estudantes não somente para 
cumprir tarefa escolar de produção de textos pensando 
em escrever “o que meu professor quer ler ou ouvir”. 
Estudantes devem sim escrever textos tendo em mente ‘o 
que eu quero, preciso, posso, devo escrever’;

• Texto seja concebido como um lugar de comunicação, um 
ambiente de diálogo entre o leitor e o autor que, lendo e 

refl etindo, exterioriza suas refl exões em forma de texto, 
que é ponto de chegada e também ponto de partida para 
novos textos.

Superemos a ideia, em contextos de ensino, de que a leitura 
e a escrita são práticas exclusivamente escolares e que todos os 
textos lidos em sala de aula foram produzidos com a fi nalidade 
de serem lidos nessa situação. Há leitores reais previstos 
para cada texto, há objetivos estabelecidos... e esses e outros 
aspectos precisam ser apropriados pelos leitores em formação.

Na impossibilidade de conclusões — as verdades não são 
absolutas — apresentamos comentários fi nais

De vez em quando Deus me tira a poesia.
Olho pedra, vejo pedra mesmo.

Adélia Prado

A estereotipia é garantida e reforçada pela linguagem, conforme 
discutimos anteriormente, contudo “[...] a linguagem não é só 
refl exo, reprodução ou reiteração da práxis. Ela poderá também 
desenvolver uma ação dialética e criativa na medida em que 
desarranjar a práxis [...] e desmontar os estereótipos perceptuais” 
(BLIKSTEIN, 2003, p. 86). Por meio da linguagem criativa e 
poética, os óculos sociais e os estereótipos vão sendo desmontados 
e a realidade passa a ser fabricada, sustenta esse autor.

Pensar o mundo se não por meio da linguagem é tarefa 
árdua, se não impossível. Contudo, se recuperarmos o universo 
de semiose não verbal do qual a nossa percepção/cognição está 
impregnada, mas de que não somos conscientes, poderemos ter 
uma visão de mundo mais crítica, mais desvelada, mais “pura”.

 Nem toda cognição seria governada pela língua; existe 
um pensamento que se realiza segundo imagens de tipo visual, 
auditivo ou cinestésico. Porém, de fato, nossa percepção/
cognição vai-se amoldando, em geral, à lógica linear-discursiva 
e é muito difícil pensar o mundo de outra maneira. Esse efeito de 
linearidade desmantela a simultaneidade das estruturas visuais, 
mas muitas vezes são assim as interpretações e os hábitos de 
leitura que contraímos. Reiteramos então que deveríamos, 
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portanto, recuperar todo um universo de semiose não verbal de 
que está impregnada a nossa percepção/cognição, mas de que 
não somos conscientes. Essas refl exões equivalem a dizer que 
palavras, imagens, formas, linhas, cores, enfi m... precisam ser 
usadas como referentes, precisam ser lidas.

Se pensarmos que formar leitores é tarefa de todo educador, 
e que o ensino de leitura passa obrigatoriamente pelo trabalho 
com a linguagem e a signifi cação, desejamos que as discussões 
ora apresentadas possam ser inspiradoras de uma prática 
docente em que se considere cada leitor em sua individualidade 
e potencialidade. Seres libertos do pensamento obtuso e 
absolutista é o que se deve pretender com o ensino de leitura.

E dando remate a este texto: na humana jornada, uma ideia 
se torna incubação para outra, preparando sempre em parte o 
caminho para novas ideias, que não surgem abruptamente, assim, 
diante do porvir das instituições de ensino e da formação de 
leitores, ponderamos que ler melhor os textos, a vida, o mundo 
ainda que não seja a disciplina escolar do futuro, a constar das 
grades curriculares, precisa ser sim o futuro das disciplinas. 
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Resumo

A leitura deve vir ao encontro das necessidades do leitor; no 
entanto, o que ocorre, geralmente nas escolas é a mera reprodução 
alienada de palavras ou de trechos veiculados pelos autores de 
textos, desconsiderando a produção dos alunos e seus conceitos 
elementares desenvolvidos cotidianamente em suas interações 
entre escola, família, grupos diferenciados e outras experiências de 
relações sociais. Assim, este artigo analisa como se desenvolvem as 
aulas de leitura em uma escola rural denominada Escola Municipal 
Parigot de Souza, localizada na comunidade de Jacutinga, a 30 
km de Francisco Beltrão-PR. Esta comunidade tem participado, 
desde 1996, de um projeto de desenvolvimento rural sustentável 
denominado “Vida na Roça” em parceria com ASSESOAR 
(Associação de Serviço e Orientação Rural), prefeitura municipal 
de Beltrão, UNIOESTE, dentre outros. A escolha de tal instituição 
se deu devido a uma metodologia diferenciada - mantida 
juntamente com a comunidade – que consiste na participação 
efetiva da população local sobre os assuntos relacionados tanto ao 
seu cotidiano, quanto ao âmbito escolar, resultando na obtenção 
de temas pertencentes ao dia-a-dia das crianças, para serem 
estudados em sala de aula. Na realização da pesquisa de campo 
utilizou-se de uma abordagem de cunho etnográfi co em que o 
pesquisador, imerso no contexto a ser estudado, observa as cenas 
cotidianas da sala de aula e as relações que estabelecem os sujeitos 
dessa totalidade. O presente trabalho visa, com base nos estudos 
teóricos e as análises do material coletado, estabelecer refl exões 
e problematizar aspectos da metodologia empregada quando 
inserida no contexto da sala de aula.

Palavras-chave

Educação rural; leitura; desenvolvimento rural. 

Abstract

The reading should come to meet the needs of the 
reader. However, which usually occurs in schools is mere 
play of words or alienated excerpts aired by the authors 
of texts, disregarding the production of the students 
and their elementary concepts developed in their daily 
interactions between school, family, different groups and 
other experiences of social relations. Thus, this article 
examines how to develop reading classes at a rural school 
called Municipal Schooll Parigot de Souza, located in 
the community Jacutinga, 30 km from Francisco Beltrão-
PR. This community has participated since 1996 in a 
sustainable rural development project called “Life in Roca” 
in partnership with ASSESOAR (Association of Rural and 
Guidance Service), city hall Beltrão UNIOESTE, among 
others. The choice of such an institution was due to a 
different methodology - held together with the community - 
which is the effective participation of local people on issues 
related both to their daily lives, as to the school, resulting in 
the identifi cation of issues pertaining to day-to-day life of 
children, to be studied in the classroom. In the research fi eld, 
we used an ethnographic approach in which the researcher 
immersed in the context to be studied, observing the daily 
scenes of the classroom and the relationships they establish 
that all the subjects. The present work based on theoretical 
studies and analyzes of the collected material, establish 
refl ections and discuss aspects of the methodology used 
when inserted in the context of the classroom.

Keywords

Rural education; reading; rural development.



AS LEITURAS DO MUNDO: COMO SE DESENVOLVEM AS AULAS DE LEITURA EM UMA ESCOLA RURAL

613LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

“Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende”. 
(Guimarães Rosa)

Introdução

O objetivo deste trabalho é o de analisar as aulas de leitura 
na escola rural que - sintonizadas com as diretrizes do projeto 
“Vida na Roça” - em conjunto com a comunidade local, optou 
pela adoção da metodologia interdisciplinar temas geradores, 
através da qual buscam levar para a sala de aula temas 
pertencentes ao cotidiano das crianças. Acredita-se que, pela 
aproximação com a realidade extraclasse, os estudantes possam 
assimilar melhor os conteúdos, aprender a lidar com suas 
difi culdades do dia–a-dia e a construírem-se como cidadãos 
atuantes através de relações dialógicas e contextualizadas. 

Por sua vez, a escolha da metodologia desse trabalho de 
pesquisa, de cunho etnográfi co, fundamenta-se nos trabalhos 
de Frederick Erickson (2001, p. 9-17) partindo da premissa 
apresentada por esse autor de que, mesmo possuindo várias 
similaridades, existem diferenças tênues entre uma sala de 
aula e outra, tanto na maneira como se posicionam e interagem 
os participantes, como na relação destes com os materiais 
educacionais. Este autor defende que, para decifrar “os enigmas 
da pedagogia e do aparente paradoxo de que professores 
e alunos podem construir situações de aprendizagem 
fundamentalmente diversas em circunstâncias semelhantes”, 
é extremamente necessário que se realize um “escrutínio das 
sutilezas das práticas discursivas por meio das quais ambientes 
de aprendizagem são constituídos interacionalmente”. Acredita 
que o trabalho etnográfi co envolve, preferencialmente, a 
observação e participação do cenário que está sendo estudado, 
a fi m de “documentar em detalhe o desenrolar dos eventos 
cotidianos e identifi car os signifi cados atribuídos tanto daqueles 
que deles participam quanto daqueles que os observam” 
(ERICKSON, 2001, p.12)

Para Erickson (2001), “a etnografi a trata do signifi cado 
literal e metafórico das ações para os atores sociais enquanto 
ainda documenta essas ações concreta e detalhadamente na 
sua realização rotineira” (Op.cit., p.15). Observa, também, que 

este é o método mais efi caz para que se tornem “analítica e 
narrativamente visíveis os aspectos mais prosaicos do cotidiano”. 
Esse autor concebe interação social diária como sendo um texto 
multivocal e assim aberto a uma variedade de leituras. 

O motivo pelo qual se optou por um método de pesquisa 
etnográfi co está ligado ao fato de que um dos interesses centrais 
da descrição etnográfi ca é documentar o que realmente acontece 
num dado grupo social e também observar a relação que se 
estabelece entre o método e o sujeito da pesquisa, entendendo 
que, como afi rma Cajal (2001, p.133), “a vida cotidiana de uma 
sala de aula, seus atores e seus modos de fala, é composta por 
uma “pluralidade”, é um dado social polissêmico, heterogêneo;”.  
Assim, para a realização desse trabalho procurou-se fazer um 
exercício de imersão em sala de aula - especifi camente em três 
diferentes turmas de 6ª séries na já citada escola – a fi m de 
realizar observações participantes conforme especifi cado por 
Marli André (2004, p. 29) ???. Foram observadas oito aulas 
nas referidas turmas. Duas professoras da disciplina de Língua 
Portuguesa foram entrevistadas, sendo que lhes havia sido 
apresentado um roteiro previamente estabelecido, com abertura 
para novas questões, o que gerou à entrevista um caráter de 
conversa informal. Tanto as entrevistas quanto as aulas foram 
gravadas em material de áudio e posteriormente transcritas a 
fi m de facilitar o trabalho em relação às análises. 

No âmbito desse artigo procura-se primeiramente resgatar 
discussões teóricas acerca da prática da leitura em relação ao 
contexto do leitor e também como exercício da cidadania. A 
seguir, serão abordadas as relações entre educação, meio-
ambiente e interdisciplinaridade. Por fi m, serão analisados 
fragmentos de aula observados, tendo como referência um 
dos aspectos propostos por André (2004, p.44 não vai página), 
no que se refere à dimensão pedagógica, que abrange as 
situações de ensino, na qual se dá o encontro professor-aluno-
conhecimento. 

1. Leitura do mundo para a prática de uma leitura cidadã

Segundo Aguiar e Bordini (1993, p.10) “o processo de 
socialização do indivíduo se faz [...] também através da leitura, 
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quando o leitor se defronta com produções signifi cantes 
provenientes de outros sujeitos sociais, por meio do código 
comum da linguagem escrita.” Estabelece-se então uma relação 
dialógica que o leva a construir signifi cados e a posicionar-
se. Um dos papéis da escola é formar os alunos, também, 
como cidadãos, o que é previsto nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (1998, p. 32) e para isso, entende-se que o aluno 
seja capaz não só de decifrar o código escrito, mas também de 
dialogar com o texto, de interpretar as entrelinhas, de questionar 
o que está escrito, abandonando o papel de leitor passivo que a 
tudo aceita como verdade absoluta. Silva (1993) ressalta que a 
leitura de textos, tomados como fi ns em si mesmos, acaba por 
comprometer o processo de leitura, pois se o material escrito 
não transpuser o leitor para seu contexto, e se o assunto do texto 
lido não gerar uma compreensão mais aprofundada do contexto 
em que o sujeito leitor se situa, então a validade da leitura 
fi ca comprometida. Isso porque as palavras do escritor fi cam 
como que “magicamente fechadas em si mesmas, sem que os 
elementos do real, indicados ou evocados pelas palavras sejam 
efetivamente colocados em sua relação direta com a história e 
experiências do leitor” (SILVA, 1993, p.4). Dessa maneira, fi ca 
extinta a posse e apreensão ou compreensão de ideias; o que 
ocorre é uma reprodução alienada de palavras ou de trechos 
veiculados pelo autor do texto. Nesse sentido, “os signos 
impressos são tomados como autônomos, sem que o leitor 
elabore e faça a mediação como o social, com o concretamente 
vivido”. (Op. cit, p.5) 

Freire (1992), na assertiva que inspira o título desse 
trabalho, quando trata da importância do ato de ler, adverte que 
a compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica 
implica a percepção das relações entre o texto e o contexto. É 
nesse sentido que “[...] a leitura do mundo precede a leitura da 
palavra” (FREIRE, 1992, p. 11), e para que a leitura, de fato, 
se efetive não se deve ter receio de carregar para esta qualquer 
vivência anterior. Martins (1994) concebe que a leitura só será 
efetivada se vier ao encontro a alguma necessidade do leitor, 
de um desejo de expansão sensorial, emocional ou racional, de 
uma vontade de conhecer mais. Para Aguiar e Bordini (1993) o 
primeiro passo para a formação do hábito da leitura é a oferta 

de livros próximos à realidade do leitor, que levantem questões 
signifi cativas para ele. As autoras acrescentam, ainda, que a 
formação escolar do leitor atravessa o crivo da cultura em que 
este se enquadra. 

Considerando que o contexto das comunidades rurais 
possui peculiaridades que o diferenciam do contexto urbano, é 
fundamental que a escola considere essa diferença abordando 
em sala de aula temas que se aproximem de seu cotidiano. 
A proposta da escola em que foi desenvolvida a pesquisa é 
justamente levar as crianças a se repensarem como parte desse 
todo que é a comunidade, seja preservando e valorizando suas 
próprias características sócio-culturais, seja atuando como 
sujeitos transformadores da sua realidade social. 

Nesse sentido, muito se tem falado de uma educação para 
o exercício da cidadania, no entanto, observa-se que essa 
concepção ainda não está clara - nem para os educadores, 
nem para os pais de alunos - quando se vê que a criança vai 
à escola tão somente para “ser alguém na vida”, para ter uma 
qualifi cação. Brandão (2002b  / e o A ?/), em seu trabalho 
denominado A educação popular na escola cidadã - o qual será 
tomado doravante como base para essa refl exão – aponta que “a 
tarefa da educação não é qualifi car atores sociais competentes e 
competitivos para um desenvolvimento econômico em qualquer 
de suas variantes políticas e/ou ideológicas” (BRANDÃO, 
2002B, p.82). Isto signifi ca que a escola não deve se restringir 
a qualifi car o aluno para o mundo do trabalho.  Considerar, 
portanto, o processo educacional como parte de projetos de 
desenvolvimento econômico é reproduzir uma educação 
instrumentalizadora de resultados robotizadores. Nas palavras 
do autor, é “fazer afi nal com que a educação abandone de vez 
o “lado da vida” e se reduza a gerar e a reproduzir mercadoria 
humana para o mundo dos negócios” (BRANDÃO, 2002B 
p.82). 

Na perspectiva da escola pesquisada, a educação deve 
possuir lugar de destaque para uma transformação da sociedade 
atual em uma sociedade mais justa e humana, uma vez que cabe 
a ela formar pessoas designadas a se perceberem participantes 
do mundo em que vivem, o que se constitui em algo mais do 
que serem preparados para viver,[retirar] fazendo com que o 
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educando se reconheça nos “conteúdos” vistos em sala, como 
parte do total de uma sociedade que, até então, o concebia 
como mero espectador. O cidadão é aquele que se transforma 
enquanto constrói com outros os conhecimentos das culturas de 
seu mundo social. Na visão de Brandão (2002), o que de fato 
se deve pensar para a prática de uma educação cidadã, ainda 
que uma educação de vocação cidadã é uma educação política, 
é a necessidade de formar sujeitos capazes de concretizarem 
plenamente seus direitos humanos, participantes ativos da 
construção dos mundos de sociedade e cultura de suas vidas 
cotidianas. Entende-se, assim, que a proposta de uma educação 
de cunho popular compreende seus sujeitos como pessoas 
humanas e como atores sociais. Ou seja, os processos de 
decisão, não só sobre suas vidas, mas também sobre a sociedade 
em que vivem e sobre a cultura de que são parte, ultrapassam os 
limites do ambiente escolar. Esta concepção é constantemente 
retomada pelo autor quando faz uso da premissa proposta por 
Freire (2002): ensinar o educando a ler palavras é o primeiro 
passo de um ensino-sem-fi m de “ler o mundo”. (2002b, p.132 
colocar página somente quando for citação direta)

Nesta mesma linha de pensamento Silva (1999) assinala 
que a leitura exerce um papel fundamental para a compreensão 
da história (individual ou social), pois sem a “atribuição 
de signifi cados aos fenômenos do mundo e às diferentes 
linguagens que o expressam, seriamos incapazes de nos 
situarmos no contexto social e buscarmos a verdade, ou seja, 
nosso crescimento enquanto seres humanos” (SILVA, 1999, p. 
75). Assim, a leitura pode ser vista como método da prática 
social, que concebe ao indivíduo compreender seu papel no 
mundo, buscando a ampliação dos conhecimentos sobre a 
realidade. Quer dizer: ler e compreender os objetos e/ou as 
palavras é sempre uma tentativa de se reconhecer como um ser 
situado na história. Dessa forma, sugere que “o ser humano, por 
possuir memória e por confrontar/superar desafi os históricos 
que expandem essa memória, é por natureza e inevitavelmente, 
um ser leitor”(Op. cit. 1999, p.  .... )

Dessa forma o professor, na prática da leitura em sala 
de aula, não tem apenas a tarefa de ensinar o aluno a ler 
corretamente ou fazer com que “crie gosto” pela leitura. Mas 

sim, primar para uma prática de leitura cidadã, a fi m de que  o 
aluno seja, de fato, um leitor cidadão,  reconhecendo-se como 
ser pensante, como parte do todo social e como sujeito histórico 
que é. Almeja-se educar e promover um tipo de leitor que não 
se ajuste de forma inocente à realidade que está posta, mas que, 
pelas práticas de leitura, participe ativamente da transformação 
social. Contudo até que ponto isso tem sido viável? O que se 
tem observado é uma prática mecânica da educação em que o 
texto em sala de aula é tomado apenas como pretexto para uma 
aprendizagem livresca, gramatical. Em outras palavras, uma 
perpetuação da prática do “abram o livro na página tal, leiam 
o texto e respondam as questões”. Faz-se necessário, na atual 
conjuntura do ensino e prática da leitura, segundo Silva (1999), 
“uma tentativa de superar concepções superfi ciais do ato de 
ler e, promover um embate a ideologia da pressa, efi ciência e 
produtividade, que infl uência direta ou indiretamente todas as 
ações docentes” (SILVA, 1999, p. 80). 

O que se verifi cou no decorrer das observações é que, mesmo 
possuindo uma proposta diferenciada, as aulas observadas 
na escola estudada revelaram que a relação que os alunos e 
professores têm com o texto escrito ainda tem se desenvolvido 
de forma mecanizada; os trabalhos em sala de aula sinalizam 
para a difi culdade em ultrapassar o nível da metalinguagem, o 
que  deixa entrever a fragilidade do processo de vinculação da 
teoria    e prática. 

 
2. Educação e meio ambiente numa perspectiva 
interdisciplinar

        
A comunidade rural na qual se insere a escola estudada é 

composta por 133 famílias de agricultores familiares. Possui 
ainda aglomerado de residências, no qual habitam cerca de 
30 famílias, denominado Vila, onde se encontram instalados 
outros  equipamentos sociais - além da escola de ensino básico 
e fundamental - uma igreja católica, um campo de futebol, um 
posto de saúde, um posto telefônico e pequenos estabelecimentos 
comerciais, como bares, mercearias e farmácia. Os moradores 
da Vila são predominantemente agricultores familiares - que 
preferem morar naquela localidade que nas suas próprias 
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propriedades - e pequenos comerciantes que, via de regra, 
também são agricultores familiares. 

A Escola Municipal Parigot de Souza é o único 
estabelecimento de ensino das comunidades próximas e possuí 
oito salas disponíveis para as aulas e mais quatro salas que 
acomodam o setor administrativo (a sala dos professores e a 
biblioteca); as instalações estão em ótimo estado de conservação. 
As salas de aulas se organizam de forma tradicional, com 
carteiras enfi leiradas, a mesa do professor à frente de todos e 
um pequeno armário com materiais ao canto da sala. Observa-
se nos corredores e salas de aula uma grande quantidade de 
cartazes produzidos pelos alunos. Esses tratam de lembretes 
referentes ao cuidado com o meio ambiente, cultivo de plantas 
e cuidados na produção de alimentos. Nota-se aí o exercício 
da proposta interdisciplinar feita pelo projeto “Vida na Roça”: 
educandos trabalhando na escola com temas relacionados ao 
homem do campo, presentes no seu cotidiano. 

Aspectos relacionados ao meio ambiente e consequentemente 
à qualidade de vida movem os idealizadores do projeto. É 
nessa perspectiva que o mesmo tem despertado o interesse 
dos moradores locais a produzirem alimentos orgânicos (sem 
aditivos químicos e sem agrotóxicos), a atentarem de forma 
mais acentuada à preservação do meio ambiente por meio de 
cuidados com o destino do lixo, com as fontes de água, com a 
preservação da mata ciliar e do solo. Desta maneira, o projeto 
proporcionou consideráveis alterações na vida cotidiana da 
população envolvida, desde o cuidado com os recursos não 
renováveis até a maneira de se alimentar, visando uma vida 
mais saudável. 

Brandão (2005b), acredita que através da educação é 
possível ter esperanças em relação à preservação dos bens 
não renováveis os quais têm sido degradados pela sociedade 
atual. Para ele, se uma preocupação mais evidente com os maus 
tratos crescentes, ao que chamamos de “casa” não se estender  
à esfera da educação, as próximas gerações estarão destituídas 
desse bem. A educação ambiental, segundo ele, deve se fundar 
em relações pedagógicas vividas nas mais diferentes situações 
de interação professor-aluno, situações educadoras mútuas 
de ensino-aprendizagem. Na visão do mesmo autor, para que 

se realize uma atividade prolongada e fecunda de educação 
ambiental é indispensável uma “compreensão aprofundada dos 
complexos processos de interações culturais da experiência 
pessoal e coletiva de atores sociais envolvidos no manejo direto 
ou indireto do meio ambiente” (BRANDÃO, 2005b, p.93). 
No entanto, uma atividade pedagógica voltada para o meio 
ambiente, que se quer integrada e interativa, deve abranger a 
realização de atividades dirigidas não apenas a um indivíduo, 
mas interagir entre diferentes pessoas e pequenos grupos 
de algum modo relacionados com o manejo direto do meio 
ambiente. Assim, existe uma tentativa de envolver a população 
local em atividades que desenvolvam não só uma consciência 
ambiental, mas que através de ações conjuntas sintam-se parte 
de um todo, pensando-se não como ser individual, mas num 
ser coletivo que busca melhorias coletivas e consequentemente 
para si mesmos. 

No referido programa de ensino baseado em temas 
geradores, consta, do currículo escolar, uma disciplina voltada 
para o trabalho rural em que os estudantes cultivam alimentos 
e desenvolvem técnicas agrícolas. As demais disciplinas são 
desenvolvidas numa perspectiva interdisciplinar, a qual visa, 
sobretudo, fazer com que um tema seja trabalhado na escola 
em todos os seus aspectos e dimensões. Esse é o intento da 
abordagem dos temas geradores em que escolhido o objeto – 
dos cuidados com o lixo, por exemplo - todos os professores 
em todas as disciplinas trabalhariam em sala de aula com 
assuntos pautados a ele. A difi culdade enfrentada é justamente 
o arrolamento do conteúdo formal com as necessidades da 
comunidade, como a apontada por uma professora no que se 
refere ao estabelecimento de relações entre o tema escolhido 
e o conteúdo a ser ministrado: “ [...] é a gente até percebeu 
assim uma difi culdade nesse relacionar, alguns temas criaram 
essa difi culdade, você não conseguia relacionar com todas as 
disciplinas [...]” (professora 2, entrevista,15/02/2006). 

Silva (1999) assevera que a interdisciplinaridade acontece 
quando um transita por outros campos do conhecimento, 
complementares aquele em que ele atua, no sentido de 
compreender a complexidade de um fenômeno ou de uma prática. 
O exercício social da leitura pode ser mais bem compreendido 
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em sua complexidade através do adentramento de outras áreas 
do conhecimento, o que acaba por combater a mecanização e/
ou compartimentalização do saber – esta última, segundo ele, 
“encontra, historicamente, as suas raízes na linha de montagem 
das fábricas das sociedades regidas pelo capitalismo industrial, 
onde o trabalhador executa serviços rotineiros e parcelarizados, 
sem compreender a noção do todo de seu trabalho” (SILVA,1999, 
p. 28). Para ele, a interdisciplinaridade integra os objetivos e 
conteúdos e possibilita aos aprendizes um conhecimento menos 
fragmentado da realidade. Todavia, a escola enfrenta algumas 
barreiras na efetivação de propostas interdisciplinares, pois 
essas muitas vezes perdem-se no vazio em função do tipo de 
organização técnica burocrática escolar e da falta de condições 
reais para a sua operacionalização por parte dos professores. A 
escola esbarra nos problemas de uma sociedade estratifi cada 
em que os saberes apresentam-se compartimentados, herança 
do positivismo. (PUCCI, 1995, p. 81). Devido a isso, a proposta 
de manter analogias entre uma matéria e outra é por vezes 
falha, talvez não pela ausência do anseio dos educadores, mas 
por que esses também têm seu pensamento estratifi cado. Silva 
(1999) acredita que a implantação de projetos interdisciplinares 
é possível, tendo como eixo central a promoção da leitura e, já 
que todas as disciplinas do currículo trabalham com a linguagem 
verbal escrita, portanto, têm de interagir com textos através da 
leitura. Nessa mesma perspectiva, Kleiman (2004b) sugere 
que quando todas as disciplinas se envolvem com o ensino da 
leitura, as oportunidades de criar materiais signifi cativos para a 
leitura de diversos textos aumentam. Para ela, a diversifi cação 
e ampliação do universo textual do aluno são ilimitadas, desde 
que as atividades de leitura não sejam meramente escolares, que 
visam somente o cumprimento o programa. Assim, o ensino da 
leitura não deveria fi car somente a cargo dos professores de 
língua portuguesa, mas todo o corpo docente deve participar 
de projetos coletivos, compartilhados de objetivos, conteúdos, 
metodologias e processos de avaliação, com a fi nalidade de 
vincular as atividades de estudo ao exercício da cidadania. 

Percebe-se, ainda, que as relações dessa escola com a 
comunidade são estreitas e que os alunos procuram atuar 
ativamente nos projetos desenvolvidos pela instituição  junto 

à comunidade, conforme se percebe na fala da professora: 
“Vejamos: [...] a gente pega, vê um problema que tem na 
comunidade, traz pra dentro da escola, trabalha com os alunos 
procurando uma solução, pra depois devolver pra comunidade 
com uma solução [...] (professora 1, entrevista dia 10/11/2005).

 Referenciado por essa metodologia o ambiente escolar 
pode oferecer aos estudantes a possibilidade de atuarem 
como cidadãos na transformação do seu meio social, pois a 
educação formal vinculada ao contexto e à vida extra-escolar 
dos educandos faz com que estes percebam utilizações reais 
para aquilo que vêem em sala de aula. Uma outra professora 
demonstra como se dá esse vínculo: “[...] Tem temas assim, 
quando a gente trabalhava com os temas a maioria deles já vinha 
da necessidade da comunidade, os alunos, era questionado 
para eles,[...] quais eram as difi culdades?. [...]” ( professora 2, 
entrevista dia 15/02/2006).

A participação das crianças na resolução de problemas 
comunitários foi pauta de discussão em um trabalho de Theis 
e O’Kane denominado Children’s participation, civil rights 
and power (2005, p.156 -171). Esses autores discutem a 
importância de se conceder voz e vez aos pequenos. Para eles, 
durante muito tempo as crianças, como atores sociais, eram 
consideradas vulneráveis e imaturas, incapazes de qualquer 
contribuição social, passíveis dos cuidados e das decisões dos 
adultos. No entanto, suas discussões revelam que essa visão 
está se transformando, as crianças são responsáveis por grandes 
contribuições sociais e econômicas em suas famílias. Assim 
sendo, os autores lembram que toda criança tem o direito à 
informação, a expressar seus pontos de vista, a se envolver nas 
decisões familiares e comunitárias que as afetem. Assim sendo, 
afi rmam que é imprescindível a participação das crianças em 
decisões familiares e comunitárias para que essas se formem 
cidadãs.  

3. Interação em sala de aula: dimensão instrucional ou 
pedagógica

No sentido de analisar as relações que esses alunos têm 
com o material escrito, selecionamos fragmentos de uma aula 
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observada no dia 16 de fevereiro de 2006. Após um período na 
biblioteca, em que a professora leu uma história aos alunos acerca 
da preservação do planeta. Em sala a docente escreve no quadro 
o poema “O Bicho – Manuel Bandeira” e inicia as discussões 
da forma que segue: Na dimensão pedagógica estão postas as 
situações de ensino nas quais se dá o encontro professor-aluno-
conhecimento. No cotidiano da sala de aula, percebe-se o papel 
do professor que é aquele que ensina (e que por vezes aprende, 
conforme afi rma Paulo Freire), e o papel do aluno que é aquele 
que aprende e que, às vezes, também ensina. A vida em sala de 
aula, (CAJAL, 2001) não é dada a priori, ou seja, mesmo essa 
sala de aula sendo tão semelhante a tantas outras, não tem seus 
acontecimentos tomados de empréstimo a outras situações, 
mas é construída, defi nida e redefi nida a todo o momento. É 
nessa dimensão, também, que as incongruências entre a teoria 
e a prática se tornam mais evidentes. Os participantes por 
estarem na presença imediata uns dos outros, sofrem infl uência 
recíproca, daí negociarem ações e construírem signifi cados dia 
a dia. Para Lopes (2001) as práticas interacionais nas escolas 
têm sido controladas pelos professores, que distribuem os 
turnos para os alunos, que pedem permissão para falar, para 
se movimentar e etc. Isso é o que geralmente caracteriza uma 
cultura escolar: os alunos estão interacionalmente limitados aos 
papéis que os professores lhes permitem desempenhar. Em um 
momento de correção dos exercícios de entendimento do texto 
propostos pelo livro didático, na aula do dia 16 de fevereiro 
de 2006, na 6ª série A, a professora solicita que alguns alunos 
leiam suas respostas. É ela quem determina a ordem em que 
devem ler, apontando: “[...] Professora: isso, isso, quem mais, 
Fabrício, não fez? Quem mais? Jonatan [...]”.

 Nesse sentido, Brandão (2002b, p.106) relembra o que 
pensa Paulo Freire acerca do diálogo em sala de aula, o qual 
não deve ser concebido como uma estratégia de ensino, pois 
essa proposta tende muitas vezes a criar somente um clima 
favorável para que a turma se torne mais receptiva ao receber 
os saberes e valores ofi ciais do conhecimento escolar, através 
da palavra do professor. Como exemplo, tem-se o fragmento de 
uma aula do dia 15 de fevereiro de 2006 na 6ª série A, que se deu 
logo após um dia de avaliação. Tendo as provas sido corrigidas 

e verifi cando o grande número de notas baixas, a professora 
percebe que se faz necessária uma readequação  da avaliação 
com uma nova “chance” para que os alunos as “recuperem”: 

//Professora: então ó, vamos conversar um pouco aqui 
agora, chega de conversa paralela, vamos ver o que nós 
vamos fazer aqui pra recuperar essas notas. // 
//Alunos: dá a mesma prova!// 
//Professora: a mesma prova não!// 
// Alunos: (várias reclamações - inaudível) //
// Professora: Mas daí vocês vão com média só da 
prova? Não, tem os textos. Oh vamos fazer assim, a 
professora vai fazer amanha questões pra todo mundo 
responder, só que, aqueles que tiraram nota abaixo de 
seis, vão fazer e me entregar, aqueles que tiraram nota 
acima da média vão fazer e depois a gente vai corrigir 
aqui na sala pra ver se todo mundo entendeu. //

Quando a professora propõe //vamos conversar um pouco 
aqui agora// supõe-se que tentará resolver o “problema das 
notas” em conjunto com a turma. No entanto, essa suposição 
se desintegra no momento em que se percebe que a professora 
já tinha pronta uma proposta para a recuperação das notas. 
Na verdade o período “vamos ver o que nós vamos fazer aqui 
pra recuperar essas notas” signifi cava “vamos ver o que eu 
vou fazer para recuperar essas notas.” Parece existir, nesse  
episódio, uma tentativa de propor aos alunos a elaboração 
de uma estratégia conjunta do processo avaliativo, mas  essa 
tentativa era fi ctícia, uma vez que  qualquer proposta sugerida 
pelos alunos seria negada, pois a docente já a tinha pronta ao 
iniciar sua fala. 

Brandão (2002b, p.373-374), ainda lembrando o educador 
mencionado  por Freire ( ano?), assevera que esse não apenas 
deixa que seus alunos falem como um jogo didático, em que 
ele, após escutar pacientemente seus alunos, retomará a palavra 
competente. Para ele (Brandão?) o educador deve ser aquele 
que ouve primeiro, dando importância ao dizer dos educandos, 
a fi m de que se criem situações em que todos aprendam 
daquilo que se ensina. Neste contexto, reitera-se está a extrema 
importância da interação entre todos os sujeitos que atuam em 
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sala de aula. A construção do conhecimento se dá no “participar 
com os outros na criação de algo que aprendemos ao inventar”. 
(de quem???)

Na aula do dia 16 de fevereiro de 2006, a professora 
corrigiu, em conjunto com os alunos, uma tarefa que tinha 
sido proposta no fi ndar da última aula. O exercício era a parte 
de “compreensão do texto”, comumente proposta pelos livros 
didáticos:

//Professora - Na sua opinião, por que Raquel gostaria 
de ser grande e de ser homem?//
//Alunos: por que o homem tem mais liberdade. //
//Professora: isso, por que o homem tem mais liberdade, 
ta... E daí o Eduardo complementou ali ó, pra que 
ninguém mandasse nela. [...] ó gente vamos combinar 
de escutar o que os colegas estão falando. Por que às 
vezes eles falam alguma coisinha a mais que vocês não 
colocaram na sua resposta, né.//

Há na fala da professora uma tentativa de promover a 
interação  do conhecimento entre os alunos; ao propor que 
complementem suas respostas com as respostas dos colegas, 
ela concede o seu lugar de “detentora das respostas certas” 
para os aprendizes que devem socializar o seu conhecimento, 
construindo em conjunto uma resposta satisfatória. Kleiman 
(2004b, p.24) lembra que “é durante a interação que o leitor 
mais inexperiente compreende o texto: não é durante a leitura 
silenciosa, nem durante a leitura em voz alta, mas durante a 
conversa sobre aspectos relevantes do texto.” Assim, detalhes 
não percebidos pelos alunos podem fi car salientes durante a 
conversa, os pontos obscuros são iluminados na construção 
conjunta da compreensão.

//Professora 2: a professora J. leu pra vocês uma 
história e o titulo é “A caça ao tesouro – uma viagem 
ecológica”. E naquele texto o que vocês viram?//
//Alunos: a poluição, o desmatamento, (inaudível)//
//Professora: o que a gente precisa entender daquele 
texto, é que a gente tem que ter entendido o que é 
lixo. São os detritos, então, é resto de tudo. [...] Então 

vamos perceber uma coisa aqui ó: no texto diz assim 
ó: vi ontem um bicho/ na imundície do pátio/ catando 
comida entre os detritos/ - ó pensem, visualizem um 
bicho procurando comida, ou seja, procurando alimento 
no meio de restos, restos de que?// 

Benedito Croce (1997, p.155) propõe, para o estudo 
da poesia lírica que um poema é “um complexo de imagens 
e o sentimento que os anima”, ora, ao propor: //ó pensem, 
visualizem um bicho procurando comida//. A professora faz 
com que os alunos construam mentalmente esse conjunto de 
imagens. No entanto, nota-se que a docente tenta “traduzir” as 
passagens do texto, explicando aos alunos as signifi cações: 

// [...] procurando alimento no meio de restos, restos de 
que?// De tudo, ta! Restos de tudo. Vidro, papel, papel 
higiênico, lata, restos de coisas estragadas, né. Aqui 
nem tanto, mas na cidade, o pessoal ta lá, a geladeira, 
uma comida estragou na geladeira, o pão ta com mofo, 
lixo, tirei aquela parte da carne que não me agrada, pele 
né, lixo, imaginem isso. [...]//

Nessa passagem, a professora “explica” para os alunos o 
que está sendo dito no poema. Nesse sentido Ligia Marrone 
Averbuck (1988, p.65-67) discorre que a criança, realiza sozinha 
sua incursão pelo domínio da poesia, faz também suas próprias 
descobertas, apesar da presença e da leituras do professor. Para ela, 
a” sala de aula, antes de ser território e criação e criatividade, é, na 
maioria das vezes, o lugar em que se anulam as possibilidades de 
criação e inovação”. Ora, atribuindo suas próprias signifi cações 
a professora impede que os alunos dialoguem sozinhos com 
o texto. Mais que isso, acaba por utilizá-o como pretexto para 
discutir questões ambientais.  A mesma autora ainda aponta que 
a escola deve desenvolver no seu aluno leitor “sua possibilidade 
para sentir a poesia, apreciar o texto literário, sensibilizar-se para 
a comunicação através do poético e usufruir da poesia como uma 
forma de comunicação com o mundo.”. 

//Foi tudo pro lixo e tinha um bicho no meio dessa 
coisarada toda procurando o que comer. Quando 
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achava alguma coisa/ não examinava nem cheirava/
engolia com voracidade/ - por que será? //
//Aluno: por que ele tava com fome// 
//Professora: a fome era tanta que o bicho não queria 
nem saber que cheiro que tinha o que era se tava 
estragado, se não tava, comia, ta! O bicho não era um 
cão/ ai o texto vai dar algumas indicações, o bicho não 
era um cachorro vira-lata, o bicho não era um gato/
não era um rato. Por que os ratos fi cam ali comendo 
restinhos de coisa, mas não era um rato. O bicho, meu 
Deus. Era quem?// 
//Aluno: uma pessoa//
//Professora: um homem. // 
//Aluna; eu disse, eu disse que era um homem. // 

Nota-se nas respostas dos alunos que esses eram 
perfeitamente capazes de entender as signifi cações do texto, 
a sequência das estrofes cria ainda algum suspense, ainda 
mais por que a professora não passou no quadro a última 
estrofe que revelaria quem era o “bicho” do poema. Os alunos 
estavam ansiosos por responder a pergunta: //Aluna: eu disse, 
eu disse que era um homem. //. O sentimento que anima as 
imagens desse poema é revelado nessa última estrofe. Quem, 
em sã consciência, não se comoveria com a situação desse seu 
semelhante “jogado” no lixo, vivendo a margem da vida social? 
No entanto, observando o encaminhamento que a professora 
deu a seguir podem-se tomar algumas outras conclusões. 
Solicita que os alunos formem grupos para desenvolver um 
trabalho e propõe as seguintes questões: “Por que produzimos 
tanto lixo? Por que temos difi culdade para separar o lixo para 
ser reciclado?”.

Percebe-se na fala dessa professora uma tentativa de usar 
o texto literário a serviço de um propósito maior, que seria 
um despertar para a importância dos cuidados com o meio 
ambiente, o que faz parte das propostas do projeto “Vida na 
Roça”, para isso ignora que “O bicho” de Manuel Bandeira 
era um homem, uma pessoa, ser humano como ela e como 
seus alunos ali presentes. Então, não fi ca claro o intento 
dela ao propor “Por que produzimos tanto lixo?”. O que isso 
tem a ver com a imagem de caos e miséria humana proposta 

pelo eu-lírico? Talvez a intenção da educadora não fosse 
essa, mas numa exacerbada preocupação em estabelecer 
vínculos com a questão ambiental, deixou de lado o ser 
humano a quem o poema se dirigia. As crianças rapidamente 
perceberam que era um homem comendo no lixo, mas o 
que será que entenderam quando a professora propôs as 
questões voltadas para uma consciência ambiental? Talvez 
tenham entendido que não devam jogar coisas no lixo, pois 
algum “morto de fome” como o “bicho” poderia vir até ali 
para comer. Ou talvez devessem jogar mais comida no lixo 
por que alguém com fome poderia vir ali se alimentar. O 
questionamento que permanece é relacionado à importância 
que foi dada ao cuidado com o meio ambiente. Será que isso 
não tem sido somente um pretexto, ou uma temática geral 
que facilita a escolha dos temas em sala de aula? Existe ali 
uma preocupação em que os alunos tornem-se socialmente 
cidadãos atuantes assim como foi discutido no início deste 
trabalho? Vincular o ensino a uma temática não poderia levar 
a manipulações de toda sorte a fi m de estabelecer vínculos 
com o conteúdo estudado?

Ainda sobre o trabalho com o texto poético, não se poderia 
deixar de lembrar o que diz Marisa Lajolo (1988) quando trata 
da questão do texto como pretexto. Para ela “o texto não é 
pretexto para nada. Ou melhor, não deve ser. Um texto existe 
apenas na medida em que se constitui ponto de encontro entre 
dois sujeitos: o que escreve e o que lê; escritor e leitor reunidos 
pelo ato da leitura”(LAJOLO, 1988, p. 52). Já foi colocado 
aqui que a intermediação do docente junto ao aluno e ao texto 
literário é de grande importância, contudo, o professor não 
deve se interpor entre o diálogo que leitor e texto precisam 
efetuar. Às vezes, numa tentativa de auxílio o professor acaba 
por privilegiar a sua própria leitura como sendo sempre a 
mais correta “castrando” assim a capacidade dos alunos de 
atribuírem sentidos e signifi cados a um texto. Para Aguiar e 
Bordini (1993) a leitura do professor é pré-requisito da leitura 
do aluno, no entanto, isso não signifi ca que a interpretação do 
aluno deva ser atrelada à do professor.  Já Kleiman (2004b) 
assinala que:
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Afi m de que a criança possa aprender, adulto e criança, 
conjuntamente, deverão construir um contexto de 
aprendizagem mediante a interação, cabendo ao adulto 
defi nir tarefas exequíveis, plausíveis e signifi cativas, 
segundo objetivos pré-defi nidos em comum acordo. 
Ou seja, para construir um contexto de aprendizagem 
mediante a interação, o aluno deve conhecer a natureza 
da tarefa e deve estar plenamente convencido de sua 
importância e relevância. (p.10)

O conhecimento, segundo Moita Lopes (1996), é um 
processo para o qual colaboram aqueles envolvidos na prática 
de sala de aula, ou seja, o conhecimento é uma construção social. 
Assim são as relações e negociações entre professor e aluno 
que proporcionarão a construção do conhecimento. Afi rma que 
a educação é um processo essencialmente cultural e social no 
qual alunos e professores participam interagindo na construção 
de um conhecimento conjunto. A aprendizagem é um processo e, 
consequentemente, o aluno é um sujeito complexo com desejos, 
necessidades e aspirações. O papel do professor não pode ser 
centralizado, mas os alunos assumem um papel central e cabe ao 
professor utilizar estratégias que possibilitem a internalização 
do desenvolvimento linguístico de seus alunos. Nesse sentido, 
o professor não pode mais ser considerado modelo, detentor do 
saber. Ele sai do centro das atividades pedagógicas tornando-se 
facilitador da aprendizagem, sua principal função, em sala de 
aula, seria dar signifi cação ao processo pedagógico. 

É visível a necessidade que o professor tem de optar por 
algum método que permeie suas ações. Muitas vezes o docente 
executa um fazer “mágico” em sala de aula, ou seja, o professor 
sabe fazê-lo sem saber como e por que os fatos acontecem de 
tal e tal maneira, ou seja, não tem clareza na utilização de uma 
metodologia ou abordagem. O trabalho docente apresenta, 
por vezes, demasiadas difi culdades, as quais são reportadas  
à prática das teorias. Nesse sentido, as incongruências aqui 
apresentadas não têm como objetivo desqualifi car profi ssionais 
no desenvolvimento de suas atividades em sala de aula, porém, 
no limite das aulas observadas apontar para a distância entre 
teoria e prática, problematizando aspectos de tais aulas e, 

principalmente, apontando para a complexidade inerente à 
escolha das metodologias educacionais, aspectos pedagógicos 
da formação de docentes e  complexidade mesmo das situações 
de ensino na sala de aula.

Considerações fi nais

Observou-se nessa escola uma tentativa de abordagem 
interdisciplinar, que é percebida como a união solidária dos 
responsáveis pelas diferentes disciplinas do currículo escolar, 
no sentido de integrar objetivos, conteúdos e metodologias, 
possibilitando aos aprendizes um conhecimento mais global 
e menos disperso ou fragmentado da realidade. No entanto, a 
escola enfrenta algumas barreiras na efetivação de propostas 
interdisciplinares, pois essas, muitas vezes, perdem-se no vazio 
em função do tipo de organização técnico- burocrática escolar 
e da falta de condições reais para a sua operacionalização por 
parte dos professores. Ainda em relação ao trabalho com a leitura 
percebeu-se que, mesmo com a aproximação dos temas estudados 
à realidade do alunado, existe grande difi culdade desta escola em 
superar o modelo proposto na maioria das escolas brasileiras, que 
ainda concebe a leitura da palavra como fi m em si mesma, fazendo 
com que os estudantes memorizem e repitam as ideias dos textos e/
ou ao estudo “aborrecido” da gramática de enunciados. Com isso, 
não existe uma triangulação de leitor-texto-realidade; ou seja, as 
ideias veiculadas pela escrita não são aprofundadas e discutidas 
em sua relação direta com a experiência social dos leitores. 

O que se verifi cou nessa conjuntura foi um muito bem 
intencionado trabalho que ainda não se consolidou de forma 
a contemplar o que é proposto na teoria. Foi comprovado, 
no entanto, que existe uma ligação estreita da escola com a 
comunidade, o ambiente escolar tem oferecido aos estudantes 
a possibilidade de atuarem como cidadãos na transformação do 
seu meio social, pois mesmo através de projetos isolados, os 
alunos buscam superar as difi culdades comunitárias através de 
ações integradas, ou seja, são eles que percebem os problemas 
da comunidade e o discutem com as professoras que, a partir 
disso, buscam soluções conjuntas. Mesmo que o trabalho 
desenvolvido na escola ainda esteja distante de sua plenitude, 
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não se pode deixar de considerar louvável a atitude dessa 
comunidade e dessa escola, pois através de projetos como 
este é possível acreditar num tipo de educação que contribua, 
efetivamente, dentro e fora da sala de aula, da formação de 
cidadãos capazes de compreenderem por conta própria, mas 
uns através dos outros, o tipo de sociedade em que vivem. 
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Resumo

Com o advento do termo letramento as atividades de ler 
e escrever têm sido assunto bastante discutido no contexto 
acadêmico educacional e o caráter político do ato de ler vem aos 
poucos sendo melhor percebido. Ainda que as disciplinas a quem 
mais competem a formação de leitores sejam tradicionalmente 
a literatura e a linguísitica, no campo fi losófi co também são 
encontradas consideráveis refl exões capazes de responder 
às questões que estas ainda não alcançaram. Partindo desse 
pressuposto, o presente artigo emerge de uma das conhecidas 
problemáticas do processo de formação de leitores, que (re)
pensa o perverso quadro em que o alfabetizando é tomado 
como mero espectador do processo de aquisição da lectoescrita. 
Assim, traz-se como objetivo central a contraposição de 
categorias de dois conhecidos fi lósofos: o fetiche pela técnica 
refl etido por Theodor W. Adorno e o método de alfabetização 
crítica emancipadora de Paulo Freire, concluindo que a técnica 
não é a razão de ser do processo de aquisição, e sim um meio 
de emancipação e humanização do sujeito.   

Palavras-chave

Alfabetização; técnica; emancipação.

Résumé

Avec l’avènement du terme letramento les activités de la lecture 
et de l’écriture ont été questions largement discutées dans le contexte 
académique de l’éducation et le caractère politique de l’acte de lire 
est en train de devenir mieux compris. Bien que les champs à qui 
concernent la formation des lecteurs soient traditionnellement la 
linguisitique et de la littérature, dans le domaine de la philosophie se 
trouvent également considérables réfl exions capables de répondre 
à quelques questions n’ont pas encore été satisfaites. Sur la base 
de cette hypothèse, le présent document se dégage à partir d’un 
problème connu du processus de formation des lecteurs qui (re)
pense le contexte pervers où l’élève est considérée comme un 
simple spectateur du processus d’acquisition de la lectoescrita. 
Ainsi, il évoque comme son objectif principal l’opposition 
des classes de deux connues philosophes: le fétiche pour la 
technique réfl échie par Theodor W. Adorno et la méthode critique 
d›alphabétisation émancipatrice de Paulo Freire, en concluant que 
la technique n›est pas le but du processus d›acquisition, mais un 
moyen d›émancipation et d’humanisation du sujet.

Mots-clés

alphabétisation; technique; émancipation.
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Criador de uma das metáforas mais denunciadoras do 
contexto educacional, encontra-se em Paulo Freire um exercício 
de libertação da pedagogia, fazendo dessa uma pedagogia 
do outro, uma Pedagogia do2 Oprimido. Nesse sentido, falar 
da proposta de formação do leitor partindo de uma vertente 
freiriana é falar de um ato político. 

Fenomenólogo ou não, Freire se caracteriza por um escritor-
fi lósofo-educador que se dedicou mais diretamente a pensar a 
existência, e não as ideias, e dessa forma, tem sua importante 
participação no que concerne à competência leitora, trazendo 
para esta a relevância de uma compreensão do mundo imediato 
de cada um, do mundo vivido, provocado pela fenomenologia.

 

Assim sendo, quando se fala de Paulo Freire no que compete 
ao ato de ler, indiscutivelmente a primeira categoria de seu 
legado que surge é a Leitura de mundo-Leitura da Palavra, 
o que em Freire é um direito subjetivo do homem. Há quem 
nunca tenha deparado-se com o imperativo categórico de que 
a leitura de mundo precede a leitura da palavra? Talvez esta 
seja uma das mais célebres assertivas do autor, o que já aponta 
uma outra maneira de analisar a capacidade leitora sob outras 
preocupações a começar pelos seus primeiros escritos. Desde 
sua clássica e encetativa Pedagogia do Oprimido, é destinado 
um cuidado especial ao ato de ler já no processo de alfabetização, 
enfocado na de jovens e adultos, fazendo com que deixe de ser 
um objeto de estudo somente dos campos linguístico e literário, 
trazendo para essa, a relevância da autonomia quando atesta 
que saber ler é saber dizer a sua palavra. 

Freire acredita que as pessoas ditas comuns, quando 
interpretam suas próprias experiências manifestam a 
complexidade que vão compreendendo, através de fi guras de 
linguagem que atrelam seus pensamentos a situações concretas, 
questionando-se como essas pessoas, “através de suas formas 
de expressão peculiares e profundamente éticas, são capazes 
de tornar explícitos os problemas do mundo”(FREIRE, 1986, 
p.180). Essa ponderação é capacitada também pela maneira 

como Freire pensa a relação entre signifi cante e signifi cado - 
ainda que ele não utilize tal nomenclatura, em virtude de sua 
linguagem acessível, no entanto as infl uências do estruturalista 
suíço são notórias - proposta na dicotomia saussiriana: 
compreendida como ferramenta para o desenvolvimento 
da consciência crítica do sujeito, pensando esta como ato 
fundamental da mente, ou oportunidade de recognição 
nos Círculos de Cultura, fazendo com que os participantes 
alcançassem uma distância em relação ao próprio mundo, 
estranhando-o, e consequentemente, reconhecendo-o. 

Para melhor amparar esta hipótese, necessário se torna 
uma exposição abreviada de como se davam esses chamados 
Círculos de Cultura: 

Contrapondo-se ao alvo de sua crítica metafórica 
amplamente difundida Educação Bancária, Freire propões 
os Círculos de Cultura, levando para a proposta da educação 
libertadora práticas em grupo focadas no dialogo coletivo, 
dispondo as pessoas em uma roda que visivelmente nenhuma 
delas ocupava o lugar privilegiado, já substituindo a escola, 
autoritária por estrutura e tradição. O educador, se mostra 
como monitor  que coordena um diálogo entre pessoas a quem 
se propõe construírem juntas o saber solidário a partir do qual 
todos ensinam e aprendem. Esse monitor (ou coordenador) 
geralmente era uma pessoa alfabetizada e devidamente treinada 
para acompanhar um grupo, “quase sempre um jovem, (que) 
sabe que não exerce as funções de professor e que o dialogo é 
condição essencial de sua tarefa, a de coordenar, jamais infl uir 
ou impor”(FREIRE, EPL, p.13). 

O respeito à liberdade dos alfabetizandos era anterior 
mesmo à organização dos Círculos. Cada um dos elementos 
era incitado a conhecer sua própria comunidade e elaborar o 
material com que seu aprendizado se daria. 

Já no levantamento do vocabulário popular, isto é, 
nas preliminares do curso, busca-se um máximo 
de interferência do povo na estrutura do programa. 

2 - Ressalta-se a preposição do a fi m de chamar a atenção do leitor à dicotomia para/do, lembrando que Freire não alvitra uma pedagogia para o oprimido, 
visto que a competência encontra-se nas mãos do mesmo, (e por isso do) somente ele tem a poder de restaurar sua humanidade. E argumenta: “Por isso é que 
somente os oprimidos, libertando-se, podem libertar os opressores. Estes, enquanto classe que oprime, nem libertam, nem se libertam”(FREIRE, 2005, p.48).
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Ao educador cabe apenas registrar fi elmente este 
vocabulário e selecionar algumas palavras básicas em 
termos de sua frequência, relevância como signifi cação 
vivida e tipo de complexidade fonêmica que apresentam 
(EPL, p.13). 

Este material então dava origem às palavras geradoras, 
com as quais eram coletivamente confeccionadas fi chas e 
pequenos cartazes com os recursos locais (BRANDÃO, 2010, 
p.263).  

Segundo Brandão, esses materiais eram projetados ou 
rusticamente desenhados, em que diversas e simples ilustrações 
davam ideia de representar as pessoas, eles mesmos. Lembrando 
que essas imagens refl etiam as atividades dos participantes, 
apoiados em suas próprias memórias e experiências de vida, 
com projetos que correspondesse à sua visão de mundo. O 
que era extremamente fecundo, uma vez que “pour établir une 
liaison avec les masses, nous devons nous conformer a leurs 
désirs. Dans tout le travail pour les masses, nous devons partir 
de leurs besoins, et non de nos propres désirs, si louables soient-
ils” 3  (TSÉ-TUNG apud FREIRE, 2005, p.98).  

Auxiliado por essas ilustrações, o monitor estimulava a 
participação de todos no debate, fomentando suas palavras e 
ideias, a fi m de que os participantes começassem a se reconhecer 
como agentes criadores do mundo de cultura que viviam, o que 
somente era possível, uma vez “que os materiais elaborados 
[...] se caracterizavam por serem materiais desafi adores e não 
domesticadores”(FREIRE, 2011, p. 59). 

Estabelecidas essas condições para a construção do 
trabalho com a alfabetização propriamente dita,  depois 
desse estímulo à refl exão dos sujeitos, era dada a sequência 
ao movimento. As palavras geradoras eram desmembradas e 
analisadas foneticamente, a partir dessa secção, outras palavras 
eram formadas, na busca de integração das palavras no que 
compete sua carga semântica, Freire explica: “Estas palavras, 

estudadas primeiro de forma isolada, são examinadas depois 
em seu conjunto, o que conduz à identifi cação das vogais. A 
fi cha, que apresenta as famílias em seu conjunto” (FREIRE, 
1979)4 chamada também de fi cha de descoberta, como nomeou 
Cardoso, quando ao “sintetizar por meio dela, o homem 
descobre o mecanismo de formação das palavras de uma língua 
silábica como o português, que repousa sobre combinações 
fonéticas”(1979).

Assim, “do ponto de vista crítico e democrático como fi cou 
mais ou menos claro [...] o alfabetizando, e não o analfabeto, 
se insere num processo criador, de que ele é também sujeito 
(FREIRE, 2011, p.41), e a alfabetização não lhes é uma forma 
de invasão cultural, uma vez que a aquisição da lectoescrita 
se dá a partir de temas signifi cativos à experiência comum dos 
alfabetizandos. 

Considerando-o então como responsável por fomentar esse 
caráter social, crítico e refl exivo do ato de ler, Paulo Freire pode 
ser reconhecido como o precursor do letramento no contexto 
educacional brasileiro, de acordo com a vertente fi losófi ca que 
se assume? Soares intercede por meio de suas refl exões acerca 
do termo com uma arguição positiva, ao apontar que, a partir do 
momento em que começa a ser levado em consideração que a 
formação de leitores perpassa a proposição das formas próprias 
como as práticas de leitura se processam na sociedade pela 
escola, não é possível desconsiderar a realidade dos sujeitos, a 
contribuição de Paulo Freire é inegável, não exatamente porque 
formulou um método, no sentido restrito de utilização do 
campo pedagógico, mas porque seu método, muito mais do que 
analítico-sintético, como modestamente ele mesmo o classifi ca, 
é uma reformulação dos meios e dos fi ns da alfabetização. 
Nas palavras da educadora, Freire apresenta:

uma concepção de alfabetização que transforma o material e 
o objetivo com que se alfabetiza, as relações sociais em que 
se alfabetiza, é uma concepção que põe o método a serviço 
de uma certa política e fi losofi a da educação (2008, p. 119).

3 - Tradução livre: para estabelecer uma conexão com as massas, devemos estar de acordo com seus desejos. Em todo o trabalho com as massas, devemos come-
çar de suas necessidades, e não dos nossos próprios desejos, ainda que louváveis sejam eles.
4 - In Conscientização. Disponível em http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/paulofreire/paulo_freire_conscientizacao.pdf. Acesso em 20 de fevereiro de 2012. 
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Assim, entende-se que “o grande problema que as 
campanhas de alfabetização enfrentam com respeito aos 
múltiplos discursos é lidar com o processo de re-escrita da 
sociedade” (FREIRE, 1990, p.57). Uma vez que essa prática 
faz com que o sujeito questione sua razão de ser e de levar sua 
vida como é,  pois, “em princípio, essa re-escrita rompe a ordem 
hierárquica rígida das classes sociais e, com isso, transforma as 
estruturas materiais da sociedade”(p.57)

Alicerçando-se nas fundamentações trazidas pela perspectiva 
freiriana é possível pensar a escrita como um conjunto de 
práticas sociais, que revestem-se de signifi cação política. Da 
mesma forma, que no contexto social, alfabetizar é também 
dar voz ao sujeito, e principalmente favorecer meios críticos de 
participação na sociedade em que vive, bem como Freire pensa 
o ato de ler. Em contrapartida, a aquisição de uma técnica no 
contexto escolar ainda confi gura uma conquista indispensável 
ao educando e sua dimensão instrumental continua sendo 
quesito obrigatório nas avaliações, atribuindo à competência de 
codifi cação a condição de legítimo conhecimento. 

Partilhando dos mesmos preceitos, a linguista Silvia Colello 
manifesta-se de maneira introdutória ao problema, alegando que a 
sociedade tem uma estabelecida certeza de que as crianças precisam 
saber ler e escrever, mas que, entretanto, “se perguntarmos aos pais 
e educadores por que e para que alfabetizar, encontraremos, com 
certeza, respostas vagas, por vezes incompletas e até paradoxais” 
(2007, p.27). Fator que faz com que a lectoescrita se coloque a 
serviço dos mesmos preceitos que limitam a compreensão da 
complexidade social, fazendo do educando mais um mecanismo 
de negação da autonomia do sujeito, que nesta sociedade prenhe 
de ambiguidades, passa a ser guiado pela lógica calcada na 
produtividade/reprodução, em concordância com os moldes 
já estipulados pelo sistema dominante. É bastante provável que 
alguns dos fatores que revigoram esse quadro sejam os que seguem 
na argumentação de Colello, quando prolonga-se:

as expectativas de ensino da língua escrita são 
tão imprecisas quanto a própria compreensão do 
alfabetizar. A despeito de boas intenções, as práticas 
pedagógicas patinam em concepções restritivas, por 
vezes equivocadas, modismos mal assimilados e 
métodos inadequados (2007, p. 27). 

 
De maneira global, a concepção que se tem a respeito da 

aquisição da lectoescrita relaciona-se a um molde “linear e 
positivo de desenvolvimento, segundo o qual a criança aprende 
a usar e docodifi car símbolos gráfi cos que representam os 
sons da fala, saindo de um ponto x e chegando a um ponto 
y” (TFOUNI, p.21). Se a hipótese da linguista é verossímil 
e complementa o que já foi discorrido até este momento, é 
justifi cável dizer que o processo de formação do leitor também 
sofre com os falsos pressupostos pedagógicos responsáveis 
pela inversão de precedência, ou primazia, dos princípios saber 
como e saber que, emersos de uma “sabedoria tradicional da 
prática educativa atual que enfatiza que onde quer que o saber 
como seja de importância crucial, o saber que é uma perda de 
tempo”(BERTHOFF, 1990, p.XVI). Dessa forma, a maneira 
tradicional que se lança mão “para a aquisição de habilidades 
para ler e escrever, é a atividade motora” (p.XVI). Tomando o 
ensino como intervenção e o aparato teórico como imposição 
autoritária, trazendo como consequência a perda da experiência5 
possível por parte do sujeito. 

Adorno escreve em meio a uma sociedade capitalista de 
industrialização avançada e sua persistência na ameaça do 
fascismo contida em sociedades aparentemente democráticas, 
seu enfoque no impacto fi losófi co devastador do Holocausto 
e seu constante ceticismo no que concerne ao provável 
aprimoramento dos homens por meio do desenvolvimento 
técnico são claramente impulsionados pela interpretação do 
empirismo cético de Donde Hume, além de persuadidos pela 
aversão aos céticos da teoria kantiana - uma linhagem de 

5 - O conceito de experiência que circunda este texto refere-se àquele proposto por Walter Benjamin, isto é, um comportamento sensível e qualitativo do homem 
em relação às coisas. A experiência benjaminiana procurava preservar um contato imediato com o comportamento mimético, preocupando-se com um saber 
sensível, que não apenas se alimenta daquilo que se apresenta sensível aos olhos, mas também consegue apoderar-se do simples saber e mesmo de dados inertes 
como de algo experienciado e vivido.  (2009, p. 18). 
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nômades que recusa qualquer fi xação sólida ao chão (KANT, 
1994) – pois o fi lósofo duvida do desprezo a um gênero de 
pesquisa que não pode ser tratado com indiferença pela espécie 
humana, bem como do caminho seguro da ciência, tornando 
incertas as posições do racionalismo dogmático. 

Incutido por essas revoluções na teoria do conhecimento 
humano, Theodor W. Adorno questiona-se quanto ao uso 
desmedido da técnica, que toma o sujeito como mero objeto 
de dominação, impondo-lhe uma adaptação ao sistema 
positivo. Plausivelmente alegando “contra isso que, nas esferas 
espirituais, como na arte e, principalmente, no direito, na 
política e na antropologia, não se avança com o mesmo vigor 
que nas forças materiais”(ADORNO, 1995, p.55), e recorrendo 
a Auschwitz a fi m de compreender as causas que levaram uma 
nação civilizada a tal barbárie e questionar o acalentamento 
perante o acontecimento. Contudo, vale lembrar que ele 
apreende os perigos dessa reifi cação tecnológica das relações 
humanas como persistentes muito para além do fracasso da 
experiência nazista. 

O raciocínio fi losófi co faz com que Adorno construa 
pressupostos que desconfi em da relação que se tem entre a 
visão científi ca do mundo e os homens, provocando com seu 
potencial discursivo outros perguntas igualmente inquietantes. 
Em um primeiro momento: Técnica --- para quê? 6

Não se sabe com certeza como se verifi ca a fetichização 
da técnica na psicologia individual dos indivíduos, onde 
está o ponto de transição entre uma relação racional 
com ela e aquela supervalorização, que leva, em 
última análise, quem projeta um sistema favorito para 
conduzir as vítimas a Auschwitz com maior rapidez e 
fl uência, a esquecer o que acontece com essas vítimas 
em Auschwitz (ADORNO,1995, 133).

O termo fetichização, expressa a alienação do trabalhador, 
em que sua força de trabalho é convertida em mercadoria, em 
valor de troca. O fetiche, por sua vez, consiste em um plano 
enganador, o qual quer transformar o que não é natural em 

natural. Assim, a força do trabalho humano não se originou como 
mercadoria, converteu-se em tal através das transformações 
sócio-históricas. Ainda que a citação seja de um dos mais 
recentes texto, esse conceito é melhor focado por Adorno nos 
seus estudos  sobre a música e a regressão da audição, nos quais 
ele analisa a técnica em seu conjunto social, dessa forma, o 
fetiche pensado por Adorno ocorre quando, em primazia a uma 
simples reação, a técnica perfeitamente acabada substitui a 
perfeição da sociedade (1999).

Neste caso, a razão mais plausível de questionar a capacidade 
de juízo político desses estudiosos enquanto estudiosos, que 
trabalharam em prol de Auschwitz, não é a formação moral, 
(pela hipotética possibilidade de absterem-se da criação de 
tais armamentos), nem mesmo sua inocência (pela ignorância 
quanto a sua aprovação ou não de tal utilização), e sim por 
habitarem em e contribuírem com um mundo onde as coisas não 
são discutidas, e a capacidade de pensar perdeu sua importância 
primeira. Principalmente quando Hannah Arendt sustenta que 
tudo o que os homens fazem, sabem ou experimentam só têm 
signifi cado, só têm sentido, a partir do momento em que podem 
ser discutidos (1997), isto é, na medida em que se tornam atos 
políticos. 

Essas questões postas pelo próprio Adorno, ou inferidas 
através de seu discurso, são sugestivas de algumas outras ainda: 
Como pode o homem, desde sua iniciação escolar, ser capaz de 
não pensar, não questionar e não compreender aquilo que, no 
entanto, é capaz de executar? Se “durante muito tempo, esses 
seres, que estavam se fazendo, escreveram o mundo mais do 
que falaram o mundo. Tocavam diretamente o mundo e agiam 
diretamente sobre ele, antes de falarem a seu respeito”(FREIRE, 
1990, p.32), é possível deduzir um suposto desacordo entre 
aquilo que se faz e aquilo que se pensa? 

A refl exão acerca dessas demandas se dá no mesmo sentido 
proposto por Ann E. Berthoff, quando, apoiando-se no que traz 
a teoria freiriana, faz a distinção entre saber que e saber como, 
este que a atual sociedade tanto estima, conhecido como know-
how. Se de fato há esse desacordo entre esse saber técnico (saber 

6 - Estrutura da questão construída em alusão a um dos capítulos da obra póstuma de Adorno Educação e Emancipação: Educação --- para quê? (1995).  
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como, saber fazer, e essa instrução reitera-se neste momento 
com o know-how) e o pensamento das criaturas humanas, todas 
elas serão servas desse saber como? Dominados por qualquer 
espécie de técnica que seja capaz de emitir juízos a todos 
comunicáveis, por todos verifi cáveis (ou compartilháveis)? 

Categórico como de costume, Adorno argumenta:

na relação atual com a técnica existe algo de 
exagerado, irracional, patogênico. Isto se vincula ao 
‘véu tecnológico’. Os homens inclinam-se a considerar 
a técnica como sendo algo em si mesma, um fi m em 
si mesmo, uma força própria, esquecendo que ela é a 
extensão do braço dos homens. (1995, p.132)

Analogamente às questões adornianas, e lembrando do 
que foi introduzido por Collelo no que compete à alienação 
da comunidade escolar acerca da fi nalidade da alfabetização, 
emerge a demanda de mais algumas: Lectoescrita --- para quê? 
Para quê se formam leitores? 

Lerner (2002) atesta que, na escola brasileira, não raro a 
aquisição da lectoescrita aparece sempre de maneira atrelada ao 
tempo que o estudante está na escola, à vida estudantil. Ler para 
aprender, ler em voz alta e escrever para legitimar o aprendizado 
do ciclo, com interrogações heteróclitas (e ao mesmo tempo 
correntes) advindas da comunidade escolar do tipo: Professora, 
que dia será o teste de leitura que aprovará o Joãozinho para 
o ano seguinte? tornando essa capacidade bastante artifi cial 
e, na maioria das vezes, desprovida de signifi cado, fazendo 
da técnica “a essência desse saber, que não visa conceitos e 
imagens, nem o prazer do discernimento, mas o método, a 
utilização do trabalho de outros, o capital”(ADORNO, 1985, 
p.18). “Isto combina com a disposição de tratar outros como 
sendo uma massa amorfa”(p.129). Esses sujeitos são formados 
de tal maneira que eles mesmos se igualam a coisas, motivo 
pelo qual, quando possível se torna, fazem o mesmo com o 
próximo. “Essa forma de ser, Adorno ilustra com a intraduzível 

expressão fertigmachen (concluir/liquidar); essa expressão 
defi ne os homens como coisa preparada, manipulada, e coisa 
danifi cada” (JUNIOR, 2007, p.131). 

Esta construção um tanto quanto imperativa e o abismo 
que pode ser percebido na distinção entre duas categorias 
arendtianas neste momento contribuem na compreensão da 
desunião entre a técnica da lectoescrita adquirida por si só, com 
fi m em si mesma, e a leitura como ato social e político, são 
elas trabalho e ação. Segundo a autora, esta última consiste 
em “la seule activité qui exige la pluralité” 7. Pela ação “l’être 
humain se révèle, se distingue, et s’exposant aux autres, à ses 
compagnons, montre qui il est, son unicité” 8 (AMIEL, 2007, 
p.07). Dessa forma, o leitor da ação é o leitor da pluralidade, 
partindo de um dos eixos fundamentais da Condição Humana 
arendtiana de que homens vivem na Terra e habitam o mundo, 
e não Homem (ARENDT, 1997). 

Toda leitura irá pressupor uma interação com uma 
determinada cultura, agindo constantemente nos moldes do 
imaginário coletivo que esta possui, isto é, ainda que o sentido 
ocorra no plano imaginário individual de cada leitor, fatalmente 
pela função formadora que este ato traz consigo, partilha 
sentidos com membros de sua sociedade também. Assim sendo, 
o sentido que se extrai da leitura, irá “immédiatement prendre 
place dans le contexte culturel où évolue chaque lecteur” 9 
(JOUVE, 1993, p. 12-13). 

Diferentemente do leitor do trabalho que, ainda de acordo 
com a mesma teoria em questão, seria aquele que produz um 
mundo artifi cial de coisas, vive do outro lado de uma fronteira 
individualmente e necessita de uma produção, criativa ou 
não, para justifi car sua existência humana e possuindo a 
mundaneidade como sua condição humana. O que é insufi ciente 
para uma vida humana digna de fato, com a participação 
política de cada um, como vislumbra as refl exões arendtianas. 
Percebe-se nesta espécie de leitor a carência de posicionamento 
crítico, em virtude de seu caráter alienado de participar, ou não 

7 - Tradução livre: “a única atividade que exige a pluralidade”. 
8 - Tradução livre: “o ser humano se revela, se distingue, e se expõem aos outros, a seus companheiros, mostra quem ele é, sua unicidade”. 
9 - Tradução livre: “imediatamente tomar espaço no contexto cultural, onde evolui cada leitor”.     
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participar, da vida activa, uma vez que sua participação social 
se da “de façon cyclique, répétitive e anonyme” 10 (AMIEL, 
2007, p.85)(grifos meus). 

Apoiando-se em ambas categorias e principalmente na 
teoria adorniana, é possível dizer que a leitura é apreendida 
como uma natureza, como um ser-assim, como um dado 
estipulado e imutável. Convertendo a relação humana que há 
na leitura em coisa  e privando o sujeito de uma experiência 
heterônoma, autêntica e formativa. 

 Em seus escritos, o pensador frankfurtiano menciona 
o conceito de consciência coisifi cada, ou coisifi cação, “uma 
consciência que se defende de qualquer vir-a-ser, frente a 
qualquer apreensão do próprio condicionamento, impondo 
como sendo absoluto o que existe de um determinado 
modo”(1995, p.132). Um dado inalterável, e não como algo 
que veio a ser. Uma relação cega com a competência leitora, 
uma vez que não é questionado o como-fi cou-assim, em virtude 
da maneira como a consciência coisifi cada “entende mal a si 
mesma como se fosse natureza, é ingênua: toma a si mesma 
– algo que veio a ser e que é completamente mediado em si – 
como se fosse, conforme expressão de Husserl, a esfera do ser 
das origens absolutas” (ADORNO, 1995, p.192-193).

Seguido dessas palavras, Adorno se utiliza da expressão 
latina caput mortuum para alegar que, com esse anseio à 
objetividade [Salchlichkeit], o sujeito retém a cabeça sem 
vida do conhecimento e nada mais. E o mais contraditório é 
que ao mesmo tempo que essa espécie de louvor, de culto que 
se presta a uma técnica que não tem como objetivo primeiro 
formar participantes autônomos da cultura escrita, ela possui 
uma valorização pública dada àqueles que desta comunidade 
partilha as habilidades demandantes, uma relação estreita entre 
o sucesso escolar e aquilo que é material. Uma espécie de 
veneração do que é autofabricado, o qual, em virtude do seu 
valor de troca, se aliena do homem. Isso é o que conta para 
a prosaica objetividade do pensar orientado pelo lucro: tudo 
menos a coisa mesma. “Esta se perde naquilo que ela rende 
para alguém”(p.193).  

Se agora equacionada for a conexão entre o estudo da 
consciência coisifi cada e uma análise da atual relação com a 
técnica da lectoescrita, extrai-se como consequência que essa 
espécie de caráter manipulatório que se mantém constitui 
“exatamente o tipo de energia psíquica requisitado pela 
civilização predominantemente tecnológica, isto é, o homem 
tecnológico, ou tecno(buro)crata”(JUNIOR, 2007, p. 133). 

Dentro de uma maneira coisifi cada de se apoderar de 
uma técnica, bem como de reproduzi-la, seria viável um 
espaço sufi ciente dentro de uma alfabetização emancipadora 
que possibilitasse que os educandos tomassem parte de seus 
próprios discursos e, simultaneamente, avançassem para além 
deles, de modo a desenvolver competência e desenvoltura para 
lidar com os demais discursos, inclusive este que lhe é externo 
(FREIRE, 1990)? 

A réplica é negativa, uma vez que a imediatidade com 
que o sujeito concebe e reproduz o que recebe, sem o crivo da 
refl exão, reverte-se num cotidiano de universo tão limitado que 
inviabiliza assim qualquer dimensão utópica em contraposição 
às condições sociais de exploração a que está submetido 
(FABIANO, 2001, p.137). 

A imutabilidade [Immergleichheit] do todo, a 
dependência das pessoas em relação às necessidades 
vitais, das condições materiais de sua autoconservação, 
como que se esconde por traz da própria dinâmica, do 
incremento da presumida riqueza social; isto favorece 
a ideologia (ADORNO, 1995, p.56)

Nesse sentido que a aquisição de uma escrita não deveria 
ser diferente da proposta freiriana de alfabetização elucidada 
no capítulo anterior, uma vez que “o conhecimento, no entanto, 
deveria ser guiado pelo que não é mutilado  pelas trocas ou 
– pois não há nada mais que não esteja mutilado – pelo que 
se oculta por trás das operações de troca”(ADORNO, 1995, 
p.193). Entendida sua concepção de alfabetização mediada pela 
relação de comprometimento com a utilização de uma técnica, 
que somente começa a ser pensada e compreendida na medida 

10 - Tradução livre: “de forma cíclica, repetitiva e anônima”. 
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que possui um signifi cado no mundo imediato de cada um, pois 
partia-se das suas necessidades. Esse princípio de formação 
institucionalizada do leitor seria, então, essencialmente ética 
na medida que originaria um novo espírito e posicionamento 
perante a técnica e nos tempos atuais perante a voracidade 
tecnológica. 

Uma maneira de aquisição da lectoescrita que não dicotomiza o 
produzir e o conhecer, não permitindo que a escola se constitua como 
mais um espaço correspondente à ideologia capitalista (FREIRE, 
1986, p.19). Contrariando “os programas de alfabetização em geral 
(que) oferecem ao povo o acesso a um discurso predeterminado e 
preestabelecido, enquanto silenciam sua própria voz, a qual deve 
ser amplifi cada”(FREIRE, 1990, p. 37). 

No entanto, não se quer dizer com estas palavras que o 
educando não deve apropriar-se dos códigos e culturas das esferas 
dominantes, de maneira que não seja capaz de transcender a seu 
meio ambiente. Admite-se que há uma mecanicidade necessária 
à utilização da língua escrita, neste contexto entendida como a 
técnica da capacidade leitora, no entanto, ela não deve se constituir 
em uma razão de ser. Ambas teorias em evidência não negam 
o nem social, que neste instante quer-se que seja compreendido 
como objeto de conhecimento comum; nem a acentuação 
apenas do desenvolvimento da consciência individual. “Daí 
a importância da subjetividade. Mas não posso separar minha 
subjetividade da objetividade em que se gera”(1990, p.29).

Admite-se que até mesmo a ideia de alfabetização 
emancipadora considera as duas dimensões da alfabetização, 
quando por um lado os alunos devem alfabetizar-se quanto às 
próprias histórias e necessidades, a experiências e à cultura de 
seu mundo imediato; e por outro devem partilhar um código 
social comum a todos sem sufocar nenhuma das duas dimensões 
(MACEDO, 1990, p.29).

Logo, não tem-se a pretensão de defender que a técnica 
não deve ser adquirida e tão pouco menorizada, o formador 
do leitor assume sim que existe um mecanicismo fortemente 
infl uenciado pelas concepções de Bloomfi eld (e demais teóricos 
que impulsionaram as correntes norte-americanas tradicionais) 
no ato de ler e uma formação do leitor após Auscwitz deve 
certamente estar receptiva à relevância essencial da técnica no 

mundo contemporâneo. No entanto, não é o sujeito que está a 
serviço dela e sim a relação contrária. 

O que somente poderá ser compreendido, como sugere 
ambos autores em questão, através da auto-refl exão crítica, 
que poderá fazer com que o sujeito leitor apreenda a técnica 
como mais uma dimensão do agir humano. Como potente braço 
prolongado do operari humano, pensada como acontecimento 
paradigmático na história do ser (JUNIOR, 2007). 

Dessa forma, uma das preocupações é que a escola tome-a 
como ferramenta e não como dominante no processo de 
formação do leitor, e que pense as possibilidades de ingresso 
em uma relação humana e saudável com técnica. O que é 
possível, uma vez que “as instituições esclerosadas, as relações 
de produção não são pura e simplesmente um ser, mas sim, 
embora como onipotentes, algo feito por pessoas, revogável” 
(ADORNO, 1995, p.55). A fi m de que seja compreendido que 
ela (a técnica) é somente um meio para o fi m, que é uma vida 
humana digna (ADORNO, 1995).
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Resumo

No contexto das dinâmicas de linguagens que leem o mundo, 
focalizamos as leituras do mundo do trabalho, na especifi cidade 
da docência no campo da Educação Infantil (EI), desenvolvidas 
pelos estudantes no processo de formação inicial. Ancorados em 
referenciais bakhtinianos e articulados com o desenvolvimento 
da pesquisa “Formação Inicial de Educadores para a Educação 
Infantil”, tomamos o jogo de interlocuções que reúne os 
investimentos do processo formativo no curso de Pedagogia, 
os chamamentos do campo profi ssional e, especialmente, 
os indicativos apontados pelos sujeitos que prospectam a 
atuação docente. Essa teia comunicativa se efetiva integrada 
aos modos de produção social da vida e em articulação com 
a complexidade inerente à expansão do direito à educação. 
Na produção das leituras do mundo do trabalho docente, os 
estudantes vão interagindo com esse contexto, aproximando-se 
progressivamente da EI como perspectiva de atuação. Os dados 
indicam uma aproximação que comporta vários interlocutores, 
instiga a problematização das ações e tensiona as políticas de 
reconhecimento e valorização profi ssional. Assim, as leituras 
do posicionamento do campo da EI no cenário social indicam 
que a luta pelo fortalecimento da EI não pode perder de vista o 
investimento na formação dos profi ssionais.

Palavras-chave
Formação de professores; educação infantil; trabalho 

docente; leituras da docência.

Resumen

Dentro del contexto de las dinámicas de los lenguajes que 
permiten leer el mundo, nos hemos concentrado en las lecturas 
del mundo laboral, en la especialidad de la docencia en el campo 
de la Educación Infantil (EI), desarrolladas por los estudiantes en 
proceso de formación inicial. Basados en referencias baktinianas y 
articulados con el desarrollo de la investigación Formación Inicial 
de Educadores para la Educación Infantil, nos valdremos del juego 
de las interlocuciones que reúne todas las inversiones del proceso 
formativo en el curso de Pedagogía, los llamamientos del campo 
profesional y, especialmente, los indicativos anotados por los sujetos 
que evalúan la actuación docente. Esta pantalla comunicativa 
se hace efectiva pues está integrada a los modos de producción 
social de la vida y se articula con la complejidad inherente a la 
extensión del derecho a la educación. En la producción de lecturas 
del mundo del trabajo docente, los estudiantes interactúan con ese 
contexto, aproximándose progresivamente a la EI como perspectiva 
de actuación. Los datos muestran una aproximación en la que 
intervienen varios interlocutores, instando a la problematización de 
las acciones y generando tensiones en las políticas de reconocimiento 
y valoración profesional. De esta manera, las lecturas de la toma 
de posición del campo de la EI en el escenario social indican que 
la lucha por el fortalecimiento de la EI no puede perder de vista la 
inversión necesaria para la formación de los profesionales.

Palabras-clave
Formación de profesores; Educación Infantil; Trabajo 

docente; Lecturas de la docencia.
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1. Introdução

Numa mirada para as dinâmicas de linguagens que leem 
o mundo, focalizamos leituras do mundo do trabalho, na 
especifi cidade da docência no campo da Educação Infantil 
(EI), desenvolvidas pelos estudantes no processo de formação 
inicial. Articulados com o desenvolvimento da pesquisa 
“Formação Inicial de Educadores para a Educação Infantil”, 
tomamos o jogo de interlocuções que reúne os investimentos 
do processo formativo no curso de Pedagogia, os chamamentos 
do campo profi ssional na educação e, especialmente, os 
indicativos apontados pelos sujeitos que prospectam a atuação 
docente. Na multiplicidade de endereçamentos, associações, 
distanciamentos, distinções e outras formas de atuação na 
cadeia temática da EI, cada componente desse jogo busca 
pautar suas premissas no cenário social, com vistas a marcar 
suas demandas e propósitos nas disputas de como o futuro 
haverá de ser construído (BAKHTIN, 1992, p. 132-136).

Chamamos de interlocuções formativas porque 
consideramos que se efetiva uma teia comunicativa entre 
os estudantes, o processo formativo e o campo de trabalho, 
mediada por distintos elementos de valoração presentes no 
contexto social. Compõe-se uma dinâmica em que os estudantes 
são instados a perspectivar a atuação profi ssional, efetuando 
leituras do mundo do trabalho em associação à potência do 
curso, que não se descolam dos modos de produção social da 
vida. No quadro de nosso estudo, realçamos que esses elementos 
valorativos estão implicados com transformações conceituais 
relativas à infância e à institucionalização das crianças, que 
ecoam nas políticas educacionais e na confi guração dos 
quadros profi ssionais. Nas mudanças no campo educativo, 
delineia-se um campo de trabalho docente na EI marcado 
pela especifi cidade do trabalho educativo com as crianças 
pequenas. Imerso na conjuntura social, esse campo passa a 
integrar as possibilidades de atuação no conjunto do contexto 
educacional, negociando sua posição nesse quadro relacional. 
Uma negociação constituída com diversos componentes, 
efetivada em várias articulações, potente para distintas entradas 
analíticas, pujante para múltiplas leituras...  

No jogo interativo das mediações sociais, que vão 
negociando os modos de confi guração desse campo de 
trabalho na dinâmica complexa e confl ituosa da vida cotidiana 
(BAKHTIN, 1992; CERTEAU, 1994), exploramos as leituras 
dos estudantes sobre o trabalho na EI, em meio às alternativas 
que se descortinam no conjunto do mundo da atuação docente, 
sob a perspectiva do diálogo entre discursos no sentido 
Baktiniano. Nessa perspectiva, vivemos numa interação 
viva e tensa, em que nada está morto em defi nitivo porque é 
sempre possível dizer mais alguma coisa. Nesse jogo do dizer - 
composto de nuanças, tonalizações, dizeres salientados, dizeres 
silenciados... - nas pautas de que tomamos parte reagimos frente 
às palavras que despertam em nós ressonâncias, que de alguma 
forma nos tocam em perspectivas ideológicas ou concernentes 
à vida (BAKHTIN, 1997, p. 95). Assim, consideramos essa 
dinâmica interlocutória na produção de leituras do mundo do 
trabalho na EI em articulação com produção de pertencimento 
a esse campo de trabalho - que não se desvinculam das políticas 
implicadas com sua afi rmação no cenário social. 

Nas dinâmicas em curso, exploramos as leituras do mundo 
trabalho na EI acenadas pelos estudantes, situando esse 
propósito no contexto das leituras do campo educativo que 
dialogam com o trabalho educativo com as crianças pequenas. 
Em seguida, exploramos os processos formativos, situando a 
pesquisa “Formação Inicial de Educadores para a Educação 
Infantil”, que inspira este trabalho. Por fi m, focalizamos as 
leituras do mundo do trabalho na EI acenadas pelos estudantes 
em meio à necessidade de perspectivar a atuação profi ssional.

2. Leituras do campo educativo que dialogam com a 
docência com as crianças pequenas

Na observação do desenvolvimento das políticas educativas, 
das transformações nas instituições, da proposição de novos 
referenciais conceituais, da emergência dos movimentos sociais 
vinculados à luta pela educação, da busca pela organização 
profi ssional, dentre outros aspectos da complexidade inerente 
ao campo educativo, foram produzidas diferentes análises do 
trabalho docente na história da educação brasileira. Com essa 
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produção, os pesquisadores mostram como leem esse mundo 
da docência. Essas leituras, por sua vez, são informadas aos 
estudantes, notadamente, pela via do processo formativo. 
Considerando uma perspectiva crítica de análise da política 
de leitura no cenário nacional, cabe ressalvar, nessa primeira 
síntese, três aspectos, relativos à produção, à apropriação da 
produção pelo processo formativo e à recepção pelos estudantes. 

No âmbito da produção, em sua articulação com a 
distribuição, efetiva-se um processo complexo de triagem e 
hierarquização. Temos um mercado de leitura mobilizador de 
dinâmicas valorativas, tensionado pelos interesses de autores, 
editores, críticos, leitores, políticas educativas de leitura e 
instituições e outros, que faz com que as várias produções 
vivenciem caminhos distintos em direção ao seu público 
desejado. 

No âmbito da apropriação da produção pelo processo 
formativo, delimitado por sua temporalidade curricular, 
ocorre um processo de seleção, bem como de dinâmicas de 
apresentação, de modo que as leituras consagradas compõem 
um repertório analítico que, guardando sua vinculação com 
o conjunto da produção, não necessariamente retratam as 
distintas tensões pautadas no campo. Trata-se da composição 
de referencial de apoio ao trabalho. Obviamente, a seleção 
se efetiva em interface com vários elementos: a atualidade da 
discussão, a facilidade do acesso, a aproximação aos sujeitos 
que trabalharão com o material, os objetivos do trabalho a ser 
realizado...   

No âmbito da recepção, tanto o processo de seleção 
quanto o de apresentação são retrabalhados pelos sujeitos, em 
interação com outras fontes de informação (inclusive aquelas 
advindas dos campos de atuação), compondo distintas formas 
de apropriação dessa produção que, fi nalmente, chega aos 
estudantes. Mesmo em vinculação com o processo formativo, 
que baliza as expectativas de apropriação, marcamos aqui o 
potencial da leitura como um campo aberto que permite aventar 
outros usos e novas apropriações do referencial selecionado. 
Com a dialógica bakhtiniana, eliminamos as divisões entre 
as vozes falantes (dos estudantes, do professor formador e do 
referencial selecionado) para acenar para um fl uxo contínuo 

de interação, para além de transmissão, em que os sujeitos se 
mostram ativos, forjam suas sínteses – não-fi nalizáveis - numa 
trama contextual que envolve muitos outros nas conversações 
em curso (MORSON e EMERSON, 2008, p. 75). Assim, na 
polifonia da vida encerramos um processo intrincado, com 
inúmeras entradas de fontes informativas. 

No recorte das leituras do trabalho docente que chegam 
aos estudantes, destacamos a ampliação do campo semântico 
do termo docência (OLIVEIRA, 2010b), especialmente com 
a afi rmação da EI no cenário social, convidando a releituras 
das políticas educacionais em vinculação com a mobilização 
de trabalhadores para esse campo. Retomaremos dois aspectos 
contextuais, já assinalados por vários estudiosos desse campo, 
para tratar do alargamento da compreensão da docência: a 
luta pela expansão da oferta e a intensifi cação do processo de 
precarização do trabalho docente. 

No bojo das tensões inerentes à negociação social sobre a 
condução da política educacional, especialmente na luta pela 
expansão da oferta, os dados educacionais brasileiros indicam 
uma ampliação progressiva das matrículas em articulação 
com o avanço no quantitativo de anos de escolarização da 
população (IPEA, 2010). Nesse quadro, a EI vem cada, vez 
mais consistentemente, ganhando afi rmação social, passando 
a integrar os sistemas de ensino (NUNES, CORSINO, e 
DIDONET, 2011). Em que pese à tensão na discussão da 
vinculação entre a oferta obrigatória e a matrícula compulsória 
como mobilizadora da expansão do atendimento pelos poderes 
públicos – uma vez que estes priorizam o investimento nas 
faixas de ensino consideradas pela legislação como obrigatórias 
- o direito à EI tem repercutido nos dados educacionais. Cabe 
observar que as análises dessa repercussão indicam avanços 
no percurso, mas a EI ainda está longe de superar os desafi os 
ligados à equidade e justiça social. 

Na inserção aos sistemas de ensino, a EI mobiliza um 
reposicionamento das faixas etárias de escolarização, incluindo 
as crianças pequenas no atendimento educacional. Também 
provoca uma rediscussão do processo de ensino, trazendo 
sua especifi cidade de trabalho educativo. Ainda passa a 
perspectivar condições estruturais próximas às ofertadas ao 
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Ensino Fundamental, dentre elas, a expansão, implicada com a 
proposição de orientações e normatizações e com a confi guração 
de quadros profi ssionais. A afi rmação da necessidade de 
profi ssionais qualifi cados requer, das instituições formadoras, 
o investimento na formação de quadros para esse campo. Esse 
contexto repercute em diferentes iniciativas, sobretudo na 
proposição das novas Diretrizes para os Cursos de Pedagogia 
(BRASIL, 2006), que passam a contemplar a EI no conjunto 
do curso3, juntamente com a docência no Ensino Fundamental 
e com a gestão, aliadas à formação para a pesquisa e a atuação 
também em contextos não escolares, no contexto histórico das 
transformações efetivadas nos processos de formação inicial de 
professores (SILVA, 2003). Na problematização das iniciativas, 
a formação inicial é atrelada à demanda por formação 
continuada, gerando pressupostos orientadores, solicitações, 
iniciativas, investimentos e muitas outras formas de incidência 
na pauta. Nessa incidência, não podemos desconsiderar que 
algumas iniciativas são constituídas para viabilizar as reformas 
educacionais em curso e adaptar e conformar os professores às 
políticas vigentes (LIMA, 2005, p. 20). De todo modo, temos um 
investimento na ampliação da oferta de quadros profi ssionais, 
associando essa oferta à qualifi cação. Um investimento 
que aponta para o reconhecimento de que novos desafi os se 
apresentam à atividade docente, em função de novas demandas 
sociais a que a escola é chamada a responder, sugerindo que 
ensinar parece mais complexo do que foi no passado. 

Na atenção ao desenvolvimento dos docentes, indicando 
que o processo formativo não possui terminalidade, avançou-
se do paradigma do “aprender a ensinar” na direção “da 
indagação sobre os processos pelos quais os professores geram 
conhecimentos, além de sobre quais tipos de conhecimentos 
adquirem” (MARCELO, 1998), chamando atenção ao 
protagonismo dos profi ssionais (NÓVOA, 2002). Toda essa 
dinâmica de pressupostos, proposições e ações vinculadas ao 
processo formativo não pode ser dissociada das estratégias 
empreendidas pelas agências empregadoras, notadamente 

o poder público, bem como das formas de interação dos 
profi ssionais com essas estratégias (CERTEAU, 1994). 
Essa negociação dinamiza as políticas de chamamento de 
profi ssionais, indicando os processos valorativos que marcam 
as tensões do campo de trabalho.

Como estratégia de expansão, observa-se que o campo da 
EI vem se constituindo com a reunião de dois grupos distintos 
de profi ssionais no atendimento direto às crianças. Um primeiro 
grupo, constituído de gestores, professores, pedagogos e 
outros, inserido nos quadros do magistério e, com isso, 
integrado às conquistas pautadas na categoria. Um segundo 
grupo de profi ssionais que atuam em funções auxiliares ao 
trabalho pedagógico, em especial, ao trabalho dos professores, 
com distintas nomeações, tais como assistentes, educadores, 
auxiliares, monitores, recreadores, atendentes e outras, mas que 
não pertencem aos quadros da carreira do magistério. Delineia-
se uma lógica hierarquizante no trabalho com distinções de 
valorização e reconhecimento dos profi ssionais (SILLER e 
CÔCO, 2008).  

No processo de expansão do ensino, as análises já apontavam 
a intensifi cação do trabalho e a precarização das condições, em 
articulação com uma apropriação da ideia de protagonismo 
dos docentes como estratégia para a responsabilização por 
resultados, para a efetivação de descentralização de ações 
geradoras de novas demandas de trabalho, para a convocação 
por melhoria de indicadores, para a adesão a novas políticas, 
dentre outras difi culdades que se apresentavam aos profi ssionais 
(OLIVEIRA, 2010a). A EI integra esse processo trazendo a 
nuança de fragmentação da categoria e, consequentemente, seu 
enfraquecimento na busca de objetivos comuns nos processos 
negociativos de confi guração da carreira.

Desse modo, resumindo nosso propósito de congregar 
leituras sobre o campo educativo que dialogam com a docência 
com as crianças pequenas, destacamos que o percurso de 
confi guração do trabalho docente na historiografi a brasileira 
indica que, no eixo de uma referência a quem ensina, a menção 

3 - Anteriormente a essa Resolução, a formação para atuação na EI se efetivava no curso em habilitação específi ca, cursada pelos alunos/as que optassem por 
tal formação.
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mais direita à atuação dos professores (para não dizer uma ideia 
sinônima) passa por um alargamento na sua compreensão para 
incluir também os outros profi ssionais que passam a integrar 
o campo escolar no curso das reformas do ensino (equipes de 
gestão e de apoio ao trabalho dos professores). Num primeiro 
movimento, esse alargamento se delimita nas fronteiras dos 
quadros do magistério, que se ampliam e se diversifi cam com 
a universalização do ensino associada às novas demandas 
postas às escolas. Mais recentemente, com a inserção da EI 
nos sistemas de ensino, temos um segundo movimento de 
alargamento, incluindo profi ssionais auxiliares que, mesmo 
atuando diretamente com as crianças, são recrutados em 
processos seletivos desvinculados dos quadros do magistério. 
Com isso, temos um movimento que interage com as iniciativas 
de formação e com as políticas de ingresso de profi ssionais, 
produzindo novos contornos à docência no cenário atual 
(CÔCO, 2009). 

Os estudantes em formação estabelecem diferentes 
processos interlocutórios com esse contexto, construindo suas 
leituras do mundo do trabalho docente povoadas de múltiplas 
vozes. Com a pesquisa “Formação Inicial de Educadores para 
a Educação Infantil”, buscamos nos aproximar dos estudantes 
focalizando sua interação com o campo da EI como perspectiva 
de atuação.

3. Nas leituras da formação, a perspectiva de atuação na EI

Conforme viemos encaminhando, o campo da EI vem 
ganhando afi rmação social, gerando demanda por ampliação 
da oferta de atendimento vinculado aos sistemas de ensino que 
ecoam nos processos formativos, em interface com a constituição 
das políticas de confi guração do campo de trabalho que se 
refl etem no recrutamento de profi ssionais. Nos endereçamentos 
recíprocos, todos esses elementos mobilizam indicadores na 
produção de leituras sobre a EI. Nesse contexto, a pesquisa 
“Formação Inicial de Educadores para a EI” investiga como 
os alunos vão confi gurando a perspectiva de atuar na EI em 
interface com o investimento institucional nessa possibilidade, 
a partir de dados coletados com alunos do curso de Pedagogia 

da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES integrantes 
das primeiras turmas dos currículos 681 (matutino, de 2006/1 a 
2009/2) e 682 (noturno, de 2006/2 a 2010/2). 

Na aproximação dos alunos/as do curso de Pedagogia da 
UFES à perspectiva de atuar na EI, buscamos a realização 
de uma pesquisa qualitativa exploratória com vistas a captar 
diferentes possibilidades de vinculação com a EI no processo 
formativo. Nesse propósito, delineamos três etapas de 
procedimentos. Começamos com observação na apresentação 
do curso às turmas considerando, nesse contato inicial com a 
dinâmica do curso, o conhecimento da possibilidade de atuar 
na EI. No terceiro período do curso, realizamos aplicação de 
instrumento da pesquisa explorando, a partir dos conhecimentos 
apreendidos em interação com a parte inicial do curso, as 
experiências vinculadas ao trabalho na EI e à confi guração da 
perspectiva de atuar na EI. Na fi nalização do curso, voltamos 
a aplicar instrumento buscando captar o percurso do aluno/a 
na aproximação à EI como perspectiva de trabalho. Sem 
desconsiderar os percursos individuais, observamos que a 
aproximação à docência na formação inicial, especialmente na 
possibilidade de atuar na EI, efetiva-se numa interface com um 
movimento coletivo em direção a esse campo que integra sua 
valorização social, os investimentos das políticas de formação e 
as políticas de chamamento do mercado de trabalho.

Inspirados na noção de campo de Bourdieu (1996), apontamos 
a confi guração de um campo da EI, considerando sua integração 
(inclusive com normatizações legais) ao cenário educacional 
trazendo sua especifi cidade, que nos remete ao delineamento 
de uma lógica própria (ainda que precariamente em muitos 
contextos). Esse conjunto próprio de referencias - delineador de 
uma pedagogia da EI (ROCHA, 1999) - sustenta o estabelecimento 
de trocas na negociação das relações de poder internas e externas. 
O delineamento desse espaço social se efetiva em interface com a 
mobilização de processos de pertencimento a esse campo em suas 
diferentes possibilidades de participação: as famílias que avalizam 
o trabalho matriculando suas crianças, os pesquisadores que 
passam a investir na produção de estudos na área, as instituições 
que promovem iniciativas formadoras de quadros profi ssionais, os 
profi ssionais que buscam inserção nesse espaço, etc.
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Assim, destacamos que os alunos em formação inicial no 
curso de Pedagogia interagem com saberes e práticas voltadas 
à EI, potencializando esse espaço de atuação no repertório das 
possibilidades do curso.

 
4. Na mobilização da perspectiva de atuação na EI, 
leituras do mundo do trabalho na EI 

No contexto da observação das dinâmicas de linguagens 
que leem o mundo, para explorar as leituras do mundo do 
trabalho no campo da EI desenvolvidas pelos estudantes no 
processo de formação inicial, selecionamos três movimentos 
informativos de produção de conversações, delineados a partir 
da sistematização dos dados: as leituras que os estudantes 
trazem na chegada à universidade, leituras animadas pelo 
investimento formativo do curso e leituras produzidas no (des)
encontro com as assertivas pautadas pelo campo de trabalho. 
Essas leituras vão produzindo o lugar da EI nas perspectivas de 
atuação. Cabe observar que esses movimentos não se dão numa 
linearidade, mas são entrelaçados, permitindo uma produção 
constante de leituras do mundo do trabalho. 

Com o referencial teórico metodológico que sustenta nossas 
refl exões, destacamos que na dialogia da vida, os estudantes são 
interpelados pelos discursos dos outros e chamados a enunciar 
suas perspectivas, numa implicação com possíveis avaliações 
dos interlocutores. Compõem uma esfera de articulação que 
reúne os endereçamentos mais imediatos e mais visíveis e, 
simultaneamente, os outros possíveis auditórios. Considerando 
a “não-fi nalizabilidade” das pautas em questão, com múltiplas 
formas de dizer, de se relacionar com as vozes alheias, de 
encontrar réplicas e ofertar novos dizeres, os estudantes vão 
mobilizando acabamentos (sempre provisórios) em suas 
leituras desse campo e prospectando a possibilidade de atuação 
(BAKHTIN, 2005).

4.1. Leituras trazidas pelos estudantes

Obviamente, os estudantes chegam à universidade 
cheios de informações, acrescidas das expectativas próprias 

dos iniciantes na graduação. O repertório experiencial dos 
estudantes se constitui como uma fonte para as sínteses 
que são convidadas a proferir. As leituras do mundo do 
trabalho na EI, nesse momento inicial, são marcadas por um 
conhecimento do campo, uma vez que todos os estudantes 
demonstravam conhecer a existência da EI no cenário social, 
mesmo que com reservas para adentrar em discussões mais 
conceituais relativas à infância e à EI. Esse conhecimento, 
no entanto, apresentou-se dissociado da possibilidade 
de atuação pela via da formação. Na primeira turma 
matriculada na vigência das novas Diretrizes para os Cursos 
de Pedagogia (BRASIL, 2006), constituiu-se uma novidade 
saber que o curso em que ingressaram também abarcava a 
formação para a atuação na EI. Essa novidade promoveu um 
duplo movimento: de recuperar as vinculações com a EI no 
repertório experiencial pessoal e de incluí-la nas perspectivas 
para a atuação docente.

Na recuperação das vinculações com a EI, ganharam 
destaque as experiências de escolarização na EI. Os estudantes 
que frequentaram a EI e aqueles que acompanharam seus 
fi lhos e parentes nessa jornada puderam trazer mais vivamente 
informações desse campo. Informações ainda difusas, marcadas 
por interlocutores de proximidade parental e sustentadas em 
impressões pautadas pelo acompanhamento por dentro da 
experiência de frequência à EI em instituições muito peculiares. 
Enfi m, acompanhar ou ser aluno da EI constituía uma referência 
singular para as leituras da EI.

Nos primeiros exercícios de estabelecer vinculações da 
EI com as perspectivas de atuação, os dados indicam que 
estudantes ingressantes vão tomando a EI como um “a mais” 
que ganharam, tendo os estudantes fi nalistas do currículo 
anterior, que estavam num movimento de buscar cursar a 
habilitação (optativa) para EI, como principais interlocutores. 
Assim, a EI se apresenta numa articulação com a formação 
como “mais uma área para trabalhar” (01M), visto que apenas 
um estudante informou que já ingressara no curso com o 
intuito de atuar nesse campo. Essa vinculação inicial vai 
sendo revisitada, agregando novas dimensões animadas pelos 
investimentos do curso.
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4.2 Leituras animadas pelo investimento formativo do 
curso

A organização do curso, com seu referencial de apoio ao 
trabalho, progressivamente vai informando novos aspectos 
no conhecimento da EI, povoando várias dimensões da vida 
do estudante e encharcando as vinculações iniciais com o 
campo.

[O curso] trouxe considerações novas sobre 
a infância, principalmente sobre sua intensa 
participação na construção da sociedade, concepção 
que antes eu não visualizava, tornando fundamental 
na minha vida pessoal. Minha relação com a infância 
tornou-se mais proveitosa, o que abriu caminhos 
para uma futura atuação na EI, antes não cogitada. 
(6M)

Analisando a importância atribuída pelos estudantes às 
atividades (signifi cante e muito), observa-se que, no conjunto, 
os interlocutores se ampliam e as experimentações ganham 
referenciais para sua problematização. Na teia interlocutória, 
o estágio curricular ganha destaque (84%) na aproximação à 
institucionalidade do trabalho. Com o contato mais aproximado 
aos profi ssionais formadores (81%), novas leituras do trabalho 
se efetivam numa dialogia pautada no acesso aos referenciais 
do campo. A inserção ao campo da EI também se complexifi ca 
com a participação em eventos (79%), o conhecimento 
de pesquisas (54%) e o desenvolvimento de atividades de 
extensão (42%). Na temporalidade do curso, esse movimento 
de conversação com a EI ganha mais intensidade nos períodos 
em que a EI se mostra explicitamente nas disciplinas em 
desenvolvimento e permite indicações das demandas do 
trabalho, dos desafi os do campo e das implicações com o 
processo formativo. Todo esse investimento do curso favorece 
a entrada da EI nas perspectivas de atuação, uma entrada que 
não se descola das leituras dos chamamentos que chegam do 
campo de atuação profi ssional. 

4.3. Leituras produzidas no (des)encontro com o campo de 
trabalho 

A articulação do processo formativo com a perspectiva de 
atuação no campo ganha visibilidade, especialmente no diálogo 
com as políticas de recrutamento de pessoal. Uma política 
que vem ganhando força com a ampliação do atendimento e 
revelando as formas de chamamento do campo de atuação.

Logo no início dos semestres letivos, os estudantes 
encontram, nos quadros de avisos e murais, convites de 
processos seletivos das instituições ou redes de ensino, 
geralmente privadas, oferecendo vagas para estágios 
remunerados. Cabe observar que esse campo de atuação vem 
inserindo os estudantes logo no início do curso, permitindo 
várias experiências: de descoberta e aprendizados, mas também 
de difi culdades.

Comecei a estagiar em uma creche particular no fi nal do 
primeiro período, foi uma boa experiência onde entrei 
em contato com crianças de 0 a 6 anos visto que auxiliava 
de acordo com as necessidades dos grupos (...). (27M)

Fiz um teste numa creche e foi um pouco assustador. Era um 
dia que, além de aula, tinha uma feira. Confesso que gostaria 
de fugir, mas consegui suportar até o fi nal do dia (...). (18M)

De todo modo, temos um processo de inserção dos 
estudantes no campo de atuação que favorece o ganho fi nanceiro 
(geralmente bolsas de estágio), podendo avançar para diferentes 
formas de contratação:

Comecei a estagiar numa creche privada e agora [início 
de 2007] fui contratada para trabalhar no berçário. (30N)

Esse processo mais isolado das instituições, geralmente 
privadas, é adensado pelos concursos das redes públicas. Dada 
a estratégia de constituir quadros distintos para professores e 
auxiliares (com menor formação), os concursos para as funções 
auxiliares geralmente exigem formação de ensino médio, 
favorecendo a entrada dos estudantes universitários.
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Já estou trabalhando como auxiliar numa sala do 
primeiro período A, que são os mais novos, de um a 
dois anos, estou aprendendo muito... (25M)

Reunindo as experiências do estágio remunerado e da 
atuação profi ssional (seja em contratação seja por assunção 
mediante concurso público), destacamos a presença da EI 
nas primeiras experiências profi ssionais durante o processo 
formativo inicial, dando visibilidade a sua especifi cidade de 
trabalho educativo com as crianças pequenas:

Estou fazendo estágio com o maternal II (...) o trabalho 
não é simples e exige muita competência, paciência e 
sabedoria para lidar com as crianças... (19M)

Esse processo culmina, ao término do curso, com um número 
signifi cativo de alunos que informam que a EI está presente no 
seu rol de possibilidades de atuação. Uma atuação que não se 
mostra exclusiva, mas é perspectivada em conjunto com outras 
possibilidades. Essa articulação permite aventar que os estudantes 
reconhecem a potência da EI como campo de atuação, mas também 
dialogam com as precariedades desse campo. Muitas vezes, 
eles estão atuando nos espaços mais “invisíveis”, vivenciando 
de perto as difi culdades. Assim, os desejos não desconsideram a 
diversidade de espaços do trabalho docente, bem como os distintos 
processos de reconhecimento e valorização. Nas leituras do campo 
de atuação, é importante que a EI, que tem se mostrado como 
uma porta de entrada consistente para o trabalho docente, não se 
transforme em campo de passagem. 

Considerações fi nais

Nas dinâmicas das linguagens que leem o mundo, as leituras 
do mundo do trabalho, na especifi cidade da docência no campo 
da EI, indicam a aproximação dos estudantes com as tensões 
na confi guração da EI como campo de atuação profi ssional, no 
contexto dos sistemas de ensino. Para além dos movimentos 
individuais que encaminham os sujeitos para determinadas 
atividades, os dados assinalam que a refl exão sobre a confi guração 

dos quadros profi ssionais não pode ser desvinculada da 
observação dos requisitos exigidos em associação à política de 
formação. Igualmente não pode estar distanciada das condições 
ofertadas, uma vez que delineiam as estratégias de chamamento 
de profi ssionais para esse campo. Com isso, nas leituras do mundo 
do trabalho docente, afi rmamos a formação numa dimensão 
ampliada, uma vez que estamos sempre nos formando, num 
processo complexo de estar com o outro que envolve também 
embates sobre o modo de dizer o mundo e de se dizer nele 
(LIMA, 2005, p. 28). Nas relações sociais com os outros, com as 
ideias e com os recursos somos convidados, e porque não dizer 
interpelados, a efetivar nossos julgamentos sistematizando nossas 
leituras das temáticas que tomamos como pauta. Assim, a ideia da 
construção de pertencimento ao campo de trabalho na EI remete-
se à observação da complexidade e da probabilidade de lutas e 
confl itos, num movimento que reúne nossas singularidades, as 
trocas de experiências e as aprendizagens, delineando as leituras 
do posicionamento do campo. Imersos nesse espaço social, numa 
interação viva e tensa, vamos compondo nossas disposições de 
agir, de conhecer e de trabalhar, que vão mobilizando nossos 
percursos profi ssionais e compondo nossas maneiras de ser e de 
estar na profi ssão (NÓVOA, 2002; KRAMER, 1995).

Assim, a confi guração da possibilidade de atuação na EI se 
efetiva em interação com os diferentes discursos (BAKHTIN, 1997, 
p. 95), próprios de cada alternativa de atuação e em implicação com a 
conquista de mais profi ssionais afetos ao universo infantil. Bakhtin 
ensina que vivemos uma completude inconclusa, nos envolvemos 
inteiros nas pautas em que tomamos parte. Essa premissa nos ajuda 
a pensar que as leituras até então confi guradas, e muitas vezes 
afi rmadas e defendidas pelos estudantes, vão se encharcando de 
informações, potencializando um movimento contínuo de revisão 
do olhar. Uma revisão que não se reduz ao campo da EI, mas acaba 
por potencialmente se dirigir aos diferentes elementos da vida 
social. Destacamos o caráter processual do movimento, que não 
se encerra com a pesquisa. Não temos uma última palavra, pelo 
contrário, acenamos com as leituras dos estudantes que muitas 
palavras estão sendo ditas, num encontro tenso que não pode 
abdicar da afi rmação da EI, uma afi rmação que não se desvincula 
do investimento na vida de seus profi ssionais. 
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Resumo

Partimos do princípio que os propósitos investigativos 
acerca da experiência autoral e das competências mobilizadas 
por docentes da escola básica, tais como constituição na e 
pela linguagem, domínio teórico-prático e gerenciamento 
da sua formação, em contextos de integração dos saberes 
acadêmico e escolar contribuem para esclarecimentos de 
distintos aspectos da esfera social do trabalho docente. A 
partir destas percepções, procuramos apresentar e discutir os 
pressupostos teórico-metodológicos mobilizados para esta 
teorização que permitem relacionar concepções de autor e 
destinatário; isto é, que relacionam imagens e posições sociais. 
No presente estudo, apresentamos os elementos do quadro 
teórico-metodológico, orientador dos procedimentos analíticos 
e discorremos sobre as coordenadas fi losófi cas desenvolvidas 
por Bakhtin (1986, 1975/1988 e 1979/2003) e os integrantes 
do seu círculo, relacionadas com o tema autor – autoria e os 
distintos entendimentos destes múltiplos domínios de sentidos 
através das concepções de outros pesquisadores na esfera dos 
estudos da linguagem.

Palavras-chave

Autoria; formação continuada de professores; análise de 
discurso.

Abstract

We assume that the purpose of investigative experience 
concerning authorship and skills deployed by teachers, such 
as the constitution and language, theoretical and practical fi eld 
and management of their training, in the context of integration 
of academic knowledge and school contribute for clarifi cation 
of various aspects of the social sphere of teaching. From 
these perceptions, we present and discuss the theoretical and 
methodological mobilized for this theory that enable us to relate 
concepts of author, that is, images and related social positions. 
Therefore, this study is organized as follows: we present the 
elements of the theoretical and methodological framework, 
guiding analytical procedures and philosophical discourse 
about the coordinates developed by Bakhtin (1986, 1975/1988 
and 1979 / 2003) and members of his circle, related to the 
theme author - authorship and the different understandings of 
these multiple domains of meaning through the ideas of other 
researchers in the fi eld of language studies. We note, for these 
purposes, some aspects of the choices of the fundamentals 
and key terms that are important and with which we identify 
ourselves as researchers in the fi eld of science education.

Keywords

Authorship;  teacher professional development; discourse 
analysis.
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Pensar o processo autoral a partir do contexto sócio-
histórico em que se insere o autor, signifi ca pensar o processo de 
aquisição da escrita como uma de suas etapas, pois é através da 
articulação deste processo que o sujeito desloca-se da posição 
de enunciador para se transformar em autor. Nestes termos, a 
palavra escrita, no sentido bakhtiniano do termo, é o “espaço de 
centralização da linguagem” (TEZZA, 2006, p. 245). 

Partimos do princípio que os propósitos investigativos 
acerca da experiência autoral e das competências mobilizadas 
por docentes da escola básica, tais como constituição na e pela 
linguagem, domínio teórico-prático e gerenciamento da sua 
formação, em contextos de integração dos saberes acadêmico e 
escolar contribuem para esclarecimentos de distintos aspectos 
da esfera social do trabalho docente. O presente estudo está 
organizado da seguinte forma: apresentamos os elementos do 
quadro teórico-metodológico, orientador dos procedimentos 
analíticos e discorremos sobre as coordenadas fi losófi cas 
desenvolvidas por Bakhtin (1986, 1975/1988 e 1979/2003) e 
os integrantes do seu círculo2, relacionadas com o tema autor – 
autoria e os distintos entendimentos destes múltiplos domínios 
de sentidos através das concepções de outros pesquisadores 
na esfera dos estudos da linguagem. Ressaltamos, com esses 
propósitos, alguns aspectos das escolhas dos fundamentos 
e termos-chave considerados importantes e com os quais 
nos identifi camos como pesquisadoras. Estas apropriações 
permitem relacionar concepções de autor e destinatário; isto é, 
que relacionam imagens e posições sociais e buscam subsidiar 
aspectos dos contextos e das condições de produção de nossos 
dados. 

Articulando signifi cados diversos sobre o processo de 
autoria

A criação de um espaço de autoria de textos na área de 
Educação em Ciências refl ete a demanda desta por espaços de 

atualização e refl exão sobre as questões pertinentes à área e, por 
outro, estimula e legitima as contribuições docentes elaboradas 
por sujeitos, que enunciam de posições discursivas e horizontes 
sócio-conceituais distintos daqueles de onde enunciam 
pesquisadores e professores universitários. Nessa perspectiva, 
o estudo sobre o princípio autoral tem como fi nalidade o 
estabelecimento de um espaço diferenciado de discussão 
e compreensão sobre a multiplicidade de vozes presentes, 
identifi cadas nos discursos docentes e a problematização das 
relações entre o lugar de onde se fala e a audiência para quem 
se dirige o autor desses discursos. 

Envolvidas na perspectiva de orientação dialógica com 
vinculação de linguagem e axiologias presentes no pensamento 
bakhtiniano e que levam em conta a alteridade na produção 
de sentidos, explicitamos uma revisão de diversos domínios 
conceituais sobre os conceitos de autoria – autor por creditar 
não se remeter a um sentido unívoco. Em busca de compreensão 
acerca deste lugar – o de autoria no encontro de enunciados 
de distintos universos discursivos, apresentamos algumas 
contribuições de pesquisadores e analistas do discurso em 
oposição à proposta de emprego das referidas concepções. Ao 
revelar posições enunciativas, a produção discursiva – oral ou 
escrita –, envolve autoria (BAKHTIN, 1979/2003; FARACO, 
2005 e 2009; FOUCAULT, 1992); lugares, reformulação e 
apropriação, ou seja, o papel das circunstâncias (CERTEAU, 
1994, 1995 e 2000) e recepção e circulação, ou seja, diversidades 
de práticas e trajetórias histórico-culturais (CHARTIER, 1990, 
1992, 1994, 1999 e 2001).

Para Bakhtin (1979/2003, p. 11), autor é aquele participante do 
todo da obra e que nela vê e conhece para além daquilo que cada 
personagem em particular e todas as personagens juntas enxergam 
e conhecem. No início do seu texto “O autor e a personagem na 
atividade estética”, Bakhtin (1979/2003, p. 03 – 192) distingue o 
autor-pessoa, isto é, o escritor, a pessoa física; do autor-criador, 
isto é a, a função estético-formal engendradora da obra. 

2 - A edição biográfi ca, de Katerina Clark e Michael Holquist, lançada em 1984, revela que ao longo dos anos 20, Bakhtin participou de um grupo de discussões 
culturais, fi losófi cas e religiosas de que faziam parte, entre outros, Volochinov e Medvedev, grupo defi nido mais tarde como o ‘Círculo de Bakhtin’ (TEZZA, 
2003, p. 25).  
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Faraco (2005 e 2009) aponta para o fato de que a noção 
de autoria, procedente do conjunto do pensamento bakhtiniano, 
tanto é uma categoria sócio-discursiva relativamente 
estabilizada – portanto, refratante; como também estará sempre 
sujeita ao trabalho de cada autor-pessoa – por conseguinte, 
refratada:

O autor-criador é uma posição axiológica recortada 
pelo autor-pessoa e, portanto, o autor-criador é uma 
posição refratada, ou, de forma mais precisa: O autor-
criador é uma posição refratada e refratante. Refratada 
porque se trata de uma posição axiológica conforme 
recortada pelo viés valorativo do autor-pessoa; e 
refratante porque é a partir dela que se recorta e se 
reordena esteticamente os eventos da vida (FARACO, 
2005, p.39 e 2009, p. 108).

Ao reformular a concepção de autor – autoria em Bakhtin, 
Faraco (2005, p. 41– 42 e 2009, p. 107) destaca que “[...] a 
função estético-formal de autor-criador é [...] uma posição 
axiológica” e “[...] a posição axiológica do autor-criador é 
um modo de ver o mundo, um princípio ativo de ver que guia 
a construção do objeto estético e direciona o olhar do leitor”. 

Portanto, no princípio bakhtiniano, autor é entendido como 
aquele que, ao mesmo tempo, refl ete e refrata; é aquele que 
conhece algo que é inacessível às personagens, exatamente 
porque a ele é atribuído um excedente de visão, pelo seu estar 
de fora (BAKHTIN, 1979/2003, p. 21–23). Assim sendo, o 
autor é um organizador daquilo que acontece no mundo e o que 
o caracteriza como autor é maneira singular como organiza, 
segundo sua ideologia, a(s) linguagem(ns) e os acontecimentos. 
Por exemplo, no caso da esfera sócio-discursiva evento 
acadêmico que exige um emprego de registro escrito mais 
formal, esse duplo aspecto da autoria é especifi camente 
relevante porque permite a explicitação de como o professor 
refl ete e/ou refrata a posição discursiva referente a esta esfera – 
evento acadêmico na área de educação em ciências e, portanto, 
posicionar-se como autor-pessoa ou como autor-criador. 

Entretanto, esta concepção não corresponde à postulada 
por Michel Foucault (1992), em que o princípio de autoria não 

é mais vista como uma marca de individualidade. A noção de 
autoria foucaultiana é entendida como uma função de forma e 
corresponde a um conjunto de regras instituídas em um certo 
momento histórico, formando um todo coeso e delimitando um 
domínio discursivo específi co. Foucault apresenta a função–
autor através das relações de um sujeito submetido a regras 
sociais na circulação e funcionamento dos discursos; ou seja, da 
evidência de um sujeito submetido às múltiplas determinações 
que organizam o espaço social da produção dos sentidos. 

Para Foucault, a função–autor não existe sem a obra e 
toda obra só existe quando publicada ou (re)conhecida por 
um determinado grupo de sujeitos. Por conseguinte, tendo 
em vista que o requisito básico acerca do que é dito esteja 
inscrito num sistema institucional, ou seja, num sistema de 
regras, é necessário defi nir precisamente em que condições 
e de que maneira a função–autor se faz presente em 
determinados momentos históricos. Deste modo, a função 
de autor de obra/ texto é histórica no sentido de que ela se 
modifi ca em decorrência das alterações e das diversifi cações 
das modalidades enunciativas. Neste sentido, Foucault destaca 
alguns atributos da função–autor e defende que esta é função 
da linguagem escrita: distinção por parte do sujeito, de seu 
papel de autor, ao ter responsabilidades do conhecimento da 
prática do domínio da língua, através dos processos de escrita, 
indo além dos domínios que lhes impõe as responsabilidades 
histórico-sociais.

Para Foucault, a obra/ o texto é lugar de passagem 
dos sentidos discursivos e o autor é quem instaura a prática 
discursiva. Em outras palavras, quem enuncia, o faz de uma 
determinada posição socialmente legitimada e autorizada 
para ocupá-la. Foucault destaca a posição-sujeito como 
uma das funções exercidas pelo sujeito e que emerge nos 
posicionamentos assumidos por ele. Deste modo, o autor situa-
se em determinadas circunstâncias sócio-históricas, utiliza-
se de determinadas condições e regras linguísticas e exprime 
seus pontos de vista e ideias, segundo sua visão de mundo. 
Ao discutir a relação do autor com o discurso produzido, na 
perspectiva de que o nome do autor serve para caracterizar um 
certo modo de ser do discurso, destacamos que o controle da 
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dispersão de sentidos também é reconhecido como atributo 
característico de autoria. Para que o sujeito foucaultiano se 
constitua como autor, faz-se necessário que este esteja inserido 
num conjunto de regras que normatizam a produção discursiva:

[...] uma certa quantidade de discursos são 
providos da função ‘autor’, ao passo que outros 
são dela desprovidos. (...) A função autor é, assim, 
característica do modo de existência, de circulação e 
de funcionamento de alguns discursos no interior de 
uma sociedade (FOUCAULT, 1992, p. 46).

Em outra perspectiva, Michel de Certeau e Roger Chartier 
articulam lugar e co-autor nos processos de leitura, quando 
o próprio leitor se vê convidado a engajar-se nos processos 
interlocutivos. A partir de específi cos contextos sócio-
históricos, sentidos são construídos entre autor e leitor. Portanto, 
as posições entre autor e leitor (co-autor do texto) e o sentido 
atribuído àquilo que se lê são defi nidos por processos sócio-
históricos e por condições de produção, circulação e consumo.

Michel de Certeau (1994) estudou a leitura como uma arte 
de fazer. Afi rma que o leitor não toma nem o lugar do autor nem 
o lugar de autor e que:

Inventa nos textos outras coisas que não aquilo que 
era a intenção deles. Destaca-os de sua origem. 
Combina os seus fragmentos e cria algo não-
sabido no espaço organizado por sua capacidade 
de permitir uma pluralidade indefi nida de 
signifi cações (CERTEAU, 1994, p. 265).

De Certeau (1994, 1995 e 2000) considera que a linguagem 
defi ne a historicidade dos sujeitos e a autoria é reconhecida 
como local de criatividade. Assinala que toda atividade humana 
pode ser cultura, mas para que haja cultura, não basta ser autor 
das práticas sociais; é preciso que estas tenham signifi cado para 
aquele que as realiza. Neste propósito, De Certeau investe na 
possibilidade de decifrar normas culturais através do cotidiano e 
defi ne o conceito de lugar como uma confi guração instantânea 
de posições, fundado por relações e estratégias específi cas, 

que sempre precede a criação de espaços (CERTEAU, 1994, 
p. 173). Lugar, portanto, é defi nido por uma ordem, seja qual 
for, segundo a qual se distribuem elementos nas relações de 
coexistência:

Aí impera a lei do “próprio”: os elementos considerados 
se acham uns ao lado dos outros, cada um situado num 
lugar “próprio” e distinto que o defi ne (CERTEAU, 
1994, p. 201).

Outra compreensão sobre autoria está presente nos 
trabalhos de Roger Chartier (1990, 1992, 1994, 1999 e 2001) 
no campo da história cultural. O historiador francês discute 
a questão da autoria relacionada à circulação de textos e sua 
valoração no mercado, a partir de uma retrospectiva histórica. 
O sujeito, para Chartier, ao se submeter às determinações 
que organizam o espaço social de produção literária, não 
pode impor as intenções que desejaria imprimir ao texto; ou 
seja, não é titular do sentido. Em outras palavras, as formas 
materiais nas quais os discursos são dados a ler comandam 
sentidos e impõem gestos vinculados a esta materialidade, 
que, entretanto, podem ser distintos, dentro de uma mesma 
comunidade de sujeitos. Em busca de restabelecer os processos 
implicados na produção, circulação, consumo, práticas, usos e 
apropriações, Chartier aponta para a necessidade de estudar os 
objetos culturais em sua materialidade. Seus estudos destacam 
a dependência, a repressão, a tensão e o confl ito para o autor, 
uma vez que “um processo de leitura [pode ser] ajudado ou 
derrotado pelas próprias formas dos materiais que lhe é dado 
ler” (CHARTIER, 2001, p. 96).

Para Bakhtin (1986, 1975/1988 e 1979/2003), basicamente 
a língua é a manifestação de uma visão de mundo e tem 
uma realização efetiva no discurso. Ou seja, as palavras são 
incorporadas ao discurso a partir de enunciados de outros 
sujeitos. Bakhtin concebe a língua a partir de sua dialogicidade, 
da natureza sócio-histórica e ideológica, sendo que (i) o centro 
organizador de toda expressão está situado no exterior, no meio 
social que envolve o indivíduo e (ii) cada palavra evoca um ou 
vários contextos nos quais ela viveu sua vida socialmente tensa. 
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Em outras palavras, o sujeito vive em interação e confl ito com 
o outro, cuja presença estrutura seu discurso.

Em Bakhtin, a autoria se realiza quando há um 
distanciamento entre o autor e o personagem e, neste sentido 
é que se pode entender a ideia de que a consciência do autor 
é aquela que compreende e dá acabamento à consciência do 
outro; ou seja, o autor é para o herói, aquilo que o outro é 
para o sujeito enunciador, é o ponto de vista do outro que dá 
acabamento ao evento discursivo. E que enquanto meio vivo 
e concreto onde vive a consciência do autor da palavra, não é 
única. O que sugere a intencionalidade das palavras e formas. 

De acordo com Bakhtin (1979/2003, p. 315) “aquele 
que sabe trabalhar a língua estando fora dela, [...]” implica 
estar inserido em gêneros discursivos específi cos, conforme a 
esfera sócio-ideológica na qual quer ser ouvido/ reconhecido/ 
lembrado/ respondido. Esta visão estabelece que a interação 
sócio-verbal é a realidade fundamental da língua e que o seu uso 
se faz entre dois ou mais indivíduos socialmente organizados, 
por meio de enunciados típicos que confi guram eventos sociais. 

Contudo, o dialogismo pressupõe responsividade e 
valoração; isto é, os índices sociais de valor. A palavra ocupa o 
papel de fenômeno ideológico por excelência, ou seja, “a palavra 
penetra literalmente em todas as relações entre os indivíduos, 
nas relações de colaboração, nas de base ideológica, nos 
encontros fortuitos da vida cotidiana, nas relações de caráter 
político, etc” (BAKHTIN, 1986, p. 41) e “[...]... temos o dever 
de responder” (BAKHTIN/ VOLOSHINOV, 1927, p. 40); isto 
é, de assumir, a cada momento, uma posição axiológica frente 
a valores. 

Autorar é assumir uma posição axiológica frente ao já 
multiplamente valorado

Autoria aqui entendida como dimensão nuclear para 
Bakhtin (1979/2003, p. 3): “viver é continuamente tomar 
posição; é se posicionar em quadros de valores; é responder 
axiologicamente”. Em outras palavras, transformar o autor 
em posições autorais, em que “... as buscas do autor por sua 
própria palavra são basicamente buscas por uma posição 

autoral”. Este princípio está ligado a uma atitude responsiva 
do sujeito (BAKHTIN, 1979/2003, p. 280), em que este se 
constitui ao fazer incursões sobre seu objeto estético. 

As concepções e noções privilegiadas nesta revisão 
refl etem específi cas considerações acerca do processo de 
autoria e, por conseguinte, que o autor se constitui a partir de 
um investimento empreendido discursivamente pelo sujeito ao: 
(i) articular o que já está dito no processo de ressignifi cação 
de discursos instaurados por outros enunciadores em outros 
lugares sociais e (ii) utilizar os elementos coesivos voltados 
para a construção de sentidos que pretende suscitar, tais 
como o emprego de vocabulário, termos, sintaxe, operadores 
discursivos, temática etc. Essa densidade intencional torna 
o discurso uma manifestação plurilíngue – trata-se de um 
diálogo de linguagens e não de uma linguagem. Como 
destaca Bakhtin, mesmo ignorando sua existência teórica, 
todos os sujeitos dispõem de um rico repertório de gêneros 
do discurso. Isso facilita a interação, visto que, nos primeiros 
enunciados já se pode prever de que gênero se trata e, assim, 
adotar um comportamento adequado em relação a ele. Este 
comportamento, que Bakhtin chama de atitude responsiva 
ativa, engloba a adesão, a concordância, a aceitação de normas, 
a execução de uma ordem, a rejeição etc. 

Portanto, com base nos pressupostos teóricos que 
enfatizam o caráter social e histórico das produções discursivas 
(BAKHTIN, 1986, 1975/1988 e 1979/2003) e nas formulações 
do que seja autoria e responsividade enunciativa, entendidas 
aqui como indissociáveis do social, do histórico, uma vez que 
os sujeitos são constituídos por múltiplas vozes sociais, vozes 
que os acompanham quando da interação com outros discursos, 
passamos a indagar como específi cas práticas sociais instituem 
professores e suas ações em sala de aula de ciências/ biologia. 

Uma atitude metodológica bakhtiniana é justamente esta: a 
de prestar atenção à linguagem como constituinte (e constituída) 
de práticas e de sujeitos. Neste sentido, buscamos concentrar-
nos nas noções aprendidas com o pensador russo entendidas 
como atitudes metodológicas, propriamente. Primeira delas, 
compreender que os estudos anteriores e o atual têm a ver com 
a linguagem na perspectiva bakhtiniana, pelo envolvimento com 
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e por práticas discursivas docentes e os confrontos de valores 
sociais dissonantes; segunda atitude, atentar para a ideia de que 
estas dizem respeito a enunciados e eventos discursivos; terceira, 
que basicamente estes se referem a esferas discursivas distintas. 

Articulação entre aquisição da escrita e processo autoral – 
conjunção das necessidades sociais de professores

Com relação à voz própria do autor, Bakhtin (1979/2003) 
considera que o escritor é “... aquele que aquele que tem o dom 
do falar indireto”. Ou seja,

Exprimir a si mesmo signifi ca fazer de si mesmo 
objeto para o outro e para si mesmo (a realidade da 
‘consciência’). Este é o primeiro grau de objetivação. 
Mas também é possível exprimir minha relação comigo 
enquanto objeto (o segundo estágio da objetivação). 
Neste caso, minha própria palavra se torna objetivada e 
recebe a segunda voz – a minha própria (BAKHTIN, 
1979/2003, p. 315).

Nesta perspectiva, “aquele que apreende a enunciação de 
outrem não é um ser mudo, privado da palavra” (BAKHTIN, 
1986, p. 147). Surge aí a responsabilidade e a coerência do dizer 
e que o sujeito “o cria a partir de enunciados heterogêneos, como 
que alheios. Até o discurso direto do autor é cheio de palavras 
conscientizadas dos outros” (BAKHTIN, 1979/2003, p. 321). O 
sujeito atua socialmente por meio de discurso(s), que não apenas 
regularizam as práticas interativas, como também as signifi cam. 
Como participante ativo do diálogo, o autor é capaz de interpretar 
e discutir ideias bem como se posicionar diante daquilo que 
produz. Consideramos, portanto, que não é possível pensar o 
professor fora das interações das quais participa; ou seja, fora 
das esferas sociais por onde circula produzindo discursivamente. 
Caracterizamos, desta forma, o discurso docente como decorrente 
de uma situação privilegiada e que responde, refuta, confi rma, 
busca apoio, antecipa as respostas e objeções potenciais e, 
portanto, é sempre orientado em função das intervenções 
anteriores na mesma esfera da atividade e comunicação humanas 
(BAKHTIN, 1979/2003, p. 264 – 279). 

Visão também explorada por Smolka e Gentil (2004) que, 
ao problematizarem como professores lidam com demandas de 
atualização constante por meio da leitura, argumentam que seus 
modos de dizer (apresentar, problematizar, argumentar) estão 
intimamente relacionados aos lugares sociais, institucionais ocupados 
pelos autores e que o entendimento desta relação é essencial para a 
análise das condições de produção dos seus discursos. 

Alguns autores (KLEIMAN, 1995; SOARES, 1998 e 2001; 
DI NUCCI, 2001; VAL, 2001; ROJO, 2002; RODRIGUES, 
2005) vêm apontando questões relacionadas à discussão sobre 
oralidade e práticas da escrita, construídas sócio-culturalmente 
ao longo da história humana. Destacam em seus estudos que 
as situações cotidianas ao envolverem contextos de interação 
sócio-verbal caracterizam-se por: (i) presença de interlocutores, 
(ii) coloquialidade e (iii) alto grau de conhecimentos partilhados 
e cooperação mútua. Acrescentam, a estas considerações, outras 
relativas a acontecimentos específi cos envolvendo a escrita: (i) 
são as necessidades sociais que implicam no aprimoramento dos 
usos sociais da escrita e que (ii) na produção escrita, a interação 
sócio-verbal dar-se à distância. Em outras palavras, na interação 
sócio-verbal mediada pela escrita, em que a interlocução 
não é mais imediata e, portanto, as condições de produção 
do discurso se tornam mais secundárias, mais complexas, os 
autores e interlocutores estão distantes. Portanto, estes últimos 
não podem solicitar esclarecimentos e nem os autores podem 
acrescentar nada além do que já escreveram, diferentemente do 
que ocorre na maioria das interlocuções cotidianas – ao ouvir e 
responder perguntas ou até mesmo em algumas situações mais 
formalizadas em que é possível orientar-se pelas reações dos 
interlocutores na (re)condução dos movimentos discursivos, 
como um debate, uma conferência, entre outras.

Entretanto, o fato de toda produção discursiva estar 
sujeita às restrições em um determinado campo de atividade 
humana; ou seja, na situação de interação e na sua relação com 
outros enunciados, não signifi ca que o autor renuncie à sua 
singularidade. Desta forma, embora sofra coerções há sempre 
espaços de ação que permitem ao sujeito, ao desempenhar um 
trabalho ativo e incessante, dizer de um certo modo e não de 
outro. Por exemplo, na relação entre autor e um destinatário 
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presumido, o sujeito em seu fazer enunciativo, faz escolhas em 
seu repertório de recursos e modos de organização discursivos, 
para produzir sentidos que viabilizem seus propósitos 
discursivos em relação à audiência, na interação discursiva. 
“Essas palavras dos outros trazem consigo a sua expressão, 
o seu tom valorativo que assimilamos, reelaboramos, e 
reacentuamos” (BAKHTIN, 1979/2003, p. 295). 

Nesta perspectiva, Bakhtin caracteriza que a experiência 
discursiva individual se forma e se desenvolve:

[...]. Nosso discurso, isto é, todos os nossos enunciados 
(inclusive as obras criadoras) é pleno de palavras 
dos outros, de um grau vário de alteridade ou de 
assimilabilidade de um grau vário de aperceptibilidade 
e de relevância (BAKHTIN, 1979/2003, p. 294 –295).

Como é ser professor de ciências/ biologia – as histórias 
discursivas que são reveladas e que os revelam? 

Para tal, estabelecemos como defi nidores de lugar social, as 
relações entre trajetórias de formação docente (NÓVOA, 1992 
e 1995), os horizontes sociais mais amplos de compreensão e 
enunciações vinculadas às experiências e histórias discursivas 
individuais (BAKHTIN, 1979/2003; MEURER, 1997) e 
os posicionamentos e visões de mundo (BAKHTIN, 1986, 
1975/1988 e 1979/2003; BRONCKART, 2007) desses sujeitos. 

De acordo com Meurer (1997, p. 18), o primeiro passo para 
a produção de um texto acontece a partir de uma determinada 
motivação e, por conseguinte, esta acontece a partir da interação 
dos seguintes componentes: (i) desejos, necessidades ou confl itos 
gerados a partir da história discursiva individual de cada sujeito 
e (ii) necessidades, confl itos ou diferenças geradas no interior 
dos diferentes discursos institucionais. Na perspectiva de que 
o conceito de leitura requer fundamentalmente a compreensão 
de distintas concepções e seus desdobramentos, há necessidade 
de esclarecer pelo menos duas delas: (a) leitura como prática 
social, ou seja, como atividade que envolve muitas outras 
subdivisões institucionais – edição, controle dos sentidos de 
autoria, consideração do prestígio dos leitores etc e (b) leitura 

como atividade de apreensão de um certo discurso. 
Portanto, quando o professor escolhe o que dizer – 

inquietações, questões e propostas advindas de sua experiência 
docente –, está lidando com outras vozes sociais; isto é, com 
posições enunciativas, com diversas opiniões, que habitam 
e que (re)organizam o discurso em construção. De início, 
ao fazer incursões sobre suas produções discursivas, os 
professores utilizam-se de estratégias expressivas orientadoras 
de seus discursos e as articulam tendo em consideração um 
determinado destinatário – interlocutor presumido. Estes 
recursos discursivos, ao produzirem diferentes efeitos de 
sentido, funcionam em cadeia e vão construindo o horizonte 
axiológico diante dos demais enunciados já-ditos. 

Uma vez que compartilhamos a concepção de que a língua 
é um sistema de signos construídos histórica e socialmente, 
que possibilita aos sujeitos signifi car o mundo que os cercam 
e nos quais estão inseridos, conhecer a língua signifi ca saber 
se movimentar dentro dela. Assim sendo, a aquisição das 
orientações linguísticas deve constituir sentidos para os 
docentes, visto que, ao dominarem os signifi cados próprios 
de outros campos da comunicação cultural e serem capazes de 
manusear diferentes gêneros discursivos, entre eles o gênero 
artigo acadêmico, tornam-se competentes na inserção em 
diversos grupos. Estas competências enunciativo-discursivas, 
basicamente, os possibilitam transitar pelos diferentes gêneros 
que constituem o ambiente social mais amplo.

Pensar sobre as práticas sociais de leitura e da escrita como 
atividades de linguagem, implica em integrar histórias de 
práticas de leitura e de escrita de professores que evidenciem 
em suas produções discursivas, o refl exo e/ou a refração das 
condições sociais, culturais, educacionais e econômicas em 
uma dada época e de uma certa situação. Por conseguinte, 
consideramos que aprender a escrever envolve tanto aprender 
a construir imagens adequadas de interlocutores e destinatários 
quanto compreender as condições em que se presume a 
realização da leitura; isto é, o suporte de veiculação, a situação 
imediata e o contexto sócio-histórico-ideológico, para a partir 
destas construções, o professor orientar-se nos modos de 
organização, explicitação e articulação de seus conhecimentos. 
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Específi cas marcas enunciativo-discursivas confi guram 
o conceito bakhtiniano de autoria e que conferem 
possibilidades de entendimento acerca dos saberes docentes 
presentes em registros escritos por professores. São elas: (a) 
densidade intencional; b) explicitação de opinião pessoal; 
c) incorporação no discurso docente, dos discursos de 
outros enunciadores; d) articulações do próprio discurso 
pedagógico oriundo das disciplinas escolares Ciências e 
Biologia com discursos mais complexos provenientes de 
outras disciplinas, de outras áreas de conhecimento e de 
outros campos de pesquisa; e) fundamentação com base 
em argumentos de autoridade, isto é, busca de legitimidade 
para o que se afi rma, seja através de escolhas lexicais ou 
de citações; f) estabelecimento de um diálogo polêmico 
com outros enunciadores, por meio de questionamentos 
ou na desestabilização dos sentidos, através do jogo 
irônico etc; g) evidência de uma disposição do autor em se 
afastar do enunciar, do dizível, ao apresentar pressupostos, 
fundamentações e/ou visões outras que explicitem suas 
intenções discursivas com maior embasamento. 

De acordo com Faraco (2003, p. 116), “[...] aprender os 
modos sociais de fazer é também aprender os modos sociais 
de dizer”. Neste sentido, a produção discursiva situa-se dentro 
do que Bakhtin (1979/2003, p. 263 – 264) caracteriza como 
gêneros discursivos secundários – aqueles que se relacionam 
com a comunicação cultural mais complexa –, é percebida 
como uma atividade responsiva pelos professores, no sentido 
bakhtiniano do termo e em oposição a uma trivial coleta de 
defi nições e (de)codifi cação no interior discursivo. 

Consideramos que os sentidos estão relacionados com as 
indicações contextuais e situacionais e que a produção deles 
resultantes é um trabalho colaborativo entre autor e audiência, 
na medida que o primeiro, ao fazer as suas escolhas, leva em 
consideração entendimentos essenciais à interpretação e às 
reações dos interlocutores/ destinatários. Em outras palavras, a 
audiência constitui a produção do autor/ escritor, o que implica 
dizer que ambos são sujeitos da enunciação. Ou seja, o sujeito 
– professor da escola básica – encontra seu caminho e constrói 
sua prática autoral nos espaços por onde o sentido pode circular:

Toda enunciação, mesmo na forma imobilizada 
da escrita, é uma resposta a alguma coisa e é 
construída como tal. Não passa de um elo da 
cadeia dos atos de fala. Toda inscrição prolonga 
aquelas que a precederam, trava uma polêmica 
com elas, conta com as reações ativas da 
compreensão, antecipa-as (BAKHTIN, 1986, p. 
98).

Ao identifi carmos o professor da escola básica como autor, 
passamos a reconhecer nele um sujeito com atribuições sociais 
e institucionais; a compreendê-lo como dialogicamente ativo, 
autor de um discurso que se estabelece em seus textos escritos 
e não somente reconhecido como um sujeito que se apropria de 
um discurso produzido por outros autores, através de anotações 
e/ou estratégias de ensino retiradas de manuais escolares e/ 
ou livros didáticos ou até mesmo como um seguidor acrítico 
do discurso acadêmico. Este empreendimento dá ao professor 
condições de escolher e veicular pontos de vista diversos e, 
com isto, encontrar contrapontos necessários para apresentar 
e compartilhar signifi cados sociais com seus interlocutores. E 
que, a partir de uma expectativa interlocutiva específi ca, estes 
sujeitos buscam estabelecer um vínculo dialógico com as obras 
consultadas, com as ideias dos autores das obras; ou seja, com 
outros discursos da comunidade de educadores em ciências.
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Resumo

Neste estudo, busco caracterizar como professores envolvidos 
em espaços escolares e que circulam em eventos acadêmicos se 
situam como autores e enunciadores de narrativa própria em textos 
sócio-situados. O quadro teórico-metodológico, orientador dos 
procedimentos analíticos e as coordenadas fi losófi cas desenvolvidas 
por Bakhtin (1986, 1975/1988, 1929/2002–1979/2000 e 
1979/2003) possibilitam compreender a multiplicidade de vozes 
presentes nas diversas esferas discursivas/ práticas sociais. 
Assinalo que distintas formas de aproximação e interlocução entre 
pesquisa e prática docente podem ocorrer em múltiplos espaços 
institucionalizados – escola e universidade –, como podem dar-
se por meio da criação de contextos de integração entre perfi s e 
grupos diversos – tais como professores da educação básica e do 
ensino superior, graduandos de biologia e pesquisadores da área 
de ensino de Biologia e Ciências. Em decorrência, considero as 
anteriores experiências docentes com o discurso científi co da 
área de Educação em Ciências, como um fator relevante para o 
entendimento e apropriações de uma cultura própria da escrita por 
aqueles que se interessam em participar na produção e circulação 
na esfera acadêmica; ou seja, ser reconhecido por um grupo 
específi co de agentes dessa prática social. 

Palavras-chave

Autoria; formação continuada de professores; análise de 
discurso.

Abstract

In the present study, I seek to characterize as teachers 
involved in school and circulating in academic events lie as 
authors and enunciator of narrative texts in their own socio-
located. The theoretical and methodological, analytical 
procedures and guiding the coordinates philosophical 
developed by Bakhtin (1986; 1975/1988; 1929/2002-
1979/2000; 1979/2003) allow to understand the multiplicity 
of voices present in various spheres discursive/social 
practices. I point out that different forms of approach and 
dialogue between research and teaching practice can occur 
in multiple institutionalized spaces – school and university 
– as can be achieved through the creation of contexts of 
integration between different sections and groups – such as 
basic and higher education teachers’, graduate biology and 
researchers in teaching biology and Science. As a result, I 
consider the previous teaching experiences with scientifi c 
discourse in the area of   Science Education as a factor relevant 
to the understanding and appropriation of a culture of writing 
by those interested in participating in the production and 
circulation in the academic sphere; i.e. be recognized by a 
specifi c group of agents this social practice.

Keywords

Authorship; teacher professional development; discourse 
analysis.
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Motivações, justifi cativa e problematização do estudo

A investigação acerca de práticas autorais docentes tem 
como base a proposta de orientação metodológica bakhtiniana 
como princípio norteador da pesquisa ao enfatizar o caráter 
social e histórico das produções discursivas (BAKHTIN; 
1986, 1975/1988, 1929/2002-1979/2000 e 1979/2003). Para 
identifi car o lugar de autoridade na elaboração de explicações 
acerca do mundo da escola ou de partes deste cotidiano, 
emprego contribuições bakhtinianas tais como: pertencimento, 
alteridade, horizontes sociais, autoria, destinatário superior 
e o conceito de gênero de discurso. Neste sentido, empenho-
me por compreender o contato entre as diversas esferas de 
produção de saberes – os campos da comunicação cultural 
(cf. BAKHTIN; 1979/2003, p. 299), compostos por centros 
valorativos próprios, por seus gêneros, por suas imagens. 

As questões de investigação envolvem aspectos de práticas 
sociais e produções discursivas, por permitirem identifi car 
e explorar duas dimensões. Inicialmente, a dimensão sócio-
axiológica na prática autoral docente, ao indagar sobre suas 
escolhas, sobre quem são seus potenciais leitores / interlocutores 
e seus destinatários sociais. A compreensão que os professores 
têm acerca de sua audiência torna-se tão relevante quanto a 
construção do signifi cado pelo interlocutor e essa audiência 
pode ser tanto a que é explicitamente declarada como a que se 
encontra implícita na produção discursiva. 

Uma vez que compartilho a concepção de que a língua é 
um sistema de signos construídos histórica e socialmente, 
que possibilita aos sujeitos signifi car o mundo que os cercam 
e nos quais estão inseridos, e que conhecer a língua signifi ca 
saber se movimentar dentro dela, a segunda dimensão envolve 
refl exões sobre a docência, do desenvolvimento de práticas 
leitoras e escritoras e de transformação destas práticas a partir 
de contextos nos quais as enunciações dos professores ocorrem. 

Atuando na formação de inicial e continuada de professores 
da educação básica, tenho constatado difi culdades dos 
participantes em eventos acadêmicos para acompanharem 
discussões e análises fundamentadas em conceitos teóricos que 
pouco conhecem2. Em busca de respostas para esses limites e 
de possibilidades no trabalho formativo docente, discuto alguns 
resultados que podem oferecer indícios signifi cativos em termos 
da percepção dos mecanismos enunciativos e do que é revelado 
sobre as posições identitárias de professores3.

Portanto, a partir do diálogo entre cotidiano escolar e resultados 
de pesquisa em Educação em Ciências, quais fragilidades ou 
contradições ou impasses, os discursos docentes são reveladores de 
papéis desempenhados e consequentemente, de lugares ocupados 
por formadores e pesquisadores da área de Ensino de ciências/ 
biologia. Isto é, quando o conhecimento acadêmico entra em diálogo 
com os conhecimentos oriundos de outras esferas, sobretudo a esfera 
científi ca escolar, assim como da ideologia do cotidiano escolar. 
Nessa perspectiva, passo a focar os multifacetados centros de valor 
que se refl etem ou se refratam discursivamente; ou seja, as relações 
dialógicas e as tensões das visões de mundo e apresento breves 
aspectos de um estudo que instaura formulações relacionadas com 
o que ocorre com o diálogo, considerado aqui evento de linguagem. 
De acordo com Bakhtin (1975/1988):

para compreender este diálogo, não basta o conhecimento 
do aspecto linguístico e estilístico das linguagens: 
é indispensável compreender o signifi cado sócio-
histórico de cada linguagem e conhecer precisamente a 
disposição de todas as vozes ideológicas de uma época 
(BAKHTIN; 1975/1988, p. 206 –  207).

O acontecimento discursivo – a problemática da alteridade

Bakhtin (1979/2003) caracteriza que a experiência 
discursiva individual se forma e se desenvolve:

2 - A saber, políticas públicas para o ensino de ciências e suas apropriações por professores, as relações entre reformas educacionais e ensino escolar, o uso 
de textos de divulgação científi ca e de vídeos em sala de aula, avaliação, formação de professores, concepções alternativas, concepções sobre o cientista e seu 
papel social, linguagem e comunicação em sala de aula, desenvolvimento de estratégias para educação de alunos com necessidades especiais, entre outros.
3 - A partir deste momento sempre que for mencionado, será em alusão ao professor de ciências / biologia da escola básica, especifi camente.



CONTEXTOS DE INTEGRAÇÃO ENTRE PRÁTICA DOCENTE E PESQUISA: CONTRIBUIÇÕES PARA O PROCESSO AUTORAL...

653LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

[...]. Nosso discurso, isto é, todos os nossos enunciados 
(inclusive as obras criadoras) é pleno de palavras 
dos outros, de um grau vário de alteridade ou de 
assimilabilidade de um grau vário de aperceptibilidade 
e de relevância (BAKHTIN; 1979/2003, p. 294 
–295).

Na visão bakthiniana, a alteridade é condição de identidade 
– os outros constituem dialogicamente o eu que se transforma 
dialogicamente num outro de novos eus (FARACO; 2001, p. 
125). É na alteridade que o ser humano se defi ne, pois o outro 
é imprescindível para sua concepção. Ou seja, a alteridade 
precede e é constitutiva da identidade. O fato é que há uma 
limitação intransponível no ‘meu’ olhar que só ‘o outro’ pode 
preencher. 

O quê e o como do que se diz supõem sempre o outro em 
sua fundamental diversidade

Na obra Estética da Criação Verbal, Bakhtin (1929/2002–
1979/2000; 1979/2003) propõe um sujeito que vê seu ponto 
de vista, exotopicamente, a partir desse mesmo ponto de vista, 
composto com base em suas relações com outros sujeitos que 
lhe conferem o necessário, e sempre fl uido, acabamento. O 
estar do lado de fora do outro, isto é, só posso ser completada 
de fora, fundamenta-se o que Bakhtin chama de excedente de 
visão. Nesse sentido, considero como preocupação primeira – o 
excedente de visão pelo lugar que ocupo –, necessariamente de 
desenvolver o contínuo exercício de captar as palavras do outro, 
o seu ponto de observação valorativo do mundo. A partir destas 
considerações – o eu para mim mesmo se constrói a partir do 
eu para os outros; isto é, o eu se constrói em colaboração, os 
eus são autores uns dos outros, outro pressuposto bakhtiniano 
implicado com as questões problematizadoras deste estudo 
é o entendimento sobre consciência. Por ser povoada por 
inúmeras vozes sociais que ali estão como efeito de sentido no 
diálogo inconcluso com a alteridade, a consciência é sempre 
uma realidade plurivocal, visto que a sociedade em que ela se 
constitui e vive é plural:

Eu vivo em um mundo de palavras do outro. E toda a 
minha vida é uma orientação nesse mundo; é reação 
às palavras do outro (uma reação infi nitamente 
diversifi cada), a começar pela assimilação delas (no 
processo de domínio inicial do discurso) e terminando 
na assimilação das riquezas da cultura humana 
(expressas em palavras ou em outros materiais 
semióticos) (BAKHTIN; 1979/2003, p. 379).

As necessidades sociais docentes – ao articular aquisição 
da escrita e o processo autoral

Portanto, o estudo sobre o princípio autoral tem como 
fi nalidade o estabelecimento de um espaço diferenciado 
de discussão e compreensão sobre a multiplicidade de 
vozes presentes, identifi cadas nos discursos docentes e a 
problematização das relações entre o lugar de onde se fala 
e a audiência para quem se dirige o autor desses discursos. 
Particularmente, interessam-me os discursos que dizem respeito 
a específi cas experiências que se constituem e são constituídas 
num certo momento e lugar; ou seja, são infl uenciadas por 
condições sócio-históricas. Nesse sentido, pensar o processo 
autoral a partir do contexto sócio-histórico em que se insere 
o autor, signifi ca também pensar o processo de aquisição da 
escrita como uma de suas etapas, pois é através da articulação 
deste processo que o sujeito desloca-se da posição de enunciador 
para se transformar em autor. 

Torna-se essencial, deste modo, (re)pensar lugares e 
papéis ocupados por professores e pesquisadores, em virtude 
das especifi cidades das próprias esferas sociais ou campos 
ideológicos – não juntos, mas entre. Do mesmo modo, pensar 
sobre as práticas sociais de leitura e da escrita como atividades 
de linguagem, implica em integrar histórias de práticas de leitura 
e de escrita de professores que evidenciem em suas produções 
discursivas, o refl exo e/ou a refração das condições sociais, 
culturais, educacionais e econômicas em uma dada época e 
de uma certa situação. Sendo que aprender a escrever envolve 
tanto aprender a construir imagens adequadas de interlocutores 
e destinatários quanto compreender as condições em que se 
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presume a realização da leitura; isto é, apreender o suporte de 
veiculação, a situação imediata e o contexto sócio-histórico-
ideológico, para a partir destas construções, o autor orientar-se 
nos modos de organização, explicitação e articulação de seus 
conhecimentos. Portanto, no sentido bakhtiniano do termo, a 
palavra escrita, é o “espaço de centralização da linguagem” 
(TEZZA; 2006, p. 245).

Cabe aqui destacar que questões relacionadas à discussão 
sobre oralidade e práticas da escrita, construídas sócio-
culturalmente ao longo da história humana vêm sendo discutidas 
por diversos autores, tais como Kleiman (1995); Soares (1998 
e 2001); Di Nucci (2001); Val (2001); Rojo (2002); Rodrigues 
(2005), entre outros. Em seus estudos, destacam que as situações 
cotidianas ao envolverem contextos de interação sócio-
verbal caracterizam-se por: (i) presença de interlocutores, (ii) 
coloquialidade e (iii) alto grau de conhecimentos partilhados e 
cooperação mútua. A estas considerações, acrescentam outras 
relativas a acontecimentos específi cos envolvendo a escrita: (i) 
são as necessidades sociais que implicam no aprimoramento 
dos usos sociais da escrita e que (ii) na produção escrita, a 
interação sócio-verbal dar-se à distância. 

No presente no estudo, a noção de produção escrita, diz 
respeito ao movimento de signifi car, como destacado no 
enfoque teórico-metodológico empregado. Na interação sócio-
verbal mediada pela escrita, em que a interlocução não é mais 
imediata e, portanto, as condições de produção do discurso 
se tornam mais secundárias, mais complexas, os autores e 
interlocutores estão distantes. Por conseguinte, estes últimos 
não podem solicitar esclarecimentos e nem os autores podem 
acrescentar nada além do que já escreveram, diferentemente do 
que ocorre na maioria das interlocuções cotidianas – ao ouvir e 
responder perguntas ou até mesmo em algumas situações mais 
formalizadas em que é possível orientar-se pelas reações dos 
interlocutores na (re)condução dos movimentos discursivos, 
como um debate, uma conferência, entre outras. 

A estas refl exões, incluo outra tão importante – o conceito 
de leitura, que requer fundamentalmente a compreensão de 
concepções distintas e, portanto, de seus desdobramentos. 
Aponto a necessidade de esclarecer duas delas, pelo menos: (a) 

leitura como prática social, ou seja, como atividade que envolve 
muitas outras subdivisões institucionais – edição, controle dos 
sentidos de autoria, consideração do prestígio dos leitores etc e 
(b) leitura como atividade de apreensão de um certo discurso. 

Considero, assim, necessário destacar que não há pretensão 
de analisar a competência leitora dos professores. Ao identifi cá-
los como sujeitos leitores, estes são reconhecidos e vistos como 
parte de um processo de negociação de signifi cados em uma 
tensa interação com outros autores, com outras obras e com 
tudo o que já foi dito. Em decorrência, algumas implicações 
encontram-se envolvidas. A primeira delas pressupõe 
que ao considerar seus saberes e ao assumir a tarefa de 
desenvolvimento profi ssional por meio de uma atitude crítica 
quanto a valores e práticas cotidianas, os professores buscam 
posicionar-se enquanto autores, envolvendo enunciados, 
sentidos e atravessamentos. Outras premissas resultantes são: 
(i) seus discursos lhes permitem ocupar um lugar que lhes é 
próprio, visto que se expressam por autoria defi nida, ou seja, 
pela criação individual e (ii) esta nova competência docente; isto 
é, a experiência de relatar saberes e ações em sala de aula torna-
se um exercício de refl exão, de reorganização, reafi rmação e de 
ressignifi cação de sentidos, ocupando e ampliando o lugar de 
autor/ escritor.

Letramento e gêneros discursivos – ao relacionar as 
diversas esferas sociais do uso da língua

Ao envolver aspectos sócio-históricos da leitura e da 
escrita, em situações informais e/ou institucionais com as quais 
os professores se defrontam cotidianamente, faz-se necessário 
discutir e entender o conceito de letramento. Neste sentido, 
relaciono letramento e gêneros discursivos, na medida em que 
este faz remissão às esferas sociais do uso da língua. 

Para Kleiman (1995), letramento é defi nido como um 
conjunto de práticas sociais nas quais um sujeito ou um grupo de 
sujeitos se engaja e em que a escrita é parte integrante enquanto 
sistema simbólico e enquanto tecnologia, tanto em contextos 
específi cos quanto para objetivos específi cos. Soares (apud 
LEITE; 2001, p. 27) conceitua letramento como decorrência da 
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condição que um sujeito (ou seu grupo social) alcança, resultante 
da apropriação da escrita. De acordo com a autora, “o que muda 
no indivíduo que apresenta um bom nível de letramento é o seu 
lugar social, ou seja, muda a sua forma de inserção cultural na 
medida em que passa a usufruir de uma outra condição social 
e cultural”. Em outras palavras, as práticas de leitura e escrita 
têm efeitos sobre os diversos sujeitos e os diferenciam daqueles 
que não têm acesso a essas referidas práticas. No entanto, há 
necessidade de identifi cação das dimensões individual e social 
no conceito de letramento (SOARES; 1998, p. 15). A primeira 
– a dimensão individual – está relacionada com as habilidades 
individuais, presentes na leitura e na escrita, ao envolver 
desde o domínio dos signos linguísticos até a construção 
de sentidos discursivos. Na segunda – a dimensão social, 
letramento é um fenômeno cultural referente a um conjunto 
de atividades sociais que demandam o uso da escrita. Esta 
última ainda pode ser compreendida sob duas perspectivas: (i) 
a perspectiva revolucionária ou radical, em que letramento é 
visto como um conjunto de práticas socialmente construídas 
(de leitura e de escrita) dispostas a transformar práticas sociais 
injustas, constituídas sócio-culturalmente e (ii) a perspectiva 
progressista ou liberal que defi ne letramento como habilidades 
necessárias para a inserção do sujeito em específi cos contextos 
sociais. 

De acordo com Bakhtin (1979/2003, p. 315) “aquele 
que sabe trabalhar a língua estando fora dela, [...]” implica 
estar inserido em gêneros discursivos específi cos, conforme a 
esfera sócio-ideológica na qual quer ser ouvido/ reconhecido/ 
lembrado/ respondido. Nessa concepção, a esfera de criação 
ideológica está estreitamente ligada às questões da fi losofi a da 
linguagem. Em outras palavras, a riqueza e a diversidade dos 
gêneros se devem às possibilidades multiformes da atividade 
humana e que, cada esfera sócio-ideológica comporta um 
repertório de gêneros discursivos, que por sua vez, cresce e se 
diferencia, à medida que a própria esfera se desenvolve e se 
complexifi ca (BAKHTIN; 1979/2003, p. 262). 

Ainda que o entendimento acerca do conceito de letramento 
encontre-se circunscrito, a incursão ao campo dos estudos 
da linguagem justifi ca-se por conta do impacto que essas 

contribuições geram na presente problematização em que 
práticas sociais diárias exigem o uso da leitura e da escrita em 
gêneros discursivos distintos. Mesmo ignorando sua existência 
teórica, todos os falantes dispõem de um rico repertório de 
gêneros do discurso. Isso facilita a interação, visto que, nos 
primeiros enunciados já se pode prever de que gênero se trata 
e, assim, adotar um comportamento adequado em relação a ele. 
Esse comportamento, que Bakhtin chama de atitude responsiva 
ativa, engloba a adesão, a concordância, a aceitação de 
normas, a execução de uma ordem, a rejeição etc. Desta forma, 
compartilho do conceito bakhtiniano sobre gênero discursivo e 
seu conhecimento como formas semiotizadas pelos sujeitos para 
a negociação e produção de sentidos na e pela linguagem. Os 
gêneros vivem sobre fronteiras; surgem nas condições de um 
convívio sócio-cultural e histórico; isto é, não têm papéis e lugares 
fi xados a priori, porém estão presentes no jogo linguístico. Neste 
sentindo, as dimensões constitutivas dos gêneros discursivos 
são estabelecidas pela situação de produção enunciativa e, 
assim sendo, aspectos a eles pertencentes não podem ser 
compreendidos, produzidos ou conhecidos sem referência aos 
elementos da sua situação de produção. Em síntese, para defi nir 
gênero como resultado de uma atividade de linguagem, de uma 
prática social, três dimensões constitutivas são essenciais: (i) os 
conteúdos e os conhecimentos que se tornam dizíveis através 
dele; (ii) os elementos das estruturas comunicativas e semióticas 
partilhadas pelos textos reconhecidos como pertencentes ao 
gênero e (iii) as confi gurações específi cas; isto é, os indicativos, 
principalmente da posição enunciativa do enunciador/ autor e 
das marcas discursivas presentes em sua estrutura. 

Para Bakhtin (1979/2003; p. 282 – 283), gêneros de 
discurso são formas relativamente estáveis e normativas; estão 
vinculados a situações típicas da comunicação social; ou seja, 
estão em jogo de troca constante, de mutação completa ao 
estarem um dentro do outro, em ordem renovada. São tipos 
específi cos de enunciado, produzidos nas diversas esferas 
sociais ou campos da atividade humana, recorrentes em 
situações características e relativamente estáveis quanto ao 
tema ou conteúdo temático, à forma composicional ou intenção 
discursiva e ao estilo (BAKHTIN; 1979/2003, p. 261 – 262).
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O tema é um elemento do discurso relacionado com 
circunstâncias temporais e espaciais da situação de comunicação 
concreta. Nos gêneros discursivos, o tema adquire um caráter 
estável composto por regularidades produzidas pela esfera 
sócio-ideológica, pelo todo do enunciado – incluída a situação 
de interação verbal –, pela seleção e profundidade de abordagem 
e pela avaliação social. Ou seja, a concepção bakhtiniana atribui 
ao sujeito responsabilidade pelo uso que este faz da linguagem 
e este não é somente um divulgador de um discurso pré-
existente, mas um agente dentro do propósito discursivo, capaz 
de interferir e aprimorá-lo. Porém, o conteúdo temático não é 
o assunto específi co de um texto, mas é o domínio de sentido 
de que se ocupa o gênero, ao apresentar os aspectos da esfera 
discursiva referente; ou seja, as implicações que motivam os 
comportamentos tanto sociais quanto individuais. 

Horizonte social – posição enunciativa

O objeto estético, para Bakhtin (1975/1988, p. 69), não é 
uma coisa; é um conteúdo dotado de forma “na qual eu me 
sinto como um sujeito ativo”. Esta é a propriedade estética da 
forma. Nesse propósito, o sujeito vai ordenar esses enunciados 
e responder a eles das mais diversas maneiras. Em sua análise 
da dinâmica sócio-ideológica da linguagem, o sujeito que 
produz um discurso não quer uma compreensão passiva que 
somente levaria à repetição de seu dizer. Ao contrário, ele 
almeja respostas que evidenciem adesão, concordância ou, 
contrariamente, objeção às ideias expostas. A partir de uma 
voz social, o falante/ autor mobiliza múltiplos enunciados, 
constituídos por diferentes vozes sociais e constrói seu produto 
discursivo, o seu objeto estético. 

A posição enunciativa (BAKHTIN/ VOLOCHINOV, 1986 
e BRONCKART; 2007, p.130) é o lugar de onde o sujeito fala, 
defi nido pela sua visão de mundo, seus sentidos e valores. As 
enunciações são orientadas por um horizonte sócio-conceitual 
defi nido e estabelecido, que permite fazer determinada leitura 
do mundo e assim direcionar e/ou delimitar o que pode ser dito 

e como pode ser dito. Ao fazê-lo, confrontam o interlocutor 
previsto e a avaliação social. 

Ao discorrer sobre as formas estáveis do gênero do 
enunciado e sobre intenção discursiva4, Bakhtin (1979/2003) 
afi rma que a vontade discursiva do autor se realiza antes de 
tudo:

na escolha de um certo gênero de discurso. Essa 
escolha é determinada pela especifi cidade de um dado 
campo da comunicação discursiva, por considerações 
semântico-objetais (temáticas), pela situação concreta 
da comunicação, pela composição pessoal dos seus 
participantes etc (BAKHTIN; 1979/2003, p. 282).

A intenção discursiva, ou seja, o querer-dizer do autor 
leva à seleção de um gênero, cuja escolha é determinada 
pela especifi cidade de uma dada esfera da troca verbal, pelas 
necessidades de uma temática, pelas relações entre os parceiros 
da comunicação etc. A forma de composição ou construção 
composicional é o modo de organizar o texto, de estruturá-
lo. Em decorrência, os gêneros discursivos trazem uma certa 
padronização quanto à estrutura composicional. Em função de 
um propósito discursivo, o sujeito particulariza as ações que o 
constituem autor de seu discurso em um gênero específi co. 

Além disso, o projeto discursivo do autor adapta-se ao 
gênero escolhido, desenvolve-se sob a forma de um gênero 
dado. Na perspectiva discursiva de autoria, o autor revela a 
sua própria individualidade pelo estilo, por meio da seleção 
de determinados traços enunciativo-discursivos – lexicais, 
fraseológicos e gramaticais, à disposição do enunciador. O 
que Bakhtin chama de estilo tem a ver com as escolhas e a 
estruturação dos enunciados e esta seleção é um efeito do tema 
do gênero. São descritores da posição enunciativa do falante / 
locutor/ autor e também da forma composicional do gênero. No 
entanto, esta escolha é feita sob maior ou menor infl uência do 
destinatário e da sua resposta antecipada. Portanto, a imagem 
que o autor faz de seu interlocutor tem um acabamento, dado 
por um estilo:

4 - Também chamado propósito comunicativo ou o projeto de discurso ou o intuito discursivo.
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o estilo é pelo menos duas pessoas ou, mais 
precisamente, uma pessoa mais seu grupo social na 
forma do seu representante autorizado, o ouvinte — 
o participante constante na fala interior e exterior de 
uma pessoa (BAKHTIN/ VOLOSHINOV; 1927, p. 
18).

Deste modo, passo a considerar as experiências, as 
expectativas, o conhecimento que o autor utiliza ao organizar 
estruturalmente a sua produção discursiva em um dado campo 
da comunicação discursiva. Portanto, a consideração do 
destinatário (e do seu fundo aperceptível) e a sua infl uência 
sobre a construção do enunciado resumem-se ao volume dos 
conhecimentos especiais:

Por exemplo, os gêneros da literatura popular científi ca 
são endereçados a um determinado círculo de leitores 
dotados de um determinado fundo aperceptível de 
compreensão responsiva; a outro leitor está endereçada 
uma literatura didática especial e a outro, inteiramente 
diferente, trabalhos especiais de pesquisa (BAKHTIN; 
1979/2003, p. 302).

Não obstante, todo enunciado é dirigido a um destinatário 
superior, defi nido como aquele que antecipa sua compreensão 
(BAKHTIN; 1979/2003, p. 301 – 302). Ou seja, todo enunciado 
tem um destinatário superior que é aquele que antecipa a 
compreensão de um enunciado, isto é, prevê sua compreensão. 
Este não é, em absoluto, algo místico ou metafísico, mas se 
trata de um momento constitutivo do enunciado completo que 
pode se manifestar numa análise mais profunda de qualquer 
enunciado. Bakhtin (1979/2003, p. 333) justifi ca a existência 
do destinatário superior porque, para ele, o autor ou falante 
nunca pode entregar toda responsabilidade do julgamento de 
sua obra discursiva à vontade, livre de destinatários existentes 
e próximos. 

Desde o início do discurso, a presença invisível do 
destinatário superior é necessária. O sujeito ao falar, sempre 
leva em conta o fundo aperceptível da percepção do seu 
discurso pelo destinatário – até que ponto ele está a par da 
situação, dispõe de conhecimentos especiais de um dado 
campo de atividade humana. Tudo isso irá determinar a ativa 
compreensão responsiva do enunciado. Em outras palavras, o 
sujeito que recebe e compreende a signifi cação (linguística) de 
um discurso, adota simultaneamente, para com este discurso,

uma atitude responsiva ativa: ele concorda ou discorda 
(total ou parcialmente), completa, adapta, apronta-se 
para executar, etc., e esta atitude do ouvinte está em 
elaboração constante durante todo processo de audição 
e de compreensão desde o início do discurso... Toda 
compreensão é prenhe de resposta e, de uma forma 
ou de outra, forçosamente a produz: [...] (BAKHTIN; 
1929/2002–1979/2000, p. 290).

A dimensão alteritária e consequente (re)posicionamento 
identitário em contextos discursivos diversos daqueles que 
comumente os professores participam

Para melhor compreender a natureza e as contribuições 
dos saberes produzidos por professores em seu cotidiano 
docente, da agenda de interesses, expectativas e necessidades 
e o reconhecimento de quem são seus interlocutores em um 
específi co evento acadêmico5 – Encontro Regional de Ensino 
de Biologia6, indago para quem estes professores dirigem 
seus enunciados e quais relações eles constroem com os 
demais participantes da prática discursiva na qual se inserem. 
Neste sentido, empenho-me por compreender o contato entre 
as diversas esferas de produção de saberes – os campos da 
comunicação cultural (cf. BAKHTIN; 1979/2003, p. 299), 
compostos por centros valorativos próprios, por seus gêneros, 
por suas imagens. Ou seja, quando o conhecimento acadêmico 

5 - O evento científi co foi escolhido por ser dirigido a professores e pesquisadores das áreas de Ciências e Biologia, por ter maior abertura ao público não 
acadêmico, como professores de ciências/ biologia atuantes e por sua pertinência para os professores dos estudos de Martins et al. (2007).
6 - Deste ponto da narrativa, será mencionada a sigla pela qual é referência entre sócios e pares – EREBIO, especifi camente da Regional 02 – RJ/ ES. 
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entra em diálogo com os conhecimentos oriundos de outras 
esferas, sobretudo a esfera científi ca escolar, assim como da 
ideologia do cotidiano escolar. 

Os pressupostos teórico-metodológicos mobilizados 
possibilitam relacionar concepções de autor e destinatário; isto 
é, relacionam imagens e posições sociais. Em decorrência, busco 
identifi car marcas enunciativo-discursivas que confi guram o 
conceito bakhtiniano de autoria e que conferem possibilidades 
de entendimento acerca dos saberes docentes presentes em 
registros escritos por professores. São elas: (a) densidade 
intencional; b) explicitação de opinião pessoal; c) incorporação 
no discurso docente, dos discursos de outros enunciadores; 
d) articulações do próprio discurso pedagógico oriundo das 
disciplinas escolares Ciências e Biologia com discursos mais 
complexos provenientes de outras disciplinas, de outras 
áreas de conhecimento e de outros campos de pesquisa e e) 
fundamentação com base em argumentos de autoridade, isto é, 
busca de legitimidade para o que se afi rma.

Como é ser professor de ciências/ biologia – as histórias 
discursivas que são reveladas e que os revelam?

 
Na procura por perfi l(is) de professores que se empenham 

como autores, escolho como elementos fundamentais de análise 
os conceitos de autor e de lugar social – conceitos centrais para 
o entendimento de aspectos que têm instigado professores no 
exercício de sua prática docente. Quando o professor escolhe o 
que dizer – inquietações, questões e propostas advindas de sua 
experiência docente –, está lidando com outras vozes sociais; 
isto é, com posições enunciativas, com diversas opiniões, que 
habitam e que (re)organizam o discurso em construção. Ao 
identifi car o professor como autor, passo a reconhecer nele um 
sujeito com atribuições sociais e institucionais, a compreendê-
lo como dialogicamente ativo, produtor de um discurso que se 
estabelece em seus textos escritos e não exclusivamente visto 
como um sujeito que se apropria de discursos produzidos por 
outros autores, através de anotações e/ou estratégias de ensino 
retiradas de manuais escolares e/ ou livros didáticos ou até 
mesmo como um seguidor acrítico do discurso acadêmico. 

O contato constante com o gênero de produção discursiva, 
em que a escrita organiza – e é organizado –, torna-se 
constituinte das condições da consciência linguística dos 
professores. Quando professores, com o propósito de entrelaçar 
os conteúdos programáticos, elaboram seus planos de curso 
e as estratégias de ensino em seus planejamentos das aulas, 
gêneros discursivos pertencentes a sua específi ca esfera 
social de trabalho são produzidos. Neste sentido, aprender a 
linguagem seja ela a utilizada no cotidiano, no espaço escolar 
ou as vinculadas a eventos acadêmicos e veiculadas em 
artigos acadêmicos, não é apenas aprender as palavras e saber 
codifi cá-las e decodifi cá-las. Artigo acadêmico aqui entendido 
como uma produção discursiva em que o autor desenvolve e 
apresenta, para apreciação, um conhecimento ou conteúdo 
que pode ser amplo e/ou variado, no qual descreve, explica, 
argumenta, interpreta ou avalia uma situação episódica ou uma 
concepção de especial interesse, segundo sua conformidade. 
As características normalmente encontradas neste específi co 
gênero discursivo são a impessoalidade; uma discussão relativa 
a questões bem fundamentadas; uma produção textual concisa 
e coerente, com visões enfatizadas através de exposições de 
juízos de valor e de opiniões, com argumentações, descrições 
etc. Em relação à estrutura organizacional esta deve conter de 
um modo geral, os seguintes elementos ou subseções: (1.) título; 
(2.) introdução (3.) discussão/ argumentação e (4.) conclusão. 
Outros aspectos importantes devem estar contemplados, 
tais como relevância (conceitual, educacional ou social), 
posicionamento identitário assumido pelo professor em seu 
propósito discursivo e uma forma, ou seja, um acabamento 
específi co destinado aos potenciais leitores/ interlocutores. A 
padronização ou normalização destes aspectos é uma exigência 
da comunidade de pesquisadores, a fi m de facilitar a escrita 
e a leitura de trabalhos de natureza científi ca e que ao ser 
contemplada pelos professores, os insere em padrões esperados 
pela e na esfera acadêmica. Dito de outra forma, mediados pela 
escrita e pela leitura, os artigos acadêmicos são decorrência 
das condições de acesso a atividades sócio-históricas mais 
complexas, sendo relativamente muito desenvolvidas e 
organizadas. Se o signo ideológico bakhtiniano se confi gura 
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enquanto uma arena de luta pela signifi cação, vale ressaltar 
que a esfera discursiva evento acadêmico passa a se confi gurar, 
portanto, como espaço discursivo, ou seja, como uma arena de 
luta não apenas pela signifi cação, mas também por considerar 
a cultura letrada. A produção de um artigo que será submetido 
à avaliação externa e, se aprovado, posteriormente publicado 
em Anais de eventos acadêmicos consiste numa aproximação à 
esfera acadêmica, que valoriza não só a produção escrita como 
também a organização discursiva, como forma de produção 
social de sentidos.

De acordo com Meurer (1997, p. 18), o primeiro passo para 
a produção de um texto acontece a partir de uma determinada 
motivação e, por conseguinte, esta acontece a partir da 
interação dos seguintes componentes: (i) desejos, necessidades 
ou confl itos gerados a partir da história discursiva individual 
de cada sujeito e (ii) necessidades, confl itos ou diferenças 
geradas no interior dos diferentes discursos institucionais. Ou 
seja, como é ser professor de ciências/ biologia – as histórias 
discursivas que são reveladas e que os revelam. 

Contudo, destaco que há um envolvimento do autor 
com seus interlocutores e destinatários presumidos através 
de múltiplas abordagens e sentidos construídos. Ao fazê-
lo, o mesmo coloca-se na origem do seu dizer – o que foi 
experienciado em sua trajetória docente por meio de um 
processo de refl exão sobre sua prática e de (re)construção de 
identidade pessoal e profi ssional que, de certa forma, autoriza 
a inserção de seu discurso em um específi co contexto sócio-
histórico. Em decorrência do entendimento de aspectos que 
têm impacto no processo de apropriação e de ressignifi cação 
dos discursos docentes, é preciso situar esta nova esfera de 
comunicação num tempo, num espaço e numa relação de 

interlocução; ou seja, as distintas edições desse específi co 
evento acadêmico. 

Contexto de investigação

A partir da identifi cação e caracterização dos discursos 
docentes, optei por delimitar o corpus7 – textos autorados por 
partícipes da Sociedade Brasileira de Ensino de Biologia8 que, 
ao participarem dos Encontros Regionais de Ensino de Biologia9, 
apresentam uma trajetória de envolvimento na área de Educação 
em Ciências, registrada nos Anais dos respectivos eventos. 

A incorporação de premissas oriundas do ‘mundo dos 
outros’

Considero que o crédito concedido à palavra do outro, 
a acolhida fervorosa dada à palavra sacra (de autoridade) 
(BAKHTIN; 1929/2002–1979/2000, p. 350) torna-se revelador 
de pertencimento do sujeito a uma determinada comunidade 
– a escolar e que, por outro lado, busca compartilhamento de 
autoridade conferida aos enunciadores/ escritores legitimados 
pela esfera acadêmica – pesquisadores e professores 
universitários. Através das referências consultadas assim 
como da apropriação dos padrões normativos de formas 
de inclusão e funções mencionadas pelos professores, as 
escolhas dos créditos ou acolhida à palavra de autoridade 
possibilitam revelar a necessidade de partilhar saberes. Através 
do referencial teórico bakhtiniano, foram analisados onze 
textos autorados por professores da escola básica. Destaco, 
que nem toda produção textual traz em sim mesmo e de 
idêntica maneira todas as convenções previstas pelo gênero. 

7 - A partir dos critérios estabelecidos para o estudo e após meticulosa leitura, foram identifi cados trinta e dois artigos, dentre os seiscentos e quarenta e oito 
aceitos e publicados nos anais dos quatro eventos selecionados.
8 - De acordo com o Editorial da Revista de Ensino de Biologia, Ano 1, Nº 0, publicada em agosto de 2005, “a Sociedade Brasileira de Ensino de Biologia/ 
SBEnBio, entidade fundada em 1997, “tem por fi nalidade  promover o ensino de Biologia e da pesquisa em Ensino de Biologia entre profi ssionais deste campo 
do conhecimento” (ESTATUTO, ART. 1º e 2º, 1997), reúne associados com perfi s bastante variados: são professores da educação básica e do ensino superior, 
graduandos de biologia e pesquisadores da área de ensino de Biologia e Ciências, incluindo docentes e alunos de graduação e pós-graduação” (p. 5).
9 - Encontros realizados nos períodos compreendidos entre 2001 e 2007 no estado do Rio de Janeiro (UFF/ Niterói, UERJ/ FFP/ São Gonçalo, UFRJ/ Rio de 
Janeiro e UFRRJ/ Seropédica, respectivamente).
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De acordo com o propósito discursivo, em um único artigo, o 
texto apresenta-se sem divisão em subtítulos e com ausência 
do percurso teórico-metodológico; nos demais, um estilo mais 
informativo-expositivo pode ser encontrado. Entretanto, estas 
produções caracterizaram-se, em maior ou menor escala, por 
um tom prescritivo. Os professores-autores buscam informar, 
descrever possibilidades de intervenção e fornecer subsídios 
para refl exões e ações em diversos contextos. 

Nesse sentido, considero que as realizações textuais e 
discursivas, tais como: evocações10, referências, citações, 
paráfrases etc, possivelmente estão relacionadas à percepção 
de uma necessidade de legitimação do discurso do professor 
por meio da aderência a um outro discurso de autoridade. 
A partir de uma expectativa interlocutiva específi ca, estes 
sujeitos buscam estabelecer um vínculo dialógico com as obras 
consultadas, com as ideias dos autores das obras; ou seja, com 
outros discursos da comunidade de educadores em ciências. 
Este entendimento permite identifi car como no acabamento do 
gênero discursivo o outro dá sentido aos discursos docentes, 
especifi camente, e os constituem tanto no universo acadêmico 
como no cotidiano escolar. A seguir, uma breve apresentação 
das publicações identifi cadas e/ ou que fundamentaram as 
produções docentes e as formas de citação e/ou referenciação 
(Quadro 1 - ao lado):

Publicações identifi cadas e/ ou que serviram 
de fundamento para o desenvolvimento das 

produções docentes

Forma de inclusão 

Documentos ofi ciais Parâmetros curriculares 
Nacionais: ensino médio/ 
PCNEM. 

Paráfrase e citação 
direta

Parâmetros Curriculares 
Nacionais: primeiro e 
segundo ciclos do ensino 
fundamental.  

Citado nas referên-
cias bibliográfi cas

LDBEN Nº 9394/96. Citação direta

Ministério da Saúde / OMS. Citação direta e 
indireta

Livros, Periódicos 
ou Publicações do 
campo da Formação 
de Professores 
(Educação em 
Ciências).

KRASILCHIK, M. (1986) 
Prática de Ensino de 
Biologia. 2ª Ed. São Paulo: 
Editora Harper & Row do 
Brasil. 

Paráfrase

Livros didáticos 
da escola básica 
(níveis fundamental 
e médio)

Não explicitados. Evocação

Livros universitá-
rios

FUTUYMA, D. J. (1992) 
Biologia Evolutiva. 2ª Ed. 
Editora SBG.

Paráfrase

Endereço 
eletrônico/ “Site”

http://www.assis.unesp.
br/~egalhard/dosc/
HumanEvol_part3.pdf

Citação direta

Artigo jornalístico Lins, R. N. O sexo culpado. 
In: Vida/ Jornal do Brasil. 
RJ, 18/04/1999.

Citação indireta

Não explicitado. Evocação

10 - Quando o professor/ enunciador faz referência a um fato da experiência cotidiana escolar ou a um evento que supõe ser (re)conhecido e/ ou compartilhado 
por seus interlocutores.
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Livros, Periódicos 
ou Publicações de 
outras áreas:
 
Educação 
Ambiental/

Ecologia/

Medicina/

Psicologia Educa-
cional/

Sexualidade

ACSERALD, H. et ali (1993) 
Ecologia: direito do cidadão. 
Coletânea de textos. Rio de 
Janeiro: Gráfi ca do Jornal do 
Brasil.

Citação direta

GUTIERREZ, F.; PRADO, 
C. (2000) Ecopedagogia e 
Cidadania Planetária. Guia 
da Escola Cidadã. Instituto 
Paulo Freire. 2ª Ed. São 
Paulo: Cortez.

Citação indireta

PEDRINI, A. de G. (org.) 
(1997) Educação ambiental: 
refl exões e práticas contem-
porâneas. Petrópolis. Rio de 
Janeiro: Editora Vozes.

Citação direta

McLELLAN, T; BRAGG, 
A. & CACCIOLA, J. (1988). 
Tudo sobre drogas, ansiedade 
e stress. São Paulo: Nova 
Cultural.

Paráfrase

POOLE, C. (1976) Contra-
ception and the adolescent 
female. The Journal of 
School Health. 46: 475 – 479.

Paráfrase

QUINTAS, J.S. (1996) 
Meio ambiente e cidadania. 
Educação Ambiental. Nº 5. 
Cadernos do NERU. Cuiabá: 
EdUFMT.

Citação direta

SANTROCK, J. W. (1990) 
Adolescence. New York: 
W.C. Brown Publishers. 

Paráfrase

WEEKS, J. (1993) El male-
star de la sexualidad. Signifi -
cados, mitos y sexualidad. 
Madrid: Talasa Ediciones.

Paráfrase

Ao assumir que todo conhecimento é socialmente 
comprometido, considero que os perfi s encontrados são 
constituintes das condições de produção discursiva ao 
recorrerem a saberes da docência, a experiência, o conhecimento 
e os saberes pedagógicos; e a partir de suas inferências, 
os professores posicionam-se como autoridade no campo 
de atuação e elaboram preceitos acerca dos conteúdos e 
pressupostos das disciplinas escolares Ciências/ Biologia. Os 
discursos docentes apresentam marcas discursas de incorporação 
de premissas oriundas do ‘mundo dos outros’, dos seguintes 
temas de pesquisa: (i) valorização das concepções alternativas; 
(ii) papel da interatividade e do lúdico nas atividades de ensino-
aprendizagem; (iii) críticas a atuais organizações curriculares 
com proposta de (re)orientação curricular para os conteúdos do 
Ensino de Biologia, em correspondência com outras áreas de 
ensino (iv) utilização de textos de divulgação científi ca e (v) de 
projetos de pesquisa em ensino.

Professores como autoridade nos campos de conhecimento 
e atuação

Destaco que, em situações específi cas, os discursos docentes 
expressam iniciativas de autoridade e de legitimidade e que 
estes refl etem, ao mesmo tempo, as demandas de duas situações 
discursivas distintas. A primeira diz respeito às condições 
sociais de produção dos textos dos professores, ou seja, as suas 
expectativas, os contextos e o ambientes onde se dá a produção 
discursiva e as possibilidades de interlocução presentes. A segunda 
situação discursiva está relacionada à pauta estabelecida para o 
Encontro pelos organizadores, caracterizada pelos objetivos do 
evento, a proposta inclusiva de participação, as orientações para 
elaboração de textos a serem submetidos. 

Ressalto, além disso, que diversos aspectos estão intimamente 
implicados nas produções discursivas, como por exemplo: (i) as 
circulares dos eventos acadêmicos – consideradas normativas 
e padronizadoras11; (ii) as condições – coerções e restrições 

11 - Na esfera discursiva em questão, o formato “circular” é considerado como padronizado e normativo, ao orientar e delimitar a produção textual de alunos, 
professores e pesquisadores da área de educação em ciências. 
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da situação de interação e relação com outros enunciados (a 
submissão de trabalhos a um corpo de árbitros pertencente ao 
comitê científi co, ou seja, trata-se da arbitragem, da avaliação 
da produção por pareceristas); (iii) a posição valorativa do autor 
frente ao evento discursivo e aos outros participantes da esfera 
comunicativa e seus enunciados (já-ditos) e (iv) o espaço do 
trabalho de mediação da esfera acadêmica, que regulamenta e 
interpreta (ao impor um acento de valor) as diferentes interações 
(disponibilização da apresentação dos artigos no espaço dos 
anais) ao por em evidência os diversos saberes. 

Algumas considerações acerca de formações identitárias e 
profi ssionais docentes

Na obra de Bakhtin (1975/1988), o sentido mais restrito de 
dialogismo está relacionado a investigação de contextos históricos 
e culturais específi cos nos quais a linguagem é moldada. Uma vez 
que as práticas sociais de uso das linguagens pressupõem o uso 
de diferentes gêneros discursivos, ter competência para utilizar 
a escrita em práticas discursivas específi cas, como em eventos 
acadêmicos, implica referir-se diretamente a uma sociedade 
grafocêntrica, na qual o sujeito está inserido em um círculo letrado 
e que de acordo com suas necessidades, faz distintos usos de 
competência leitora e de produção de artigos acadêmicos, porém, 
relacionadas à apreciação valorativa da situação enunciativo-
discursiva. Nesse sentido, os professores da escola básica 
necessitam apreender os signifi cados do contexto sócio-histórico 
e compreender o exercício de negociação das múltiplas linguagens 
e seus efeitos na constituição de sujeitos comprometidos com os 
resultados de pesquisa na área de Educação em Ciências, presentes 
no cotidiano escolar. Isto signifi ca que no processo de formação 
identitária deve fazer diferença na maneira como cada sujeito vai 
perceber e tratar as práticas sociais que lhe são demandadas em 
seus contextos sócio-verbais. 

Entretanto, o auditório imaginário do professor não deve 
fi car restrito ao pesquisador, visto que é da interação com o 
outro que nasce o diálogo. Outro ponto importante é que esse 
docente possa exercer o seu distanciamento da sua produção, 
para que possa olhá-lo de fora, saindo da situação de enunciador 

para assumir a posição de autor, dando acabamento à sua obra. 
Esse outro olhar pode ser proporcionado além dos seus pares, 
por outros profi ssionais, tais como educadores ambientais, 
gestores, profi ssionais da área de saúde, entre outros. 

Algumas implicações estão envolvidas na presente 
problematização – que as produções docentes representam um 
esforço de alinhamento às regras, revelador de escolhas docentes, 
em função do atendimento às necessidades da esfera acadêmica. 
A primeira delas pressupõe que ao considerar seus saberes e 
ao assumir a tarefa de desenvolvimento profi ssional por meio 
de uma atitude crítica quanto a valores e práticas cotidianas, os 
professores buscam posicionar-se enquanto autores, envolvendo 
enunciados, sentidos e atravessamentos. A partir desta relação, 
estabeleço outras premissas resultantes, que são: (i) seus discursos 
lhes permitem ocupar um lugar que lhes é próprio, visto que se 
expressam por autoria defi nida, ou seja, pela criação individual e 
(ii) esta nova competência docente; isto é, a experiência de relatar 
saberes e ações em sala de aula torna-se um exercício de refl exão, 
de reorganização, reafi rmação e de ressignifi cação de sentidos, 
ocupando e ampliando o lugar de autor/ escritor. 

Algumas indagações, porém, necessitam de desdobramentos, 
como por exemplo: que aspectos estão implicados nesta 
motivação – credibilidade entre as distintas esferas sociais, 
creditação entre os interlocutores, importância da contribuição 
docente, reconhecimento de seu domínio teórico-prático, 
garantia de continuidade de seus projetos, sedimentação de sua 
identidade como educador em ciências? 
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Resumo

O presente trabalho, que teve fi nanciamento da Fundação 
e Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), busca 
compreender como a linguagem pode resistir à representação 
e buscar por novos mundos. O objeto de estudo, que aqui será 
chamado de paisagem, é a revista Piauí, lançada nas bancas 
em outubro de 2003. Tal publicação apresenta um jornalismo 
que se mistura à fi cção. Uma escrita jornalística que não se 
quer transcrição do mundo e que por instantes suspende o 
efeito de real propositalmente, estremecendo as máscaras da 
representação. Uma escrita que se quer resistência, subjugando 
o real à fi cção, mostrando-o como construto composto por 
inúmeras teias fabuladas nas quais estamos completamente 
enredados. O artigo discute a linguagem enquanto um tapete 
voador capaz de dar movimentar a paisagem, mas que precisa 
fi xar sentidos para que haja transformação de si e do mundo. 
Ao mesmo tempo ela é vista como conteúdo sócio-histórico 
decantado que precisa emergir para que se possa dar voz aos 
silenciados no fundo do texto que a linguagem imprime em nós.

Palavras-chave

Linguagem; resistência; revista Piauí. 

Abstract

This research, which was sponsored by Fapesp aims to 
comprehend how language can resist to representation and 
search for new words. The object of study will be called view 
and it is the magazine piauí, released in the newsstands in 
October 2003. This magazine presents a journalism mixed 
with fi ction. It puts into light a journalistic writing that 
doesn’t want to be a mere representation, a transcription of 
the world and that for some moments suspends the real effect 
and shakes the masks of representation. A writing that wants 
to be resistance,  subduing the real to fi ction, showing them 
as a building composed by several fi ctional nets in which we 
are completely entangled. The article discusses language as a 
magic carpet that can give movements to the view, but needs 
to attach meanings in order to achieve a process of change of 
the world and the self. At the same time it is seen as decanted 
social historical content that needs to emerge in order to give 
voice to the ones who were silenced at the deepest text that 
language impresses on us.

Keywords

Language; resistance; Piauí magazine.
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A linguagem quer signifi car, mas só o faz voando como 
um tapete mágico. A metáfora do tapete voador (Rolnik, 
1989, p. 67) evidencia a capacidade presente na linguagem 
de permitir voos, translados múltiplos, novos mundos que se 
forjam na cartografi a do devir linguagem, tempo, espaço. Se 
fosse possível construir uma equação em que se colocassem 
os elementos que constituem a linguagem, certamente estariam 
presentes as variáveis tempo, espaço e sujeito. O tapete, além 
de conferir mobilidade a quem nele voa, demonstra o caráter 
provisório do sentido, da linguagem. 

Contudo, mesmo podendo tanto, também provoca 
amarrações, tensões, compressões. É preciso desvencilhar a 
linguagem dessas amarras condicionadas pelos enquadramentos, 
rótulos impostos, resgatar o potencial de adejar por outros ares, 
talvez mais poéticos, por que não? 

Se a poesia e a fi cção são consideradas a perfumaria das 
Ciências Humanas, a cereja no bolo, isto é, supérfl uas, por 
que estão por toda parte? Por que movem tanto as pessoas? 
Por que permitem modulações da subjetividade? Por que nos 
regimes autoritários foram vistas como um convite à rebeldia, à 
transgressão? Por que centenas de milhares de livros de fi cção 
foram queimados na Alemanha nazista?

Talvez justamente porque em regimes em que ocorre a 
estetização da política (Benjamin, 1994), em que a linguagem 
sofre um processo de fi xação do sentido por meio da política, 
torna-se absolutamente inviável competir com obras que 
propõem outros mundos, lançando diferentes formas de 
constituir sentidos, desfazendo os já dados, dissolvendo-os com 
palavras. Dessa forma, na Alemanha nazista, para pontuar um 
exemplo, era preciso liquidar a fi cção, fi xar o tapete-linguagem 
em pregos, impedir seus movimentos. Mas, de tanto ser puxado 
por sujeitos loucos para voar, rasgos foram feitos no lugar 
dos pregos. Retalhos, trapos voltariam a desbravar paisagens 
cartográfi cas. 

Graciliano Ramos (2006, p. 6) certa vez dissera que entre as 
amarras da sintaxe e da opressão (referia-se à repressão política) 

ainda havia espaço para se mexer. Considero engraçado o fato 
de que atualmente muitos teóricos fatalistas creem que entre as 
amarras da sintaxe e do mercado nos mantemos engessados, 
que a Indústria Cultural tomou todas as formas de vida, 
forjou-as e que a linguagem estaria, portanto, a serviço dela. 
Entretanto, ao evidenciar a capacidade de nos modular por 
meio da linguagem, a Indústria Cultural permite perceber que o 
sujeito também pode se moldar e por que não, voar um pouco.

Para o bem ou para o mal as novas mídias levam às últimas 
consequências a potência da automodulação da subjetividade. A 
partir desta perspectiva é improdutivo amarrar o movimento da 
paisagem escolhida, a revista piauí. Prefi ro explorar os voos por 
ela concedidos, suas ressignifi cações, suas permissões pouco 
vistas em outras revistas brasileiras de divulgação cultural.

Neste viés a linguagem não esta aí para representar o mundo, 
mas para forjá-lo, mesmo que as formas talhadas resultem 
desconhecidas, incompreensíveis, compondo caminhos 
diferentes que se mostram afeitos ao bailar dos signos.

Longe de uma perspectiva representacionista, ou da 
linguagem como simples instrumento de conhecimento do 
mundo, em que ela se confi gura como ato de tradução ou 
explicação, aposto na ideia de que a linguagem de fato intervém 
no mundo. 

Ao mesmo tempo, esta concepção surge de um diálogo 
entre diversas disciplinas no decorrer da história. Foi 
preciso passar pela explosão de estudos sobre a linguagem, 
pelo Estruturalismo, pela Psicologia da Linguagem, todas 
supondo-a como mediadora entre a ordem dos pensamentos, do 
imaterial e a ordem material, da realidade. Assim, estabelece-
se uma dicotomia, que por vezes é impelida a se desfazer 
graças às pontes que a transdisciplinaridade permite. “Alianças 
conceituais” (Tedesco e Valviesse, 2009)2 entre diferentes 
disciplinas permitem a reformulação do conceito de linguagem 
que passa a ser visto em sua potência inventiva.

De acordo com a pragmática da linguagem os sentidos 
são dados historicamente. As palavras carregam um lastro 

2 - In: Arquivo Brasileiro de Psicologia. vol.61 no.2 Rio de Janeiro Aug. 2009. Site http://pepsic.bvs-psi.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid
=S1809-52672009000200002 Acessado em junho de 2010.
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histórico-político (Tedesco, 2003, 2005) que se relaciona com 
determinações pragmáticas (Austin, 1990), instituídas por meio 
de convenções sociais, mas que justamente por este motivo 
podem alterar a realidade. As convenções estabelecidas pela 
comunidade falante atestam o caráter instaurador da ordem, 
da práxis inscrita na linguagem, mas essa não é sua única 
característica. 

Enfi m, com Austin a linguagem não descreve coisas e 
estados de coisas, mas age sobre estes, ou seja, torna-
se uma prática especial que, distinguindo-se das ações 
que atuam no silêncio dos signos linguísticos, se exerce 
no interior da palavra. O sentido pragmático dos signos 
constrói-se no contato com o mundo dos fatos e confere-
lhes o poder de intervenção na realidade. (TEDESCO e 
VALVIESSE, 2009)

 
As determinações do sentido pragmático, segundo Foucault 

(1998) advém não somente das convenções sociais seguidas 
pela comunidade falante e que dão sentido a uma determinada 
maneira de agir, mas também das relações de poder, do lugar 
de onde se fala. Assim, as ações e concepções de mundo de 
um homem são defi nidas historicamente por meio dos jogos 
de poder de cada época. A experiência enquanto ser social de 
um sujeito específi co lhe determina a consciência, a maneira 
de compor a realidade, portanto, a partir da forma como a 
linguagem é manuseada dentro deste jogo intrincado, pode-se 
constatar o que pode ser dito, quais são as palavras de ordem em 
voga. Pelo mesmo processo passam as Ciências de forma geral, 
pois todo conceito e teoria advêm de um contexto apropriado 
para o qual são permitidas determinadas discussões, mesmo 
que as ideias debatidas em certas mesas sejam consideradas 
vanguardistas.

Dessa forma, a linguagem não apenas voa, ela também se fi xa, 
para que seja recognoscível. Depois volta a voar. A enunciação 
é conteúdo sócio-histórico decantado, ou seja, forma e conteúdo 
são indissociáveis. As variadas formas de expressão fazem 
sentido não somente pelo léxico e pela sintaxe, mas no diálogo 
com a história, com a comunidade de falantes, com aquilo que já 
decantou e que dá força aos jogos de poder vigentes.

Segundo Tedesco (2003) a realidade é dividida em dois 
planos: o da dizibilidade, que compõe o uso de signos, a 
expressão e o das práticas empíricas que envolvem corpos, 
coisas, ações, aquilo que é visível. As enunciações e as ações 
mudas. Formas de falar, regimes de discursos ou signos e formas 
de ver e fazer ver. Planos que estão em constante diálogo.

  
Contínuas intervenções mútuas marcam as relações 
entre esses dois planos, que agindo reciprocamente 
um no outro efetivam aquilo que acreditamos como 
realidade, ou melhor, nosso saber sobre a realidade, 
desde a construção dos objetos de conhecimento até 
ações corriqueiras de nosso cotidiano.  No processo de 
produção de sentido está compreendida, portanto, 
a produção de realidade (grifo meu). (TEDESCO e 
VALVIESSE, 2009)

Diferentemente de uma concepção estruturalista, que prevê 
estar no linguístico a fonte de todo signifi cado, ou mesmo 
na percepção representacionista, em que a linguagem ordena 
a realidade fugidia (ibidem, 2009), multiforme, guardando 
portanto, um sentido a priori, que dota os sentidos de 
permanência, defendo uma ideia de linguagem muito afeita 
àquela teorizada por Deleuze e Guattarri (1997). Para eles, a 
linguagem é fonte de transformação do mundo, bem como um 
exercício de poder, capaz de instaurar mandos e desmandos de 
acordo com uma determinada época. Apesar da tentativa de 
fi xação dos sentidos, o tapete continua voando, as paisagens se 
modifi cam e a transformação intermitente.

E é justamente neste aspecto que a revista piauí me 
interessa: a exploração de uma potência criadora dentro 
da linguagem. Forma e conteúdo não mais separados, pelo 
contrário, indissociáveis. Um jornalismo que não é visto 
somente enquanto representação da realidade, mas que por 
vezes intervém, cria e reconstrói, reconfi gurando o simbólico da 
realidade, talvez porque a veja como fi cção, como construção. 

Lançada em agosto de 2006 na Festa Literária Internacional 
de Paraty, a edição número zero da piauí  chegou mostrando 
a que veio e, em boa medida, delineando seu público-alvo. 
Ao participar ativamente no evento a publicação defi niu 
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(previamente) e apresentou publicamente suas parcerias. Com 
isso, estabeleceu com clareza a sua perspectiva jornalística e 
literária. Somente em outrubro de 2006 a edição número um foi 
levada às bancas.

Em linhas gerais, a proposta da piauí sofre infl uência do 
Novo Jornalismo, mas desestabiliza parcialmente um de seus 
preceitos básicos: a autoria. Ao fazer uso de técnicas literárias 
como ambientação, descrição de personagens, utilização de 
construções sintáticas inusitadas, com prioridade para o texto 
(vide a quantidade de texto por página) faz-se da palavra, ou 
melhor, do fascínio pela palavra, o principal personagem-autor 
da revista.

A predominância de gravuras nas capas e nas páginas 
internas reitera o caráter fabulador de uma publicação que 
muito se permite, possibilitando ao leitor recriar, fabular 
seu imaginário. Cometer barbarismos linguageiros, publicar 
notícias inverossímeis, noticiar publicações que brincam com 
a fi cção e não se propõem a estabelecer com clareza a distinção 
entre realidade e fi cção, embaralhando suas fronteiras, - 
alargando-as. É nesse entremeio que a revista prefere habitar, 
local de signos moventes (Tedesco e Valviesse, 2009).

Um exemplo bastante interessante é a matéria intitulada 
“Molvânia”, com a linha fi na “os encantos de um país que ainda 
desconhece a odontologia moderna”, localizado na Europa, 
divulgada na piauí logo na edição de lançamento nas bancas. 
Seus autores (Santo Cilauro, Tom Gleisner e Rob Sitch) haviam 
publicado em 2003 o livro Molvanîa: a Land Untouched 
by Modern Dentistry, um guia turístico apropriando-se da 
linguagem deste tipo de texto, (descontraída e divertida), para 
contar as peculiaridades de um país inexistente e avesso aos 
encantos do turismo convencional. A crítica mais recorrente 
ao livro foi que ele incitava o preconceito pois fi rmava-se no 
estereótipo dos países pobres da Europa Oriental, e por isso 
muitas pessoas o supunham factual. Abaixo, um recorte do 
texto introdutório da matéria.

Apesar de ser um dos menores países da Europa, a 
República da Molvânia tem muito a oferecer ao turista 
exigente. Vistas panorâmicas, imponente arquitetura 

neoclássica e séculos de devoção à alta cultura existem, 
obviamente, em pouquíssima quantidade. O intrépido 
viajante encontrará ainda assim, o que apreciar nessa 
nação única e encalacrada - desde as atrações da capital 
Lutemblag, com a sua encantadora rede ferroviária movida 
à gás, até as espessas fl orestas das Montanhas Postenwalj, 
no Sul, onde os visitantes podem inebriar-se com um 
copo de zeerstum (conhaque de alho) de fabricação local 
enquanto assistem a um camponês com roupas típicas 
bater na sua mula. (piauí_1, outubro de 2006, p. 56)

A matéria continua, apresentando boxes com dicas culturais 
e frases úteis a serem usadas nesse país inóspito, repleto de 
atrações inusitadas. Para além de uma apropriação das expressões 
presentes em guias turísticos e do estereótipo da pobreza europeia, 
há a construção de uma língua, traços e trejeitos culturais que 
demonstram a fi cção enquanto realidade capaz de mobilizar a 
ideia de nação, tão cara a nossa sociedade, e ao mesmo tempo, 
construída sobre a imagem de uma propriedade cultural que se 
institui por meio da linguagem, da fabulação. 

Graciela Montaldo defi ne a propriedade da cultura como 
“aquilo que pertence a comunidades culturais e que também 
lhes escapa, aquilo que jamais terá dono, mas que, ao mesmo 
tempo, está em permanente disputa” (2004, p. 9).

Mas afi nal, o que está em disputa? Creio que a realidade da 
fi cção, isto é, a potência criadora da linguagem, sua capacidade 
de construir novos mundos, que apesar de engessada pelas 
instituições e formas de poder, podem, de dentro delas 
embaralhá-las, confundi-las, permitindo pensar o novo. 

piauí coloca em cena um jornalismo que faz da fi cção 
sua força motora, que de dentro de uma revista de divulgação 
cultural, implode naturalizações, discutindo-as, ainda que 
de forma enviesada. Naturalizações acerca do que é Cultura, 
Literatura, Jornalismo, Realidade, Ficção, contudo sem defi ni-
los, estancá-los, mas concedendo movimento a eles. 

Para Deleuze e Guattarri (1997) a linguagem tanto fi xa 
sentido, quanto permite a transformação de si e do mundo.

O diálogo entre essas duas dimensões da linguagem 
confi gura um traçado contínuo, móvel e criador. 
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Entre produção e criação não há subjugação, mas 
engendramento constante, no qual as formalizações são 
necessárias, mas não excludentes (TEDESCO, 1999). 
Como uma senha de passagem, sempre presente em cada 
palavra de ordem, a potência de criação da linguagem 
resiste às paradas e, instalando-se no movimento 
incessante, inaugura portos que descortinam novos 
horizontes e possibilidades, revelando o fl uxo movente 
da vida. Esta senha é como uma saída do labirinto, 
o encontro com a transição que contém as chaves 
do inesperado e do indecidível (PEREIRA, 2006). 
(TEDESCO e VALVIESSE, 2009).

Somente na medida em que a publicação se deixa envolver 
com a linguagem, torna-se possível revolver, resistir aos 
sentidos já dados, instaurar novas políticas do dizer que talvez 
venham a gerar outras maneiras de agir. 
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Resumo

Embora a aprendizagem informal da língua escrita na 
fase pré-escolar já fosse observada desde no século XIX, 
muitos anos se passaram até que fosse reconhecida. Com 
as pesquisas lideradas por Vygotsky, Luria, Ferreiro e os 
estudos sobre letramento, foi possível recuperar a gênese da 
alfabetização e considerar suas implicações para o ensino. 
Assim, importa perguntar: Como compreender as primeiras 
escritas? Como o reconhecimento delas pode afetar as 
concepções sobre a língua escrita? Que condições favorecem 
a construção da escrita? Que implicações as aprendizagens 
pré-escolares trazem para as práticas da alfabetização? Com 
o objetivo de aprofundar o entendimento destas questões, o 
artigo confi gura-se como mais uma iniciativa para subsidiar 
a articulação entre ensino e aprendizagem. Vale-se de um 
estudo de caso sobre duas produções escritas de um menino de 
quatro anos. Somos obrigados a recuperar a dimensão política 
da alfabetização quando: constatamos que a compreensão 
dos processos cognitivos da criança pressupõe um efetivo 
“diálogo intelectual” entre professores e alunos; concebemos a 
natureza da língua escrita pela dimensão dialógica, que só faz 
sentido no contexto social; compreendemos as consequências 
dos processos de letramento na relação entre a qualidade das 
experiências pessoais e as condições de vida; e entendemos 
o ensino como uma oportunidade de ampliar os recursos 
linguísticos com estratégias que respeitem os processos de 
cognição e de produção da língua. Nessa perspectiva, importa 
repensar a educação, mas também investir na distribuição dos 
bens culturais e na melhoria das condições de vida.
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Abstract

Although informal learning on written language in 
preschool had already been observed since the nineteenth 
century, many years passed before it was taken for granted. 
Taking on account the research led by Vygotsky, Luria, Smith 
as well as the literacy studies, it was possible to recover 
literacy’s genesis and consider its implications on teaching. 
It is therefore important to ask: How do we understand early 
writings? How to recognize they can affect teacher’s ideas 
about written language? Which conditions support writing 
production? Which implications does preschool learning 
bring to literacy and practices? In order to deepen the 
understanding on such issues, this article stands as a means 
of providing connection between teaching and learning. It 
relies on a case study of two written productions of a four 
year old boy. We are forced to recover the political dimension 
of literacy when: we realize that understanding children’s 
cognitive processes requires an effective “intellectual 
dialogue” between teachers and students; we conceive the 
nature of written language by the dialogical dimension, 
which only makes sense in social context; we understand 
the consequences of literacy processes in relation to the 
quality of personal experiences and living conditions; we 
understand teaching as an opportunity to expand language 
resources through strategies regarding the cognition and 
language production processes. From this point of view, it 
is necessary to reconsider education, but also to invest in 
the distribution of cultural goods and on the improvement of 
living conditions.
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No fi nal do século XIX, alguns educadores, observando 
práticas familiares de leitura e escrita, já reconheciam nelas 
processos informais e precoces de aprendizagem infantil. 
Esse é o caso da professora americana Harriet Iredell (apud 
GOODMAN, 1986, p.11-12) que, em 1898, escreveu:

Harold, três anos de idade, dá um livro a seu pai. “Leia 
uma história”, suplica ele. O pai levanta-o e põe-no ao colo 
e lê o livro aberto ante ambos [...] Harold traz o livro e diz: 
“Eu leio uma história”, e, virando as páginas e seguindo 
o texto com os olhos, improvisa, ao mesmo tempo, uma 
história que é um composto do que tem ouvido e de sua 
própria imaginação. Harold está aprendendo a ler.
Uma carta foi recebida, lida e discutida por vários 
membros da família. Quando colocada sobre a mesa, 
Harold a toma. Olha toda ela e dá voltas, pensativo, com 
ela debaixo do braço. Pouco depois, virando o lado branco 
da folha, diz ele: “Quero escrever”. [...]. A seguir, leva ele 
a folha rabiscada para a avó, com o pedido de que ele leia. 
Ela vacila? Que nada! Lê prontamente as frases que ele 
possa ter expresso, para sua grande alegria e satisfação. 
Ele está aprendendo a escrever.

Nessa época, a constatação sobre o processo de aprendizagem 
em curso no ambiente familiar é surpreendente porque, até então, os 
educadores “não tinham olhos” para compreender os rabiscos das 
crianças que procuravam reinventar a escrita, tampouco as tentativas 
de leitura, interpretação e produção de sentidos.

As evidências da aprendizagem pré-escolar não chegaram, 
contudo, a afetar as concepções de ensino muito menos 
as práticas da alfabetização. Lembrando a “cegueira” de 
professores, que, desprovidos de uma teoria explicativa, 
desconsideravam as experiências letradas do aluno, Weisz e 
Sanchez afi rmam (2002, p. 19): 

Não havia conhecimento científi co acumulado que [...] 
permitisse superar um ponto de vista “adultocêntrico”: 
a forma pela qual se costuma conceber a aprendizagem 
de crianças a partir da própria perspectiva do adulto 
que já domina o conteúdo que quer ensinar. Desta 
forma não é possível compreender o ponto de vista do 

aprendiz, pois não se pode “enxergar” o objeto de seu 
conhecimento com os olhos de quem ainda não sabe.

Nessa perspectiva, recuperar a gênese da alfabetização 
signifi ca admitir que a aprendizagem da língua escrita não se 
limita ao contexto da sala de aula (embora possa ter na escola um 
espaço privilegiado), nem tem data certa para se iniciar, o que 
necessariamente reconfi gura os princípios e práticas de ensino. Ora, 
se a alfabetização se inicia antes do ensino formal e sistematizado, 
importa questionar: Como compreender as primeiras manifestações 
de escrita? Como o reconhecimento delas pode afetar as concepções 
docentes sobre a língua escrita? Que condições favorecem a 
construção da língua escrita na vida pré-escolar? Que implicações 
elas trazem para as práticas da alfabetização?  

Com o objetivo de aprofundar o entendimento destas 
questões, o presente artigo se justifi ca como mais uma 
iniciativa para fundamentar a articulação entre o processo de 
aprendizagem e as práticas de ensino tal como proposto por 
Luria, já na primeira metade do século XX (1988, p.144):

Se formos capazes de desenterrar essa pré-história da 
escrita, teremos adquirido um importante instrumento 
para os professores: o conhecimento daquilo que a 
criança era capaz de fazer antes de entrar na escola, 
conhecimentos a partir do qual eles poderão fazer 
deduções ao ensinar seus alunos a escrever.

Entendemos que a retomada do tema sobre a gênese da 
aprendizagem da leitura e escrita pode contribuir para o debate 
educacional em aspectos que ainda merecem ser explorados. 
Um debate que, em última instância, tem em vista a busca pela 
qualidade de ensino, o desafi o de superação do analfabetismo e 
dos baixos índices de letramento no país.

1. Como compreender as primeiras manifestações de 
escrita?

 
Para a análise dessa questão, consideremos o exemplo 

abaixo: uma folha de papel com inscrições, que Bruno, de 
quatro anos e dois meses, entregou à sua mãe:
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Tomada em si, a produção parece pouco elucidativa. A não 
legibilidade do conjunto poderia justifi car a desvalorização do 
trabalho do menino: os traçados entendidos como um exercício 
motor sem signifi cado, a exploração livresca do lápis no 
papel, a imitação inconsequente de um procedimento adulto. 
Pela confi guração não-convencional, a produção poderia 
ser simplesmente classifi cada como “não- escrita”, uma 
interpretação que prevaleceu entre os educadores até o início 
dos anos 80 a despeito dos estudos travados desde a primeira 
metade do século XX.

Ao longo deste período, pesquisas realizadas, sobretudo 
nas áreas de ciências linguísticas, educação e psicologia, 
revolucionaram a compreensão que se tinha sobre os processos 
cognitivos relacionados à alfabetização. 

A partir de 1925, os trabalhos liderados por Vygotsky, 
fundados no referencial sociohistórico2, dão especial ênfase 
para a relação do sujeito com o seu mundo, evidenciando o 
desenvolvimento das formas intelectuais do comportamento 
humano, progressivamente confi gurados como sistemas 

funcionais em um contexto historicamente situado. Com base 
nesse referencial, destaca-se o estudo de Luria (1988), seu 
colaborador, sobre a pré-história da escrita, que desafi ava 
crianças, que ainda não sabiam escrever, a se lembrar de um 
certo número de sentenças lidas, sugerindo que elas usassem 
a escrita como recurso auxiliar da tarefa. Suas conclusões 
permitem afi rmar que o lápis e o papel, que um dia foram 
objetos de interesse da criança para simples jogo e manipulação, 
acabam ganhando um signifi cado instrumental, assumindo 
formas diferenciadas para se atingir outro objetivo em um dado 
contexto, por exemplo, auxiliar a memória ou marcar uma 
ideia. Como resposta aos apelos da situação experimental (ou 
aos apelos do próprio mundo), o sujeito vai se mobilizando na 
direção de comportamentos mais complexos, no caso, a escrita 
de uma determinada forma, funcionando como mediador para 
outros objetivos assumidos.

Nos anos 70, a teoria de Piaget, e particularmente a sua 
concepção do homem como sujeito cognitivamente ativo e 
curioso em face da realidade, fundamentou as pesquisas de 
Emilia Ferreiro e Ana Teberosky (1986) sobre a psicogênese 
da língua escrita. Usando o método clínico, as pesquisadoras 
exploravam situações em que crianças pequenas (não ou pouco 
escolarizadas) eram instigadas a ler e escrever. A análise de 
suas produções permitiu comprovar que elas eram capazes 
de lidar com a escrita enquanto objeto cultural a ponto de se 
colocarem efetivos problemas sobre os modos de inscrição 
e representação, bem como de criar hipóteses legítimas 
sobre o seu funcionamento e construir verdadeiros sistemas 
interpretativos sobre a língua escrita.

Assim, pela via de diferentes referenciais teóricos, foi 
possível dar mais consistência ao que, antes, era percebido 
apenas esporadicamente em cenas da vida cotidiana, assumindo 
defi nitivamente (e de modo fundamentado) a aprendizagem da 
escrita já na fase pré-escolar e, pela primeira vez na história, 
sugerindo a importância desse processo para o ensino formal. 
A esse respeito, as palavras de Luria parecem signifi cativas: “A 

2 - Como a publicação das obras de Vygotsky foi suspensa na União Soviética no período de 1936 a 1956, o conjunto dos trabalhos realizados permaneceu 
ignorado no ocidente até meados do século XX.
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história da escrita na criança começa muito antes da primeira 
vez em que o professor coloca um lápis em sua mão e lhe 
mostra como formar letras” (1988, p. 143). Na mesma linha 
de argumentação, Ferreiro afi rma que “As crianças de todas as 
épocas e de todos países [...] nunca esperam completar 6 anos 
e ter uma professora à sua frente para começarem a aprender” 
(1986, p. 65).

Com a intenção de evidenciar os procedimentos cognitivos 
na construção da língua escrita, os referidos autores partilham 
os mesmos princípios investigativos que ainda hoje nos dão a 
base para compreender as primeiras manifestações da escrita: 
a suspensão de ideias preconcebidas e a disponibilidade para 
compreender o outro. 

Suspender a percepção imediata e, por vezes, as explicações 
cristalizadas sobre as coisas que as crianças fazem, confi gura-
se, assim, como um esforço do pesquisador que se propõe a 
desvendar o ponto de vista da criança, tomando-a como sujeito 
ativo que reage inteligentemente os apelos do mundo a partir 
dos referenciais do seu contexto cultural. Assim, superando uma 
perspectiva tipicamente escolar de avaliar os conhecimentos 
das crianças como base em um saber convencional para 
conferir a medida da sua ignorância (olhar o aluno pelo que lhe 
falta), o esforço investigativo pressupõe colocar-se no lugar do 
sujeito aprendiz para compreendê-lo na relação com o processo 
de construção cognitiva. A esse respeito, Ferreiro lembra que 
“[...] o adulto que interroga já não é quem sabe, mas quem 
quer saber” (2001, p.29), uma condição que circunscreve a 
relação adulto-criança em um verdadeiro diálogo intelectual 
em que há espaço para o imprevisto e o inusitado. Nas palavras 
de Luria, é preciso se colocar em “[...] condições de observar 
toda uma série de pequenas invenções e descobertas feitas por 
ela [a criança], dentro da própria técnica que a capacitavam 
gradualmente a aprender a usar este novo instrumento 
cultural” (1988, p.148). 

Tal postura orienta uma nova forma para se compreenderem 
as primeiras manifestações escritas de nossos alunos. Assim, é 
possível voltar ao exemplo de Bruno: a mesma produção, mas, 
agora, com um olhar ampliado. Um olhar calcado na convicção 
de que é preciso superar o entendimento da escrita como 

uma produção em si (os rabiscos feitos no papel), o que nos 
convida a buscar, no trabalho do menino, seu contexto, objetivo 
e critérios de interpretação para as marcas feitas; os saberes 
implícitos e as “pequenas invenções” no processo de produção; 
as iniciativas de construção cognitiva e a presença do sujeito 
inteligente que reage ao mundo.

2. O caso de Bruno

No dia de Natal, Bruno, logo após receber o seu presente, 
sente-se injustiçado por ter ganhado menos brinquedos que a 
irmã Camila. Então, o menino decide escrever um bilhete que 
entrega à mãe. Trata-se, portanto, de uma escrita espontânea e 
contextualizada, com propósito social claramente defi nido.

Ao ser questionado sobre o conteúdo daquela produção, 
Bruno vai se “ancorando” em marcas específi cas do texto para 
ler sem hesitar: “Eu estou muito bravo porque a Camila ganhou 
muitos presentes e eu só ganhei um”. Indicando a inscrição 
fi nal, acrescenta: “Assinado, Bruno”. A fi gura abaixo ilustra 
mais detalhadamente a interpretação feita:

Ainda que no nível pré-silábico, sem letras convencionais 
nem correspondência precisa entre a leitura e escrita, o texto 
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e a leitura feita por Bruno revelam, no plano discursivo3, 
conhecimentos signifi cativos do mundo letrado:

• O conhecimento do “gênero bilhete” na sua função e 
signifi cados sociais: a transmissão de um comunicado (no 
caso, o registro de uma queixa) e a provável convicção 
de que um documento “por escrito” tem mais força de 
reivindicação do que uma reclamação oral.

• A personalização do documento explícita na assinatura, 
não só marcando a autoria de modo compatível com o 
gênero em questão, como também tornando concreta e 
personalizada a queixa de alguém que espera uma resposta.

• A construção de uma frase completa, sem omissões nem 
subentendidos, caracterizando-se como linguagem mais 
próxima da língua escrita.

No plano notacional, o texto comprova também importantes 
saberes sobre o funcionamento do sistema escrito:

• A direção da escrita e da leitura da esquerda para a direita, 
seguindo linhas horizontais.

• O caráter aleatório (não fi gurativo) da escrita, mostrando que 
a criança entende a escrita como representação simbólica 
e, ainda que não possa manejar o sistema em processos 
de codifi cação e decodifi cação, já é capaz de distinguir 
imagens ou desenhos das marcas típicas da escrita.

• O conhecimento e a tentativa de reprodução de algumas 
letras convencionais, sugerindo alguma experiência com as 
escritas de forma (B, U, R, O e E), cursiva (possivelmente 
as letras M, E e L) e imprensa (D, R e E).

• A compreensão que a escrita é construída por unidades e 
blocos: a associação de letras para formar palavras e de 
palavras para formar textos.

• O conhecimento da maior parte das letras de seu próprio 

nome, que é parcialmente reproduzido de memória, embora 
não na sequência correta.

• O posicionamento da assinatura que, convencionalmente, 
aparece deslocada do conjunto do texto.

Finalmente, ainda no plano notacional, Bruno dá mostras 
de suas “pequenas invenções” sob a forma de hipóteses 
que se confi guram como recursos explicativos acerca do 
funcionamento do sistema de escrita; recursos estes que também 
favorecem a ancoragem para a leitura. São hipóteses inusitadas, 
mas tecnicamente possíveis (e por isso compreensíveis) por 
uma “certa lógica” criada pelo garoto:

• A tentativa de conciliar os traçados não fi gurativos (próprios 
da escrita convencional) com a necessidade de imprimir 
na palavra uma marca semântica, como é o caso do termo 
“bravo”, grafado de modo a ressaltar a intensidade afetiva. 
Ainda que inusitada, essa estratégia encontra mecanismos 
correspondentes na escrita convencional, por exemplo, o 
uso de negrito e sublinhado para marcar ênfase.

•  A tentativa de estabelecer uma correspondência entre a 
oralidade e a escrita, (mais uma vez para marcar a ênfase 
pretendida), como é caso do traçado com repetição de 
caracteres feito para representar “muuuiiiitooos”, um 
recurso também usado na escrita convencional no caso de 
propagandas ou em histórias em quadrinhos.

• A tentativa de interpretação da palavra “brinquedos” (lida 
no conjunto da palavra e também no seu primeiro caractere), 
seguindo uma “lógica” de que, pela pluralidade semântica, 
o termo “brinquedos” deve incorporar na sua inscrição os 
vários brinquedos em questão (boneca, casinha e jogo). 

Na continuação do episódio, a mãe do menino, baseando-se 
no critério custo dos brinquedos, tenta explicar a “equivalência” 

3 - Na análise de produções textuais, Kaufman (2000) distingue teoricamente os planos discursivo e notacional. O primeiro, vinculado ao conhecimento da 
própria língua, diz respeito ao conteúdo e organização de um certo modo de dizer; o segundo, dependente do conhecimento do sistema de notação alfabética, 
está mais relacionado à notação das letras e palavras, com base em regras ortográfi cas. Na prática do sujeito que escreve, as decisões acontecem  de modo 
recursivo na medida em que ele desenvolve seu trabalho, planejando, textualizando, revisando e voltando a planejar, uma operação dinâmica até que a redação 
se complete. A escrita de Bruno coloca em evidência a simultaneidade destes dois planos de operacionalização da escrita. 
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na distribuição dos presentes. Sem compreender o princípio de 
paridade, o menino resolve usar novamente a escrita, agora 
para fazer um balanço quantitativo dos presentes: 

Bruno inicia sua produção escrevendo os presentes da 
irmã, mas logo perde o controle do que foi registrado e por isso 
risca “as palavras” no alto da página à esquerda. Em face dessa 
difi culdade, busca uma estratégia mais sistemática: copiando 
da caixa dos presentes a primeira letra de cada brinquedo, vai 
registrando, um a um, os presentes da irmã, que são listados 
do lado esquerdo da folha (B, para boneca; G, para geleca; C, 
para casinha; e J, para jogo4), e o seu (T, para trem) registrado 
separadamente do lado direito. Ao fi nal de cada lista, faz 
corresponder o número de palavras às marquinhas abaixo 
com a clara intenção de representar o número de presentes, 
evidenciando assim a desigualdade na quantidade das listas 
(4 X 1). Nesse caso, reforçando o mesmo propósito social de 
denunciar uma injustiça, o menino se vale de outro gênero: 
se o bilhete estava a serviço de uma denúncia e expressão 
do sentimento de braveza, a segunda produção foi orientada 
pela necessidade de demonstrar o desequilíbrio do número 

de presentes recebidos. Trata-se, pois, de um “documento de 
contabilidade” que, no plano notacional, recorre ao mecanismo 
de controle das letras para o registro dos brinquedos e de 
marcas para o registro da quantidade e, no plano discursivo, 
opta pela comparação de quantidades com “argumento” para a 
explicitação da desigualdade.

Os esforços de Bruno para compreender o sistema 
reinventando a escrita e a constatação de suas aprendizagens 
corroboram as conclusões de inúmeras pesquisas sobre a 
alfabetização no âmbito familiar (PURCELL-GATES, 2004). 
De fato, diferentes estudos sustentam o consenso de que, na vida 
pré-escolar, as experiências letradas favorecem a aprendizagem 
da língua, a ampliação do vocabulário, o conhecimento dos 
registros escritos e do próprio sistema de escrita. Mais do que 
isso, elas são responsáveis pela descoberta da escrita enquanto 
um sistema simbólico a serviço da comunicação de ideias e da 
interação entre as pessoas. É no contexto das funções sociais 
que a escrita ganha sentido, fomentando a disponibilidade para 
aprender. 

A esse respeito, Bruno dá mostra de que é possível 
ser um usuário da língua, antes mesmo do ensino formal. 
Transitando entre diferentes “tipos de textos”, a prática da 
escrita sustentada por hipóteses e o empenho na construção de 
estratégias notacionais e discursivas, longe de se confi gurarem 
como exercícios mecânicos e descontextualizados, aparecem 
em consequência ao posicionamento ativo do garoto em face 
de um dado problema e ao uso da língua em uma perspectiva 
dialógica: alguém que escreve para alguém com um certo 
propósito.

3. Como as primeiras manifestações de escrita podem 
afetar as concepções docentes sobre a língua escrita? 

O entendimento das produções de Bruno como efetivas 
manifestações linguísticas (e, ao mesmo tempo, como parte 
do processo cognitivo), redimensionam a nossa compreensão 
sobre a língua escrita, fazendo emergir novos questionamentos: 

4 -  Observe-se neste ponto o procedimento de autocorreção da letra J: o recurso de riscar a letra invertida que havia sido escrita em primeira mão.
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O que caracteriza a língua escrita? O que ensinamos quando 
ensinamos a ler e escrever?

O que transforma um conjunto de marcas em um sistema 
linguístico é justamente o reconhecimento da sua função social 
enquanto sistema simbólico de representação da fala. Isso coloca 
as crianças em condições de se debruçar sobre esse objeto cultural 
para buscar a sua lógica estruturante, tomando como base as 
informações recebidas do meio, conforme explica Emilia Ferreiro:

Essas marcas são obscuras, até que um intérprete mostra 
para a criança que elas têm poderes especiais: apenas 
olhando-as produz-se linguagem. Uma linguagem 
certamente diferente da linguagem que se usa face a face 
[...]. Quem lê fala para outro, mas o que diz não é sua 
própria palavra, mas a palavra de um “Outro” que pode 
desdobrar-se em muitos “Outros”, saídos não se sabe 
de onde, ocultos também atrás das marcas. Somente as 
práticas sociais de interpretação permitem descobrir que 
essas marcas sobre a superfície são objetos simbólicos; 
somente as práticas sociais de interpretação transformam-
nas em objetos linguísticos (2001, p.10-11).

O exemplo de Bruno, assim como o de tantas outras 
produções e interpretações de crianças na fase pré-escolar, 
evidenciam que, sobretudo nos contextos urbanos, a descoberta 
desse “Outro que fala” por intermédio dos livros emerge de 
situações sociais de efetivo uso linguístico, isto é, de experiências 
letradas. Por isso, para a autora, a intenção de produzir ou 
de interpretar textos já se confi gura, respectivamente, como 
procedimentos de escrita e leitura.

Para Luria, o nascimento da escrita não se dá pela a intenção 
de escrever, mas pela produção com um certo propósito 
assumido pelo sujeito. Ao compreender a origem da escrita 
pelo vínculo funcional com a resolução de um problema, ele 
destaca o papel instrumental da escrita constituído no contexto 
das situações vividas:

O escrever pressupõe, portanto, a habilidade para usar 
alguma insinuação (por exemplo, uma linha, uma 
mancha, um ponto) como signo funcional auxiliar, 

sem qualquer sentido ou signifi cado em si mesmo mas 
apenas como uma operação auxiliar (1988, p.145).

Seja pela intenção de produzir ou interpretar marcas, 
seja pelo uso funcional dos traçados (aspectos evidentes 
nas produções de Bruno), parece certo que a língua escrita 
se caracteriza pela sua função social, por exemplo, contar 
histórias, fazer contabilidade, registrar pensamentos e garantir 
a memória. Admitir que não existe escrita fora de um contexto 
de uso, signifi ca, em primeiro lugar, compreender a língua na 
perspectiva de Bakhtin (1986), como um sistema que não existe 
por si só, independentemente das pessoas que a produzem ou dos 
contextos que lhe dão sentido. E, se não há um sistema pronto 
e a priori, há um constante processo de construção linguística 
que persiste de modo intermitente no grande diálogo entre os 
homens. Um processo constitutivo da própria linguagem, apenas 
concretizada no âmbito de suas manifestações, e constitutivo 
das pessoas que, pela palavra, passam a fazer parte da corrente 
comunicativa, assumindo posições ou reagindo a elas.

Em termos práticos, podemos dizer que o bilhete e o 
“documento de contabilidade” feitos por Bruno não existem 
independentemente dele ou das possíveis leituras feitas por seus 
interlocutores, nem da situação que explica os seus propósitos. 
É por isso que a escrita só faz sentido em função de um “o 
que dizer, para quem dizer, por que dizer e como dizer”, isto é, 
da possibilidade de o sujeito assumir-se como interlocutor na 
situação comunicativa (GERALDI, 1993).

Pelo seu caráter dialógico, a escrita é também polifônica 
e responsiva. Polifônica porque incorpora na sua produção a 
fala dos outros, e responsiva porque pede uma continuidade 
do processo de interação (BAKHTIN, 1986). É assim que, 
no dinamismo desse processo, as escritas de Bruno, em 
suas diferentes manifestações, incorporam em si os valores 
e elementos da sua realidade (por exemplo, a prática de se 
comunicar por bilhetes ou a própria concepção de justiça e 
equidade) e, ao mesmo tempo, esperam uma resposta de sua 
mãe em face da sua reivindicação implícita. 

Admitir que não existe escrita fora de um contexto de 
uso, signifi ca, em segundo lugar, repensar o que ensinamos 
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quando ensinamos a ler e escrever. De fato, em face desse 
referencial (e das evidências já nas primeiras manifestações 
de escrita), não há como conceber o ensino a partir de 
unidades sem signifi cado ou propósitos (como sílabas ou 
palavras descontextualizadas), nem como um conjunto de 
regras gramaticais capazes de esgotar em estruturas prévias 
e prefi xadas as possibilidades do dizer. Ensinar a escrita é 
favorecer a integração do sujeito aos processos dinâmicos da 
própria língua em inúmeras possibilidades de uso; é garantir 
a participação dele nos processos interativos do seu mundo, 
inclusive nas práticas de refl exão sobre a própria língua 
(GERALDI, 1993).

4. Que condições favorecem a construção da língua escrita 
na vida pré-escolar?

As produções de Bruno, como tantas outras produções 
de crianças pré-escolares, nos levam a questionar sobre as 
condições que favorecem a construção da língua escrita. Afi nal, 
de onde vêm os conhecimentos implícitos em seus textos?

No Brasil, sobretudo a partir da década de 90, uma 
série de estudos sobre o letramento (COLELLO, 2007, 
2010; KLEIMAN 1995; MORTATTI, 2004; RIBEIRO, 
2003; ROJO, 2009; SMOLKA, 2008; SOARES, 2008 e 
TFOUNI, 1995) discutem as práticas sociais de leitura e 
suas implicações conceituais e metodológicas no processo 
de alfabetização. No conjunto de trabalhos, parece haver 
um consenso de que as experiências de leitura e escrita 
vividas pelo sujeito antes durante e depois5 do processo de 
escolarização são decisivas para o sucesso da aprendizagem 
e para a formação humana.

Ao interagir com a língua escrita como objeto cultural (por 
exemplo, ouvindo leituras, ditando um bilhete para um parente, 

buscando compreender histórias em quadrinhos ou as regras de 
um jogo), a criança tem a oportunidade de entender as funções 
da escrita, distinguir os diferentes tipos de textos, conhecer 
as características dos portadores de texto, familiarizar-se 
com a língua tipicamente escrita (em oposição à oralidade), 
e até criar hipóteses para explicar o seu funcionamento. Tem 
também a chance de se tornar usuária do sistema mesmo antes 
de compreender o seu funcionamento, inserindo-se, de alguma 
forma e progressivamente, nas práticas letradas de seu mundo. 

Ao comparar estudos sobre a alfabetização inicial em 
diferentes comunidades, classes sociais e práticas familiares, 
Purcell-Gates (2004) enfatiza que o fator decisivo para a qualidade 
dessa aprendizagem é a natureza das experiências vividas. Assim, 
em oposição às iniciativas das famílias que, no intuito de ajudar 
seus fi lhos, antecipam práticas escolarizadas de leitura e escrita 
(em geral, mecânicas e descontextualizadas), as crianças tendem 
a avançar mais quando: 1º) são submetidas informalmente ao 
contato com textos complexos e variados; 2º) são estimuladas a 
participar de situações de leitura, fazendo perguntas, antecipações, 
comentários e comparações, em vez de apenas escutar ou copiar 
letras; 3º) são introduzidas em atividades efetivas de comunicação 
e uso funcional da escrita. Em outras palavras, mais que o contato 
com a língua escrita, o que verdadeiramente importa é o que se faz 
com ela ou a partir dela.

Como consequência dessas possibilidades de vivência 
letrada, instaura-se no indivíduo uma condição que, no plano 
cognitivo, garante referências e saberes prévios fundamentais 
para a continuidade da alfabetização; no plano psicológico, 
fortalece a motivação para o empreendimento de tal esforço 
cognitivo e, fi nalmente, no plano sociocultural, justifi ca as 
razões para aprender e usar a língua escrita.

Considerando a complexidade dos fatores que interferem 
na aprendizagem pré-escolar da escrita, Smolka (2008) afi rma 

5 - Neste artigo, em função do recorte temático, concentraremos nossa abordagem nas experiências antes do processo de escolarização. De qualquer forma, 
importa registrar que as experiências letradas paralelas à Educação Básica podem fortalecer e ressignifi car a aprendizagem escolar como um todo (e não ape-
nas na disciplina de Língua Portuguesa), estimulando a formação dos jovens em uma perspectiva crítica. Na mesma direção, podemos dizer que as iniciativas 
letradas voltadas para a população adulta favorecem a vida profi ssional, as práticas de lazer, os processos de socialização, a condição de cidadania e as bases 
para a sociedade democrática, confi gurando-se como um referencial relevante para o enfrentamento do analfabetismo funcional.
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que a experiência da criança na interação com o mundo e as 
características letradas do seu meio são decisivas. Daí a relação 
entre condições de vida, formas de interação, funções assumidas 
nas práticas da língua, valores a ela atribuídos e a qualidade da 
aprendizagem.

Quando se compreendem as implicações do processo de 
letramento para a aprendizagem formal da escrita, torna-se 
possível desvendar um dos maiores mitos da escola tradicional: 
a concepção da alfabetização, a partir de um estágio nulo de 
conhecimento, como processo linear e cumulativo, controlado 
passo a passo pelo professor (ou pelo método de ensino), em 
uma progressão calculada supostamente do fácil para o difícil. 
De fato, tendo em vista a complexidade dessa aprendizagem 
nas diversas frentes de construção cognitiva (COLELLO, 
2007) e a partir de fatores, experiências e valores diferenciados, 
não é possível fi xar os percursos individuais de aprendizagem 
nem pressupor os desafi os a serem enfrentados pelas diferentes 
crianças. 

É por isso que, frente a uma sala de 1º ano do Ensino 
Fundamental, onde todos os alunos se mostram incapazes 
de ler e escrever, existe apenas uma falsa aparência de 
homogeneidade. Ainda que distantes de uma produção 
convencional, indivíduos como Bruno trazem consigo uma 
história de experiências letradas que abrevia seus percursos 
cognitivos, quando comparados ao processo daqueles que não 
tiveram as mesmas oportunidades. Se os professores pudessem 
se perguntar sobre as práticas sociais letradas de seus alunos, 
eles compreenderiam que o caso de Bruno é, de fato, a realidade 
de uma minoria privilegiada. Nessa perspectiva, compreender a 
diversidade das crianças pode signifi car o primeiro passo para 
um ensino inclusivo e democrático.

 
5. Que implicações os processos pré-escolares de 
aprendizagem trazem para as práticas da alfabetização?

No caso de Bruno, dois aspectos merecem destaque. Em 
primeiro lugar, a postura do menino que se lança à escrita – 
um objeto ainda não plenamente conquistado – sem inibição 
ou medo de errar. É nesse sentido que se pode falar na aventura 

das práticas linguísticas. No contexto cada situação, uma folha 
de papel em branco pode representar um convite à produção, ao 
diálogo e à expressão de si; um livro pode ampliar horizontes e 
abrir as portas para mundos inimagináveis. Lamentavelmente, 
eles podem representar também ameaças que calam, aprisionam 
e travam o pensamento. 

Em segundo lugar, vale a pena considerar na produção do 
menino a dimensão criativa do seu processo de conhecimento. É 
nesse sentido que se pode falar no encanto da aprendizagem, uma 
possibilidade nem sempre garantida pelas práticas de ensino. Na 
progressão dos anos escolares, é verdade que as crianças tendem 
a aprender mais e mais conteúdos na mesma proporção em que 
vão supostamente perdendo o gosto de aprender, arriscando-se 
cada vez menos na construção de novos saberes, novos olhares e 
novas interpretações de mundo (COLELLO, 2007).

Que escola é essa que, ao fi m de nove anos do Ensino 
Fundamental, devolve à sociedade jovens apáticos e 
descompromissados, os mesmos que um dia lá ingressaram, 
criativos, ávidos por novas aventuras e sem medo de aprender? 

Revertendo tendências já cristalizadas pela cultura escolar, 
os educadores, hoje, estão sendo chamados a enfrentar um 
duplo desafi o: evitar a exclusão e tornar a experiência escolar 
signifi cativa, garantindo não só o saber considerado básico (o 
cumprimento da promessa curricular), mas promovendo o acesso 
a outros espaços de cultura ou esferas de atividade, tais como 
os museus, as bibliotecas, espetáculos artísticos, tantas vezes 
apartados da maior parte da população (ROJO, 2009). Romper 
as barreiras que separam escola e vida, produção do saber e uso 
da informação, aprendizagem e gosto pelo conhecimento não 
é, contudo, um ponto de chegada, mas, antes de tudo, um ponto 
de partida. Trata-se de uma postura pedagógica que deveria 
acolher o aluno considerando a sua relação com os diferentes 
objetos culturais. Afi nal, o que sabem e o que não sabem os 
alunos que hoje ingressam na escola? Como lidam com seus 
conhecimentos e que valores atribuem a eles? Como garantir a 
aprendizagem no contexto da diversidade?

Calcados nos aportes dos mais recentes estudos sobre a 
cultura escrita e o letramento, o esforço para a construção 
de uma escola de qualidade, ajustada às demandas do nosso 
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mundo, parte desses questionamentos que, obviamente, 
remetem a novos dilemas educacionais. No enfrentamento 
deles, parece fundamental que a necessária sistematização 
do conhecimento não se coloque na contramão da aventura 
linguística ou do encantamento da aprendizagem. O desejável 
equilíbrio entre ensinar e acolher o criativo processo de 
descoberta fi ca, na construção da prática pedagógica, ameaçado 
por dois extremos igualmente perigosos (COLELLO, 2010): 
a pedagogização do letramento, que reduz as experiências 
com a língua escrita a uma dimensão técnica e apolítica, e o 
esvaziamento da especifi cidade do ensino da língua escrita, 
que reduz a sala de aula a um centro de estímulo genérico 
à leitura e à escrita, sem uma sistematização formal sobre o 
sistema.

No caso da escrita, é bem verdade que a maioria das 
crianças se alfabetiza na escola e que a aprendizagem da língua 
convencional está fortemente atrelada aos processos de ensino. 
No entanto, os intrigantes casos de crianças que aprendem 
fora da escola ou aqueles que, nela permanecendo, nunca 
chegam a aprender sugerem que não é o contato com a escrita 
enquanto objeto escolarizado que garante a alfabetização, 
mas a experiência signifi cativa que permite a refl exão sobre o 
funcionamento da língua. Além disso, vale lembrar que, em uma 
perspectiva educacional, ensinar a língua é mais do que ensinar 
simplesmente a língua pois aquele que se alfabetiza deve, 
simultaneamente, aprender a relatar, argumentar, estabelecer 
relações, dialogar por escrito, organizar ideias etc.

Sob essa ótica, não podemos conceber os propósitos da 
alfabetização, descolados do processo de formação humana. 
Perseguindo essa meta, as práticas de ensino merecem serem 
pensadas em nome da constituição do sujeito autor, leitor, 
intérprete e pesquisador, mas também (e principalmente), um 
sujeito crítico, comprometido com a realidade e os dilemas de 
seu mundo (COLELLO, 2007).

Para concluir, importa defender a escola como uma instituição 
vital para a construção da sociedade democrática. Quando 
constatamos que a compreensão dos processos cognitivos da 
criança pressupõe um efetivo diálogo intelectual entre professores 
e alunos; quando concebemos a natureza da língua escrita pela 

dimensão dialógica, que só faz sentido no contexto social; quando 
compreendemos as consequências dos processos de letramento na 
relação entre as experiências pessoais e as condições socioculturais; 
e quando entendemos o ensino como uma oportunidade de ampliar 
os recursos linguísticos com estratégias que respeitem os processos 
de cognição e de produção da língua, somos obrigados a recuperar a 
dimensão política da alfabetização. Ao garantir o direito à palavra, 
a aprendizagem da leitura e escrita pressupõe necessariamente 
uma perspectiva de luta contra a barbárie (KRAMER, 2000). Por 
isso, além de repensar os rumos da educação, importa investir na 
distribuição dos bens culturais e na melhoria das condições de vida. 
É só assim que podemos projetar o futuro de Bruno e de todos 
aqueles que, infelizmente, não tiveram as mesmas oportunidades 
para aprender.
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Resumo

Tendo em vista os apontamentos dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN) sobre a importância do Tratamento da Informação 
na sociedade atual, e os objetivos apresentados com relação à 
construção de procedimentos para coletar, organizar, comunicar 
e interpretar dados, utilizando tabelas e gráfi cos (representações 
que aparecem frequentemente em nosso dia-a-dia), planejamos 
conjuntamente e propusemos aos alunos de um 3º ano do Ensino 
Fundamental, de uma escola pública de Atibaia (SP), uma sequência 
de atividades a respeito de sua “matéria escolar preferida”. 
Apresentamos o que foi desenvolvido com os alunos através das 
fases da investigação: problematização, planejamento e execução 
da pesquisa, detalhamento da escolha do tema, a coleta de dados, a 
construção de um gráfi co de colunas, a interpretação dos resultados 
encontrados e a produção de textos a partir da atividade, buscando 
caminhar para o letramento estatístico. As atividades nesse sentido 
não se esgotaram com essa proposta, temos estudado, preparando 
outras atividades, para que possamos cada vez mais desenvolver 
o pensamento estatístico, instrumentalizando-os para exercer sua 
cidadania no mundo que nos cerca.

Palavras-chave

Ensino Fundamental; educação estatística; letramento 
estatístico; sequência de ensino.

Abstract

In view of the notes in the Brasilian National Curriculum 
Parameters (PCN) on the importance of Information 
Processing in today’s society, and the goals put forward 
in relation to the construction of procedures to collect, 
organize, communicate and interpret data using tables and 
graphs (representations appear frequently in our day to day), 
jointly planned and proposed to students in a 3rd grade of 
elementary school, a public school in Atibaia (São Paulo 
state), a sequence of activities about their “favorite subject 
in school.” Here is what was developed with the students 
through the stages of research: problem solving, planning and 
execution of research, detailing the choice of subject, data 
collection, construction of a column chart, the interpretation 
of results and production of texts from the activity, trying to 
walk to statistical literacy. The activities in this direction did 
not end with this proposal, we have studied, preparing other 
activities, so that we can increasingly develop statistical 
thinking, equipping them to exercise their citizenship in the 
world around us.

Keywords

Elementary education; education statistics; statistical 
literacy; teaching sequence.
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Introdução

A Estatística, de acordo com Cazorla e Utsumi (2010), 
estava relacionada, em seus primórdios, à organização de 
informações do Estado, objetivando subsidiar a tomada de 
decisões (políticas, econômicas e sociais). A partir da década 
de 70, segundo as mesmas autoras, surgiu mundialmente 
um movimento que reconheceu a importância do 
desenvolvimento do raciocínio estatístico e probabilístico e, 
devido a isso, muitos países passaram a inserir a Estatística 
na Educação Básica. No Brasil, devido aos refl exos desse 
movimento, no fi nal da década de 90, com a publicação dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, Brasil, 1997), foi 
incorporada ofi cialmente como um dos blocos de conteúdos 
da estrutura curricular de Matemática, com o nome de 
“Tratamento da Informação”.

Os PCN (1997, p. 56) dizem que a demanda social é 
que leva a destacar o tema Tratamento da Informação como 
um bloco de conteúdo, considerando que “a fi nalidade do 
destaque é evidenciar sua importância, em função de seu 
uso atual na sociedade”. O documento aponta também que 
a fi nalidade do trabalho é “fazer com que o aluno venha a 
construir procedimentos para coletar, organizar, comunicar e 
interpretar dados, utilizando tabelas, gráfi cos e representações 
que aparecem frequentemente em seu dia-a-dia”. O documento 
pontua ainda como “conteúdos conceituais e procedimentais” 
sobre o tema (1997, p. 74-75), o trabalho com:

• Leitura e interpretação de informações contidas em 
imagens;

• Coleta e organização de informações;
• Interpretação e elaboração de listas, tabelas simples, 

de dupla entrada e gráfi cos de barra3 para comunicar a 
informação obtida;

• Produção de textos escritos, a partir da interpretação de 
gráfi cos e tabelas (BRASIL, 1997, p. 74-75).

E sobre os “conteúdos atitudinais” (1997, p. 75), o 
despertar do “interesse por conhecer, interpretar e produzir 
mensagens, que utilizam formas gráfi cas para apresentar 
informações”.

Consideramos que um dos grandes objetivos de um 
trabalho nesse sentido, proposto pelos PCN, é tornar os 
cidadãos letrados estatisticamente, que, de acordo com 
Cazorla e Utsumi (2010), corresponde a compreender as 
informações estatísticas apresentadas na forma de texto 
(oral ou escrito), símbolos, números e também na forma 
de gráfi cos e tabelas, quando assistem televisão, analisam 
anúncios, quando vão realizar suas compras, examinam um 
debate político ou uma propaganda eleitoral para realizar 
suas escolhas. Em nossos estudos encontramos em Gal 
(2002, apud Cazorla e Utsumi, 2010) o que pode ajudar a 
sintetizar o que entendemos por Estatística numa perspectiva 
de letramento, ou letramento estatístico:

um adulto que vive numa sociedade industrializada 
passa a ser considerado letrado em Estatística quando 
consegue interpretar e avaliar criticamente informações 
estatísticas, levando em consideração os argumentos 
relacionados aos dados ou aos fenômenos apresentados 
em qualquer contexto (GAL, 2002, apud CAZORLA; 
UTSUMI, 2010, p. 11).

Tendo em vista o objetivo citado e que o conteúdo relativo 
à construção e interpretação de gráfi cos deveria ser trabalhado 
nas Séries Inicias do Ensino Fundamental, planejamos 
conjuntamente e propusemos a alunos do 3º ano do Ensino 
Fundamental uma sequência de atividades a respeito de sua 
“matéria escolar preferida”. O planejamento conjunto teve como 

3 - O gráfi co de colunas utiliza o plano cartesiano com os valores da variável no eixo horizontal e as frequências no eixo vertical e para cada valor da variável 
desenha-se uma coluna com altura correspondendo à sua frequência. No gráfi co de barras há a inversão dos eixos. De acordo com Novaes e Coutinho (2009), 
para a escolha da representação gráfi ca mais adequada, devemos considerar a natureza dos dados. A utilização dos diagramas ou gráfi cos de barras ou colunas 
é favorecida quando se tem uma comparação entre as partes.
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pano de fundo um grupo colaborativo do qual participamos4. 
Passaremos, neste momento, a detalhar a experiência.

Construindo uma sequência de ensino com os alunos

Desenvolvemos o trabalho seguindo as orientações de 
Cazorla e Utsumi (2010), a respeito de sequências de ensino. 
Segundo as autoras, o termo “sequência de ensino” caracteriza 
“o tipo de atividade em que o professor conduz todas as etapas 
propostas em conjunto com os alunos” (CAZORLA e UTSUMI, 
2010, p. 14).

O trabalho foi realizado na E.M.E.F. “Prof.ª Maria Helena 
Faria Ferraz, da Rede Municipal da cidade de Atibaia (SP), 
no quarto bimestre de 2011, numa sala de 35 alunos, em que 
Eduardo atuava como professor. 

Durante o desenvolvimento dessa sequência de ensino, 
buscamos desenvolver um ciclo de investigação científi ca, 
inspirados em Cazorla e Utsumi (2010).

Esse ciclo de investigação dividiu-se em três fases: 
problematização, planejamento e execução.

Ao longo da problematização, contextualizamos as 
situações-problema e formulamos a questão de pesquisa, 
através da conversa a respeito das matérias escolares que 
os alunos estudaram e da questão “Qual sua matéria escolar 
preferida?”. 

Na fase de planejamento, defi nimos a população a ser 
investigada (3º ano B), quais as matérias que eles tinham na 
grade curricular e apresentamos o instrumento a ser utilizado 
para a coleta de dados (cédula de votação). 

Para o momento da execução da pesquisa, houve a coleta 
de dados, o tratamento dos dados num trabalho conjunto do 
professor (que montou os eixos) e dos alunos, que auxiliaram 
na construção das colunas e dos elementos importantes do 
gráfi co. Depois disso, foi realizada a análise e interpretação 
dos resultados (oral) e sua comunicação, através de um tipo de 
texto (escrito), além da própria imagem na lousa.

Podemos sintetizar essas etapas no seguinte esquema 
(Figura 1):

Figura 1: Fases da sequência de ensino desenvolvida com os alunos

Passaremos, então, a detalhar a maneira como foi 
desenvolvida cada etapa.

Detalhando o trabalho realizado

Parece que fomos ao encontro do que nos indica Lopes (2003, 
p. 26): “os projetos valorizam a aquisição de conhecimento e 
promovem uma maior participação do aluno nesse processo, 
levando-os a perceber sua grande responsabilidade no processo 
de ensino e aprendizagem”. 

Considerando que estávamos no fi nal do ano letivo de 
2011, e que os alunos dessa turma já haviam tido contato 
com a Estatística e a elaboração de gráfi cos em outros 
momentos do ano, propusemos que eles avaliassem as 
matérias estudadas ao longo deste período, para que 
escolhessem a sua “matéria preferida”.  Consideramos a 
escolha do tema, assim como Cazorla e Utsumi (2010, p. 
14), importantíssima “para contextualizar o problema a ser 
investigado, possibilitar que este faça sentido para o aluno e 
propiciar o desenvolvimento de uma postura investigativa”. 

4 - Objetivado a estudar Estatística numa perspectiva de letramento, foi criado em Setembro de 2010, nas Faculdades de Atibaia (FAAT), um grupo de estudos, 
coordenado pela Prof.ª Keli, do qual fazem parte professores da Educação Básica e alunos do curso de Pedagogia da instituição.
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Com isso, consideramos que realizamos a contextualização 
e problematização da pesquisa. 

Para dar continuidade ao trabalho, foi entregue aos alunos 
(nossa população a ser investigada) um papel, como uma cédula 
de votação, com o nome de todas as disciplinas trabalhadas  
durante o ano (nossas variáveis identifi cadas), com a seguinte 
questão: “Qual é a sua matéria escolar preferida?” (Figura 2). 
Essa cédula de votação foi nosso instrumento de coleta de 
informações.

Figura 2: Cédula de votação utilizada pelos alunos para a escolha da 
“Matéria escolar preferida”

Buscamos trabalhar na perspectiva desenvolvida por 
Lopes (2004, p. 195), na qual é desejável que “os estudantes 
coletem dados genuínos e também de fontes diferenciadas, que 
possam realizar experimentações e elaborar conclusões”, ou 
seja, trabalhem com situações reais. Os alunos, então, foram 
orientados a assinalarem a matéria que considerassem preferida 
dentre todas que foram trabalhadas (parte da coleta de dados). 
Enquanto eles pensavam e respondiam a questão, foram 
traçados os eixos horizontal e vertical na lousa e organizada a 
divisão das colunas, que foram indicadas pela inicial de cada 
disciplina.

Após todos assinalarem a disciplina preferida no papel que 
lhes foi entregue, foi perguntado quantos haviam escolhido cada 
disciplina, considerando a ordem das matérias que aparecia na 
cédula de votação. Como se tratava da construção dinâmica 
de um gráfi co, após perguntar quantos haviam escolhido 
determinada disciplina, eles eram chamados para colarem o 
papel assinalado e, assim, formarem as respectivas colunas 
(tratamento dos dados).

Assim que todos colaram, lhes foi proposto um desafi o 
aos alunos: como já havia sido trabalhado várias atividades 
semelhantes, foi pedido àqueles que quisessem que ajudassem 
a completar o gráfi co com as informações que faltavam (títulos 
e elementos dos eixos). Prontamente, e de forma organizada, 
alguns alunos vieram à lousa e completaram o eixo vertical 
com a frequência, que indicava a quantidade de alunos (0, 1, 
2, 3...) que escolheram cada matéria, utilizando uma régua de 
madeira de 100 centímetros. Isso foi realizado em função de já 
saberem a importância da estética e desses dados no trabalho 
com a Estatística (Figura 3).

Figura 3: Participação dos alunos na construção do gráfi co
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Os alunos foram questionados sobre a falta de mais algum 
item no gráfi co, e se lembraram que era necessário dar um título 
e colocar a data em que ele foi feito (Figura 4). O título escolhido 
pelos alunos foi “Matérias preferidas dos alunos do 3° ano B”, e 
a data foi colocada com a justifi cativa, deles mesmos, de que se 
o gráfi co fosse construído em outro dia provavelmente teríamos 
dados e resultados diferentes, considerando que alguns alunos 
faltaram neste dia, ou poderiam mudar de opinião.

Figura 4: Gráfi co fi nalizado

Depois de realizar a construção e interpretação oral do 
gráfi co, foi pedido que os alunos produzissem um texto, mais 
especifi camente uma carta (conteúdos também indicados pelo 
PCN). Nesta carta, eles deveriam contar à professora Keli, 
que não participou do desenvolvimento da atividade em sala 
de aula, como foi essa atividade, o que aprenderam e o que 
acharam interessante, comunicando os resultados, buscando 
retomar todas as etapas do que foi desenvolvido. 

Olhando mais de perto as produções dos alunos

Concordamos com Coutinho, Silva e Almouloud (2011, 
p. 498), quando dizem que “a leitura e interpretação da 
linguagem gráfi ca é uma habilidade altamente complexa, que 
não se adquire espontaneamente”. Ao se interpretar um gráfi co 

também desenvolvemos um processo dinâmico de acordo com 
Carvalho, Monteiro e Campos (2010), pois estabelecemos 
interações entre os aspectos visuais e os aspectos conceituais, 
mobilizamos os conhecimentos e as experiências e construímos 
novos signifi cados para a interpretação. Além disso, oferecemos 
aos alunos a oportunidade de praticar Estatística, numa aula de 
Matemática, de uma forma não muito usual (embora indicados 
nos PCN): escrevendo um texto.

A maioria dos alunos mostrou, com relação ao gênero 
escolhido – carta –, seus conhecimentos prévios, como a 
utilização da data, saudação e despedida. No quadro 1 podemos 
notar alguns desses elementos, na carta produzida por A.J.O.: 
a preocupação em contextualizar o ocorrido, explicando o 
que haviam feito, a apresentação do gráfi co produzido e as 
conclusões a que a classe chegou.
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     Atibaia, 08 de dezembro de 2011.

Querida Prof.ª Keli Cristina
Seu aluno Eduardo meu professor trabalhou com a gente 

um gráfi co das matérias preferidas da classe. As matérias 
eram: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografi a, 
História, Arte e Educação Física. 

Veja como fi cou o gráfi co:

Título: Matérias preferidas dos alunos do 3º ano B
Data: 08/12/2011

    
  Uma das conclusões mais importantes é que os alunos 

preferem mais arte e Educação Física, apenas 2 alunos 
preferem Matemática e 1 alunos Ciências.

  Enquanto o professor passava dureques (sic) nos papéis 
uma criança colava na losa (sic) e as outras ia (sic) levando 
o papel para o professor.

(Transcrição da carta produzida por A. J. O.)

Quadro 1: Carta produzida pela aluna A.J.O.

Embora não tenha havido tempo hábil para um retorno, 
por parte da Prof.ª Keli aos alunos, bem como a reescrita, 
auxiliando alunos com mais difi culdades e corrigindo alguns 
erros de escrita, por parte do Prof. Eduardo, consideramos as 
produções muito signifi cativas do ponto de vista do que os 
alunos compreenderam da atividade.  De acordo com Pontes 
(2009, p. 159), levamos em conta que “os alunos aprendem 
lendo e escrevendo sobre os conhecimentos que realmente 
produziram”.

Considerações fi nais

Essa não foi a primeira experiência dos alunos dessa turma de 
3º ano do Ensino Fundamental com atividades que contribuem 
para o letramento estatístico. Devido a isso, consideramos que 
pudemos desenvolver a proposta mais dinamicamente, com 
maior participação dos alunos e também pudemos avançar nas 
formas de interpretação do que foi produzido.

Consideramos também que, dentro dos limites da 
idade e escolaridade dos alunos envolvidos, contribuímos 
para a motivação para se aprender Estatística, bem como 
a conscientização de sua importância em nossas vidas, a 
participação na geração dos dados, o entendimento de conceitos 
básicos de Estatística como os eixos, seus elementos, a 
construção das colunas do gráfi co, a oportunidade de interpretar 
os resultados encontrados e a oportunidade de comunicar os 
resultados a outra pessoa, através da escrita.

As atividades nesse sentido não se esgotaram com essa 
proposta, temos estudado, preparando outras atividades para 
que possamos cada vez mais desenvolver o pensamento 
estatístico, instrumentalizando-os para exercer sua cidadania 
no mundo que nos cerca.
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Resumo

Este artigo tem como fi nalidade apresentar as contribuições 
sociais, históricas, políticas econômicas e fi losófi cas em estudos 
que envolvem a alfabetização de crianças. Busca compreender, a 
partir da análise dos documentos Alfabetização como liberdade 
(MEC/UNESCO, 2003) e Alfabetização Infantil: os novos 
caminhos – Relatório Final (BRASIL, 2007), o conceito de 
alfabetização, refl exões e ideologias bem como as características 
sócio-econômicas e políticas que envolvem o Brasil nesse cenário 
mundial. Metodologicamente o estudo se confi gura como uma 
análise documental e teoricamente se fundamenta em Abdalla 
(2009), Freire (1990), Graff (1994), Gontijo (2006), Pérez (2008) 
e Soares (2003; 2011), para explicitar os encaminhamentos da 
alfabetização e da política no país. Apresenta um breve histórico 
do conceito da alfabetização, aponta o conceito defendido pela 
Unesco (Organização das Nações Unidas para Educação), discute 
o conceito de alfabetização como conhecimento científi co e suas 
interfaces políticas. Considera que será necessário mudar, em 
princípio, os próprios conceitos que têm orientado as práticas 
e as políticas de alfabetização, para que de fato tenhamos uma 
alfabetização como prática de exercício da cidadania. Finaliza 
com apontamentos críticos acerca do assunto no Brasil.
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alfabetização no Brasil. 

Abstract

This article aims to present the social contributions, 
historical, philosophical and economic policies in studies 
involving the literacy of children. Seeks to understand, 
from analysing the documents Literacy as freedom (MEC/
UNESCO, 2003) and children’s Literacy: new paths – Final 
report (BRAZIL, 2007), the concept of literacy, thoughts 
and ideologies as well as socio-economic characteristics 
and policies that involve Brazil in this world stage. 
Methodologically the study it is confi gured in a documentary 
analysis and theoretically if based on Abdalla (2009), Freire 
(1990), Graff (1994), Gontijo (2006), Pérez (2008) and Soares 
(2003; 2011), to clarify the routes of literacy and politics in 
the country. Presents a brief history of the concept of literacy, 
point the concept advocated by Unesco (United Nations 
Organization for Education), discusses the concept of literacy 
as scientifi c knowledge and their policy interfaces. Considers 
it necessary to change, in principle, the very concepts that 
have guided the policies and practices of literacy, so that in 
fact we have a literacy like practice of citizenship. Ends with 
critical notes about the subject in Brazil.
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Introdução 

Que aconteceria se o mundo inteiro se tornasse 
alfabetizado? Resposta: não muita coisa, pois o mundo 
é, em grande medida, estruturado de uma forma tal que 
é capaz de absorver esse impacto. Mas se o mundo 
consistisse de pessoas alfabetizadas, autônomas, 
críticas, construtivas, capazes de traduzir as ideias em 
ação, individual ou coletivamente – então muita coisa 
mudaria (GRAFF, 1994, p. 52). 

Iniciamos este artigo com uma citação de Harvey Graff 
(1994), em seu livro Os labirintos da alfabetização: refl exões 
sobre o passado e o presente da alfabetização, onde o autor 
analisa alfabetização na América do Norte e na Europa e aponta 
que a difi culdade em conceituar alfabetização, tanto no presente 
quanto no passado, está ligada à “[...] generalidade que cerca a 
concepção do que signifi ca ser alfabetizado e como isto poderia 
ser determinado” e, também, à “[...] falta de conhecimento 
sobre os [reais] benefícios da alfabetização” (p. 75-76). Com 
relação a esse último aspecto questiona: o que aconteceria se o 
mundo inteiro se tornasse alfabetizado? Sua resposta objetiva e 
refl exiva se traduz nos apontamentos delineados neste texto, ao 
analisar os documentos Alfabetização como liberdade (MEC/
UNESCO, 2003) e Alfabetização Infantil: os novos caminhos 
– Relatório Final (BRASIL, 2007), articulando o conceito 
de alfabetização com as políticas de alfabetização no Brasil 
entrelaçadas à dimensão histórica do capitalismo.

Alfabetização como liberdade: apontamentos da Unesco 
sobre o conceito de alfabetização

No início do século XXI, as preocupações dos organismos 
internacionais (Unesco e ONU) com o problema do analfabetismo 
mundial voltam a ser manifestadas. Essas preocupações são 
expressas no plano educacional dos organismos internacionais, 
levando a Organização das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura (Unesco) a apontar para o conceito de 
alfabetização que deverá orientar as políticas e as ações, em 
nível mundial. 

De acordo com o documento Alfabetização como liberdade 
(2003), as falhas no processo da alfabetização comprometem 
esforços posteriores dos educandos que não conseguem 
continuar seus estudos e ingressar no mercado de trabalho. 
Assim, conforme sublinha o documento “[...] se uma pessoa 
é reduzida pelo analfabetismo linguístico e matemático, ela 
não apenas está insegura porque algo terrível pode lhe suceder, 
mas também algo terrível já lhe aconteceu, que é essa grande 
privação” (MEC/UNESCO, 2003, p. 7).

Segundo dados da Unesco, temos mais de 860 milhões de 
adultos analfabetos no mundo, ou seja, uma em cada cinco pessoas 
com mais de 15 anos não possui domínio da leitura e da escrita. 
Desse quantitativo, dois terços são mulheres. Tal fato refl ete a falta 
de investimento no processo de alfabetização infantil e expressa 
a necessidade de investimento nessa área. No caso específi co do 
Brasil, de acordo com o Censo 2010, o analfabetismo compromete 
o futuro da nação, principalmente em regiões como Norte e 
Nordeste, onde o percentual de analfabetos atinge 18,7% (nordeste) 
e 10,6% (norte) (IBGE). Não podemos deixar de sinalizar que, 
nos vários Brasis, temos pessoas que não têm ou nunca tiveram 
oportunidades adequadas para alfabetizar-se, apesar de a educação, 
como assinala Pérez (2008, p. 195), ser “[...] condição necessária 
ao desenvolvimento, pois o capitalismo moderno se apóia em 
técnicas que dependem cada vez mais do domínio da leitura, da 
escrita e das operações matemáticas elementares”. Nesse sentido, 
Abdalla (2009, p. 37, v. 2) aponta que: 

Na lógica neoliberal a inclusão do indivíduo no mundo 
como ser social é medida por sua capacidade de inserção 
no mercado, seja como produtor ou consumidor. De um 
lado, busca-se a formação ‘empreendedora’ que criará 
novos pequenos capitalistas ou a capacitação profi ssional 
dos que serão os novos empregados, atribuindo-se a culpa 
da exclusão ao fracasso pessoal na inserção no mercado.

Se considerarmos que a alfabetização é um direito humano 
e que a declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece 
que todos têm o direito a educação, como explicar a falta de 
oportunidade de acesso à alfabetização no Brasil?
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A partir dessa lógica, o que é ser ou não ser alfabetizado? 
O que é ser incluído ou excluído de diferentes contextos que 
envolvem a leitura e a escrita em uma sociedade grafocêntrica 
como a que vivemos? Lamentavelmente, como demonstram os 
dados do Censo (2010), a exclusão escolar em nosso país é um 
fato presente na vida de muitos cidadãos. 

A declaração pela ONU da Década das Nações Unidas para 
a Alfabetização com o objetivo de levar a Educação a Todos, que 
teve início no ano de 2003 estendendo-se até 2012, expressa, 
então, a preocupação desse órgão a alfabetização. De acordo 
com a declaração, “[...] a alfabetização favorece a identidade 
cultural, a participação democrática, a cidadania, a tolerância 
pelos demais, o desenvolvimento social e a paz [...]” (MEC/
UNESCO, 2003, p. 7). Assim “[...] Por meio da alfabetização, 
os menos favorecidos podem encontrar sua voz [...]” (p.13).

As políticas e ações nacionais durante a Década das 
Nações Unidas para a Alfabetização estão orientadas para dois 
objetivos principais: o de buscar promover a conscientização 
acerca do desafi o da alfabetização e servir como um estímulo 
para ação por uma grande quantidade de parceiros e outras 
partes interessadas de que a alfabetização merece um apoio 
maior nos âmbitos social e econômico, da sociedade civil e da 
opinião pública (MEC/UNESCO, 2003). 

Nos últimos quarenta anos, conforme o documento da 
Unesco, muitos Fóruns têm discutido a necessidade de melhoria 
da qualidade da alfabetização, dentre eles: Congresso Mundial 
de Ministros da Educação sobre Erradicação do Analfabetismo, 
Teerã (1965); Simpósio Internacional sobre alfabetização, 
Perseópolis (1975); Ano Internacional da alfabetização (1990); 
Conferência Mundial sobre Educação para Todos (WCEFA), 
Jomtiem (1990); Quinta Conferência Internacional sobre 
Educação de Adultos, Hamburgo (1997) e Fórum Mundial de 
Educação, Dacar (2000). Entretanto, não há ainda resultados 
expressivos em tornos da alfabetização mundial, pois além 
do crescimento demográfi co, a alfabetização, hoje, já não é a 
mesma que no século passado. Um dos fatores dessa mudança 
se explica pela própria alteração do conceito de alfabetização 
e no modo de concebê-la, ao qual daremos especial atenção no 
item que se segue.

Conceito de alfabetização a partir da Unesco

Segundo Graff (1994, p. 27) 

[...] os supostos lugares da alfabetização e da 
escolarização não são [...] muito bem compreendidos 
[...]. E essa construção equivocada dos signifi cados 
e contribuições da alfabetização, assim como as 
interessantes contradições que daí resultam, é não 
apenas um problema empírico e de demonstração, mas 
também uma falha de conceptualização e, ainda mais, 
de epistemologia. 

O autor acrescenta que o fato de a alfabetização ter 
sido concebida como uma aprendizagem de uma técnica 
independente das realidades sociais também compromete o 
conceito da alfabetização. 

Partindo dessa análise e considerando a infl uência 
dos movimentos internacionais, buscamos, no documento 
Alfabetização como liberdade (2003), a defi nição dada pela 
Unesco à alfabetização em diferentes períodos. Antes porem, 
precisamos compreender que “[...] Todo conceito é uma 
produção histórica, ressignifi cada em função do contexto 
social, econômico, político e epistemológico de cada período 
histórico [...]” (PÉREZ, 2008, p. 178). 

Nesse sentido, o conceito de alfabetização, no período pós-
guerra, refl ete as concepções da época, enfatizando que é a 
“[...] capacidade de ler, escrever e fazer cálculos aritméticos 
[...]” (MEC/UNESCO, 2003, p. 33). Assim, promover a 
alfabetização signifi ca dar aos indivíduos a capacidade de 
codifi car e decodifi car a linguagem em forma escrita e oral.

Nos anos 60, a partir dos avanços e exigências da vida social, 
passamos a conviver com uma visão funcional da alfabetização 
em resposta às demandas econômicas. O foco passa a ser, então, 
a necessidade de resposta à demanda econômica em torno das 
capacidades de leitura e escrita necessárias ao aumento da 
produtividade no trabalho (MEC/UNESCO, 2003). 

Nos anos 70, a infl uência de Paulo Freire acrescentou ao 
conceito de alfabetização adotado pela Unesco a dimensão 
sociopolítica, desenvolvendo o “[...] conceito de alfabetização 
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crítica, entendida como a capacidade de participar como 
cidadão atuante, de uma democracia, de criticar as práticas 
institucionais, de reivindicar direitos e de desafi ar as estruturas 
de poder [...]” (MEC/UNESCO, 2003, p. 34, grifos nossos). 

A partir dos anos 80, a Unesco apresenta uma distinção 
entre a alfabetização autônoma e a ideológica, “[...] autônoma 
signifi cando uma capacidade independente de valores 
e de contextos, e ideológica na acepção de uma prática 
necessariamente defi nida pelo contexto político e social [...]” 
(p. 34). Nos anos 90, na Conferência Mundial de Educação 
para Todos (Jomtiem) e na Conferência Internacional sobre 
Educação de Adultos (Hamburgo), defi niu-se a alfabetização 
“[...] em termos amplos, consistindo no ‘conhecimento e nas 
habilidades básicas necessários a todos num mundo em rápida 
transformação’, como ‘direito humano fundamental’4 e como 
capacidade necessária em si e ‘um dos alicerces das demais 
habilidades necessárias para a vida’ ” (MEC/UNESCO, 2003, 
p. 8, grifos nossos).

O foco colocado, cada vez mais intensamente, sobre as 
práticas de alfabetização, no uso da mesma e nos contextos 
onde ela é transmitida levou ao reconhecimento de que a 
alfabetização serve a propósitos múltiplos e é adquirida de 
diferentes maneiras. Dessa forma, fi ca claro que a alfabetização 
tem que estar relacionada com as várias dimensões da vida 
pessoal e social e, também, com o desenvolvimento. Logo, é 
preciso compreender que os esforços em torno da alfabetização 
precisam estar vinculados a um conjunto de políticas econômicas 
sociais e culturais que perpassam vários setores da sociedade.

Assim, “[...] A alfabetização é um instrumento de 
aprendizagem e também uma prática social, cujo uso é capaz 
de reforçar a voz e a participação de comunidades e indivíduos 
na sociedade [...]” (MEC/UNESCO, 2003, p. 27) e deve servir 
como expressão de valores humanos universais, identidades 
locais e não apenas conferir poder a uns para ser exercido na 
dominação de outros.

Ao pontuar os conceitos de alfabetização utilizados pela 

Unesco, podemos concluir, de acordo com Graff (1994), que 
esses conceitos não têm levado em consideração os contextos 
históricos, sociais e culturais onde a alfabetização é realizada. 
Por outro lado, questionamos se a alfabetização é instrumento 
que permite a um cidadão conhecimento e informação para sua 
vida, com oportunidade para o exercício consciente dos direitos 
humanos e para o exercício de liberdades fundamentais, por que 
a ausência de investimentos políticos em torno desse assunto? 
Em seus estudos, Abdalla (2009, p. 47-8 v. 2) aponta refl exões 
e possíveis respostas para tais questionamentos. Assim nos diz 
o autor:

A opção dos capitalistas pelas altas fi nanças em 
detrimento da produção gera, de outra parte, a 
incapacidade da economia para absorver toda a força 
de trabalho disponível. Os altos índices de desemprego 
– e os consequentes problemas da pobreza, miséria e 
aumento da criminalidade – têm dimensão estrutural e 
não podem ser resolvidos por medidas governamentais 
de curto ou médio prazo. Mesmo que se qualifi que 
toda a mão-de-obra através de uma política efi ciente 
de formação profi ssional, que se reduza a jornada de 
trabalho ou se criem incentivos para que as empresas 
ampliem seu quadro de funcionários, não haverá 
emprego disponível para todos no atual estágio de 
desenvolvimento da economia capitalista. 

Nesse caso estamos diante de um discurso ideológico 
que envolve a educação no contexto do desenvolvimento 
econômico. Isto signifi ca que mesmo sendo alfabetizado não 
teremos emprego para todos em um país ao qual o tipo de 
Estado se caracteriza pelo sistema capitalista. Nesse sentido,

Ainda que em toda a história do capitalismo o poder 
tenha sido exercido na medida dos interesses dos 
grupos econômicos dominantes, a esfera política 
sempre se manteve como arena para as decisões mais 
importantes, seja na política interestatal – decidida na 

4 - Esta visão de alfabetização como um direito humano deriva diretamente da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que em 1948, consagrou a edu-
cação como um direito básico. 
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relação entre nações –, ou a política doméstica – interna 
aos Estados nacionais (ABDALLA, 2009, p. 28, v. 2). 

Sabemos que é preciso compromisso público para garantir o 
acesso, qualidade e permanência dos cidadãos à educação, por isso, 
é imprescindível que existam mudanças estruturais na economia 
mundial e nacional que permitam o acesso aos bens culturais e 
materiais produzidos pelos seres humanos. O não alcance de metas 
lançadas na Conferência Mundial sobre Educação para Todos em 
Jomtien (1990), no Fórum Mundial de Educação de Dacar (2000) 
expressam a necessidade desse tipo de mudança.

Resposta ofi cial do Brasil ao conceito de alfabetização 
defendido pela Unesco

Em resposta ao documento Alfabetização como liberdade 
(MEC/UNESCO, 2003), a Câmara dos Deputados, através de 
uma Comissão de Educação e Cultura, elaborou o Relatório 
Final denominado Alfabetização Infantil: os novos caminhos. 
O relatório foi elaborado por Grupo de Trabalho constituído 
por essa Comissão e apresentado em 15 de setembro de 2003.5 
Constituíram esse Grupo de Trabalho pesquisadores do Brasil, 
França, Estados Unidos e Inglaterra. 

A questão central que trata o relatório diz respeito à 
alfabetização das crianças. Alerta os avanços científi cos obtidos 
nos últimos trinta anos no campo da leitura e, em especial, 
menciona que o estudo da leitura, hoje, se constitui em um 
ramo científi co sólido. Enfatiza que inúmeros progressos foram 
realizados nas práticas de alfabetização, mas que o Brasil se 
encontra à margem desses conhecimentos e desses progressos.

A fi nalidade do relatório é trazer informações acerca 
da alfabetização infantil no Brasil ao conhecimento das 
autoridades educacionais, Universidades e da sociedade civil 
organizada. Ressalta que da mesma forma que ocorreu em 
outros países (EUA, França, Inglaterra) “[...] a aplicação dos 
conhecimentos da ciência cognitiva da leitura pode trazer 

importantes contribuições para a revisão das políticas e práticas 
de alfabetização no Brasil” (BRASIL, 2007, p. 13).

É enfatizado no relatório dois problemas crônicos 
em relação a alfabetização:  o primeiro é o problema da 
alfabetização das crianças, pois o Brasil não vem conseguindo 
alfabetizar adequadamente suas crianças, o que compromete 
o sucesso escolar dos alunos e afeta de maneira irreversível 
a trajetória escolar dos alunos de nível socioeconômico mais 
baixo, que constituem a maioria da população que frequenta as 
escolas. O segundo problema diz respeito à difi culdade do País 
em usar conhecimentos científi cos e dados de avaliação para 
melhorar a qualidade da educação. Neste texto, prenderemos 
nossa atenção à análise dos progressos da ciência cognitiva da 
leitura, pois a mesma trata do conceito de alfabetização. 

Ciência cognitiva da leitura e o conceito de alfabetização

Como dito, o início do século XXI, acentua a complexidade 
do conceito de alfabetização, incorporando uma multiplicidade 
de sentidos. De acordo com o relatório fi nal apresentado pelo 
GT da Câmara dos Deputados, uma postura eminentemente 
política ou ideológica tem levado o Brasil, a rejeitar evidências 
objetivas e científi cas sobre como as crianças aprendem a ler. 
Nesse caso, afi rmam que:

[...] O estudo da alfabetização rompeu com o mundo da 
especulação e do amadorismo para se fi liar à tradição 
mais rigorosa da ciência experimental. [...] A descoberta 
de que a consciência fonológica e a consciência 
fonêmica, por um lado, e, por outro o ensino explícito 
do princípio alfabético são centrais nesse processo está 
solidamente estabelecido [...] (BRASIL, 2007, p. 23).

Para este grupo; 

Ler consiste na capacidade de extrair a pronúncia e o 
sentido de uma palavra a partir de sinais gráfi cos “[...] Ler, 

5 - A segunda edição do citado relatório foi produzida em 2007. Esclarecemos que nossa análise parte desse documento. Apontamos ainda que a apresentação 
dessa edição é feita pelo Presidente da Comissão de Educação e Cultura Gastão Vieira (PMDB/MA).
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implica, antes de mais nada, a capacidade de identifi car 
uma palavra” (BRASIL, 2007, p. 25, grifos do autor). 
Aprender a ler refere-se ao primeiro estágio de um 
longo processo de ler para aprender. [...] Aprender a 
ler refere-se à capacidade de identifi car palavras numa 
sentença ou texto [...] APRENDER A LER consiste 
essencialmente em adquirir as competências para 
decodifi car. [...] o processo de aprender a ler consiste 
em adquirir uma série de habilidades que envolvem 
o reconhecimento de palavras escritas, bem como a 
decodifi cação e aglutinamento fonológico. [...] Ler e 
escrever são faces de uma mesma moeda – embora a 
escrita seja mais complexa e exija o desenvolvimento 
de competências adicionais. [...] Escrever exige que a 
criança aprenda as representações ortográfi cas de forma 
precisa e complexa. [...] o reconhecimento de palavras 
é necessário para a compreensão da leitura. Ela deve 
ser o foco de programas de alfabetização [...] (p. 27-8, 
grifos do autor).

Desta forma, resgatam a importância dos aspectos fonético 
e fonológico envolvidos na alfabetização e, consequentemente, 
o reconhecimento das palavras, evidenciando o valor de 
informações de natureza ortográfi ca, semântica, sintática e 
pragmática. Assim, enfatizam que “Aprender a ler não é 
um evento natural no mesmo sentido que aprender a falar 
[...]” (p.28, grifos do autor). Argumentam que, a evidência 
sobre o reconhecimento de palavras ajuda a superar algumas 
inconsistências e contradições da língua.  

Nessa perspectiva, há a ênfase em torno da importância 
do processamento fonológico e do valor da decodifi cação em 
programas de alfabetização. Essa argumentação é dialogada 
com a defesa feita por Soares (2003, p. 15-6) de que alfabetizar 
signifi ca “[...] adquirir a habilidade de codifi car a língua oral 
em língua escrita (escrever) e de decodifi car a língua escrita em 
língua oral (ler)”. Desta forma, temos a argumentação de que o 
domínio do princípio alfabético implica entender que as letras 
(grafemas) correspondem a sons (fonemas). Assim, “Escrever 

[...] refere-se à capacidade de codifi car sons usando os sinais 
gráfi cos correspondentes – os grafemas” (BRASIL, 2007, p. 48).

É preciso esclarecer que as formulações do GT da Câmara 
dos Deputados, principalmente a defesa do aspecto fonológico 
envolvido na aquisição da língua escrita, é um contraponto às 
propostas educacionais elaboradas pelo Ministério de Educação 
e Cultura (MEC) na década de 1990, a partir da abordagem 
construtivista. Para esse grupo, o construtivismo obscurece a 
faceta linguística da alfabetização. Soares (2003, p. 9) em seu 
texto “Letramento e alfabetização: as muitas facetas”6, reforça 
essa ideia: 

[...] a alfabetização caracterizava-se, ao contrário, 
por sua excessiva especifi cidade, entendendo-se por 
“excessiva especifi cidade” a autonomização das 
relações entre o sistema fonológico e o sistema gráfi co 
em relação às demais aprendizagens e comportamentos 
na área da leitura e da escrita, ou seja, a exclusividade 
atribuída a apenas uma das facetas da aprendizagem da 
língua escrita. O que parece ter acontecido, ao longo 
das duas últimas décadas, é que, em lugar de se fugir a 
essa “excessiva especifi cidade”, apagou-se a necessária 
especifi cidade do processo de alfabetização.

A autora aponta várias causas, em termos pedagógicos, para 
a perda de especifi cidade do processo de alfabetização, dentre 
elas: a reorganização do tempo escolar com a implantação 
do sistema de ciclos e o princípio da progressão continuada. 
Porém, em sua perspectiva, a causa maior para essa perda de 
especifi cidade deve ser buscada em fenômeno mais complexo: 
a mudança conceitual a respeito da aprendizagem da língua 
escrita que se difundiu no Brasil a partir de meados dos anos 
de 1980.

Assim, Gaffney; Anderson (apud SOARES, 2003, p. 10) 
descreve que, nas últimas três décadas, ocorreram mudanças de 
paradigmas teóricos no campo da alfabetização que podem ser 
resumidos a partir de um paradigma behaviorista, predominante 

Trabalho apresentado no GT Alfabetização, Leitura e Escrita, durante a 26ª Reunião Anual da ANPED, realizada em Poços de Caldas, MG, de 5 a 8 de outubro 
de 2003.
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nas décadas de 1960 e 1970. Na década de 1980 esse paradigma 
foi substituído pelo cognitivista, que avança, na década de 1990, 
para um paradigma sociocultural. É sinalizado pela autora que, 
embora Gaffney e Anderson situem as mudanças paradigmáticas 
no contexto norte-americano, podemos reconhecer as mesmas 
no Brasil, pois, entre as décadas de 1980 e 1990, assistimos 
ao domínio hegemônico, na área da alfabetização, do 
paradigma cognitivista, que se difundiu sob a denominação 
de construtivismo (posteriormente, socioconstrutivismo). Este 
chegou entre nós pela via da alfabetização, através das pesquisas 
e estudos sobre a psicogênese da língua escrita, desenvolvidos 
por Ferreiro e Teberosky (1985). 

Tal proposta provocou uma mudança epistemológica 
no contexto da alfabetização, pois alterou profundamente a 
concepção do processo de construção da representação da língua 
escrita pela criança. Soares (2003) acrescenta, em seu texto, 
que, apesar da incontestável contribuição que o construtivismo, 
é preciso reconhecer que ele conduziu a alguns equívocos e 
a falsas inferências que podem explicar, na perspectiva da 
autora, a desinvenção da alfabetização, ou seja, a perda de 
especifi cidade desse processo.

Este fato, na perspectiva da autora, irá provocar a 
necessidade de invenção de novos termos. Nesse contexto, surge 
o que denomina de invenção do letramento, pois seguindo os 
argumentos de Soares (2003), foi também, nos anos de 1980, que 
passamos a ter como foco de atenção e discussão, nas áreas da 
educação e da linguagem, o domínio de competências da leitura 
e de escrita que fosse além do medir a capacidade de saber ler e 
escrever. Esta preocupação se desenvolve basicamente a partir 
do questionamento envolvendo o conceito de alfabetização. 
Logo, a alfabetização deverá manter a sua especifi cidade 
no contexto das discussões sobre problemas de domínio de 
habilidades do uso da leitura e escrita, já o letramento deve ser 
compreendido como “[...] o estado ou a condição que adquire 
um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se 
apropriado da escrita” (SOARES, 2003, p. 18).

Nesse contexto, a autora propõe a reinvenção da 
alfabetização, pois “[...] a aprendizagem da língua escrita [...] 
é mais ampla e multifacetada que apenas a aprendizagem do 

código, das relações grafofônicas [...]” (p. 14). A autora deixa 
claro, entretanto, que defender a especifi cidade do processo 
de alfabetização não signifi ca dissociá-lo do processo de 
letramento. Assim considera que:

Dissociar alfabetização e letramento é um equívoco 
porque, no quadro das atuais concepções psicológicas, 
linguísticas e psicolinguísticas de leitura e escrita, a 
entrada da criança (e também do adulto analfabeto) 
no mundo da escrita ocorre simultaneamente por esses 
dois processos: pela aquisição do sistema convencional 
de escrita – a alfabetização – e pelo desenvolvimento 
de habilidades de uso desse sistema em atividades de 
leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem 
a língua escrita – o letramento. Não são processos 
independentes, mas interdependentes, e indissociáveis: 
a alfabetização desenvolvesse no contexto de e por 
meio de práticas sociais de leitura e de escrita, isto é, 
através de atividades de letramento, e este, por sua vez, 
só se pode desenvolver no contexto da e por meio da 
aprendizagem das relações fonema-grafema, isto é, em 
dependência da alfabetização (SOARES, 2003, p. 14, 
grifos da autora).

Dessa forma, afi rma que a alfabetização não precede o 
letramento, os dois processos são simultâneos, o que justifi ca a 
pertinência de conservar o uso dos dois termos 

[...] embora designem processos interdependentes, 
indissociáveis e simultâneos, são processos de 
natureza fundamentalmente diferente, envolvendo 
conhecimentos, habilidades e competências específi cos, 
que implicam formas de aprendizagem diferenciadas 
e, consequentemente, procedimentos diferenciados de 
ensino (p. 15).

O que Soares (2003) propõe ao realizar a interdependência 
dos termos alfabetização e letramento é reduzir a alfabetização 
aos aspectos linguísticos (fonético e fonológico) da língua, 
dando a alfabetização o caráter específi co de domínio do 
código escrito. Já ao letramento atribui uma parcela ampla, ou 
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seja, as habilidades sociais que envolvem a leitura e escrita. 
Assim o que

[...] se denomina letramento, de que são muitas as 
facetas – imersão das crianças na cultura escrita, 
participação em experiências variadas com a leitura e a 
escrita, conhecimento e interação com diferentes tipos 
e gêneros de material escrito – e o que é propriamente 
a alfabetização, de que também são muitas as facetas 
– consciência fonológica e fonêmica, identifi cação das 
relações fonema-grafema, habilidades de codifi cação 
e decodifi cação da língua escrita, conhecimento e 
reconhecimento dos processos de tradução da forma 
sonora da fala para a forma gráfi ca da escrita (p. 15).

Nesse sentido, a introdução do termo letramento e a defesa 
da especifi cidade da alfabetização produzem o efeito de inovação 
à alfabetização no Brasil. Todavia, acreditamos que as mudanças 
não rompem, por um lado, com o conceito de alfabetização 
que prevaleceu ao longo da história (processo de codifi cação e 
decodifi cação) e o conceito de letramento não avança em relação 
ao conceito de alfabetização funcional defendido pela Unesco, 
que se apoia na teoria do capital humano.

Diante desse fato e para encaminhar nossas discussões, faz-
se necessário levantar o questionamento: como a alfabetização 
passa a ser concebida nos documentos ofi ciais que orientam a 
alfabetização no Brasil? De acordo com o relatório fi nal do GT, 
fi ca claro que “[...] o ensino sistemático de fônica produz maior 
impacto no crescimento da leitura antes dos alunos adquirem 
a competência para ler de forma autônoma” (BRASIL, 2007, 
p. 67). Dessa forma, “A essência da alfabetização reside na 
decodifi cação, portanto é essencial a escolha de métodos 
efi cazes para ensinar o aluno a decodifi car [...]” (p.72).

Porém, em contraposição a essas concepções, Gontijo 
(2011)7 assinala que a alfabetização deve ser analisada como 
campo de conhecimento em que compreende diferentes objetos 
de estudo, variadas concepções de linguagem, de discurso, de 

texto, nas quais se fundamentam a sua produção científi ca e, 
também, diversas abordagens metodológicas. A autora enfatiza 
que a alfabetização deve, também, ser compreendida como uma 
prática sociocultural porque acontece em diferentes espaços, 
com diferentes metodologias de ensino e aprendizagem e 
envolve diferentes saberes. 

Logo, a alfabetização é, “[...] uma prática sociocultural 
em que se desenvolve a formação da consciência crítica, as 
capacidades de produção de textos orais e escritos, a leitura, os 
conhecimentos sobre o sistema de escrita da língua portuguesa, 
incluindo as relações entre sons e letras e letras e sons” 
(GONTIJO, 2006, p. 8). 

Isto posto, deixamos claro que o processo de alfabetização 
defendido, neste texto, não se limita à dimensão linguística como 
proposto pelo relatório fi nal “Alfabetização Infantil: os novos 
caminhos”, pois, essa forma de pensamento não reconhece as 
contribuições de Paulo Freire. Para ele, a alfabetização é um processo 
fundamental que contribui para a formação da consciência crítica, 
pois, ela é essencialmente um ato eminentemente político, na qual;

[...] a consciência é gerada na prática social de que se 
participa. Mas tem, também, uma dimensão individual. 
Minha compreensão do mundo, meus sonhos sobre o 
mundo, meu julgamento a respeito do mundo, tendo, tudo 
isso, algo de mim mesmo, de minha individualidade, tem 
que ver diretamente com a prática social de que tomo 
parte e com a posição que nela ocupo. Preciso de tudo 
isso para começar a perceber como estou sendo. Não me 
compreendo se trato de me entender à luz apenas do que 
penso ser individualmente ou se, por outro lado, me reduzo 
totalmente ao social. Daí a importância da subjetividade. 
Mas não posso separar minha subjetividade da objetividade 
em que se gera (FREIRE; MACEDO, 2002, p. 29).

Fica claro pelo exposto que para Freire (2002), as práticas 
sociais exercem infl uência nas ações do indivíduo, pois para o autor 
não dá para pensar o social desvinculado do individual e vice-versa.  

7 - Palestra proferida no dia 03/08/2011 no Fórum Permanente de Alfabetização, leitura e escrita do Espírito Santo (FOPALES), realizado no auditório do Cen-
tro de Educação da Universidade Federal do Espírito Santo, com o tema: Alfabetização, linguística e letramento pela Profª Drª Cláudia Maria Mendes Gontijo.
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Como então lidar com o contexto da alfabetização negando os 
aspectos históricos, sociais e culturais que a constitui? Assim,

É impossível levar avante meu trabalho de 
alfabetização, ou compreender a alfabetização [...] 
separando completamente a leitura da palavra da 
leitura do mundo. Ler a palavra e aprender como 
escrever a palavra, de modo que alguém possa lê-la 
depois, são precedidos do aprender como “escrever” o 
mundo, isto é, ter a experiência de mudar o mundo e de 
estar em contato com o mundo (FREIRE; MACEDO, 
2002, p. 31). 

Refl exões fi nais

Por meio da alfabetização, muitas pessoas podem ganhar 
voz e participação nos processos políticos, contribuindo para 
uma democracia e uma cidadania atuante. Entretanto, dada 
a sua natureza multifacetada, dependendo da forma que é 
conduzida pode resultar em situação oposta: domesticação e 
doutrinação. 

Não podemos conceber diante de um país com tipo de 
Estado capitalista que interesses políticos sobreponham às 
propostas pedagógicas com adoções de termos como é o caso 
do letramento venha a estabelecer a formação da cidadania do 
povo brasileiro. 

Por outro lado, não podemos deixar de sinalizar a 
importância da defesa que a Unesco faz em torno da 
alfabetização, apontando para a necessidade de que esta 
é um direito humano, que serve a propósitos múltiplos e é 
adquirida de diversas maneiras dependendo das práticas 
locais e do contexto sóciopolítico da alfabetização. Pensando 
dessa forma, a alfabetização contribui para a liberdade e para 
a igualdade, sendo parte integrante de um projeto social que 
almeja uma sociedade mais justa.

É preciso lutar contra certos discursos políticos que 
decretam a morte dos sonhos e defendem um pragmatismo 
oportunista e negador da utopia, onde “[...] é possível vida sem 
sonho, mas não existência humana e História sem sonho [...]” 
(MEC/UNESCO, 2003, p. 52, grifos do autor).
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Resumo

Os livros publicados por Maria Clarice Marinho Villac 
se apresentam como obras singulares, que se destinam a 
diferentes públicos. O primeiro deles, Cinco travessos: 
amiguinhos de Jesus Hóstia, traz os relatos de uma “mãe 
brasileira” sobre a criação de seus cinco fi lhos, que enfatiza 
a formação religiosa. A publicação destinar-se-ia às mães de 
família, indicando os meios para formar as crianças na fé 
católica. As duas outras obras, Clarita da pá virada e Clarita 
no Colégio, são voltadas para o público infantil e juvenil e 
fi zeram bastante sucesso nas décadas de 1940 e 1950. Os livros 
trazem as memórias da infância da autora, um tema incomum 
para este tipo de literatura naquele período. A ênfase no 
aspecto religioso emerge em toda a obra como um elemento 
considerado fundamental pela autora em sua formação e na de 
seus fi lhos. A trajetória traçada pela escritora em sua trilogia 
traz elementos importantes para a compreensão da educação 
escolar feminina e suas consequências para a vida adulta. Por 
este motivo o presente trabalho inicia um diálogo com esta 
obra, apontando para suas riquezas e singularidades. 

Palavras-chave

Literatura infanto-juvenil; educação feminina; educação 
escolar.

Abstract

The three books published by Maria Clarice Marinho Villac 
present themselves as unique works, which are intended for 
different audiences. The fi rst one, entitled Cinco travessos: 
amiguinhos de Jesus Hóstia  (Five mischievous: little friends 
of Jesus Host,) brings reports of a “Brazilian mother” about the 
creation of her fi ve children, which emphasizes the religious 
formation. The publication would be intended for mothers, 
indicating the means to shape children in the Catholic faith. The 
two other works, Clarita da pá virada (Clarita, the tricksy girl) 
and Clarita no colégio (Clarita at school), are aimed towards 
children and young people, being a big hit in the 1940s and 
1950s. The books bring the childhood memories of the author, 
an unusual subject for this type of literature in that period. The 
emphasis on the religious aspect emerges throughout the work 
as a key element considered by the author in their education and 
their children. The path traced by the writer in his trilogy brings 
important elements to the understanding of female schooling and 
their consequences for adult life. Therefore this study opens a 
dialogue with this piece, pointing to their wealth and uniqueness.

Keywords

Children; literature; women education; school education.
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Meu primeiro contato com a obra de Maria Clarice Marinho 
Villac se deu no ano de 2005, quando eu ainda averiguava o 
conteúdo das prateleiras e do armário no interior da sacristia 
da capela São Luiz Gonzaga, localizada no Colégio Progresso, 
em Campinas (SP). A sacristia servia, naquele momento, para 
guardar uma infi nidade de objetos, que não possuía mais 
utilidade, inclusive uma preciosa documentação histórica. Além 
das toalhas rendadas, hóstias empoeiradas e restos de água 
benta, o corredor em L estava tomado de panelas, uniformes 
velhos, brinquedos, uma impressora quebrada e tantos outros 
materiais. Circular naquele espaço exigia a execução de 
malabarismos para chegar às prateleiras abarrotadas de papéis 
e livros.

Certa tarde, consegui abrir a porta do armário de aço, 
depois de remover diversos objetos da sua frente. Como estava 
buscando documentos sobre o ensino religioso no colégio 
referentes ao período de 1900 a 1937, eu “fuçava” em todos 
os papéis que pudesse encontrar naquele exíguo espaço, no 
qual estava reunida a maior parte da documentação histórica 
da instituição. Chamou-me a atenção um livro de capa dura e 
papel marmorizado verde, sem inscrições. Logo na primeira 
página encontrei o nome da autora, Violeta Maria e o título, 
Clarita no Colégio. Fiquei curiosa com o título e perguntava-
me se ele se referia, de fato, ao Colégio Progresso.

Em três tardes terminei de ler a obra, dando-me conta da 
riqueza do material que encontrara. O colégio citado no título era 
realmente o Colégio Progresso Campineiro, que constitui o cenário 
pelo qual Clarita, a protagonista, circulou. O relato sobre a vida de 
Clarita como interna do colégio permitia-me vislumbrar algumas 
das práticas religiosas existentes na escola. A formação religiosa 
oferecida pela instituição se mostrou um aspecto marcante de sua 
escolarização, pela ênfase que ela dá às descrições dos momentos 
ali vivenciados e pela busca de tornar-se mais obediente. 

 Mas quem seria Clarita afi nal? Se ela realmente 
estudou na escola, qual seria o seu nome? Violeta Maria era o 
pseudônimo da escritora e, em meio aos papéis administrativos, 
parecia-me difícil encontrar seu verdadeiro nome. Tampouco 
com as buscas na Internet pude encontrar qualquer referência 
ao livro e ao nome de sua autora. 

A resposta à dúvida veio com a leitura de um discurso 
datilografado em quatro folhas para o cinquentenário do 
Colégio Progresso. Neste texto a ex-aluna relata que fora muito 
arteira, dando muito trabalho à diretora, a qual, com sua “alma 
de apóstola”, soube estimular a menina a ser mais obediente. A 
ex-aluna que fez o discurso foi Maria Clarice Marinho Villac. 
Ela foi Clarita em seus tempos de escola, sempre pronta para 
novas travessuras.

Os livros sobre Clarita obtiveram sucesso na segunda 
metade do século XX, mas acabaram caindo no esquecimento, 
difi cultando a busca por maiores informações. Seus livros 
pareceram extinguir-se e o exemplar do Colégio Progresso é 
uma raridade.

A autora continuou a me surpreender quando fi nalmente 
tive acesso ao terceiro livro que ela publicou, Cinco travessos: 
amiguinhos de Jesus Hóstia, com apontamentos sobre a 
criação de seus fi lhos depois que se tornara viúva. O exemplar 
foi encomendado de um sebo pela Internet, quando já parecia 
pouco provável que encontraria este livro. 

Busco tecer um diálogo entre a história da educação e a 
literatura, ao analisar a trilogia publicada por Maria Clarice 
Marinho Villac. A questão da formação emerge nestas obras 
de uma maneira acentuada, que acontece primordialmente 
na infância. Destaca-se nas obras o caráter religioso desta 
formação, uma vez que esta asseguraria a boa conduta dos 
sujeitos na vida adulta. Nesta perspectiva, a formação moral 
não se descola da formação religiosa, que supostamente guia e 
disciplina os corpos e almas dos indivíduos. 

Os espaços da formação infantil apresentados nas obras 
são o lar, a igreja e a escola, cada qual ganhando maior 
importância em cada livro. No período em que Clarita 
estudou no colégio interno a escolarização era uma novidade, 
principalmente para meninas. Maria Clarice pertenceu a uma 
elite que possuía recursos sufi cientes para enviar suas fi lhas 
à escola. Já os cinco fi lhos de Maria Clarice passaram todos 
pela escola, tendo como base a formação moral e religiosa 
fornecida pela mãe em casa. Apesar de ainda restrita a uma 
elite que legitimava a escolarização, esta se ampliava e era 
destinada a meninos e meninas. A formação escolar, contudo, 
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não era substituída pela formação materna, como se observa 
em Cinco travessos.

A singularidade dos livros de Maria Clarice Marinho Villac 
e os poucos estudos que existem sobre eles levam-me investigar 
mais detidamente esta obra, que traz elementos importantes para 
a refl exão sobre a educação no início do século XX.  

A obra de Maria Clarice Marinho Villac

Maria Clarice Marinho Villac nasceu em Itu no ano de 
1903. Quando criança, circulava pelas fazendas de seus avós no 
interior do estado de São Paulo, além de estudar como interna 
no Colégio Progresso Campineiro. Casou-se com Dr. Paulo José 
Villac ao se formar e perdeu o marido aos 27 anos de idade com 
cinco fi lhos para criar. O primeiro livro que publicou foi Cinco 
travessos, em 1937, com uma tiragem de 44 mil exemplares 
(VILLAC, 2008). O livro seguinte foi lançado em 1939, com o 
título de Clarita da pá virada. Este foi republicado na década 
de 1980 pela editora Fermata e, posteriormente, em 2006, pela 
editora Lacruce. O último livro de Maria Clarice, Clarita no 
Colégio, saiu em 1945 pela editora Cristo-Rei e foi republicado 
em 2008, também pela editora Lacruce2. 

Em toda a trilogia é possível identifi car uma tônica 
religiosa, que fi ca mais evidente em Clarita no colégio e Cinco 
travessos3. A religião católica ganhou importância na vida da 
autora, aspecto este que ela procura ressaltar em seus textos, 
buscando inspirar seus leitores. 

Os dois livros que têm Clarita como protagonista - Clarita 
da pá virada e Clarita no Colégio - trazem as memórias de 
Maria Clarice em sua infância, vivenciada no meio familiar 
e, posteriormente, no âmbito escolar. O texto leve e fl uído 
provavelmente agradou muitos leitores e rendeu à autora uma 
homenagem da Biblioteca Infantil Municipal de São Paulo em 

1959. Em 1979, ela foi eleita Membro Honorário da Academia 
Brasileira de Literatura Infantil e Juvenil. 

Os livros de Maria Clarice apresentam algumas peculiaridades 
com relação à produção literária destinada ao público infantil, 
a qual começava a ganhar forças no país nas décadas de 1920 
e 1930. Nelly Coelho (1991, p. 241) esclarece que nas décadas 
de 1930 e 1940 a produção literária para o público infantil 
privilegiava as informações úteis e elementos para a formação 
cívica em detrimento do nível literário das obras. Coelho ainda 
salienta o antagonismo existente entre a literatura de cunho 
realista e aquela mais fantasiosa, que estimula a imaginação, 
presente na obra de Monteiro Lobato, por exemplo. 

Lajolo e Zilberman (1993, p. 126) ressaltam o caráter 
nacionalista destas obras, que se estende até as décadas de 
1940 e 1950, ao lado de uma tentativa de afastamento da 
vulgarização e da cultura popular. Além disso, os espaços 
explorados pela literatura infantil neste período se dividem 
entre o meio rural, que representa o passado e a tradição, e o 
meio urbano, sinônimo do progresso e do desenvolvimento que 
o país buscava alcançar. Neste sentido, as autoras identifi cam 
o alinhamento da literatura do período às classes dominantes 
(ibidem, p. 132), sem buscar um rompimento com este ciclo.

Os livros de Maria Clarice Marinho Villac apresentam 
o mundo rural pelas fazendas que a sua família possuía no 
interior do estado de São Paulo. A família era proprietária 
de muitas terras, mas havia quem começasse a buscar novas 
formas de atuação no meio urbano, como o pai de Clarita, que 
trabalhava para uma companhia de energia elétrica. O espaço 
urbano na vida de Clarita se restringia ao colégio, localizado 
em Campinas, e a circulação pela cidade era limitada, uma vez 
que a menina pouco saía do internato. 

As travessuras vivenciadas por Clarita enriquecem seus 
livros, narrando cenas cômicas que nem sempre possuem um 

2 - A editora Lacruce foi criada pelos netos para relançar dois livros de Maria Clarice. Com o envolvimento da família na republicação das obras o livro Clarita 
no Colégio sofreu cortes signifi cativos e o livro Cinco travessos acabou não sendo republicado, muito provavelmente por se tratar de registros pessoais sobre 
a infância dos fi lhos de Maria Clarice, aproximando o leitor da intimidade da vida em família. 
3 - Para este trabalho foram consultadas diferentes edições das três obras. O livro Cinco travessos data de 1956, enquanto a edição de Clarita da pá virada 
é aquela publicada pela editora Lacruce, de 2006. Em virtude das supressões encontradas na publicação da editora Lacruce, optou-se pela versão original de 
Clarita no colégio, publicada na década de 1940. 
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desfecho satisfatório para a protagonista. As traquinagens 
geralmente são seguidas de castigos ou sermões dos adultos. 
Como Lajolo e Zilberman (1993, p. 130) identifi cam, nas obras 
destinadas ao público infantil das décadas de 1940 e 1950, as 
crianças perdem sua vivacidade e humor nas histórias, sendo 
reprimidas pelos adultos. 

O livro Clarita da pá virada relata primordialmente a 
vida no campo, na qual a protagonista se mostra uma criança 
peralta. Nesta obra, Maria Clarice narra sua infância nas 
fazendas da família, apresentando seus familiares e as crianças 
que a acompanhavam em suas brincadeiras e confusões. A 
menina chegou a frequentar a escola, aprendendo elementos do 
catecismo, da leitura e da escrita, porém o ingresso defi nitivo 
no universo escolar se dá no fi nal do livro, quando Clarita 
toma o trem para Campinas, cidade do colégio que passará a 
frequentar.

Este deslocamento marcaria uma nova fase na vida de 
Clarita, deixando para trás a infância repleta de brincadeiras 
para dedicar-se aos estudos. O cenário primordial de Clarita 
no Colégio é o Colégio Progresso Campineiro, por vezes 
alternado pelo espaço rural, quando a menina passava as 
férias nas fazendas da família. A vida no colégio não se 
mostrava fácil, uma vez que Clarita precisava aprender a 
controlar seus impulsos e adequar-se às regras do internato. 
Seu comportamento acabou merecendo alguns castigos 
e muitas conversas com Dona Emília, que emerge como 
fi gura central no esforço de tornar Clarita uma menina mais 
obediente.

Por fi m, a obra Cinco travessos: amiguinhos de Jesus Hóstia 
se diferencia dos outros dois livros por se destinar a um público 
diferente: as mães de família. O livro reúne os apontamentos de 
Maria Clarice sobre a formação de seus fi lhos, narrando alguns 
acontecimentos considerados dignos de nota. Cinco travessos 
foi publicado, como a própria autora explica, “impelida por 
reiteradas instâncias de algumas amigas, religiosas de uma 
Santa Ordem” (1956, p. 5). Neste livro a autora se identifi ca 
apenas como “uma mãe brasileira”.

Cinco travessos assemelha-se a um manual destinado às 
mães com orientações para a formação de seus fi lhos. Este tipo 

de literatura não é uma novidade e possui elementos em comum 
com tratados educacionais como Emílio, de Rousseau, porém é 
inteiramente calcado na experiência da mãe de família com seus 
cinco fi lhos. Durante o século XVIII Louise d’Épinay publicou 
sua obra Conversations d’Émilie, na qual a avó dialoga com 
sua neta. Nestas conversações, a avó propõe uma formação 
feminina diferenciada, tornando a mulher mais independente 
e permitindo-lhe o acesso a conhecimentos diversos 
(BADINTER, 2003, p. 365). Esta base educacional auxiliaria 
a mulher a exercer seu papel materno e cuidar integralmente da 
educação de seus fi lhos. Lousie d’Épinay redigiu seus diálogos 
baseada em suas experiências como mãe e avó, que lhe dão 
mais propriedade para discutir o assunto, diferentemente da 
obra de Rousseau. 

Na obra, a “mãe brasileira” relata como buscou criar 
seus cinco fi lhos dentro dos preceitos da moral católica, 
estimulando-os a amarem Jesus e a realizarem sua Primeira 
Comunhão por volta dos cinco anos de idade. O cotidiano 
das crianças se mostra bem diferente daquele da infância 
de Clarita, uma vez que elas vivem na cidade e frequentam 
bastante a igreja, realizando comunhões diárias e pequenos 
sacrifícios para alcançarem algumas graças. Desde cedo os 
fi lhos de Maria Clarice deveriam incorporar as práticas do fi el 
católico.

O livro permite identifi car como Maria Clarice 
buscou formar seus fi lhos, baseando-se fortemente em sua 
experiência escolar, que primou pela formação religiosa. 
Estes apontamentos se mostram um registro valioso sobre o 
papel da mulher formada no Colégio Progresso Campineiro 
nas décadas iniciais do século XX. Mesmo sendo o registro 
de uma única mãe, o que não possibilita generalizações, 
ele auxilia a compreender o que o cotidiano do internato, 
permeado de práticas religiosas, suscitou em pelo menos uma 
de suas alunas. 

Todas as obras tratam sobre a infância, destinando-se a 
públicos diferentes. Em todas as obras, contudo, existe uma 
preocupação com a formação desta infância e o livro se mostra 
um recurso que poderia auxiliar mães e jovens leitores neste 
sentido.
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A Infância: período de formação

O enfoque dado à infância em cada uma das obras da 
trilogia é diferente, porém em todas fi ca evidente que este é um 
momento crucial para a formação do sujeito, no qual se modela 
seu caráter e sua conduta. A infância se apresenta nos livros 
como um momento da vida repleto de pureza, brincadeiras e 
também de travessuras. Caberia aos adultos zelar pela inocência 
das crianças, apontando a conduta adequada e impondo castigos 
e punições em alguns casos. 

A infância de Clarita foi vivenciada em diferentes espaços, 
com muitas crianças para brincar e muitos adultos para mimar 
e orientar suas ações. A autora relembra seus tempos de criança 
com saudades, edifi cando esta fase da vida. Reconhece, 
contudo, que foi uma criança geniosa:

Como vimos, meus leitorezinhos, Clarita é uma menina 
insuportável, carregadinha de defeitos. Clarita é egoísta, 
voluntariosa, orgulhosa, desobediente, teimosa, gulosa, 
provocante, briguenta, geniosa...
Por ora [sic], estão apenas em germe, esses defeitos de 
Clarita, mas, se não forem debelados, por mão fi rme 
de mestre experiente, transformar-se-ão, mais tarde, 
em vícios nefastos, talvez de tristes consequências para 
Clarita (...).
(VILLAC, 2006, p. 196).

A autora pinta um quadro negativo do caráter de Clarita, 
listando todos os seus defeitos, que poderiam prejudicá-la 
na vida adulta. A vida na fazenda, com muitos brinquedos e 
possibilidades de diversão ao ar livre, aliados aos mimos e 
cuidados da avó, tornaram Clarita uma menina ativa, disposta 
a experimentar novas sensações e até a provocar as pessoas ao 
seu redor:

Pois Clarita já está com 6 anos e tanto! Mas Clarita 
ainda não assentou bem. Tem vezes que ela cansa de 
brincar com os bonecos e vai descansar trepando nas 
árvores... mexendo no galinheiro... brigando com 
Nenete e Tonico [seus irmãos]... atormentando a 

mamãe... bulindo com o tio Almério, quando ele vai 
estudar na sala... pirraçando o tio Silfredo, que ainda 
faz balas de ovos... Meu Deus! Como Clarita é levada!
(Ibidem, p. 104).

As travessuras da protagonista também rendiam castigos, 
como fi car presa na dispensa ou no quarto, além de levar 
bofetadas do pai com uma escova dura em casos extremos. 
Estas medidas, segundo o livro Clarita da pá virada, pareciam 
não surtir efeito, e a solução encontrada foi a de matricular a 
menina no colégio. Com a vida de interna os pais esperavam 
que Clarita pudesse se tornar mais disciplinada. A autora relata 
sua passagem por uma escola quando completou sete anos de 
idade, frequentando-a por apenas três meses, recebendo então 
algumas aulas com uma preceptora. Até aquele momento 
Clarita tinha pouco contato com a religião. Tal realidade 
se alterou quando a menina passou a frequentar o Colégio 
Progresso e nele vivenciou um ambiente de religiosidade 
intensa. 

Situação bem diferente vivenciaram os fi lhos de Maria 
Clarice, “os amiguinhos de Jesus Hóstia”, que logo aprenderam 
sobre a religião e seus mistérios. 

Stelinha, Dulcinha e seus três irmãozinhos são criados 
à moda do Menino Jesus, isto é, à moda que o Menino 
Jesus gosta. Nunca foram a cinemas, nunca andam 
soltos pela rua, e não têm amiguinhos de visitar e 
pagar visitas.Brincam sempre entre si, e quando vem 
alguma coleguinha visitá-los, a Mamãe não tira os 
olhos deles. (...) “A criança sem inocência é como fl or 
sem perfume...” e, como a Mamãe quer ofertar, um 
dia, cinco odorantes fl ores ao Divino Jardineiro, então 
todos os seus cuidados, nesse sentido, não são demais. 
(1956, pp. 8-9). 

A mãe de Stelinha, Dulcinha, Zezinho, Pedrinho e 
Luizinho se mostrava zelosa com a formação das crianças, 
temendo pela perda de sua inocência. A tarefa de educar 
uma criança assemelhar-se-ia ao trabalho do jardineiro, que 
cultiva as plantas para delas obter fl ores perfumadas. Este 



“DIÁRIO DE UMA MÃE BRASILEIRA”: A OBRA DE MARIA CLARICE MARINHO VILLAC

701LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

tipo de comparação também pode ser encontrado nas obras de 
Froebel, que compara a o desenvolvimento da criança com o 
das sementes, procurando “a harmonização do homem com 
a natureza desde a mais tenra idade” (ARCE, 2002, p. 147). 
Para o educador alemão a família cristã seria a base da vida do 
indivíduo, cabendo à mãe o papel de formar os fi lhos dentro 
deste espírito religioso e harmonizador (ibidem, p. 125). 

A infância em Cinco travessos se coloca como uma fase 
da vida que carece de cuidados, na qual o sujeito é modelado 
em seu caráter e sua postura para tornar-se um adulto de bem. 
Nesta passagem a mãe se mostra bastante insegura diante de sua 
tarefa e acaba e se apoia na fé religiosa para ser bem-sucedida. 
Os receios sentidos pela autora se devem ao seu gênio, como 
ela procura esclarecer:

A Mamãe tem uma grande cruz... bem grande, no sentir 
da Mamãe. É o seu gênio... muito vivo, impulsivo 
e... impaciente. A Mamãe acha isso uma cruz, porque 
receia demais maledifi car seus fi lhinhos, dar-lhes maus 
exemplos, com os repentes que ela tem, sem querer, 
contra eles mesmos...
(Ibidem, p. 18)

As críticas ao próprio comportamento emergem primeiramente 
nesta obra, e que também são citadas nos livros seguintes da autora. 
Maria Clarice não deixava de assumir seus possíveis “defeitos” e 
estes se apresentavam como uma ameaça à formação dos fi lhos. 
Mesmo admitindo suas fraquezas, a autora procurava não se 
deixar dominar por elas, demonstrando um constante esforço em 
melhorar seu gênio e comportamento, inclusive na vida adulta. 

As duas meninas e os três meninos também eram travessos, 
como o título da publicação sugere, porém sua mãe buscava 
educá-los de uma forma muito diferente daquela como 
foi criada. Apesar de também recorrer a castigos, a autora 
procurava amenizar a vivacidade dos fi lhos lançando mão da 
religião. Se Clarita mal sabia sobre Deus e religião, Stelinha, 
Dulcinha, Zezinho, Pedrinho e Luizinho logo aprenderam a ter 
fé e a amarem ao Menino Jesus, comungando desde cedo. As 
cinco crianças fi zeram sua Primeira Comunhão por volta dos 

cinco e seis anos de idade, sendo sua mãe responsável pelas 
aulas de catecismo. 

Em Cinco travessos a atividade religiosa era intensa para 
as crianças, que acompanhavam a mãe na comunhão diária, 
nos momentos de oração e ao ouvirem histórias bíblicas e de 
santos. A autora registra que em diferentes acontecimentos 
procurava estimular os fi lhos a praticarem atividades de cunho 
religioso, levando-os à refl exão sobre seus atos. As crianças 
eram inclusive levadas a realizar pequenos sacrifícios para 
alcançar algumas graças:

Daí a pouquinho, a Dulcinha, o Zezinho e o Luizinho: – 
“Mamãe, eu não quero leite!” E a Mamãe implorando: 
– “Ah! Vamos fazer outro sacrifício, para Fulana 
alcançar esta graça, não custa nada beber o leite, num 
instantinho vocês bebem... (...) Não precisou mais 
nada, beberam logo o leite...
(1956, p. 50).

Os apontamentos do livro servem como testemunhos de 
que as crianças são capazes de compreender tais aspectos da fé. 
Inclusive quando existia a necessidade de castigar os fi lhos por 
alguma travessura cometida, as crianças deveriam ou fi car no 
quarto refl etindo sobre seus erros ou, num caso extremo, serem 
privados da comunhão diária. 

Chama a atenção na obra de Maria Clarice Marinho Villac o 
fato de uma menina travessa, que viveu no campo aos cuidados 
dos pais e avós, tornar-se uma mulher de imenso fervor 
religioso, a ponto de criar um ambiente familiar completamente 
voltado para tais práticas. A razão para esta mudança de postura 
pode ser identifi cada em seu último livro, Clarita no colégio. 
Para a autora, a experiência escolar se mostrou fundamental 
para alterar o comportamento de Clarita. O Colégio Progresso 
Campineiro é o cenário da última obra que compõe a trilogia.

O Colégio Progresso, apesar de nunca ter sido administrado 
por uma congregação religiosa, teve um projeto educacional 
calcado na religião católica e modelado por sua segunda 
diretora, Dona Emília de Paiva Meira. Dentro deste panorama 
cabe analisar a trajetória do colégio em suas primeiras décadas, 
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delineando melhor a instituição que se tornou o espaço de 
formação por excelência de Clarita, protagonista das memórias 
de Maria Clarice Marinho Villac.

A escola foi fundada em outubro de 1900 por um grupo 
de campineiros que se mostrava preocupado com a formação 
escolar de suas fi lhas, sobrinhas e afi lhadas. O grupo era 
composto por Orosimbo Maia, proprietário de terras e prefeito 
da cidade por três mandatos, Tenente Coronel Arthur Leite de 
Barros, Luis de Campos Salles, irmão mais novo do presidente 
Campos Salles, Tenente Coronel Antonio Álvaro de Souza 
Camargo e Doutor Joaquim Álvaro de Souza Camargo, que foi 
deputado estadual e federal. 

Todos os componentes do grupo possuíam recursos e 
infl uência política na cidade, o que lhes permitiu criar a escola 
para atender as suas necessidades. O colégio foi inaugurado 
em uma chácara e teve como primeira diretora Dona Anna von 
Maleszewska, professora austríaca formada pelas Universidades 
de Kiel, da Alemanha e Nancy, da França. 

Dona Anna permaneceu à frente da escola por dois anos, 
sendo substituída por Dona Emília de Paiva Meira, fi lha do 
conselheiro do império João Florentino Meira de Vasconcellos. 
Dona Emília descendia de uma elite, tendo frequentado o 
Colégio Progresso do Rio de Janeiro, destinado à educação 
feminina. O estabelecimento era dirigido por Miss Eleonor 
Leslie Hentz e oferecia um ensino diferenciado para o sexo 
feminino. 

Nesta instituição Dona Emília se formou normalista, 
levando consigo as ideias pedagógicas que adotaria no Colégio 
Progresso Campineiro. O colégio criado em Campinas visava 
oferecer às moças da elite um ensino diferenciado, que não 
tivesse vínculos com qualquer congregação religiosa. Apesar de 
não existir este vínculo, as práticas religiosas eram estimuladas 
na escola. 

Dona Emília de Paiva Meira modelou o projeto pedagógico 
do Colégio Progresso Campineiro e contribuiu para a sua 
consolidação na cidade. A escola tornou-se uma referência 
em educação feminina e sua diretora, por dedicar sua vida a 
esta obra educacional, era admirada pelas alunas, seus pais e 
também pelos religiosos da região.

Dona Emília Meira se tornou proprietária da instituição em 
1913, quando o grupo de fundadores se desfez e sua presença 
assegurou a circulação de religiosos e a realização de todas as 
práticas que compõem a vida do fi el católico. Estes religiosos 
apreciavam o trabalho da diretora, uma vez que formava as 
mulheres na fé católica, com a possibilidade de encontrar 
alunas com vocação religiosa. 

Até mesmo o prédio da escola ganhou um espaço reservado 
para estes cultos: a capela de São Luiz Gonzaga. Depois de ser 
inaugurado na Chácara Guanabara, o Colégio Progresso passou 
por outros endereços até ser instalado em um edifício próprio na 
Avenida Júlio de Mesquita - atual bairro do Cambuí - em 1917. 

A capela do Colégio Progresso era ampla, com entradas na 
frente e na lateral, vitrais na lateral externa e altar de mármore, 
confessionário e sacristia. As práticas realizadas naquele local 
eram reconhecidas pela Igreja, como qualquer celebração em 
outras igrejas e capelas. O espaço sagrado estava assegurado 
no colégio e devia ser frequentado por professoras, alunas e 
funcionários.

Este é o espaço que marca a narrativa de Clarita no colégio, 
do qual a autora guardaria boas lembranças de sua infância. 
Personagem signifi cativa neste livro é Dona Emília, a única 
personagem que tem seu nome verdadeiro registrado, enquanto 
o nome das demais professoras foi alterado na obra. A diretora 
exerceu grande infl uência sobre Clarita, exortando-a a controlar 
seu gênio. Em diversos momentos Dona Emília recorreu aos 
castigos para auxiliar a aluna a refl etir sobre seus erros, o que 
nem sempre tornava a vida escolar muito amena:

(...) enquanto Leontina calmamente dava a lição, 
Clarita, Mimi e Sada lá no fundo da classe começaram 
a balançar-se no banco. Balança que balança, balança 
que balança, quando, de repente, dão um balanço mais 
forte e... ai! O banco virou p’ra trás e elas foram parar 
de pernas para o ar!
Agora então estão de castigo durante todo o recreio do 
almoço.
(...) Mas quem mandou fazerem folia na hora da aula, 
não é? Na aula é para estudar e não para brincar. 
(Ibidem, p. 20).
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A prosa amena relata um acontecimento da escola que não 
teve um desfecho satisfatório para Clarita. A autora reconhece 
que o castigo foi merecido para o grupo de alunas que 
atrapalhava a aula de geografi a. Além disso, observa-se que o 
texto procura instruir não também o pequeno leitor, que deveria 
saber se portar na escola. 

Ao longo de Clarita no colégio são narrados vários 
momentos em que a menina era chamada para conversar com 
a diretora e repensar seus atos, além de receber algum castigo 
por ter se comportado de forma inadequada. Tal postura se 
justifi cava pelo gênio da aluna, que seria muito vivo, levando-a 
a cometer deslizes. 

E Clarita sossega um pouco... para de novo recomeçar. É 
que ela se esquece, coitada! Questão de temperamento. 
Como tem um gênio vivo, expansivo demais, transborda 
sem querer, sem refl etir, e, quando viu, já fez, já tomou 
pito e já está de castigo. (...)
Mas aos poucos, se Deus quiser, Clarita se modifi cará, 
assim o espera pacientemente D. Emília. Oh! Como 
Dona Emília é boa! É severa, não dá confi ança às 
meninas, mas é justa, paciente, delicada, não grita 
nunca com ninguém.
(Ibidem, pp. 61-62).

O trabalho da diretora e a orientação religiosa auxiliavam 
Clarita a se portar melhor. Além de Dona Emília havia também 
outras professoras que aconselhavam Clarita. Dona Amandina 
foi uma professora que marcou a trajetória da menina pelo 
colégio, sendo sua conselheira quando a aluna decidiu ingressar 
na Pia União das Filhas de Maria. A Pia União foi apenas uma 
das associações religiosas criadas no Colégio Progresso e um dos 
requisitos para tomar parte nela era o bom comportamento. Deste 
grupo podiam participar apenas as meninas mais virtuosas e 
obedientes, dignas de receberem a fi ta azul de associadas. Neste 
sentido, Clarita precisou esforçar-se, com a ajuda da diretora e de 
sua conselheira, para poder ingressar na Pia União. 

A religiosidade intensa vivenciada no colégio é um dos 
fatores identifi cados pela autora para ser uma aluna mais 
contida. Diversas práticas ali realizadas foram relatadas de 

forma minuciosa, exaltando a grandiosidade de certos eventos, 
como a Primeira Comunhão e a Crisma. 

A Primeira Comunhão de Clarita aconteceu logo depois 
do retiro espiritual, momento em que as alunas comungantes 
não podiam falar. A missa era rezada intercalada por cantos 
e o padre dirigia algumas palavras às comungantes antes de 
distribuir as hóstias. A autora de Clarita no Colégio descreve 
este momento como “o Grande Dia, dia mais feliz, o mais cheio 
e alegre de inocentes emoções” (Ibidem, p. 32). 

 Os retiros espirituais compunham outra ocasião 
importante do calendário religioso, para os quais a Diocese 
indicava diferentes padres. No livro Clarita no Colégio, a autora 
relata que havia retiros para as alunas, para as Filhas de Maria 
e para “mães e senhoras casadas”. Nestes momentos, alunas e 
mulheres dedicavam cerca de três dias ao seu aperfeiçoamento 
espiritual, ouvindo as pregações dos padres e meditando sobre 
suas ações. 

 A refl exão sobre os próprios atos servia como estratégia 
pedagógica da qual a diretora do colégio se utilizava em casos de 
desobediência às regras. A protagonista de Clarita no Colégio, 
por exemplo, precisou fi car sentada no escritório de Dona 
Emília diversas vezes para refl etir sobre seu comportamento 
(VIOLETA MARIA, sem data, p. 27-28). Segundo a autora, 
esse tipo de punição a teria auxiliado a reconhecer seus erros. 
No livro Cinco travessos a autora descreve o uso deste recurso 
para fazer seus fi lhos revelarem a verdade sobre travessuras 
cometidas, da mesma forma como vivenciou e aprendeu na 
escola.

Durante o último ano escolar Dona Emília ainda se reunia 
com as formandas para aconselhá-las e orientá-las sobre sua 
vocação, que podia ser a de mulher casada, a de religiosa, ou a 
de solteira no mundo. 

A despedida e os conselhos fi nais são lembrados com 
saudades:

Por último, Dona Emília! E Clarita se entretém, uns 
momentos ainda, com a querida e paciente diretora, 
que lhe dá os derradeiros conselhos... Nessa expansão 
amiga, entre outras coisas, Dona Emília diz-lhe que 
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ela foi uma das meninas mais levadas que passaram 
pelo colégio... O que valia em Clarita, nesses árduos 
anos de formação, dando esperanças de um feliz êxito 
na sua boa educação, eram a sua franqueza, retidão e 
docilidade.   
(ibidem, p. 207)

O espaço escolar se mostrou um lugar importante para a 
formação de Clarita, conforme a narrativa de Maria Clarice, 
marcada pelo tom nostálgico. A autora enfatiza o aspecto 
religioso, que também é evidenciado nas anotações sobre 
os próprios fi lhos. A formação da mulher católica iniciada e 
reforçada no Colégio Progresso foi mantida durante toda a vida 
adulta de Maria Clarice, que procurou educar seus fi lhos na 
mesma fé e na mesma postura contrita e obediente. Se Maria 
Clarice teve uma intensa vivência religiosa na escola, seus 
fi lhos a tiveram no próprio lar, fi cando a formação escolar em 
segundo plano, ao menos na obra Cinco travessos.  

A obra de Maria Clarice Marinho Villac oferece 
apontamentos importantes sobre a trajetória de vida de uma 
mulher da elite que pôde frequentar a escola. A infl uência da 
vida escolar sobre a jovem é notável, fornecendo elementos 
para a educação de seus próprios fi lhos. À época em que a 
autora estudou no Colégio Progresso, a educação escolar para 
o sexo feminino era pouco usual e na vida de Maria Clarice 
representou uma mudança em sua postura e comportamento. 

 A infância retratada por Maria Clarice traz muitas 
alegrias, travessuras e também tristezas, porém a formação da 
criança carece da orientação adulta para ser dirigida para o bem. 
A escola e a família são os espaços privilegiados para assegurar 
esta formação, que têm a religião como elemento moralizador 
das crianças. 

O registro destas vivências é precioso, por ser o único que 
permite identifi car o quanto a experiência escolar proporcionada 
pelo Colégio Progresso Campineiro poderia infl uenciar, 
posteriormente, uma mãe. O projeto educacional idealizado por 
Dona Emília de Paiva Meira para o colégio atingiu seu objetivo 
com Maria Clarice, que incorporou todas as práticas católicas 
e procurou ensiná-las aos seus fi lhos, fazendo-os frequentarem 

os mesmos rituais que ela presenciou na escola. O alcance da 
educação escolar emerge em Clarita no colégio, modelando a 
conduta da protagonista e inspirando-a na formação dos fi lhos 
relatada em Cinco travessos. 

Maria Clarice relembra seu passado entremeando a 
narrativa com um tom nostálgico, colocando a infância como 
um período de alegrias e livre de preocupações, apesar das 
situações de tensão e tristeza vivenciadas quando criança 
com o falecimento dos avós e da mãe. O saudosismo ao 
passado torna a leitura agradável e fl uída, sendo um recurso 
que Maria Clarice aprendeu e aperfeiçoou em seus anos 
escolares. 

 Em todos os livros observa-se a preocupação da autora em 
adequar o texto ao público a quem se dirige, procurando oferecer 
uma leitura agradável e instrutiva. As memórias da autora se 
mostram exemplares, e deveriam auxiliar na formação dos jovens 
que tivessem contato com os livros de Clarita. Neste sentido, além 
de tratar do espaço escolar e da educação feminina, as obras que 
têm Clarita como protagonista também são educativas. 

A obra de Maria Clarice Marinho Villac se abre para 
diversas possibilidades de pesquisa e investigação. Trata-se 
de um conjunto de livros que fornece muitos elementos para 
a compreensão da condição feminina do início do século XX, 
desde a sua infância, passando pela escola, até a vida adulta. 
O presente trabalho apenas inicia algumas refl exões em torno 
desta obra, abrindo-se para novas perspectivas e diálogos.  
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Resumo
 
Este Artigo tem por objetivo analisar a concepção de 

linguagem de professoras alfabetizadoras, a partir de cenas 
de sala de aula que demonstram o ensino do ato de ler. Para a 
efetivação do objetivo proposto foi realizada uma pesquisa em 
educação do tipo etnográfi ca com duas professoras do 2º ano do 
Ensino Fundamental de uma escola da Rede Municipal localizada 
na cidade de São Luís no Estado do Maranhão, cujo principal 
instrumento de geração de dados foi a observação participante. 
Além disso, me orientei pela análise microgenética com o objetivo 
de centrar o olhar para o aspecto particular da situação com 
atenção às “pistas” signifi cativas para extrair dados. Autores como 
Mikhail Bakhtin (1995, 2003) e estudiosos da área da leitura, 
Josette Jolibert (1994), Élie Bajard (2007), dentre outros, foram 
considerados nucleares para apreender o signifi cado atribuído 
pelos sujeitos ao ensino do ato de ler. As conclusões revelam que a 
concepção de linguagem do professor infl ui no direcionamento da 
sua prática, determinando o modo de ensinar a ler. 

 
Palavras-chave

Alfabetização; leitura; concepção de linguagem.

Abstract

This article aims to analyze literacy teachers’ conception 
of language from the classroom scenes that demonstrate 
the teaching of the act of reading. For the realization of 
the objective was carried out research in education like 
ethnography with two teachers in the 2nd year of elementary 
school a school of the Municipal located in the city of Sao 
Luis in Maranhão State, whose main instrument for data 
generation was participant observation. Also, I was guided 
by microgenetic analysis in order to focus our gaze to the 
particular aspect of the situation with attention to the “clues” 
to extract meaningful data. Authors such as Mikhail Bakhtin 
(1995, 2003) and scholars in the fi eld of reading, Josette 
Jolibert (1994), Elie Bajard (2007), among others, were 
considered core to grasp the meaning assigned by the subjects 
to teaching the act of reading. The fi ndings reveal that the 
design language of the teacher infl uences the direction of your 
practice, determining how to teach reading.
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Literacy; reading; conception of language.
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Introdução

No contato mais próximo com o ambiente escolar, 
mais especifi camente com professoras do 2º ano do Ensino 
Fundamental, tenho observado que o ensinar a ler tem sido 
considerado como o grande desafi o a ser superado durante o 
ano letivo tornando-se, na maioria das vezes, algo frustrante, 
devido ao fato de muitas crianças não alcançarem o objetivo 
desejado pela escola: o domínio da leitura.

De acordo com pesquisas voltadas para o ensino e a 
aprendizagem do ato de ler (JOLIBERT, 1994; BAJARD, 
2007; FOUCAMBERT, 1998; SMITH, 1999), percebe-
se que essa realidade tem sido comum em muitas outras 
localidades e que, apesar de todas as experiências divulgadas, 
originadas destas pesquisas e de muitos outros estudos, o 
mundo ocidental segue enfrentando problemas nessa área 
o que, de certa forma, tem contribuído signifi cativamente 
para que muitos alunos terminem a sua escolarização sem se 
constituírem leitores.

Discutir sobre o ensino da leitura me remete ao diálogo 
com Bakhtin (1995, 2003) que, embora não analise o processo 
da leitura, contribui signifi cativamente para se pensar o 
assunto na atualidade, por apresentar conceitos-chave para a 
sua compreensão, dentre os quais destaco o dialogismo, modo 
pelo qual funciona a linguagem, propiciando a interação 
entre os sujeitos histórica e socialmente constituídos. 
Segundo Bakhtin (1995), a dialogia é a orientação da 
palavra ao outro, logo a leitura precisa ser apresentada 
em sala de aula a partir dessa perspectiva, ou seja, a partir 
do contato com enunciações concretas que, segundo este 
teórico, somente são possíveis de serem criadas por meio 
dos gêneros discursivos.

No entanto, muitas vezes, nesse ensino, contempla-se 
apenas o aspecto da sinalidade e da oralidade, o que acaba 
por prejudicar a formação de leitores e, assim, as crianças não 
são incentivadas a buscar informações, a antecipar, levantar 
hipóteses, mobilizar seus saberes linguísticos e os saberes do 
mundo por não ser levado em consideração o para quê, para 
quem, onde, como e por quê se ler. 

Ao analisar a concepção de linguagem de duas professoras 
alfabetizadoras e a sua infl uência no ensino do ato de ler, discuto 
a importância de se afastar da criança o uso da palavra como 
sinal e aproximá-la da palavra como signo para que, desde o 
início da escolaridade, ela possa experienciá-la como discurso, 
como enunciação.

A proximidade com o contexto escolar foi norteado pelos 
pressupostos da pesquisa em educação do tipo etnográfi ca 
(ANDRÉ, 2005; GRAUE; WALSH, 2003) que se constitui uma 
das dimensões-chave deste tipo de pesquisa, pois é impossível 
registrar e interpretar dados sem estar face a face com os sujeitos 
envolvidos.  Neste sentido, através da pesquisa etnográfi ca, o 
pesquisador tem a oportunidade de interagir com a situação de 
pesquisa, o contexto situado.

Adentrar no campo de pesquisa e lançar o olhar sobre ele 
exigiu o uso da observação participante como instrumento 
de geração de dados, uma vez que precisava registrar a 
descrição de situações diversas, fala das professoras e das 
crianças, tempo de duração de atividades, representação de 
ambientes, entre outros. Os dados gerados das observações 
foram organizados na forma de cenas, tendo como referência 
o trabalho de Abaurre (1997), para melhor situar o leitor 
acerca das situações de leitura vivenciadas em sala de aula 
pelas professoras e seus alunos. 

As cenas são compreendidas como um recorte metodológico 
resultante de fragmentos, que são parte de um processo mais 
amplo, orientadas pelo olhar investigativo da pesquisadora 
na busca de compreender a concepção de linguagem das 
professoras e a sua infl uência no ensino do ato de ler. Neste 
sentido, apresento no desenvolvimento do texto quatro cenas, 
duas em cada turma, as quais serão identifi cadas no texto como 
Turma da Professora 1 e Turma da Professora 2.

No intuito de responder ao objetivo proposto neste Artigo, 
discuto, inicialmente, a leitura como uma forma de linguagem 
que as crianças precisam se apropriar, dando ênfase a sua 
natureza dialógica e, na sequência, descrevo e analiso cenas 
que demonstram a concepção de linguagem das professoras 
alfabetizadoras e como esta concepção interfere no processo 
de ensinar a ler.
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1. A leitura e a sua natureza dialógica

Todos os diversos campos da atividade humana 
estão ligados ao uso da linguagem. Compreende-se 
perfeitamente que o caráter e as formas desse uso sejam 
tão multiformes quanto os campos da atividade humana 
[...]. (BAKHTIN, 2003, p. 261).

     
Esse apontamento de Bakhtin (2003) confi rma a posição 

de autores como Brait (2003, 2007), Faraco e Castro (2010) 
e Fiorin (2008), estudiosos da teoria desse autor, que afi rmam 
ser a linguagem o centro das suas investigações, uma vez que o 
acesso à realidade é sempre mediado pela linguagem, o que quer 
dizer que “o real apresenta-se para nós sempre semioticamente, 
ou seja, linguisticamente.” (FIORIN, 2008, p.19).

Por dispensar à linguagem um papel central em sua teoria, 
me pergunto, o que é a linguagem para Bakhtin, pergunta 
também elaborada por ele ao iniciar o capítulo 4 da sua obra 
Marxismo e Filosofi a da Linguagem. Neste capítulo, à medida 
que situa as orientações do pensamento fi losófi co linguístico, 
levantando críticas as duas principais teorias linguisticas em 
curso no seu tempo, esse autor vai dando pistas para essa 
resposta, embora afi rme que “[...] não se trata, evidentemente, 
de formular perfeitas defi nições deste conceito de base.” 
(BAKHTIN, 1995, p.69). Assim, logo nas primeiras linhas do 
capítulo em questão, Bakhtin (1995, p.70-71) afi rma: 

Para observar o fenômeno da linguagem é preciso 
situar os sujeitos – emissor e receptor do som -, bem 
como o próprio som, no meio social. Com efeito, 
é indispensável que o locutor e o ouvinte pertençam 
a mesma comunidade linguística, a uma sociedade 
claramente organizada. E mais, é indispensável que 
estes dois indivíduos estejam integrados na unicidade 
da situação social imediata, quer dizer, que tenham 
uma relação de pessoa para pessoa sobre um terreno 
bem defi nido. É apenas sobre este terreno preciso que 
a troca linguística se torna possível; um terreno de 
acordo ocasional não se presta a isso, mesmo que haja 
comunhão de espírito. Portanto, a unicidade do meio 

social e a do contexto social imediato são condições 
absolutamente indispensáveis para que o complexo 
físico-psíquico-fi siológico que defi nimos possa tornar-
se um fato de linguagem. Dois organismos biológicos, 
postos em presença puramente natural, não produzirão 
um ato de fala.

             
A partir desse apontamento de Bakhtin (1995), é possível 

afi rmar que o autor concebe a linguagem como uma forma 
de interação humana, por articular as relações que o homem 
estabelece com o outro e com o mundo, logo, somente 
construída nas relações sociais. Nesse sentido, como discorre 
Brait (2007), Bakhtin (1995) vê a linguagem como “[...] 
construção e produção de sentidos, necessariamente apoiada nas 
relações discursivas empreendidas por sujeitos historicamente 
situados.” (BRAIT, 2007, p.173).

Por esse motivo, o referido autor concebe o dialogismo 
como o princípio constitutivo da linguagem, conceito este que, 
segundo Brait (2003, p.11) “[...] desempenha papel fundamental 
no conjunto das obras de Mikhail Bakhtin, funcionando como 
célula geradora dos diversos aspectos que singularizam e 
mantém vivo o pensamento desse produtivo teórico.” De 
acordo com Faraco e Castro (2010), ao dar ênfase à linguagem 
e ao seu princípio dialógico, Bakhtin lança o olhar para a 
relação existente entre o ser humano, a sociedade e a linguagem 
e, assim, ao refl etir “[...] sobre como é a nossa relação efetiva 
com a linguagem, ele, indiretamente, nos indica como se dá 
o aprendizado linguístico.” (FARACO; CASTRO, 2010, p.5).  

Desse modo, Bakhtin (1995) vai de encontro com o 
pensamento de Saussure, quando este afi rma que “A linguagem 
não pode ser o ponto de partida de uma análise linguística.” 
(BAKHTIN, 1995, p.85), mas, ao contrário, é preciso estudar 
a língua que se apresenta, ao indivíduo “[...] como um sistema 
de normas rígidas e imutáveis.” (BAKHTIN, 1995, p.90), o que 
quer dizer que:

A enunciação como um todo não existe para a linguística. 
Consequentemente, apenas subsistem os elementos do 
sistema, isto é, as formas linguísticas isoladas. Somente 
elas podem suportar o choque da história.
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Assim, a história da língua torna-se a história das formas 
linguísticas separadas (a fonética, a morfologia, etc.) 
que se desenvolvem independentemente do sistema 
como um todo e sem qualquer referência à enunciação 
concreta. (BAKHTIN, 1995, p.105).

Vale ressaltar, conforme Fiorin (2008), que Bakhtin (1995) 
ao levantar críticas ao pensamento de Saussure não nega a 
existência da língua nem condena seu estudo,

Ao contrário, considera-o necessário para compreender 
as unidades da língua. No entanto, ele mostra que a 
fonologia, a morfologia ou a sintaxe não explicam o 
funcionamento real da linguagem. Por isso, propõe a 
criação da translinguística, que teria como objeto o 
estudo dos enunciados, o que signifi ca dizer o exame 
das relações dialógicas entre eles, dados que são 
necessariamente dialógicos. (FIORIN, 2008, p.20).    

Por isso, Bakhtin (1995, p.127) ao conceituar língua 
como “Um processo de evolução ininterrupto, que se realiza 
através da interação verbal social dos locutores” afi rma que 
a verdadeira substância da língua não é um sistema de signos 
arbitrários e convencionais, mas é o fenômeno social da 
interação verbal, através da enunciação, que constitui a sua 
realidade fundamental. Portanto, afi rma, ainda, que o processo 
de assimilação da língua materna pela criança “[...] é um 
processo de integração progressiva da comunicação verbal. 
À medida que essa integração se realiza, sua consciência é 
formada e adquire seu conteúdo.” (BAKHTIN, 1995, p.108).

Faraco e Castro (2010) ao buscarem em Bakhtin (1995) 
o auxílio para pensar o ensino da língua materna, apontam 
que ao destacar a interação verbal esse autor sinaliza que a 
atitude do professor de linguagem é “[...] privilegiar não só o 
contato frequente do nosso aluno com a leitura e a produção 
de textos, como também fazer dessa leitura e dessa produção 
uma relação linguística viva.” (FARACO; CASTRO, 2010, 
p.4).  Nessa perspectiva, Fiorin (2008) conclui que para 
Bakhtin (1995) “[...] todo enunciado é dialógico. Portanto, o 
dialogismo é o modo de funcionamento real da liguagem, é o 

princípio constitutivo do enunciado.” (FIORIN, 2008, p.24) e 
desconsiderar esse aspecto é apagar a ligação que existe entre 
a linguagem e a vida.

Se todas as atividades humanas estão, de fato, ligadas ao 
uso da linguagem, como afi rma Bakhtin (2003), direciono o 
olhar para a escola, local onde indiscutivelmente a linguagem 
verbal, oral e, especialmente, a escrita, é objeto por excelência 
de expressão de professores e alunos e, que, conforme sua 
veiculação por aqueles que ensinam, tem o poder de afastar ou 
aproximar os alunos da leitura e da escrita.

Para Leontiev (1978, p.172), através da linguagem 
conseguimos garantir a transmissão “[...] da experiência da 
prática sócio-histórica da humanidade; por consequência, é 
um meio de comunicação, a condição da apropriação pelos 
indivíduos desta experiência e a forma da sua existência na 
consciência.” (LEONTIEV, 1978, p.172). Assim, a apropriação 
social da linguagem é essencial para o desenvolvimento da 
história, bem como condição necessária para o desenvolvimento 
humano à medida que ela exerce o papel de organizar e fazer 
desenvolver os processos mentais.

Nessa perspectiva, discutir o ensino-aprendizagem da 
leitura, no início do Ensino Fundamental, é concebê-la como 
uma forma de linguagem de que as crianças precisam se 
apropriar, e, que, segundo Luria (2001), contribui enormemente 
para expandir os poderes do homem no mundo social. Crianças 
que vivem em um meio urbano estão constantemente expostas 
à escrita, visto que na nossa sociedade, o mundo da cultura 
é, em sua maior parte, escrito. Ainda que em suas casas isso 
não aconteça de forma efetiva, o seu entorno lhe possibilita 
o contato direto com a escrita nas suas mais diversas formas 
e suportes. Bajard (2007, p.105) aprofunda essa discussão 
quando afi rma:

Consideramos que o primeiro movimento em direção 
à escrita se realiza através de um ato de recepção. De 
fato, a criança é entronizada desde seu nascimento 
em um mundo letrado, assim como é lançada numa 
comunidade linguística usuária de determinada língua. 
O recém-nascido não escolhe sua cultura, letrada ou 
oral, nem a língua portuguesa que a veicula. 
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E acrescenta ainda:

Uma cultura marcada pela escrita possui características 
tão peculiares, que mesmo os analfabetos se submetem 
às peculiaridades do seu funcionamento. A criança 
não alfabetizada já participa da cultura escrita quando 
obedece ao ritmo das atividades da mãe, comandado 
pela hora lida no relógio. O hábito de escrever na agenda 
o horário dos encontros, por exemplo, transforma as 
relações com os outros. (BAJARD, 2007, p.111).    

Entretanto, apenas essa experiência com a escrita, 
propiciada pela sociedade letrada, não é sufi ciente para que cada 
ser humano tenha necessariamente conhecimentos específi cos 
sobre ela. É preciso, portanto, que a criança não somente esteja 
exposta, mas faça uso constante. De acordo com Bajard (2007, 
p.105):

É imprescindível – desde as primeiras descobertas 
feitas por meio do dédalo dos níveis da língua escrita 
– convidar a criança a escrever [...] sem esperar 
qualquer domínio como pré-requisito. É apenas através 
da produção de texto que se realiza plenamente a 
apropriação da língua escrita. Saber ler é uma riqueza, 
saber escrever é um poder. A necessidade de escrever é 
um ato de apropriação da cultura em geral e da língua 
escrita em particular, pelo qual a criança reinveste suas 
descobertas.    

    
É nesse momento que é enfatizado o papel intencional 

da educação no processo de ensinar e aprender a ler. Assim, 
a criança como membro de uma sociedade de cultura escrita 
precisa ser introduzida nesse mundo da leitura, considerado 
novo ou mesmo “diferente” por não possuir o domínio 
convencional, o que implica criar na escola oportunidades de 
experiências diversifi cadas com a leitura, ou seja, situações em 
que de fato a criança use a leitura para o fi m verdadeiro para a 
qual foi criada.  

Para isso, o ensino da leitura, bem como o da fala, precisa 
ser rico de signifi cados para quem aprende, visto que “A palavra 

desprovida de signifi cado não é palavra, é um som vazio. 
Logo, o signifi cado é um traço constitutivo indispensável da 
palavra. É a própria palavra vista no seu signifi cado interior” 
(VYGOTSKI, 2001, p. 398). Vale ressaltar que o signifi cado da 
palavra no processo inicial do aprendizado da leitura somente 
pode ser gerado quando partilhado em comunicação permanente 
com outras pessoas, ou seja, essa signifi cação ocorre no plano 
interpsíquico, pois

  
O signo se cria entre indivíduos, no meio social; é 
portanto, indispensável que o objeto adquira uma 
signifi cação interindividual somente então é que ele 
poderá ocasionar à formação de um signo. Em outras 
palavras, não pode entrar no domínio da ideologia, 
tomar forma e aí deitar raízes senão aquilo que adquiriu 
um valor social. (BAKHTIN, 1995, p.45).

Essa afi rmação de Bakhtin (1995) remete ao signifi cado 
do entorno, enfatizado por Vygotski (1935), para que a criança 
domine o ato de ler, pois para este autor a criança não cria a sua 
própria linguagem, pelo contrário, quando ela nasce já encontra 
as palavras feitas, fi xadas nas coisas, no entanto, para que possa 
se apropriar de tais palavras precisa penetrar “[...] na corrente 
da comunicação verbal, ou melhor, somente quando mergulha 
nessa corrente é que sua consciência desperta e começa operar.” 
(BAKHTIN, 1995, p. 108). Assim, o papel do professor é 
fundamental no processo de ensinar a ler, pois será ele um dos 
grandes responsáveis para que a criança penetre no mundo da 
leitura ou, melhor ainda, crie situações para que ela perceba a 
necessidade de ler. 

Além disso, como esclarece Mello (2003), apoiada 
nos estudos da Teoria Histórico-Cultural, são as condições 
concretas de vida e educação vivenciadas pelas crianças 
que as levam a sentir interesse, necessidade por atividades 
humanizadoras. Assim, o ato de ler como uma atividade 
humanizadora é extremamente necessário para que a criança 
descubra o mundo a sua volta e consiga se movimentar neste 
espaço, tendo no professor a fi gura chave para interferir de 
forma intencional, através do processo de ensino. Somente 
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assim, o aluno poderá se desenvolver cada vez mais neste 
aprendizado. 

Diante de tais considerações convém questionar se o ensino 
do ato de ler na escola tem se confi gurado como uma atividade 
humanizadora. Entendo que isso somente é possível quando:

[...] desde o início, se coloca em prática atitudes do ato 
de ler que indiquem para a criança a intenção clara de 
que ler é a ação de atribuir sentido por meio de sinais 
gráfi cos, em situações elaboradas pela cultura humana. 
Essas atitudes, constituintes do entorno, são vitais para a 
formação do leitor e são desenvolvidas com os gêneros 
enunciativos porque são as relações culturais que 
orientam os modos de ler. Quero entender que ensinar 
o sistema linguístico não é ensinar a ler; ensinar a ler 
é ensinar as próprias práticas sociais e culturais que 
exigem o domínio desse sistema. (ARENA, 2008, p. 5).

Pensar o ensino da leitura a partir da perspectiva apontada 
vai depender do conceito do professor do que seria o ato de ler 
e, consequentemente, da sua concepção de linguagem, ponto 
alvo do próximo tópico.

2. O processo de ensinar a ler como resultado da 
concepção de linguagem de professoras alfabetizadoras

Como forma de aprofundar a discussão iniciada no tópico 
anterior, apresento ao longo do texto o recorte de cenas, 
resultado da observação participante nas Turmas da Professora 
1 e da Professora 2. Portanto, inicio apresentando a cena abaixo:

No primeiro contato com a Turma da Professora 1, sem 
que mesmo perguntasse, ela me identifi ca rapidamente 
cada criança, bem como informa o seu nível de leitura: 
os que chegaram lendo, os que aprenderam a ler na 
escola, os que ainda não liam (a grande maioria da 
sala), segundo o seu critério de avaliação. Após esse 
momento de identifi cação, solicita às crianças que tirem 
o caderno de Português para copiar uma atividade. 
Explica-me que esta tarefa seria para realização de 
leitura e assim eu obteria informações sobre o seu 

domínio pelas crianças. Depois disso, começa a copiar, 
sem o auxílio de nenhum suporte, a lista de frases 
numerando-as:
1) O sol brilha no céu.
2) O macaco come banana.
3) Mamãe é um amor.
4) O sapato rasgou.
5) Vovó preparou o chá.
6) Eu fui à feira.
7) A sacola é fl orida.
8) Eu já sei ler.
9) Gosto de sorvete.
10) A caneta é azul.
À medida que a professora escreve com letra legível, de 
costas para as crianças, observo a aluna G. sentada em 
uma das cadeiras da frente, e que já possui o domínio 
do signo linguístico, oralizar a atividade escrita no 
quadro e balbuciar: “Eu não entendi”, repetindo por 
várias vezes essa expressão. Aproveito que a professora 
está copiando, me aproximo da criança e pergunto-lhe 
o que está falando e ela novamente repete “Eu não 
entendi”. Indago sobre o que não está entendendo, 
ela sorri e, talvez, por ainda não se sentir segura com 
a minha presença, não responde. Esta criança é a 
primeira que termina de copiar, não solicitando durante 
a realização da atividade, por nenhum momento, 
a ajuda da professora. Após terminar de escrever e 
esperar alguns minutos para que as crianças também 
concluam, a professora explica como será realizada 
a tarefa: entrega um pincel de quadro para a primeira 
criança da fi la à direita e solicita à Turma que passe o 
pincel de mão em mão ao som de uma música junina, 
cuja letra está registrada numa folha de papel presa no 
quadro, trabalhada na aula anterior. Em determinado 
momento da melodia, a professora para a música, 
a criança que está com o pincel na mão dirige-se 
para frente do quadro e pronuncia uma das frases, 
escolhida aleatoriamente pela professora. As crianças 
que repetem a tarefa são tanto aquelas que conseguem 
pronunciar as frases, como as que ainda não conseguem 
fazê-lo. Para estas últimas a professora pergunta-lhes 
o nome das letras das palavras e para outras, pergunta 
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como faz a junção de letras. Todas as crianças que vão 
à frente recebem palmas e mesmo àquelas que não 
conseguem pronunciar as palavras, ela diz: “Vamos, 
você consegue!” (Observação, 03.06.2009).

Durante o período de observação participante, percebi que 
nessa Turma essa forma de ensinar geralmente se repetia, ou 
seja, a professora buscava sempre usar de artifícios como o 
apresentado, passar o pincel de mão em mão acompanhado da 
cantiga de uma música, bem como outros, para tentar envolver 
as crianças na realização da atividade. Sua justifi cativa para 
esse fazer, segundo ela, era o fato de acreditar que “criança 
gosta de brincar e de ser desafi ada e se usamos isso para que 
elas aprendam, teremos bons resultados, porque elas fi cam mais 
motivadas para aprender”. 

Essa afi rmação da professora me leva a concluir que, para 
ela, apenas as frases registradas no quadro não eram sufi cientes 
para que as crianças se interessassem pela atividade ou 
sentissem necessidade de ler, por isso era preciso agregar um 
aspecto motivador, desvinculado do seu propósito real. Assim, 
necessário se faz levantar o seguinte questionamento: Por que 
isso acontecia?

A resposta para tal pergunta está em perceber a própria 
concepção de linguagem aí posta, porque é preciso considerar 
que a prática do ensino do ato de ler apontada está subsidiada por 
uma maneira de compreender a linguagem, embora percebesse 
que a professora não era consciente deste fato. Tendo como 
referência a concepção bakhtiniana de linguagem, evidencia-
se que as frases em destaque ou a própria situação de ensino 
nada diziam às crianças, não tinham o poder de comunicação, 
de interação e interlocução, logo, não podiam chamar a sua 
atenção.

Para Bakhtin (1995) a língua, por ser criação da sociedade, 
tem a função de ser dialógica por natureza, já que o diálogo 
constitui para o autor uma das mais importantes formas da 
interação verbal, porém, chama a atenção para o fato de se 
compreender diálogo como qualquer tipo de comunicação e não 
somente como aquela realizada entre duas pessoas colocadas 
face a face. Percebo, assim, que muito do que se compreende na 

escola como linguagem não leva em consideração este aspecto; 
no caso específi co da leitura, especialmente para crianças em 
início de escolaridade, parece que a comunicação não precisa 
existir, não é importante neste exato momento, por isso não 
é necessário que o ato de ler seja aprendido de forma viva e 
dinâmica.

Se a leitura, como forma de linguagem, serve para que o 
homem no seu dia a dia possa satisfazer as suas necessidades 
enunciativas concretas, na escola ela aparece, assim como a 
composição escrita, como uma das mais importantes formas de 
comunicação, visto que a escola respira a cultura escrita, além 
disso, é por meio da leitura que a criança terá contato e poderá 
conhecer os diferentes conteúdos escolares. Bakhtin (1995, 
p.123) acentua a importância dessa linguagem ao afi rmar:

[...] O ato da fala impresso, constitui igualmente um 
elemento de comunicação verbal. Ele é objeto de 
discussões ativas sob forma de diálogo e, além disso, 
é feito para ser apreendido de maneira ativa, para ser 
estudado a fundo, comentado e criticado no quadro 
do discurso interior, sem contar as reações impressas, 
institucionalizadas, que se encontram nas esferas da 
comunicação verbal (críticas, resenhas que exercem 
infl uências sobre os trabalhos posteriores, etc.). [...] 
o discurso escrito é de certa maneira parte integrante 
de uma discussão ideológica em grande escala: ele 
responde a alguma coisa, refuta, confi rma, antecipa as 
respostas e objeções potenciais, procura apoio, etc. 

Ao pontuar que o discurso escrito é integrante de uma 
discussão ideológica, Bakhtin (1995) evidencia o seu caráter 
histórico, cultural e social, daí defi nir, ainda, a língua como 
“[...] expressão das relações e lutas sociais, veiculando e 
sofrendo o efeito desta luta, servindo, ao mesmo tempo, de 
instrumento e de material.” (BAKHTIN, 1995, p. 17). Por isso, 
ao voltar à cena apresentada, e centrando o olhar na atitude da 
criança, que por várias vezes disse “Eu não entendi” à proposta 
da professora, arrisco-me a afi rmar que a sua difi culdade de 
entendimento não estava relacionada ao registro das palavras 
ou frases, mas ao fato de não conseguir se encontrar naquela 
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situação, apresentada como sendo de leitura, pois “Compreender 
a enunciação de outrem signifi ca orientar-se a ela, encontrar 
o seu lugar no contexto correspondente.” (BAKHTIN, 1995, 
p.131).

Essa criança por se diferenciar das demais por já possuir o 
domínio do ato de ler, torna-se, talvez, mais exigente em relação 
ao que é oferecido pela sua professora para ler; talvez tenha 
sentido falta de um enunciado para explicação da atividade, ou 
ainda, poderia estar se perguntando: “O que é para fazer?” “Por 
quê?”, “Para quê?”. 

Bakhtin (1995), ao discutir as relações entre linguagem 
e sociedade, acentua o caráter social da enunciação, por 
considerar que somente através dela a língua entra em contato 
com a comunicação e, assim, tem a possibilidade de evoluir 
historicamente, evolução esta considerada ininterrupta, por não 
existir “[...] fora de um contexto social, já que cada locutor tem 
um ‘horizonte social’. Há sempre um interlocutor, ao menos 
potencial. O locutor pensa e se exprime para um auditório 
social bem defi nido” (BAKHTIN, 1995, p.16, grifos do autor). 

Evidencia-se, então, que toda enunciação requer, 
fundamentalmente, a presença de um locutor e de um 
interlocutor, ou seja, de “[...] dois indivíduos socialmente 
organizados” (BAKHTIN, 1995, p.112). Neste sentido, quando 
se analisa a cena em questão não se consegue perceber essa 
natureza social da enunciação, visto que não foi possibilitado 
à criança se colocar na posição de locutor, nem tampouco de 
interlocutor. Na verdade, a proposta apresentada pela professora 
foi realizada apenas para responder a uma necessidade externa: 
mostrar para alguém de fora o desempenho dos alunos em 
relação ao domínio do sistema linguístico. Neste caso, de 
acordo com Bakhtin (1995), ocorre a fi cção da palavra, ou 
melhor, organiza-se uma situação fi ctícia, à medida que a língua 
é colocada fora do fl uxo da comunicação verbal. Portanto, 
deixou de se considerar

[...] que toda palavra comporta duas faces. Ela é 
determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, 
como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela 
constitui justamente o produto da interação do locutor 

e do ouvinte. Toda palavra serve de expressão a um em 
relação ao outro, isto é, em última análise, em relação 
à coletividade. A palavra é uma espécie de ponte 
lançada entre mim e os outros. Se ela se apóia sobre 
mim numa extremidade, na outra apóia-se sobre meu 
interlocutor. A palavra é o território comum do locutor 
e do interlocutor. (BAKHTIN, 1995, p.113).     

 
Essa afi rmação do autor é desconsiderada na cena 

apresentada, especialmente quando a professora estabelece 
que o domínio do ato de ler por aqueles que dele ainda não 
se apropriaram perpassa a identifi cação das letras das palavras, 
bem como a pronúncia da junção das letras, havendo, com 
isso, todo um processo de descaracterização da enunciação, 
pois enquanto de alguns se espera a pronúncia das palavras, 
acreditando-se que se está ensinando a ler; para outros reduz-se 
ainda mais o processo, pois o importante é que, pelo menos, 
consigam “ler” letras, sílabas, para, quem sabe, chegar às 
palavras.

Assim, percebe-se que no processo de ensino, apresentado 
à criança, não existia palavra, vista como meio de interação 
entre sujeitos, por dois motivos: em primeiro lugar, porque 
o interesse se centrava nas unidades mínimas da língua, as 
letras e as sílabas, portanto, não considerava as unidades 
reais de comunicação que são os enunciados. Em segundo 
lugar, afastava completamente a criança da possibilidade de 
vivenciar reais situações do uso da leitura; nesse processo, fi ca 
perdida a signifi cação da palavra e, com isso, “[...] perdemos a 
própria palavra, que fi ca, assim, reduzida a sua realidade física, 
acompanhada do processo fi siológico de sua produção. O que 
faz da palavra uma palavra é a sua signifi cação.” (BAKHTIN, 
1995, p.49).

O relato de mais uma cena observada, ainda, na Turma da 
Professora 1, revela que o seu interesse não estava direcionado 
para o signifi cado da palavra:

Por volta das 14 horas chego à escola, momento em 
que a professora sai na porta da sua sala e solicita 
ao professor de Educação Física, que se encontra no 
pátio aguardando o horário da sua aula, que venha até 
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a sua turma. Eu entro, cumprimento a professora e as 
crianças e me dirijo para uma cadeira no fundo da sala.  
Assim que ele aparece na porta, ela diz para os alunos: 
“Ouviram, crianças, eu não disse que o professor vinha 
para ver vocês lendo, agora vocês precisam mostrar 
que sabem ler.” E continua: “Sabe, professor, todos os 
alunos dessa sala já sabem ler. Quer ver?”. O professor 
entende a situação simulada pela professora e fala: 
“Ah, eu quero ver sim. Será mesmo?” A professora 
lhe responde: “Vou lhe provar”. Durante o diálogo, 
as crianças se entreolham e começam a sorrir. Logo 
após, a professora pergunta para a turma: “Crianças, 
quem sabe ler aqui?” Todas as crianças levantam o 
braço e respondem: “Eu tia”. Entretanto, algumas delas 
repreendiam alguns dos seus colegas: “Tu nem sabe 
ler”. A professora, ouvindo esses comentários fala: 
“Quem ainda não sabe ler está aprendendo”, e vira-se 
para a aluna A e pergunta: “Não é A?” Fala ainda: “A 
tá se esforçando, se algumas pessoas não se esforçarem 
como A e faltar muito não vai conseguir ler não, não 
é S?” referindo-se a outro aluno sentado na primeira 
cadeira da fi la do lado da parede. Logo após, pergunta 
quem quer vir à frente fazer a leitura de uma música 
junina registrada numa folha de papel, presa no quadro 
utilizado para esse fi m. Todas as crianças levantam a 
mão. A professora chama o aluno L que levanta todo 
contente. Antes que o aluno comece a fazer o que lhe 
fora designado, o professor comenta: “Ah, L não sabe 
ler não”. O aluno logo responde: “sei sim”. A Professora 
também acrescenta: “Sabe, L sabe ler professor”. De 
imediato, o aluno começa a oralizar o texto. Assim que 
termina, a professora comenta: “Uma salva de palmas 
para L gente”. O professor acrescenta, ainda: “Rapaz, 
tu sabe mesmo, parabéns!”.  L volta muito satisfeito 
para sua cadeira e durante o percurso conversa com 
alguns colegas comentando sobre o seu desempenho. 
Depois de L, ainda são chamadas duas crianças que, 
assim como ele, também oralizam o texto e recebem o 
parabéns da professora e do professor. Na sequência, 
chama o aluno C.M que começa a pronunciar bem 
devagar e de forma tímida as sílabas de cada palavra. 
A professora pergunta para o aluno como fi ca a junção 

das sílabas e começa a oralizar juntamente com ele. 
Ao término, comenta: “Viu professor, como C.M tá 
quase lendo”. Parabeniza a criança e solicita para ela 
também palmas. O professor diz: “muito bem L.M”. A 
terceira criança a ir ao quadro, o aluno S, pronuncia as 
letras de algumas palavras indicadas pela professora. 
Esta comenta: “Professor, se S não faltasse tanto ele 
já estaria bem adiantado”. O professor responde: “Ele 
vai conseguir, não é S?” Ele volta de cabeça baixa para 
a cadeira e a professora pede que as crianças batam 
palmas. A aluna A é a quarta criança a ser chamada, que 
começa a pronunciar também as sílabas fazendo a sua 
junção [...]. (Observação 16.06.2009).           

  
Esta cena demonstra que mais uma vez a professora deixa 

de contemplar a concepção dialógica da linguagem, à medida 
que isola a palavra e neutraliza sua signifi cação e, assim, o aluno 
passa a conviver na escola com uma língua que não existe, ou 
como afi rma Bakhtin (1995), com uma língua morta que só faz 
sentido no processo de assimilação de uma língua estrangeira 
que, para quem não a domina, ainda não se tornou língua. Ao 
contrário, a língua materna, do ponto de vista da enunciação, 
que diverge da língua como sistema, dispensa qualquer tipo 
de identifi cação do sinal, porque se aprende a falar à medida 
que o outro nos dirige a palavra e espera de nós uma atitude 
responsiva, ou seja,

Um traço essencial (constitutivo) do enunciado é o seu 
direcionamento a alguém, o seu endereçamento. À 
diferença das unidades signifi cativas da língua – palavras 
e orações -, que são impessoais, de ninguém e a ninguém 
estão endereçadas, o enunciado tem autor [...] e destinatário. 
Esse destinatário pode ser um participante-interlocutor 
direto do diálogo cotidiano, pode ser uma coletividade 
diferenciada de especialistas de algum público mais ou 
menos diferenciado, um povo, os contemporâneos, os 
correligionários, os adversários e inimigos, o subordinado, 
o chefe, um inferior, um superior, uma pessoa íntima, um 
estranho, etc., ele também pode ser um outro totalmente 
indefi nido, não concretizado [...]. (BAKHTIN, 2003, p. 
301, grifos do autor).
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Considero relevante essa afi rmação de Bakhtin (1995) para 
análise da cena apresentada, por que ela me dá fundamento 
para acreditar que a situação organizada pela professora 
poderia ter se tornado um grande momento para que as crianças 
percebessem que a língua escrita dentro da escola, através da 
leitura, também funciona como instrumento de comunicação, 
além das suas muitas outras possibilidades, como: “[...] 
responder a necessidade de viver com os outros, na sala de 
aula e na escola; para se descobrir as informações das quais 
se necessita, para fazer (brincar, construir...) para alimentar e 
estimular o imaginário [...].” (JOLIBERT, 1994, p.31), e tantas 
outras que não se pode imaginar.

Arena (2008), ao tomar como referência os estudos de 
Vygotski (2001), avança nessa discussão quando afi rma que 
ensinar a língua para o leitor do século XXI é ter claro que 
ela é muito importante como instrumento para a formação do 
pensamento, além de ser instrumento de comunicação, pois 
quando é apropriada pelo leitor torna-se um poderoso meio 
de “desenvolvimento da mente humana, das funções psíquicas 
superiores, constituintes do processo de humanização.” 
(ARENA, 2008, p.133).

É possível ainda afi rmar, que da forma como a situação 
foi organizada pela professora não é proporcionado às 
crianças, nem mesmo, àquelas que alcançaram o objetivo 
desejado por ela, experienciar a leitura como locução 
(ARENA, 2007), uma vez que a intenção era apenas de 
oralizar o texto para identifi cação das crianças que liam e 
das que não liam, segundo o critério da professora. Arena 
(2007) defi ne locução ao afi rmar:

Se a oralidade produzida pela boca trouxer com ela 
o sentido atribuído e apropriado pelo ato de ler, em 
situação anterior, confi gurar-se-ia um ato de locução, 
porque sua constituição solicita a transmissão do 
sentido. Se, entretanto, houver apenas a transcrição 
de um código escrito para um código oral, sem a 
atribuição do sentido ao texto, esse ato poderia ser 
entendido como pura oralização, que não poderia 
ser confundida com a locução, porque a ela faltaria a 
intenção da comunicação e a possibilidade de tornar-se 

um enunciado que teria o outro como referência, em 
uma perspectiva bakhtiniana.  

De acordo ainda com Bajard (2002), ao discutir a relação 
da criança com o texto e o seu entorno cultural, essa ação de 
transmitir vocalmente o texto, defi nida por ele como “dizer” 
ou “transmissão vocal”, e locução por Arena (2007), é 
frequentemente confundida pelos professores como a chamada 
decifração, cujo objetivo é a emissão sonora de palavras 
desconhecidas. Sendo assim, observo que essa é a preocupação 
de fato da Professora 1.  

Desse modo, o professor de Educação Física, apontado 
na cena, poderia ter sido considerado o outro em potencial 
se a professora o chamasse em sua sala para que as crianças 
pudessem informar-lhe, a partir da leitura, sobre uma notícia, 
a divulgação de um evento, a recitação de uma poesia, o que 
de fato se confi guraria como um ato de locução ou transmissão 
vocal; ou mesmo para que o próprio professor lesse para 
os alunos, enfi m, a presença desse interlocutor poderia ter 
favorecido a organização de melhores condições para o ensino 
da leitura. Embora próximo das crianças, o professor tornou-
se um interlocutor abstrato, pois não proporcionou a elas uma 
linguagem comum, ou seja, não cumpriu a sua função de 
mediador à medida que não possibilitou à criança participar 
efetivamente da interlocução.

Durante o período em que estive em sala de aula, pude 
perceber que esta professora tinha uma grande ansiedade 
para que seus alunos se apropriassem do sistema linguístico, 
entretanto, parecia-me que esta ansiedade estava mais 
relacionada à resposta que precisava dar à direção da escola, 
devido sua pouca experiência com crianças nessa faixa etária. 
Por isso, criava algumas situações que pudessem despertar o 
interesse das crianças para a necessidade de ler, situações estas 
que fora da escola as pessoas não utilizam.

Concebendo o ensino da leitura com base na fi losofi a 
da linguagem de Bakhtin (1995), é possível compreender 
que situações como a já citada apenas afastam as crianças 
do verdadeiro sentido da língua; é como se fora da escola 
falassem uma língua “pra valer” (JOLIBERT, 1994), ou 
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seja, levando em consideração o contexto interativo, e 
dentro dela uma língua de mentira, porque vista apenas da 
perspectiva da língua como sistema. Seria necessário que 
a professora compreendesse que, assim como a “palavra 
penetra literalmente em todas as relações entre indivíduos, 
nas relações de colaboração, nas de base ideológica, nos 
encontros fortuitos da vida cotidiana, nas relações de caráter 
político, etc.” (BAKHTIN, 1995, p.41), também na escola 
precisa ser compreendida pela criança com base nesta 
concepção.

Na Turma da Professora 2, além de presenciar cenas como 
as apontadas anteriormente, era frequente o ensino da língua a 
partir da exigência da ortografi a, centrando-se exclusivamente 
na escrita da palavra.

Algumas crianças encontram-se na porta da sala 
aguardando a chegada da professora, enquanto outras 
vão chegando aos poucos, a maioria acompanhada pelos 
seus responsáveis, e direcionam-se aos seus lugares. De 
repente, as crianças que estão na porta saem correndo, 
sinalizando para os colegas a chegada da professora. 
Ela entra seriamente, fi xa o olhar para aquelas crianças 
que estavam na porta como sinal de repreensão. Logo 
após, saúda as crianças com um boa tarde. Depois de 
fi car alguns minutos em sua cadeira, dirige-se para o 
armário no fundo da sala e traz consigo um livro, pincel, 
apagador e uma folha na mão. Enquanto isso, a turma 
fi ca completamente silenciosa. A professora começa a 
escrever no quadro:
Agenda: 
Português no caderno
Matemática página 254 e 255
Treinar leitura e ditado
Após terminar de escrever, a professora volta a sentar-
se na sua cadeira e não faz nenhum comentário sobre 
a agenda. À medida que as crianças terminam de 
escrever, ela vai chamando uma a uma por fi la para 
registrar o visto na agenda. Depois, solicita que as 
crianças tirem o caderno de Português para realização 
de exercício. Uma criança pergunta: “Para fazer aqui 
ou em casa?”. Ela olha para o quadro, aponta para 

o registro da agenda e responde: “Eu não escrevi na 
agenda: português no caderno? Então só pode ser para 
casa, se tá na agenda”. Depois se levanta e começa a 
copiar o seguinte exercício:
1 Leia as palavras abaixo, observe o som do X e coloque 
na coluna certa:
Explosão, táxi, xarope, trouxe, exemplo, exame, 
auxiliar, enxovada, crucifi xo, explicação 

X som 
do S

Z som S X som 
CH

X som Z X som 
CS

2 Leia as palavras e separe as sílabas:
exercício
excursão
enxoval
enxurrada
máximo
3 Forme frases com as palavras abaixo:
xícara
boxe
exame
4 Pesquise e cole no seu caderno palavras escritas com X
A professora escreve o exercício sem sequer se dirigir 
nem uma única vez às crianças, assim como não lê e não 
explica a atividade depois que termina de registrá-la. 
As crianças que terminam de escrever levam o caderno 
para ela registrar o visto. Muitas outras fi cam copiando 
o exercício até o horário do recreio. (Observação 
26.11.2009).

Analisar a cena apresentada é trazer à tona a crítica feita 
por Bakhtin (1995) à inadequação dos procedimentos de 
análise linguística como a fonologia, a morfologia e a sintaxe, 
para o estudo e explicação do funcionamento da linguagem, 
pois quando isso ocorre contempla-se, em vez do enunciado, as 
unidades de língua, considerada como sistema. Estas últimas, 
por não considerarem as relações dialógicas, traço constitutivo 
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do enunciado, conforme comentei anteriormente, tornam-se 
neutras, ou seja, não pertencem a ninguém e, consequentemente, 
não se dirigem a ninguém. Fiorin (2008), ao introduzir o leitor 
ao universo bakhtiniano, apresenta as diferenças entre as 
unidades de língua e o enunciado:

As unidades de língua são repetíveis. Com efeito, um 
som como /p/, uma palavra como ‘irmão’, uma oração 
como ‘É preciso ser forte’ são repetidos milhares 
e milhares de vezes. No entanto os enunciados são 
irrepetíveis, uma vez que são acontecimentos únicos, 
cada vez tendo um acento, uma apreciação, uma 
entonação próprios. (FIORIN, 2008, p. 20, grifos do 
autor).

 
Acrescenta, ainda:

[...] as unidades de língua são completas, mas não 
têm um acabamento que permite uma resposta. 
Cada palavra, cada oração, cada período tem uma 
completude. Ela porém não possibilita uma resposta. 
Ninguém vai respondendo à palavra ‘corrupto’, 
embora ela esteja completa. O enunciado, entretanto, 
sendo uma réplica, tem um acabamento específi co que 
permite uma resposta. Quando alguém assume essa 
palavra e a transforma num xingamento, ela torna-
se um enunciado, ‘Corrupto’, e, portanto, ganha um 
acabamento que admite uma resposta. (FIORIN, 2008, 
p.20, grifos do autor).

Ao se preocupar com os vários sons do X, a professora 
reduz a língua ao estudo das suas unidades distanciando o 
aluno, conforme Bakhtin (1995), da palavra como signo e o 
aproximando de uma linguagem estereotipada concebida como 
sinal. Para esse autor, não são palavras como sinais que vão 
permitir aos alunos o uso da linguagem, mas palavras como 
signos, pois “o signo e a situação social estão indissoluvelmente 
ligados. Ora todo signo é ideológico [...]. A palavra é signo 
ideológico por excelência; ela registra as menores variações 
das relações sociais.” (BAKHTIN, 1995, p.16).

O sinal, ao contrário, não tem valor linguístico, logo, não 

permite a compreensão da linguagem, não contribui para que 
o leitor em formação saiba “agir sobre o texto para, nesse 
processo, criar leitura” (ARENA, 2008, p.134), não aproxima o 
aluno das atitudes necessárias do ato de ler, isto porque

O sinal é uma entidade de conteúdo imutável; ele 
não pode substituir, nem refl etir, nem refratar nada; 
constitui apenas um instrumento técnico para designar 
este ou aquele objeto (preciso e imutável) ou este ou 
aquele acontecimento (igualmente preciso e imutável). 
O sinal não pertence ao domínio da ideologia; ele faz 
parte do mundo dos objetos técnicos, dos instrumentos 
de produção no sentido amplo do termo. (BAKHTIN, 
1995, p.93).      

Ao voltar à cena retratada, percebe-se o esvaziamento 
da linguagem na própria relação professora/alunos, pois ela 
pouco fala e quando isso acontece é como sinal de repreensão. 
Impossibilita os alunos de se fazerem ouvir, considerando, de 
certa forma, absurda a pergunta de um deles, que se encontra no 
processo inicial de apropriação do ato de ler, em querer saber 
onde deve fazer o exercício proposto. Neste caso, o próprio 
processo de alfabetização deixa de acontecer como momentos 
discursivos, desconsiderando o fenômeno da interação verbal 
tanto na sua forma oral como escrita. 

Vale ressaltar que saber ortografi a é um conhecimento 
necessário porque ela dá estabilidade à forma gráfi ca da língua 
e padroniza os sinais para a percepção dos olhos, quando a 
mente busca a confi rmação do sentido que ela vai dar ao texto. 
Mas, essa ortografi a deveria ser ensinada nos enunciados, na 
perspectiva bakthiniana, no ato próprio de escrever, em vez de 
usar a língua como sinal.

Como acrescentam Faraco e Castro (2010), embora Bakhtin 
em sua teoria não utilize o termo texto, a sua refl exão sobre 
enunciado, serve como caracterização desse conceito, pois 

[...] para o autor o enunciado é linguagem em uso, 
não devendo ser confundido com nenhuma espécie de 
recorte em que se dê primazia ao material verbal. Nesse 
sentido, aliás, a fala de Bakhtin relativa à confusão 



A CONCEPÇÃO DE LINGUAGEM DE PROFESSORAS ALFABETIZADORAS E SUA INFLUÊNCIA NO ENSINO DO ATO DE LER

718LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

entre oração e enunciado que os linguistas do seu 
tempo faziam, parece-nos bastante atual. (FARACO; 
CASTRO, 2010, p.7).

Considero importante trazer essa discussão, pois, como 
afi rmam os autores citados, ao desenvolverem trabalhos 
com professores e alunos universitários, a proposta de se 
trabalhar com textos em sala de aula é sempre vista como 
necessária por esses sujeitos, mas, ao mesmo tempo, declaram 
a impossibilidade de se fugir do normativo, pela importância de 
se respeitar determinadas regras no uso da linguagem. 

Essa forma de pensar a linguagem se faz presente, também, 
no discurso de muitos estudiosos da área, dentre os quais 
destaco Morais (2003), ao escrever sobre o ensino da ortografi a. 
Esse autor, embora afi rme a importância da língua ensinada na 
escola ter os mesmos propósitos da que se adota quando se está 
fora desse ambiente e da necessidade de a criança conviver com 
materiais impressos, declara que “[...] sem abrir mão da leitura 
e produção de textos como eixos orientadores do trabalho com 
a língua, penso que é preciso ensinar a ortografi a. E fazê-lo de 
uma maneira sistemática.” (MORAIS, 2003, p.17).

Nesse sentido, justifi ca, ainda, a sua opção em não trabalhar 
apenas com textos:

Segundo o meu ponto de vista, a análise linguística 
(como eixo didático da área de língua portuguesa) 
pressupõe que o aprendiz possa tratar a língua como um 
objeto de conhecimento, e não só como instrumento de 
comunicação. Para analisar a linguagem em sua plenitude, 
ele precisa refl etir sobre suas diferentes unidades: textos, 
parágrafos, orações, palavras, morfemas, letras, etc. A 
defesa de um aprendizado signifi cativo da língua, a meu 
ver, não pressupõe uma ‘ditadura do texto como única 
unidade de trabalho’, pois isso impediria o aprendiz 
de conhecer muitos aspectos da língua que estão no 
repertório de conhecimento de um cidadão letrado. 
(MORAIS, 2003, p.89, grifos do autor).   

Assim, ao tomar conhecimento da obra do autor, percebo 
que a maioria das situações didáticas propostas por ele 

se voltam para o ensino da norma ortográfi ca a partir de 
palavras soltas, dentre as quais se destacam a transgressão 
intencional durante as situações de leitura e escrita, cujo 
objetivo é pedir que os alunos pensem e digam como 
escreveria errado alguém que não sabe escrever determinada 
palavra. Ao propor tal estratégia Morais (2003) apresenta a 
seguinte justifi cativa:

Nossa intenção, ao propor essas transgressões 
intencionais, não é brincar de fazer esquisitices para 
atrair a atenção dos alunos. Quando lhe pedimos que 
pensem/verbalizem/escrevam formas erradas para a 
escrita de uma palavra, estamos de fato interessados a 
facilitar a tomada de consciência. Ao criar um contraste 
explícito entre as formas corretas e as errôneas, 
contrapondo-as, facilitamos nos aprendizes a refl exão 
sobre os porquês de uma forma ser a certa e outras 
serem as erradas. (MORAIS, 2003, p.65).

  
Ao levantar comentários sobre esse tipo de situação didática, 

Morais (2003) afi rma ainda, que a intenção não é apenas que a 
criança brinque de inventar erros, mas sobretudo, leve-a a uma 
atitude de refl exão ortográfi ca num espaço de discussão dos 
erros inventados para que, a partir de então, possa desenvolver a 
capacidade de “[...] olhar para o interior das palavras’, tomando 
sua forma escrita não só como veículo de signifi cados, mas 
como objeto de conhecimento.” (MORAIS, 2003, p.63, grifos 
do autor).

Faraco e Castro (2010), apoiados em Bakhtin, afi rmam a 
necessidade do cuidado com o trabalho com palavras e frases 
estruturadas e isoladas para não se incorrer num normatismo 
disfarçado ao tratar de questões normativas fora das relações 
textuais. Por isso, ao reafi rmarem a importância das refl exões 
de Bakhtin (1995) no que diz respeito ao modo como devemos 
nos relacionar com as formalizações, esclarecem que:

Não há nada de condenável no ato de formalizar, 
desde que essa nossa atitude, no caso específi co da 
teoria de BAKHTIN, esteja voltada para a interação 
verbal ou, falando especifi camente de ensino, desde 
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que o nosso trabalho como professor, com estruturas 
e frases eventualmente descontextualizadas, tenha por 
fi nalidade última não a memorização de conceitos, mas 
o uso efetivo da linguagem. (FARACO; CASTRO, 
2010, p.6, grifos do autor). 

Nessa perspectiva, acredito que situações didáticas como as 
apresentadas por Morais (2003) se afastam totalmente da língua 
como interação verbal, portanto, do uso efetivo da linguagem, 
pois, indaga-se em que momento da vida social da criança ela 
precisará escrever as palavras de forma incorreta, visto que, 
como se viu acima, em dois momentos seguidos o autor parece 
se justifi car, quando afi rma: “Nossa intenção [...] não é brincar 
de fazer esquisitices [...]” “[...] para nós não basta que a criança 
‘brinque de inventar erros.” (MORAIS, 2003, p.65, grifos do 
autor).

Até mesmo quando Morais (2003) propõe situações 
didáticas para o ensino da norma ortográfi ca a partir do texto, 
apresentadas à criança através do ditado ou releitura com 
focalização, este funciona com o objetivo de levar os alunos 
apenas a focalizar e discutir  a escrita de determinadas palavras. 
No caso do ditado, o autor explica a proposta ao afi rmar:

[...] durante o ditado o professor faz várias interrupções, 
nas quais pergunta aos alunos se na frase ditada há 
alguma palavra que acham mais difícil ou indaga 
explicitamente se determinada palavra é ‘difícil’. A cada 
palavra tomada como objeto de discussão, examina-se 
por que ela constitui uma fonte de difi culdade. Para 
isso, propõe-se aos alunos que operem transgressões 
mentalmente (ou por escrito) e se discute por que a 
forma X seria errada, por que a forma Y seria correta, 
etc. (MORAIS, 2003, p.78, grifos do autor).

     
Com relação à releitura, o autor citado comenta: “[...] a 

cada frase ou trecho lido, o professor para e lança questões, 
estimulando os alunos a elaborar (mentalmente ou no papel) 
transgressões e a debatê-las, expressando os conhecimentos 
que têm sobre suas regras e irregularidades.” (MORAIS, 2003, 
p.82).  

Como se vê, embora fazendo uso do texto, a estratégia 
utilizada pelo autor, a transgressão intencional, não se 
diferencia da forma como trabalha com a palavra. Assim, 
reserva um momento específi co para se voltar ao texto apenas 
tendo como foco a palavra isolada das demais, situação esta que 
poderia acontecer, também quando são realizadas as atividades 
diárias de leitura e produção textual em sala de aula, visto que 
as dúvidas ortográfi cas ocorrem nessas situações, justamente 
porque “[...] quando se escreve, está em jogo produzir um 
texto que faça sentido para o leitor e, da mesma forma, quando 
o leitor coloca-se diante de um texto, está em jogo buscar o 
sentido nele expresso” (MILLER, 1998, p.10).  

Situações como esta, e também a apresentada na cena em 
análise, me permitem dialogar com Miller (1998) ao evidenciar 
a importância das atividades de discussão epilinguísticas 
para se trabalhar a língua materna na escola, uma vez que 
tradicionalmente:

A atividade de leitura e produção de textos (atividades 
linguísticas) e a análise linguística voltada para 
a sistematização dos conhecimentos (atividades 
metalinguísticas) são atividades desarticuladas, 
não guardando entre si nenhuma relação que possa 
garantir uma mútua compreensão dos conteúdos e 
procedimentos envolvidos. Cria-se, com isso, um 
‘vácuo’ entre elas que difi culta a transferência do 
conhecimento relativo a estas últimas para realização 
das primeiras, produzindo como consequência, 
a falta de domínio do aluno em escrever os seus 
próprios textos dentro dos requisitos mínimos que 
caracterizam essa tarefa. (MILLER, 1998, p.11, 
grifos da autora). 

Esse apontamento de Miller (1998) me leva a refl etir, tendo 
como referência a cena apresentada e o posicionamento de 
Morais (2003), que, muitas vezes, na escola, se estuda ou se 
ensina a ortografi a pela ortografi a, ou seja, apenas como objeto 
de descrição e sistematização de conhecimentos e não com o 
fi m de ensinar o aluno a refl etir e operar sobre a linguagem 
incorporando essa discussão ao seu próprio texto.
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Morais (2003, p.24) se afasta dessa discussão especialmente ao 
afi rmar a necessidade da “[...] aquisição de certos automatismos na 
ortografi a – logo numa etapa inicial.”, explicitando principalmente 
o uso da memorização de regras. Ao mesmo tempo, o autor se 
contradiz quando declara que “[...] as oportunidades de convívio 
com a escrita impressa (no lar e na escola) parecem infl uir 
fortemente sobre o rendimento ortográfi co de indivíduos de 
diferentes grupos sociais.” (MORAIS, 2003, p.49).

É preciso considerar, de acordo com Miller (1998), que 
quando a criança lança mão de determinados conceitos ou 
normas, ao escrever um texto, o faz “como parte da tarefa de 
escrever e não com o objetivo específi co de análise das regras 
que garantem o uso das mesmas em sua produção.” (MILLER, 
1998, p.81). Por isso, a autora afi rma que na situação ensino-
aprendizagem, esses três conceitos, linguístico, metalinguístico 
e epilinguístico, se interpenetram, sendo que o domínio 
epilinguístico faz a intermediação entre os outros dois, por 
permitir que

 
O trabalho de refl exão sobre o uso da linguagem 
em contextos situacionais dados comece a tornar 
consciente a utilização de certos conceitos que estão 
presentes no momento da produção do texto (quer no 
âmbito da escrita, quer no da leitura, com a produção 
de signifi cados), ou seja, a refl exão se faz não sobre 
regras, mas sobre o uso que delas se faz no processo 
de produção. (MILLER, 1998, p.81, grifos da autora).   

Essas refl exões me levam confi rmar que, na cena 
anteriormente apresentada, a professora 2 trabalha sem levar 
em consideração esse aspecto e, assim, desenvolvia sua prática 
acreditando que, talvez, esta era a melhor forma de ensinar a 
língua materna aos seus alunos, isto porque, como menciono 
acima, outros momentos como este aconteceram:

Às 13h45 a professora dirige-se para o quadro e registra:
Agenda:
Livro de Português pág.168
Treinar ditado
Logo após, dirige-se às crianças e declara: “Hoje 

vocês não podem copiar devagar porque vamos fazer 
exercício de Português na sala. Deixem a conversa para 
a hora do recreio. Retirem o caderno de Português”. 
Em seguida, inicia a correção das agendas daqueles 
que primeiro terminam. Logo após, começa a escrever 
o cabeçalho (nome da escola, data, espaço para o nome 
do aluno) e logo abaixo começa a escrever a seguinte 
atividade:
1- Circule no texto as palavras com rr:
A carrocinha
A carrocinha levou
Três cachorros de uma vez
Trá, lá lá, que gente é essa 
Trá, lá lá, que gente má.
2- Complete as palavras com r ou rr:
a__oz
pi__ulito
to__ada
ca__o
ga__afa
3-Leia as palavras e separe as sílabas:
torrada
rato
cachorro
cara
morro 
4-Escreva uma frase para cada palavra:
Careca
marreca
No momento em que a professora começa a escrever 
a primeira questão, L vira-se para trás e comenta, com 
certa surpresa, a A.R: “Olha, aquela música!”. Começa 
a cantar baixo, olhando para o quadro, a primeira e a 
segunda estrofes. De repente para como se estranhasse a 
inadequação de alguma palavra. Fica olhando fi xamente 
para o quadro e pergunta à professora: Tia, aí não é 
pegou? A professora olha para a menina e pergunta: “O 
quê menina?” A criança repete: “Ali na música não é 
pegou?”. A professora olha para o texto, vira-se para a 
criança e diz: “Não, é do jeito que eu coloquei, deixa de 
inventar L”. Logo após, volta a escrever.” L olha para 
A.R, levanta os ombros e faz um movimento com os 
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lábios, vira-se para frente e continua a escrever. Depois 
que termina de registrar o exercício, a professora 
espera alguns minutos, sentada em sua cadeira, para 
que os alunos também concluam. Após a maioria ter 
terminado de escrever, pede a atenção das crianças para 
fazer a leitura da atividade e explica que depois devem 
respondê-la sozinhos. Após esse momento, presencio 
os seguintes comportamentos entre as crianças: 
aquelas que dominam o sistema linguístico começam a 
responder imediatamente a atividade, outras continuam 
a fazer a transcrição, algumas conversam baixo entre 
si e noto que muitas fi cam aguardando o momento da 
professora começar a responder. Nesse movimento, 
a professora que folheia um livro, sentada em sua 
cadeira pergunta: “E aí, terminaram?” Chama atenção 
de alguns alunos que conversam e aqueles que nada 
fazem, ela pergunta se terminaram. Depois de alguns 
minutos começa a responder o exercício, solicitando a 
alguns alunos que respondam oralmente à medida que 
ela vai registrando a resposta no quadro. Aqueles que 
nada fi zeram, apenas transcrevem o que a professora 
copia [...]. (Observação 23.09.2009).

  
Novamente nesta cena, percebe-se como a linguagem, tanto 

a oral como a escrita, fi ca prejudicada no processo de ensino. 
No exercício apresentado, o único aspecto que se diferencia em 
relação à cena anterior é o acréscimo da primeira questão, na 
qual ela inicia com um texto, que, pela reação do diálogo entre 
as duas crianças, L e A.R, trata-se de um texto, acredito, não só 
do seu conhecimento, mas também das outras crianças, por se 
tratar de uma cantiga de roda. A criança ao entrar em contato 
com o registro feito pela professora consegue imediatamente 
fazer relação com o seu acervo cultural. 

Desse modo a linguagem apresenta-se a ela, como falante 
da língua, não como um sinal, mas como signo, pois, de certa 
forma, apresenta-lhe um valor social. Entretanto, a repreensão 
da professora demonstra que dentro da escola não é possível, 
ao leitor iniciante, usar a linguagem como signo, pois ao 
repreender a criança ela lhe tolhe a capacidade de agir sobre o 
texto, como leitora, para “[...] compreender o que lê, no limite 
do conhecimento linguístico que detém, no limite do domínio 

que possui sobre a literatura do gênero textual, do seu suporte e 
de suas práticas” (ARENA, 2008, p.35).

Embora a professora utilize um texto na atividade, ele não 
funciona como tal, pois o seu propósito está na identifi cação de 
palavras com os dois rr, ou seja, reduz a língua ao seu aspecto 
puramente técnico, perdendo a oportunidade de criar em sala 
de aula um momento de grande aprendizado através da refl exão 
sobre a língua, de fazer as crianças perceberem que, a língua 
escrita por ser uma prática cultural vai se modifi cando de acordo 
com as relações com o outro e com o contexto histórico. Assim, 
toda a turma compreenderia que a letra da música apresentada, 
bem como outras, pode ser cantada conforme o modo como 
cada um aprendeu, e de acordo com as suas relações sociais, 
pois 

Todo signo, como sabemos, resulta de um consenso 
entre indivíduos socialmente organizados no decorrer 
de um processo de interação. Razão pela qual as formas 
do signo são condicionadas tanto pela organização 
social de tais indivíduos como pelas condições em que 
a interação acontece. (BAKHTIN, 1995, p.44).   

Por isso, também, a atitude da criança pode ser explicada 
levando-se em consideração o seu acervo cultural, ou seja, a 
palavra “levou” estaria no lugar de “pegou”, visto que há uma 
diferença de sentido entre pegar e levar. O homem da carrocinha 
laça, prende, usa a força para deter o cão. Levar seria apenas 
a sequência da ação de prender. Levar é mais leve, menos 
violento. Para a criança, talvez, que brinca na rua, pegar tem 
outro sentido. Supostamente ela: ou conhece a cantiga e canta 
como acha que deveria ser – o verbo pegar; ou não conhece e 
tenta dar sentido no que a professora nem pensou em realizar. 
A música para a aluna L diverge da letra original porque ela se 
baseia na cultura de que faz parte sua experiência de menina. 

Assim, considero importante apontar que “[...] a palavra, 
como signo, é extraída pelo locutor de um estoque social de 
signos disponíveis, a própria realização deste signo social na 
enunciação concreta é inteiramente determinada pelas relações 
sociais.” (BAKHTIN, 1995, p.113). Isso quer dizer, então, que 
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a criança ao questionar à professora não estava falando por si, 
mas a partir da orientação de outros discursos, daquilo que lhe 
fora ensinado, apoiando-se em outros discursos presentes no 
seu entorno.

Na cena apresentada, a construção da atividade e o ato de 
respondê-la pela professora não tinha muita signifi cação para 
as crianças, justifi cada pelas suas próprias reações. Como se vê, 
apenas algumas delas, respondem o exercício, justamente as que 
já possuem o domínio do sistema linguístico, embora outras que 
também já o possuem não se mostrem muito interessadas, pois 
apenas conversam. As demais esperam a professora começar a 
responder para fazer a transcrição.

É preciso ainda ressaltar que, ao propor a atividade bem 
como ao respondê-la, dentre as palavras enumeradas para 
que as crianças completem com R e RR, apenas uma forma 
é considerada pela professora na palavra “ca__o”, ou seja, ela 
acrescenta ao espaço apenas um R, não conseguindo prever as 
duas possibilidades de uso.   

Bakhtin (1995) me permite compreender que essa forma de 
ensinar a língua, como um sistema de formas, que remete a uma 
norma, não serve de base para explicá-la e nem compreendê-la, 
especialmente para crianças que estão no início do processo 
de escolarização, caracterizando-se, assim, como uma língua 
totalmente abstrata, principalmente quando se percebe que 
somente na escola é possível o treino da leitura e da escrita, 
presentes no registro das agendas, nas duas cenas apresentadas.

Conclusão

Estar presente em sala de aula observando cenas como as 
apresentadas, tanto na Turma da Professora 1 como na Turma 
Professora 2, foi fundamental para entender como a concepção 
de linguagem do professor infl ui no direcionamento da sua 
prática, determinando, o modo de ensinar o ato de ler. 

Ensinar a ler nas duas Turmas, de acordo com os princípios 
aqui discutidos de Bakhtin (1995), afasta-se de uma concepção 
dialógica de linguagem, distancia-se da palavra como signo 
por não considerar os enunciados como as unidades reais de 
comunicação. É possível afi rmar, ainda, que não existe o outro 

no espaço da sala de aula, uma vez que professora e alunos, 
alunos e alunos, não vivenciam momentos de interação e 
interlocução; logo a leitura deixa de ser contemplada como uma 
prática social, portanto, como uma atividade humanizadora.

Conceber o ensino do ato de ler como um processo 
dialógico é se colocar na posição de interlocutor das crianças, 
especialmente daquelas que se encontram no processo inicial 
de aprender a ler, e perceber que não se trata apenas de 
ensinar a dominar o sistema linguístico, especifi camente a 
relação grafo-fonêmica, mas de praticar a leitura, tornar sua 
aprendizagem possível, fazê-la funcionar como interação e 
interlocução na sala de aula, experienciando-a nas suas várias 
possibilidades.
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Resumo

O artigo tem por objetivo apresentar uma leitura performativa 
de quatro anúncios publicitários, com base na teoria dos Atos de 
fala desenvolvida por Austin (1962/1990). A visão performativa da 
linguagem preconizada pelo fi lósofo desloca-se da abstração, da 
sentença e da teoria do signifi cado e parte em direção à efi cácia, pois 
seu foco não está nas condições de verdade ou falsidade da sentença, 
mas na ação comunicativa. O estudo mostra que os atos de fala 
dos anúncios publicitários analisados, embora sejam estruturados, 
em sua maioria, pelo modo de organização descritivo/declarativo 
(dimensão locucionária),  intencionam agir sobre o consumidor 
(dimensão ilocucionária); assim, na construção do gênero 
anúncio publicitário, considerado aqui como um instrumento para 
organizar atos de fala na esfera de ação da publicidade, empregam-
se estratégias linguísticas diversas, argumentos verossímeis 
visando mascarar a real intenção persuasiva, pois os atos de fala 
se constroem de forma indireta, constituindo-se, pois, em falácias 
camufl adas pela roupagem linguística.

Palavras-chave

Atos de fala; anúncios publicitários; leitura performativa. 

Abstract

The article aims to present a performative reading of four 
advertisement based on the theory of speech acts developed 
by Austin (1962/1990). The performative view of language 
preconized by the philosopher moves from abstraction, leaves 
the sentence and theory of meaning and part toward effi cacy, 
because its focus is not on the conditions of truth or falsity of 
the sentence, but in communicative action. The study shows 
that the speech acts of advertisements analyzed, although 
they are structured, mostly by way of organizing descriptive 
/ declarative (locutionary dimension;) intend to act on the 
consumer (illocutionary dimension); Thus the construction 
of genre advertising, considered here as an instrument to 
organize speech acts in the sphere of action of advertising, 
employs various linguistic strategies, arguments credible in 
order to mask the real intent persuasive, because the speech 
acts are constructed indirectly, constituting thus in  fallacies 
camoufl aged by the linguistic garb.

Keywords

Speech acts; advertisements; performative reading.
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Introdução

O pensamento de Austin é atual e de grande relevância para 
todos os estudiosos dos fenômenos da linguagem, conforme 
afi rma Rajagopalan (1996). Ao preconizar a performatividade 
linguística, com foco na linguagem ordinária, o fi lósofo propôs 
uma ruptura com os estudos formalistas, e isto afetou não 
somente a fi losofi a da linguagem, como também a ciência 
linguística, sobretudo no campo da pragmática. Assim, 
considerando que “o performativo não descreve, nem informa, 
mas é usado para fazer algo ou ao fazer algo” (AUSTIN, 1990, 
p. 59), este artigo tem por objetivo apresentar uma leitura de 
quatro anúncios publicitários veiculados na internet, à luz da 
teoria dos atos de fala de Austin3.

O gênero anúncio publicitário, como é sabido, é constituído 
pela multimodalidade de linguagens, todavia, para essa leitura, 
fi zemos um recorte apenas dos textos verbais.

A visão performativa da linguagem em Austin

 A visão performativa da linguagem preconizada por 
Austin, no campo da Filosofi a da linguagem, a partir da obra 
Quando dizer é fazer: palavras e ação4, trouxe grandes impactos 
não só para a Linguística, sobretudo no campo da Pragmática, 
como também para diversas áreas do conhecimento científi co, 
a exemplo da Psicologia, Sociologia, Teoria literária, Teorias da 
leitura, além de outras (RAJAGOPALAN, 1996).

 Para fazer emergir a Teoria dos Atos de Fala, Austin 
partiu de certos problemas centrais da tradição fi losófi ca, 
como responsabilidade e ação, porém desloca-se da abstração, 
da sentença e da teoria do signifi cado, e parte em direção à 
efi cácia, pois seu foco não está nas condições de verdade ou 
falsidade da sentença, ao contrário, ele está interessado na ação 
comunicativa. 

  Convém ressaltar que ele direcionou seus estudos 
para a fi losofi a de linguagem ordinária. O fi lósofo rejeita a 

falácia descritiva da tradição fi losófi ca, que, segundo ele, 
consistia no fato de ver certas sentenças declarativas apenas 
como descritivas; porém, na visão austiniana, a descrição é 
interpretativa e traz em seu bojo uma intenção de agir sobre o 
outro. Sobre as falácias, Garcia (1981, p. 307) também declara 
que se trata de um raciocínio vicioso, construída com base 
no erro, ou seja: “raciocinando mal com dados corretos ou 
raciocinando bem com dados incorretos”. De acordo o estudo de 
Carvalho (2011), o discurso publicitário utiliza tanto as falácias 
quanto os sofi smas, sendo que estes últimos, segundo Garcia 
(1981, p. 307), consistem no uso de um raciocínio elaborado 
com a intenção de enganar.

Podemos discernir dois momentos na construção da teoria 
performativa de Austin: em primeiro lugar, o uso do critério 
gramatical, a partir da tentativa de se distinguir o emprego 
de certos verbos constativos e performativos; entretanto, 
num segundo momento, o fi lósofo chega à conclusão de que 
todos os verbos apresentam ambos os aspectos, e argumenta 
que a performatividade não está centrada no verbo, mas nas 
condições do discurso. 

Ao postular que “dizer algo é fazer algo” (AUSTIN, 1990, 
p. 29), o fi lósofo estabelece algumas condições necessárias 
para a efetivação bem sucedida do ato de fala, a saber: a) 
deve haver um procedimento convencionalmente aceito; b) as 
pessoas envolvidas no proferimento do ato devem apresentar as 
credenciais devidas; c) os participantes devem executar o ato de 
modo correto; d) os participantes devem apresentar intenções e 
sinceridade em se conduzirem de modo adequado (AUSTIN, 
1990, p. 31). 

 O autor também argumenta que os atos de fala se 
realizam em três níveis diferenciados:

1. Ato Locutório – é o ato de dizer e se apresenta nas 
dimensões do: fonético (ético) – diz respeito ao som do 
enunciado; sintático (fático) – refere-se à organização das 
palavras no enunciado; semântico (rético) – faz referência a um 
objeto, dando-lhe sentido.

3 - Originariamente, os anúncios foram publicados em jornais, revistas e outdoors, mas a nossa coleta foi feita em sites da internet, em junho/2011. 
4 - A teoria dos atos de fala proposta por Austin foi publicada postumamente, em 1962, sob o título How to Do Things with Words. 
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2. Ato Ilocutório – defi ne-se como o ato - caracteriza-se 
pela força convencional, como conselho, ordem, sugestão, 
etc. Essa dimensão do ato de fala depende de outros fatores 
extralinguísticos e se relaciona hierarquicamente aos aspectos 
culturais.

3. Ato perlocutório – é o ato com o dizer, isto é, são as 
consequências e efeitos do dizer sobre o interlocutor, o que se 
esperar realizar com o dizer: convencer, persuadir, provocar 
uma ação do ouvinte. 

Para que os atos de fala sejam bem sucedidos é também 
importante que a situação linguística seja considerada como 
um todo (AUSTIN, 1990, p. 114). Neste sentido, o autor ainda 
acrescenta que: “deve haver um procedimento convencional 
aceito que tenha um determinado efeito convencional, tal 
procedimento incluindo o proferimento de certas palavras, 
por certas pessoas em certas circunstâncias” (AUSTIN, 1990, 
p. 39). Assim, as circunstâncias de produção e recepção do 
discurso assumem grande destaque na teoria austiniana, fato 
que trouxe signifi cativas contribuições para a linguística, 
sobretudo, ao fazer emergir uma nova concepção de linguagem 
voltada para o uso, para as situações de interação social.

O gênero anúncio publicitário

Para conceituar gêneros de textos5, recorremos a Bakhtin 
(2000, p. 279), que os defi nem como “tipos relativamente 
estáveis de enunciados”. O fi lósofo russo ressalta de um 
modo especial a heterogeneidade dos gêneros (orais e 
escritos) e observa que, no processo de formação, os gêneros 
secundários (complexos) absorvem e transmutam os gêneros 
primários (simples). A noção de esfera de circulação é 
também outro importante aspecto dos gêneros, daí o caráter 
de plasticidade desses artefatos linguísticos (Bakhtin, 2000, 
p. 300). Para o autor, os gêneros “organizam a nossa fala” 
(BAKHTIN, 2000, p. 302). Partindo desse pressuposto, 
podemos afi rmar que os gêneros organizam nossos atos de 
fala, posição também defendida por Bazerman (2005), cujo 

pensamento também sofre infl uências da teoria performativa 
de Austin. 

Desse modo, o anúncio publicitário é considerado, aqui, como 
um instrumento para organizar atos de fala na esfera ou domínio 
do discurso publicitário (MARCUSCHI, 2002). O propósito 
comunicativo desse gênero é persuadir o interlocutor através de 
“argumentos plausíveis ou verossímeis” construídos a partir do 
domínio emotivo (CARACOZA, 1999, p. 17). Ancorados, pois, 
em tais pressupostos, passemos à nossa leitura.

 
Leitura performativa dos anúncios publicitários

Uma das grandes contribuições da teoria de Austin é a 
percepção da opacidade da linguagem, aliás, de acordo à 
concepção de leitura adotada para este estudo, a saber, processo 
amplo de construção de sentidos, não há textos transparentes 
(ORLANDI, 1998) . Assim, ao chamar a atenção para as 
falácias linguísticas, Austin demonstra que a linguagem não é 
transparente, pois não se descreve sem um propósito, não há 
neutralidade nas declarações.   Isto fi ca evidente, por exemplo, 
no anúncio classifi cado (01), como também na peça publicitária 
nº (02), que seguem:

(01)

Fonte: http://www.barradatijuca.com.br/revista

5 - Bakhtin usa o termo Gêneros do Discurso, porém neste estudo escolhemos a expressão Gêneros textuais, por ser o mais corrente no Brasil. 
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O anúncio de classifi cados jornalísticos, conforme 
verifi camos em (1), é totalmente estruturado pelo modo 
de organização descritiva. Todavia, a manifestação dos 
elementos linguísticos se constitui apenas em uma dimensão 
do ato de fala, isto é, o ato locutório; O ato ilocutório, por 
sua vez, consiste no propósito de convencer e persuadir 
o leitor a adquirir o imóvel apresentado no anúncio, por 
meio de um “retrato falado” do produto. De modo bastante 
sutil, o anúncio é fi nalizado com a frase “Entrar e morar”, 
na qual podemos perceber o imperativo implícito: você deve 
comprar o apartamento, entrar e morar nele. Caso o leitor 
venha a adquirir o produto anunciado -  resultado esperado 
– então acontece o ato perlocutório, ou seja, o efeito ou a 
consequência do ato ilocutório. Assim, na elaboração do 
anúncio publicitário, empregam-se estratégias linguísticas 
diversas, argumentos verossímeis, como afi rma Carascoza 
(1999), visando mascarar a real intenção persuasiva, pois o 
ato de fala se constrói de forma indireta.6  

Neste sentido, Carvalho (1996, p. 18-19), ao tecer 
considerações sobre a linguagem da publicidade, argumenta 
que: 

A palavra tem o poder de criar e destruir, de prometer 
e negar, e a publicidade se vale desse recurso. (...) 
A função persuasiva na linguagem publicitária 
consiste em tentar mudar a atitude do receptor. Os 
recursos linguísticos têm o poder de influenciar 
e orientar as percepções e pensamentos, ou seja, 
o modo de estar no mundo e de vivê-lo, podendo 
permitir ou vetar determinados conhecimentos e 
experiências.

 A autora ratifi ca, portanto, o caráter performativo da 
linguagem e acrescenta que o anúncio publicitário se reveste de 
roupagens que camufl am suas verdadeiras intenções. É, portanto, 
essa camufl agem linguística que caracteriza o ato de fala indireto, 
conforme também podemos verifi car no anúncio (02): 

(02)

Fonte: http://www.portaldapropaganda.com/

Em (02), o ato locucionário também se organiza 
predominantemente pelo modo de organização descritiva, no 
entanto, as características do produto são mostradas visando 
desencadear uma ação de consumo. Tal intenção se constitui, 
pois, na dimensão ilocucionária do ato de fala. Afi rmar que o 
propósito do anúncio é apenas apresentar a descrição de suas 
características é cair na “falácia descritiva” denunciada por 
Austin:

Já se reconhece que muitas palavras que causam 
notória perplexidade quando inseridas em declarações 
aparentemente descritivas não se destinam a indicar 
algum aspecto adicional particularmente extraordinário 
da realidade relatada, mas são usadas para indicar (e 
não para relatar) as circunstâncias em que a declaração 
foi feita, as restrições às quais está sujeita ou a maneira 
como deve ser recebida, ou coisa desse teor (AUSTIN, 
1990, p. 22-23).

6 - A denominação Ato de fala indireto foi empregada por Searle (1981), embora o autor tenha assumido um posicionamento contrário ao de Austin, ou seja, 
não admitia a realização do ato de fala neste sentido.
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(03)

Fonte: www.blogconsultoria.natura.net

Em (03) o ato locucionário é construído pelos enunciados 
linguísticos, dos quais destacamos os seguintes: “Você 
sempre pode mudar muita coisa. Até sua pele”. “Novo 
chronos multi proteção/Mais proteção, menos sinais”. Aqui 
também não aparece verbos no modo imperativo, mas a 
força ilocucionária do ato reside justamente em torná-los 
implícitos, conforme postula Carvalho (1996, p. 46): “Em 
mensagens publicitárias, o verbo não está no imperativo, mas 
no futuro composto, em forma de promessa. Nesses casos, 
o pronome você é explorado como recursos para envolver o 
receptor”. Assim, o enunciado de (03) “Você sempre pode 
mudar muita coisa. Até sua pele”, faz uso da insinuação 
para agir sobre a leitora, intenciona conduzi-la a consumir o 
produto. Dizer isto de forma explícita equivale a: compre e 
use o novo chronos. 

Além do suposto rejuvenescimento “mais proteção, menos 
sinais”, o produto também promete: confi abilidade e segurança: 
“100% verdade”; “96% bloqueio dos radicais livres”; “Testado 
em 1.500 mulheres brasileiras”. Isto nos remete aos atos 
comissivos, classifi cação usada por Austin (1990, p. 123) para 

designar os verbos do ponto de vista de sua força ilocucionária, 
os quais se caracterizam “por prometer ou de alguma forma 
assumir algo; comprometem a pessoa a fazer algo, mas 
incluem também declarações de anúncios de intenção, que não 
constituem promessas (...)”.  

Os anúncios tomados para esta análise, como temos 
assinalado, embora não apresentem verbos performativos 
explícitos, expressam sua força ilocucionária pelas 
“declarações de intenção” e anunciam várias promessas aos 
consumidores.  

Passemos à leitura do quarto e último anúncio:

(04)

Fonte: http://www.portaldapropaganda.com/

No anúncio (04), nosso olhar se volta, principalmente, para 
a frase de destaque “Você estupidamente gelado”, dimensão 
locutória do ato de fala; entretanto, para que o ato ilocutório tenha 
sucesso em sua realização, torna-se fundamental que a mensagem 
seja compreensível ao leitor. E, nesse processo, importa considerar 
as circunstâncias discursivas que envolvem o ato linguístico. 
Austin enfatiza, em sua teoria da performatividade, a importância 
do contexto para que o dizer possa se transformar em um fazer:
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Há alguns anos começamos a perceber cada vez com 
mais clareza que a ocasião de um proferimento tem 
enorme importância, e que certas palavras utilizadas 
têm de ser até certo ponto “explicadas” pelo “contexto” 
em que devem estar ou em que foram realmente faladas 
numa troca linguística. (AUSTIN, 1990, p. 89) (grifos 
do autor).

Em se tratando do gênero anúncio publicitário, objeto 
dessa análise, a bagagem cultural partilhada (CARVALHO, 
1996) torna-se altamente relevante como uma das condições 
de felicidade do ato de fala. Desse modo, a frase-núcleo 
do anúncio (04) Você estupidamente gelado só adquire 
sentido a partir da apreensão do seu contexto cultural e do 
conhecimento de mundo do brasileiro, segundo o qual, é 
bastante comum a preferência pela cerveja “estupidamente 
gelada”. Daí a analogia com o suposto gelo da morte, sentido 
que ganha força por meio do auxílio das frases periféricas e 
de alguns elementos não-verbais7, que, na cultura brasileira, 
também reportam à ideia de morte. Desse modo, o jogo 
bebida estupidamente gelada/você estupidamente gelado 
concede maior força ilocucionária ao ato de fala, que 
pretende chamar a atenção das pessoas para o anúncio 
publicitário da “Funerária e cemitério Jardim Monsenhor 
Albano”, como também alertar para o perigo de dirigir 
embriagado. 

Em (04) também é empregado o dêitico você, como 
vimos, estratégia frequentemente usada no discurso 
publicitário, para simular um diálogo de intimidade com 
o interlocutor (CARASCOZA, 1999). Assim, o ato de fala 
em (04) é formalmente declarativo, porém, a aparência 
declarativa adquire sua força ilocutória no jogo interacional, 
na situação linguística, no interior da qual o ato de fala 
deve ser analisado, conforme pontua Austin (1990, p. 115): 
“Uma vez que percebemos que o que temos que examinar 
não é a sentença, mas o ato de emitir um proferimento numa 
situação linguística, não se torna difícil ver que declarar é 
realizar um ato”. Portanto, os valores culturais inscritos no 

cotidiano são elementos que devem ser considerados para 
que os atos de fala sejam bem sucedidos.

Conclusão

Procuramos mostrar, neste estudo, que os atos de fala 
dos anúncios publicitários analisados são construídos, 
predominantemente, de forma indireta. Vimos que as descrições 
e declarações empregadas nos anúncios são apenas falácias, 
conforme declara Austin (1990). Podemos notar que a força 
ilocucionária dos atos de fala dos anúncios reside justamente no 
uso da linguagem camufl ada, no caráter implícito das palavras 
e dos enunciados, como também no conhecimento de mundo 
partilhado entre os interlocutores. 

Assim, nesta leitura podemos concluir, ancorados em 
Austin, que o dizer ou ato locutório dos anúncios analisados 
é um fazer, um ato performativo, tendo em vista a intenção de 
desencadear uma ação de consumo no interlocutor.
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Resumo

Este trabalho é parte da minha pesquisa de mestrado, 
em desenvolvimento junto ao Programa de Pós-Graduação 
Multiunidades de Ensino em Ciências e Matemática (PECIM), 
na UNICAMP e traz as principais refl exões tecidas a partir de 
uma experiência em ensino de Ciências para alunos do 2° ano 
do Ensino Fundamental, com idade entre 7 e 8 anos, de uma 
escola pública municipal de Campinas/SP. Eles realizaram uma 
atividade em duas etapas, utilizando desenhos para representar 
o planeta Terra e suas hipóteses sobre o lugar que as pessoas 
ocupam no planeta: “dentro” da crosta terrestre (núcleo) ou 
sobre a superfície, mediada pela leitura e discussão do texto “A 
Terra é redonda e estamos sobre ela” (Paixão,2011). O objetivo 
deste trabalho é discutir alguns aspectos que levem à refl exão 
sobre a importância do desenho e da imagem como ferramenta 
no ensino e aprendizagem. Para nos auxiliar na compreensão 
dessa linguagem, Martins et al. (2005), Silva et al. (2006) e 
Schönborn;Anderson (2005), entre outros, foram utilizados 
como apoio teórico para a discussão do tema. Alguns cuidados 
precisam ser tomados no que diz respeito à interpretação de 
uma imagem, que é uma representação simbólica e como tal, 
está sujeita a diferentes interpretações conforme as condições 
sócio-culturais do sujeito que a produziu ou interpretou. As 
refl exões realizadas sugerem que o uso do desenho e da imagem 
contribui signifi cativamente para uma participação mais ativa 
do aluno na aprendizagem de Ciências, além de motivá-lo, 
tornando o aprendizado mais interessante.

Palavras chave

Desenho e imagem; ensino e aprendizagem; ciências.

Abstract

This study is part of my master’s research on development 
in the Programa de Pós-Graduação Multiunidades de Ensino 
em Ciências e Matemática (PECIM), at UNICAMP and brings 
the main thoughts from an experience in teaching science to 
students of 2° year of elementary school, aged between 7 and 
8 years, from a public school of Campinas/SP. They performed 
an activity in two steps using drawings to represent the Earth 
and its assumptions about the place that people occupy on the 
planet: “inside” of the Earth’s crust (core) or on the surface, 
mediated by the reading and discussion of the text “The Earth 
is round and we’re on it” (Paixão, 2011). Based on an analysis 
of collected drawings, the purpose of this paper is to discuss 
some aspects that lead to refl ection about the importance 
of drawing and image as a tool in teaching and learning. To 
assist us in understanding this form of language, Martins et al. 
(2005), Silva et al. (2006) and Schönborn;Anderson (2005), 
among others, were used as theoretical support for the topic 
discussion. We have identifi ed certain precautions to be taken 
with regard to the interpretation of an image, which is a symbolic 
representation and as such, is subject to different interpretations 
as socio-cultural conditions of subject that produced or played. 
The refl ections undertaken suggests that the use of drawing and 
image signifi cantly contributes to a more active participation 
of the student in learning sciences, as well as motivate you, 
making learning more interesting.

Keywords

Drawing and image; teaching and learning; science.
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Introdução 

O objetivo deste artigo é apresentar e discutir alguns 
aspectos referentes ao uso do desenho e da imagem no ensino 
e aprendizagem de Ciências nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, mais especifi camente a partir da análise e refl exão 
sobre uma atividade realizada em duas etapas, com uma classe 
de alunos do 2° ano de uma escola pública do município de 
Campinas/SP.

Normalmente, os focos prioritários dos anos iniciais 
do Ensino Fundamental são basicamente: a alfabetização/
letramento e a compreensão do Sistema de Numeração Decimal. 
Em consequência, dá-se uma ênfase maior aos processos de 
ensino e aprendizagem das disciplinas de Língua Portuguesa 
e Matemática nessa fase escolar. Entre outros conteúdos, o 
ensino de Ciências acaba sendo legado a segundo plano, além 
de normalmente ser praticado de forma em que o aluno tenha 
sempre uma atitude passiva frente ao conhecimento.

Diante deste fato, surge a possibilidade do uso de desenhos 
e imagens para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem 
de Ciências. Baseada em minha experiência docente, percebo 
que a imagem não é aproveitada de forma signifi cativa durante 
as aulas, não sendo explorado todo o seu potencial informativo 
e comunicativo A questão norteadora deste trabalho parte da 
refl exão e discussão sobre o uso do desenho e da imagem 
no ensino de conteúdos de Ciências. Diante desse quadro, a 
imagem realmente pode contribuir para uma aprendizagem 
mais signifi cativa e interessante para os alunos? 

Relato da atividade realizada

Participaram desta atividade 23 alunos, com faixa etária de 
7 a 8 anos, de uma classe de 2° ano dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental de uma escola pública municipal de Campinas/
SP, da qual sou professora.

A atividade proposta ocorreu em duas etapas. Na primeira 
etapa da atividade houve uma proposta aos alunos para que eles 
representassem por meio de desenhos, as suas hipóteses sobre 
duas questões:

1ª) Como você acha que é o planeta Terra ?

2ª) As pessoas vivem dentro ou sobre a superfície do planeta 
Terra ?

“Uma atividade para desenvolver o conhecimento 
científi co parte da proposição de um problema pelo 
professor. O problema é a mola propulsora das variadas 
ações dos alunos: ele motiva, desafi a, desperta interesse 
e gera discussões.” (Carvalho et al., 2009, pág.18)

Para facilitar a compreensão da segunda questão, foi 
apresentado aos alunos um mini globo terrestre, com o intuito 
de demonstrar a eles o que seria morar sobre a superfície da 
Terra (através de um bonequinho colocado sobre a superfície do 
globo – Figura 1) e o que seria morar dentro da Terra (colocando 
o mesmo bonequinho no interior oco do globo terrestre – Figura 
2). Vale ressaltar que essa ação ocorreu após a verifi cação de 
que todos os alunos já haviam realizado o desenho referente 
à primeira questão, afi m de que não ela não infl uenciasse a 
concepção prévia que o aluno tinha sobre a forma do planeta.

Figura 1: Vivemos sobre superfície 
do planeta?

Figura 2: Vivemos dentro do 
planeta?
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Buscando novamente a confi rmação de que os alunos, 
através de suas representações, estivessem realmente querendo 
dizer que as pessoas moravam sobre a superfície da Terra ou 
que as pessoas moravam dentro (no núcleo) da Terra, também 
foi solicitado que escrevessem no verso da folha sua opinião 
com relação a essa questão.

De posse dos desenhos coletados, foi observado que todos 
os alunos envolvidos têm conhecimento sobre a forma esférica 
do planeta, entretanto, com relação a morarmos dentro ou sobre 
a superfície da Terra, as opiniões se dividiram. Os desenhos 
foram então classifi cados em dois grupos, de acordo com a 
concepção presente em sua representação:

• Grupo 1 (G1): Alunos que desenharam as pessoas na 
superfície do planeta (Figura 3).

• Grupo 2 (G2): Alunos que desenharam as pessoas no 
interior do planeta (Figura 4). 

Figura 3: Exemplo de representação 
onde as pessoas foram desenhadas 

na superfície do planeta.

Figura 4: Exemplo de representação 
onde as pessoas foram desenhadas 

no interior do planeta.

Com todos sentados em roda, foi questionado aos alunos 
que achavam que vivíamos sobre a superfície da Terra o 
motivo de não cairmos da Terra. Diante dessa pergunta e das 
discussões que se seguiram, os alunos se mostraram bastante 
inseguros na manutenção de sua hipótese inicial e apenas 

um aluno se manteve fi rme nessa afi rmação de que moramos 
fora da crosta terrestre. O restante do grupo “concluiu” que 
não sabia explicar a situação e resolveu mudar de opinião, 
achando a partir de então, que vivíamos no interior da crosta 
terrestre.

Então foi perguntado aos alunos como conseguíamos 
enxergar o Sol, a Lua, as nuvens e as estrelas, vivendo no 
núcleo da Terra. Após algumas discussões, eles também não 
conseguiram chegar a uma conclusão para explicar tal fato.

Finalmente, o único aluno que permaneceu na hipótese 
de vivermos sobre a Terra sem cairmos foi indagado sobre o 
motivo de ele achar isso. Ele explicou direitinho que era por 
causa da gravidade e quando questionado sobre o que era a 
gravidade, ele disse que era uma força que nos mantinha presos 
à Terra. Perguntado sobre como ele sabia disso, ele disse que 
havia visto em um programa de TV.

“As intervenções e a postura do professor são 
imprescindíveis e determinantes. O professor deve 
estimular o questionamento das situações e as 
interpretações apresentadas pelo aluno, para que eles 
sintam necessidade de rediscuti-las, reconstruí-las ou 
ampliá-las.” (Porto et al., 2009, pág.38)

No mesmo dia, após essa atividade investigatória, foi lido 
aos alunos um texto chamado “A Terra é redonda e estamos 
sobre ela” (Paixão, 2011). A leitura forneceu informações aos 
alunos sobre os conceitos tratados, esclarecendo que vivemos 
sobre a crosta terrestre e que a gravidade nos mantém presos a 
ela. 

“A leitura feita de forma signifi cativa nos permite 
internalizar informações de uma forma mais estruturada 
e adquirir a capacidade de ver as coisas com novos 
sentidos, novas perspectivas, constituindo-se também, 
uma nova forma de apropriação da realidade na qual 
estamos inseridos (...) colocando-se como mediadora 
entre as pessoas, facilitando a interação.” (Porto et al., 
2009, pág.34)
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A fi m de verifi car se houve realmente a aprendizagem 
desses conteúdos por parte dos alunos, foi realizada a segunda 
etapa da atividade, quando foi proposto a eles que repetissem 
seus desenhos, em torno de vinte dias após a realização da 
primeira etapa.

Novamente foi solicitado que eles representassem, por meio 
de desenhos, o planeta Terra e as pessoas vivendo sobre ou no 
interior da crosta terrestre. Todos deveriam também escrever 
sobre suas hipóteses no verso do desenho, explicando-as.

Resultados e discussões

Ao pensar a primeira etapa da atividade realizada, buscou-
se investigar as concepções prévias dos alunos sobre os 
questionamentos propostos a eles. Desde o seu nascimento, 
as crianças interagem com o meio social e cultural em que 
vivem e essa interação interfere diretamente nas construções 
que elas vão realizando ao longo de sua infância, sobre o modo 
como as coisas são e funcionam. Algumas dessas ideias podem 
ter semelhança com as concepções científi cas, outras não. 
São as chamadas concepções alternativas (Morais,Andrade, 
2010,p.13-48).

É muito importante que o professor investigue quais são 
essas concepções alternativas sobre o conteúdo a ser tratado, a 
fi m de haver um melhor planejamento das atividades que irão 
auxiliar o aluno em seu aprendizado.

Já a segunda etapa teve fundamentalmente um cunho de 
verifi cação da apropriação ou não dos conceitos trabalhados. 
Analisando o gráfi co 1, podemos notar claramente que na 
segunda etapa da atividade, a maioria dos alunos demonstrou 
compreensão do conteúdo proposto. Eles conseguiram 
demonstrar, através do desenho, o entendimento de que a Terra 
é um planeta esférico, que abriga seres vivos em sua superfície 
e não em seu interior. Outros conceitos também estavam 
presentes nas explicações escritas da maioria dos alunos, como 
o de a gravidade ser uma força que nos puxa em direção ao 
centro do Planeta.
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G1: Alunos que desenharam as
pessoas na superfície do planeta

G2: Alunos que desenharam as
pessoas no interior do planeta

2ª  ETAPA1ª  ETAPA

Gráfi co 1: Comparativo da quantidade de alunos em cada grupo, nas duas 
etapas da atividade.

Para exemplifi car a mudança conceitual que ocorreu com 
essa parcela signifi cativa dos alunos, podemos observar na 
Figura 5 os desenhos de uma aluna que modifi cou sua hipótese 
inicial após a realização da atividade, demonstrando através 
de seu desenho e confi rmando pela sua escrita, ter atingido a 
compreensão do assunto tratado.

 
Figura 5: Desenhos de uma mesma aluna refl etindo suas hipóteses na 1ª e 

2ª etapas da atividade, respectivamente.

“A aprendizagem não se dará por substituição do 
conceito anterior, mas por reestruturação das leituras 
realizadas pela criança, com base na percepção de que 
seu modelo não é sufi ciente para explicar a situação 
problematizada e situações futuras.” (Porto et al., 2009, 
pág.39)
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As imagens construídas por cada aluno, durante a realização 
desta atividade, proporcionaram a exploração das ideias dos 
alunos sobre a forma da Terra e sobre o lugar que as pessoas 
ocupam no Planeta, mostrando suas concepções prévias sobre 
o assunto abordado. 

A imagem nos ajuda a compreender situações que não 
podemos presenciar fi sicamente, representando o que está 
muito longe (o planeta Terra) ou algo que poderia ser muito 
perigoso de executar. Sendo assim, as imagens ajudam muito 
na compreensão de temas abstratos.

(...) É sabido que em Ciências as imagens desempenham, 
sim, um importante papel na visualização do que se 
está querendo explicar. (Silva et al., 2006, p.220)

Existem pesquisas que sugerem o uso do desenho como um 
elemento-chave na educação científi ca (Ainsworth et al.,2011), 
em prol de uma aprendizagem mais signifi cativa e menos 
passiva. Os autores acreditam que o desenho é uma forma efi caz 
de organizar o conhecimento, integrando os saberes novos com 
os já existentes e gerando novas inferências. Outro argumento 
utilizado para defender o uso do desenho na aprendizagem de 
conteúdos científi cos é o de que os cientistas não usam apenas 
palavras em seu cotidiano, dependem também de diagramas, 
gráfi cos, vídeos, fotografi as, entre outros. Sendo assim, os 
alunos têm muito a aprender se utilizarem as várias formas 
existentes de representação de conhecimento.

No entanto, nem sempre os alunos conseguiram expressar 
sua real opinião sobre o assunto unicamente através da 
representação por meio do desenho, pois em alguns casos os 
desenhos e as escritas não foram coerentes, como podemos 
observar na Figura 6, durante a primeira etapa da atividade, 
quando um aluno enquadrado no G1 escreveu que achava que 
as pessoas moravam dentro da Terra e quando questionado 
oralmente sobre por qual motivo desenhou as pessoas sobre 
superfície da Terra, pediu a folha de volta, apagou as pessoas 
desenhadas na superfície da Terra e as desenhou no interior do 
planeta, passando, a partir dessa alteração, a se encaixar no G2.

Figura 6: Desenho de um aluno que se confundiu ao representar sua hipótese

Essa situação nos mostra que existem habilidades que 
precisam ser desenvolvidas para que se possa alcançar 
um melhor aproveitamento da utilização de desenhos na 
aprendizagem (Ainsworth et al., 2011). 

Deve haver a preocupação com a literacia visual, com o ensino 
e aprendizagem das habilidades necessárias para a utilização 
das ferramentas de visualização. A literacia visual engloba a 
capacidade de “ler” (compreender) e “escrever” (desenhar) 
imagens, incluindo a capacidade de pensar, aprender e expressar-
se através das imagens (Schönborn; Anderson, 2005). 

Outro aspecto a ser considerado é a interação da criança 
com a mídia, que muitas vezes “fornece” modelos prévios de 
representações que a criança pode simplesmente reproduzir, de 
forma automática, muitas vezes não compreendendo de fato o 
seu signifi cado. 

“Apesar de vivermos numa cultura onde uma grande 
multiplicidade de tipos de imagens faz parte inexorável 
do nosso cotidiano, estabelecemos uma relação 
praticamente automática com as imagens. Nós a 
vemos, mas raramente nos detemos efetivamente numa 
imagem.” (Silva et al., 2006. pág.221)

A imagem das pessoas morando sobre a superfície da 
Terra exemplifi ca muito bem essa situação. Em vários livros 
de literatura infantil, aos quais os alunos têm acesso através da 
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biblioteca da escola, encontramos representações da Terra e de 
seus habitantes muito semelhantes às representações realizadas 
pelos alunos (Figura 7 e Figura 8), sugerindo que pode ter 
havido por parte de alguns alunos a mera reprodução de uma 
imagem já conhecida, mas sem haver relação com a efetiva 
compreensão do fato de vivermos sobre a superfície da Terra.

Figura 7: Poeminhas Fenomenais   
(Azevedo, 2000, p.15)

Figura 8: O Pequeno Príncipe 
(Sfar, 2008, p.52)

No entanto, essa “cópia” de um modelo já visto 
anteriormente, mesmo que realizado sem muita compreensão 
do seu real sentido, é benéfi ca na medida em que pode conduzir 
a criança a novos níveis de desenvolvimento.

“A imitação é indispensável para se aprender a falar, 
assim como para se aprender as matérias escolares. A 
criança fará amanhã sozinha aquilo que hoje é capaz de 
fazer em cooperação.” (Vygostsky,1993,p.89)

Para nos auxiliar no entendimento dessa “distorção” entre  
a representação através da imagem e a da escrita, presente 
em uma parcela dos alunos, cabe também uma breve refl exão 

sobre o questionamento da transparência da imagem. Sendo a 
imagem uma representação simbólica, ela é infl uenciada pelas 
condições sócio-culturais nas quais foi produzida, portanto ela 
não é transparente (Martins et al., 2005). Assim, a produção 
e a leitura de uma imagem estão diretamente ligadas ao 
conhecimento prévio de quem a produz ou lê e podem surgir, 
portanto, diferentes interpretações de uma mesma imagem.

“A ideia de que os alunos podem ler imagens de formas 
diferentes e que, portanto, é preciso conhecer essas 
leituras para intervir em sua produção é fundamental, 
principalmente se considerarmos o aluno participante 
ativo na produção do conhecimento escolar.” (Silva, 
2006, p.231)

Concordo com Vygotsky (1993), que defende que as 
habilidades cognitivas e a forma de estruturar o pensamento são 
resultados das atividades do sujeito praticadas no meio histórico 
e social em que vive. Assim, nem sempre uma imagem terá o 
mesmo signifi cado, ele pode variar de acordo com as relações que 
a pessoa estabelece entre a imagem e suas experiências pessoais.

Considerações Finais

O ensino de Ciências precisa contar com ações que 
favoreçam a aprendizagem dos alunos, de modo que eles se 
sintam mais motivados para aprender e não sejam apenas 
meros expectadores das aulas, onde o professor transmite o 
conhecimento conceitual acumulado historicamente (leis, 
teorias, defi nições, regras, etc.), e o aluno, passivamente, escuta 
e decora, para aplicá-lo durante a realização de alguma prova 
(oral ou escrita).

Vários autores (Martins et al., 2005) concordam que a 
imagem é comprovadamente importante como um recurso 
didático, auxiliando no processo de construção do conhecimento 
científi co e na sua conceitualização.

Nesse aspecto, o uso do desenho e da imagem no ensino e 
aprendizagem de Ciências pode contribuir para a construção do 
conhecimento pelo aluno, na medida em que podem aproximá-
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lo do que não é visível ou acessível, proporcionando maior 
signifi cação do conteúdo a ser tratado.

Devemos tomar cuidado com a chamada “transparência” 
da imagem (Martins et al., 2005), visto que a leitura e 
interpretação de uma imagem dependem de cada sujeito e dos 
aspectos sociais, culturais e historicamente construídos (Silva 
et al., 2006). Nesse ponto, a mediação do professor é essencial, 
problematizando as condições sociais e culturais de produção e 
de leitura das imagens (Martins et al., 2005).

Nem sempre se adquire a literacia visual durante a instrução 
geral, Schönborn; Anderson (2005) defendem que ela precisa 
ser ensinada e aprendida. No entanto, ainda não é dada a devida 
importância ao ensino e à aprendizagem de habilidades visuais 
na escola, que poderiam contribuir muito para o uso mais efi caz 
da imagem como recurso didático no processo de ensino e 
aprendizagem de Ciências. 

O desenho se revelou também uma valiosa ferramenta de 
investigação das concepções alternativas do aluno, mostrando 
ao professor possíveis difi culdades que possam comprometer 
o processo de elaboração de conceitos pelo aluno. A partir da 
análise do que foi entendido pelo aluno e retratado em seu 
desenho, o professor terá então a oportunidade de planejar 
melhor suas atividades, no intuito de proporcionar aos alunos 
melhores condições para alavancar seu avanço cognitivo.

Assim, os resultados e discussões presentes neste trabalho 
apontam o uso do desenho e da imagem no ensino de Ciências 
como uma relevante ferramenta pedagógica, desde que 
utilizados com os devidos cuidados e criticidade, contribuindo 
signifi cativamente para uma aula mais interessante, 
proporcionando uma melhor visualização do conteúdo a ser 
ensinado, auxiliando no processo de signifi cação do meio 
social, além de estimular uma atitude mais participativa do 
aluno na construção de seu conhecimento, deixando para trás o 
papel de mero expectador passivo das aulas.
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Resumo

Neste trabalho, propõe-se uma leitura contemporânea 
de duas cartas de Heloisa a Abelardo, uma mulher da Idade 
Média, fi ns do século XII, protagonista de uma trágica história 
de amor, que utiliza o gênero epistolar para se comunicar com 
seu amado. O romance do casal vem sendo contado por mais de 
sete séculos, porém, o foco das abordagens recai quase sempre 
sobre Abelardo, por ter sido um grande fi lósofo e teólogo 
medieval. Pouco se fala de Heloísa na historiografi a. Mesmo 
após sua erudição e intelectualidade serem reconhecidas pelos 
historiados e fi lósofos, sua fi gura quando é citada, está sempre 
atrelada à de Pedro Abelardo. Mesmo dispondo das epístolas 
que essa mulher escreveu a seu amado, discutindo sobre 
fi losofi a, teologia e literatura, ela é lida, muitas vezes, para se 
conhecer Abelardo, e é vista, por muitos historiadores, como 
uma mulher comum de sua época. Retrataram-na como se 
fosse uma sombra do grande fi lósofo. Terá sido ela uma mulher 
comum do medievo? Essa pergunta norteia o presente trabalho, 
recorte da pesquisa de Mestrado em Estudo de Linguagens, 
da Universidade do Estado da Bahia- campus I, e dialoga 
com alguns autores como: Zumthor (2002), Le Goff (2003), 
Schlesener (2003), Macedo (2006), Gilson (2007).

Palavras-chave

Leitura; cartas; Heloísa; medievo.

Abstract

In this paper, we propose a contemporary reading of two 
letters to Abelard from Heloise, a woman in the Middle Ages, 
at the end of the twelfth century, the protagonist of a tragic 
love story that uses the epistolary genre to communicate with 
her loved one. The couple’s romance has been told for over 
seven centuries, and, however, the focus of approaches almost 
always falls on Abelard, for being a great medieval philosopher 
and theologian. Little is said of Heloise in historiography. 
Even though her erudition and intellect have been recognized 
by historians and philosophers, when her fi gure is quoted, she 
is always in relation to that of Peter Abelard. Even the letters 
that she wrote to her beloved, discussing philosophy, theology 
and literature, are often read as a way to understand Abelard, 
and she is seen by many historians as an ordinary woman of 
her time. She has been portrayed it as if she were a shadow 
of the great philosopher. Was she really an ordinary woman 
of the Middle Ages? This question guides this study, a part 
of a Masters Degree Study in Languages   at the University 
of Bahia, and uses, among other authors, Zumthor (2002), 
Le Goff (2003), Schlesener (2003), Macedo (2006), Gilson 
(2007).
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Reading, letters, Heloise; medieval times.
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1. A correspondência: registros de um amor

Existem várias versões e traduções, em diferentes línguas, 
da história de Heloísa e Abelardo. Este estudo, sobretudo, 
tem como corpus a tradução do texto de Abelardo, compilado 
em Historia Calamitatum (HC), que são as narrativas das 
desventuras dele, assim como a correspondência do casal, que, 
nesta edição, bilíngue- latim-português-, da Fundação Calouste 
Gulbenkian, organizada por Abel Nascimento Pena, se resume 
em HC, duas epístolas de Heloisa a Abelardo e a epístola V de 
Abelardo a Heloísa, texto conhecido como Prece de Abelardo. 

O primeiro dos manuscritos desta história, o Paris BNF, 
lat.2923, do século XIII, pertenceu a Petrarca, o humanista 
italiano e foi sob este manuscrito que J. Monfrin reconstituiu, 
com o título de “ABELARD, Historia Calamitatum. Texte 
critique avec une introduction publié par J. MONFRIN, Paris, 
Librairie Philosofi que J. Vrin, 4ª Ed., 1978” (PENA, 2008, p. 
13-14), tal História e correspondência do casal. As duas cartas 
de Heloísa que são analisadas, constantes na HC, já traduzidas 
para o português, seguem a edição latina de J. Monfrin, e sobre 
tal obra Pena (2008, p. 14-15) afi rma:

Independentemente de novos estudos a lume ou mesmo 
da descoberta de novos testemunhos manuscritos, o que 
temos à mão é um texto enigmático e surpreendente, 
uma obra-prima da literatura latina medieval que se 
ressemantiza permanentemente em função dos mais 
variados códigos estéticos e discursivos. Em última 
análise, é o imaginário de cada indivíduo e de cada 
época que fazem da Historia Calamitatum um texto 
paradigmático em prosa e do microcosmos medieval.

É possível perceber que a correspondência em estudo, as 
histórias que permeiam tais textos, transcendem à literatura e à 
história, para fazerem parte de um patrimônio cultural, não só da 
França, pois os ecos do idílio de Heloísa e Abelardo inspiraram 
comportamentos intelectuais e amorosos de várias gerações ao 
redor do mundo. Jean de Meun adaptou a HC no Roman de la 
rose, de fi ns do século XVIII a meados do século XIX; Rosseau 
produziu uma obra intitulada Nouvelle Heloïse, título colocado 

não por coincidência; Restif de la  Bretonne escreveu Le 
Nouvel Abailard (17778-1779). E assim, como afi rma Zumthor 
(2002, p. 5), há uma longa lista das obras literárias que, cada 
uma à moda de seu tempo, exploraram como modelo clássico 
a HC.  Contudo, a cada nova edição, a cada nova versão, o 
magister e a discipulla são reinventados; a abadessa e o clérigo, 
personagens reais, passam a ser delineados por aqueles que os 
escrevem, e a correspondência serve como testemunho do amor 
medieval.

O amor serve como pano de fundo para o trágico 
envolvimento amoroso de Heloisa e Pedro Abelardo, que 
tiveram o romance interrompido na Paris medieval do século 
XII. Algumas vezes interpretada como narração fi ccional, esta 
verídica história ganha grande repercussão na Idade Média, 
devido Pedro Abelardo ser “religioso de destaque, renomado 
professor, fi lósofo dos mais respeitados, e ela- Heloisa- apenas 
uma adolescente, mas alguém dotada de cultura invulgar 
e inteligência excepcional” (MACEDO, 2002, p. 24). Este 
homem é ainda considerado, nas palavras de Jacques Le Goff: 
“o primeiro intelectual da Idade Média” (LE GOFF, 1983, p. 
51), e é reconhecido como “teólogo e maior fi lósofo da Europa 
de seu tempo” (GILSON, 2007. p.7). Já Heloísa, fi gura como 
um paradigma feminino não nos moldes sociais da sua época, 
mas singular por ser grande conhecedora de obras literárias e 
fi losófi cas. O casal, nos papéis de professor e aluna, descobriu 
o amor juntos e se tornaram amantes. 

Antes do romance, Abelardo ouve falar de Heloísa devido 
a sua fortuna intelectual, algo pouco comum às mulheres 
medievais e empreende esforço para aproximar-se dela. 
Habilidoso, ele consegue uma aproximação que talvez nem 
pensasse ser tão profunda. Aparece o momento de unir o útil 
ao agradável, pois a verdadeira intenção dele era desfrutar dos 
desejos da carne, provar da luxúria, sem ter de desfrutar de 
cortesãs, classe tão menosprezada por ele (GILSON, 2007, p. 
31). Abelardo vê em Heloísa dupla possibilidade para satisfazer 
seu ego de homem e de fi lósofo, pois, encanta-se por ela: “Era 
de não vulgar beleza e a vastidão da sua cultura fazia dela uma 
mulher excepcional” (ABELARDO [séc.XII], 2008, p. 107). 
Ele reconhecia nela a beleza que excita um homem e a cultura 
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literária que envaidece e instiga um intelectual. É fato que ele 
planejou seduzir Heloísa, “uma conquista a que acrescentar às 
conquistas da inteligência”, como diz Le Goff (2003, p. 62). Mas 
não se deseja imprimir em Abelardo uma imagem pejorativa 
de sedutor barato, pois como o próprio Le Goff (2003, p. 62) 
ressalta: “o demônio da idade madura assalta esse homem que, 
com 39 anos, só conhecera do amor os livros de Ovídio e as 
canções que havia composto- por espírito goliárdico2 e não a 
partir de experiência.” Mesmo sem querer, Abelardo acresce 
para seu vasto e competente curriculum mais dois títulos: o de 
sedutor e outro de amante.

Em HC, uma longa carta de consolação, que, para Pena 
(2008, p. 9), “possui todos os ingredientes da mais pura fi cção 
sentimental: amor, paixão, escândalos e convenções sociais, 
intriga palaciana e querelas religiosas”, Abelardo relata, a um 
amigo, onde nasceu, as perseguições de Anselmo de Laon, 
de Guilherme de Champeaux, Alberico Reim e Lotulfo, o 
Lombardo. É o próprio fi lósofo quem relata como tentou e 
conseguiu conquistar Heloísa; a forma como procurou uma 
ocasião propicia de criar familiaridade com ela, através de 
um convívio diário, consentido por Fulberto, tio da jovem, 
envaidecido, em princípio, por sua querida sobrinha poder 
desfrutar das lições de uma das mentes mais brilhantes da 
Idade Média. Abelardo conta ainda como seduziu Heloísa, para 
fazê-la ceder mais facilmente aos desejos dele; as angústias e 
tribulações após o romance ser descoberto, a refutação dela para 
não se casarem, a castração dele e os sucessivos infortúnios que 
sofrera.

Não tem como negar que tal história é envolvente, 
enigmática e suscitadora de questionamentos. O romance de 
Heloísa e Abelardo chega a proporções pouco imaginadas pelo 
casal. A descoberta de tal romance no seio de sua casa faz com 
que Fulberto revolte-se, desaprove tal relacionamento e deseje 
vingar-se do homem que o traiu, o enganou e agiu de má fé. 

Porém, grávida3 e longe da casa do tio, Heloisa e Abelardo se 
casam, mas o tio dela descobre e manda castrar Abelardo, que 
se recolhe à abadia de Saint Denis, em Cluny, e ela no convento 
do Paracleto, onde se torna abadessa, por solicitação/ordem de 
Abelardo. 

Parece começar aí um dos períodos mais dolorosos para esta 
jovem mulher, que em sua tenra idade, abre mão da liberdade, 
para atirar-se numa vida monástica, não por vocação religiosa, 
mas a fi m de satisfazer o desejo daquele que tanto ama e por 
quem é abandonada por longo período sem notícias. Jovem 
sim, mas madura o sufi ciente para assumir os cargos de prioresa 
e abadessa em dois mosteiros beneditinos, o de Argenteuil e o 
do Paracleto. E o último, o Paracleto, é palco e espectador dos 
tormentos e afl ições por que passara Heloísa.

Ao iniciar os estudos sobre o perfi l desta mulher, protagonista 
de uma das mais conhecidas histórias de amor da Idade Média, 
percebe-se o quanto ela pode ser considerada uma “feminista” 
em pleno no século XII, período em que às mulheres era relegado 
o papel de fi lha, esposa, mãe. É claro que ela não tinha nenhuma 
consciência de feminista, até por que esse ideal surgiu por volta 
do século XIX, mas é o comportamento dela, diferente das outras 
mulheres, pelo do que se tem notícia, que foram silenciadas, que 
instiga a curiosidade, o olhar perscrutador dos pesquisadores. É 
verdade que a grande maioria deles buscou Heloísa para entender 
Abelardo, e não para descortinar uma mulher de um período de 
obscuridade para classe feminina. Não é interessante deixar essa 
fi gura feminina relegada ao papel de amante de uma das mentes 
mais brilhantes da Idade Média; não que tal condição ofendesse 
Heloísa, mas ela pode ser vista como um ser autônomo, por ter 
ideias próprias, por lutar com suas próprias armas- a fi losofi a e 
a intelecção- numa guerra sempre desleal para as mulheres, num 
período como a Idade Média.

Por isso é pretendido neste estudo “pintar um belo quadro 
de Heloísa em homenagem à sua excepcional existência” 

2 - Este termo refere-se a um grupo de intelectuais dos séculos XII e XIII, clérigos que viam Paris como o Paraíso do mundo, e eram tratados como boêmios 
por alguns e, por outros, como uma espécie de intelligentsia urbana. Para maior aprofundamento conferir LE GOFF, 2003.
3 - Heloísa tem seu fi lho na Bretanha, na casa da irmã de Abelardo, Denise. O menino chama-se Astrolábio e praticamente nada consta, nas epístolas trocadas 
pelo casal, sobre a criança. 
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(RANGEL, 2008, p. 4), pois que mulher em plena idade das 
trevas ousaria achar mais doce ser amante do homem que ama, do 
que sua esposa? Essa é uma das grandes provocações de Heloísa 
à visão de mundo de sua época. Na concepção de Heloísa, o 
casamento traz amarras indignas para os intelectuais. Ou então 
como amar mais a um homem do que ao próprio Deus? E “[...] 
o próprio Deus recusaria ser amado desse modo” (GILSON, 
2007, p. 216). Isso só ressalta que Heloísa transborda amor e 
desejo. E o mais confl ituoso da relação de Heloísa e Abelardo é 
que o que os separaram foram os ideais intelectuais e fi losófi cos 
que ambos acreditavam. Acreditar que há incompatibilidade 
entre o fazer intelectual e a vida matrimonial foi o verdadeiro 
obstáculo dessa relação.

Apresentada de forma breve, esta é a história que demonstra 
que o destino de Heloísa e Abelardo foi unido tragicamente. É 
um idílio que estaria por acontecer e marcar para sempre a vida 
destas duas pessoas.

Segundo o minidicionário de língua portuguesa, Houaiss 
(2001, p. 239), idílio signifi ca: “1 amor terno e delicado; 2 
relação entre namorados; 3 devaneio; 4 poema bucólico”.

Poder-se dizer que a história de Heloísa e Abelardo foi 
realmente um idílio, nas várias acepções encontradas no 
dicionário citado, e adotar tais denominações, não na ordem 
apresentada, mas segundo a “lógica” dos acontecimentos, serve 
para tentar entender os registros de um amor. 

2. Imagens criadas e refl etidas das mulheres no medievo

Os sistemas, valores e discursos que focalizam a imagem 
da mulher ora como luxuriosa, pecadora, ardilosa, indigna de 
confi ança, sedutora e trapaceira, ora como essencialmente casta, 
a personifi cação da salvação, ingênua, frágil, não passaram de 
produção medieval elaborada por clérigos, letrados e moralistas 
(que detinham o monopólio do saber e da escrita), que tinham a 
obrigação de pensar a humanidade, a sociedade e a Igreja, com 
o objetivo de encaminhar as pessoas para a salvação, indicar o 
caminho da possível perfeição e atribuir às mulheres seu lugar 
nesse sistema masculino. Esses homens pretendiam classifi car 
os comportamentos femininos guiando-se por critérios morais 

ou religiosos (inventados e instituídos como uma forma 
de controle social, econômico e eclesiástico), por estarem 
impregnados pela ideia da culpa e do pecado, associando o sexo 
e a sexualidade ao Demônio, e a mulher, à imagem demoníaca. 
As mulheres assustam muito mais pelo que elas despertam nos 
homens (seres considerados muito mais frágeis e animalizados 
quando sob o domínio de uma mulher), do que pelo que elas 
realmente podem fazer a eles.

3. Heloísa: uma mulher comum da Idade Média? 

Duvidar sobre a relevância de Heloísa para a história das 
mulheres é esquecer que a grande maioria delas permaneceu 
silenciada, anônima e relegada aos mandos e desmandos de 
uma sociedade essencialmente machista, e essa abadessa pelo 
menos teve a oportunidade de falar e de ser retratada; pois as 
mulheres sempre tiveram voz, mas não eram ouvidas, muitas 
delas letradas tinham concepções e refl exões pertinentes e até 
mais contundentes do que de homens igualmente instruídos, 
mas 

Não sei em que medida as mulheres no Ocidente 
medieval se mantiveram quietas e silenciosas entre 
as paredes das casas, das igrejas e dos conventos, 
ouvindo homens industriosos e eloquentes que lhes 
propunham preceitos e conselhos de toda a espécie. 
Os sermões dos pregadores, os conselhos paternos, os 
avisos dos directores espirituais, as ordens dos maridos, 
as proibições dos confessores, por mais efi cazes e 
respeitáveis que tenham sido, nunca nos restituirão a 
realidade das mulheres às quais se dirigiam, mas com 
toda a certeza faziam parte dessa realidade: as mulheres 
deveriam conviver com as palavras daqueles homens a 
quem determinada organização social e uma ideologia 
muito bem defi nida tinham entregue o governo dos 
corpos e das almas femininas. (CASAGRANDE, 1990, 
p. 99).

Quando se tem a oportunidade de iluminar, por menores 
que sejam os refl exos dessa luz, uma mulher, trazendo à tona 
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a sua história, a sua memória, o seu estar no mundo, já é um 
produtivo passo em direção ao conhecer a história não mais pelo 
o que os homens disseram, mas a partir de como as mulheres 
ouviram o que lhes fora dirigido.

Quando se estuda os homens, quando se fala deles, 
quase sempre se sabe o nome, sobrenome, principalmente, 
formação cultural e intelectual, amizades, data e lugar de 
nascimento; se forem homens da Igreja, então a evidência 
e os detalhes saltam na historiografi a. Mas ao se estudar 
sobre mulheres, uma das primeiras marcas do silêncio e da 
subjugação, a que foram lançadas, que se fazem audível e 
legível é o quase total anonimato. Por isso é muito complexo 
empreender pesquisas que, cronologicamente, se distanciam 
da contemporaneidade, pois os dados escassos e muitas vezes 
perdidos ou desgastados pelo tempo difi cultam a caminhada 
do pesquisador. 

Sobre a vida e família de Heloísa são quase que inexistentes 
os registros. Conhecida como Heloísa do Paracleto (nome do 
convento onde passou a ser abadessa), essa mulher, nascida 
em 1101, não tem nos registros historiográfi cos os nomes dos 
pais, mas somente o parentesco com Fulberto, um tio que a 
protegia. É por Abelardo, em Historia Calamitatum (2008, 
p. 125), que se tem informações de que Heloísa tinha sido 
educada, desde menina, na abadia de monjas, próxima de 
Paris, chamada Argenteuil. Sabe-se que ela foi uma brilhante 
estudiosa do latim, grego e hebraico, o que lhe rendeu o título 
de “nominatíssima” ou “most renowned”, segundo Rangel 
(2010, p. 8), tornando-se conhecida na Paris Medieval pela 
sua habilidade na escrita e na leitura, antes de conhecer Pedro 
Abelardo, e após relacionar-se com ele, fi cou conhecida como, 
dentre outros predicativos, a amante do grande fi lósofo (o que 
só reforça o comportamento medieval em ofuscar as qualidades 
das mulheres e evidenciar os atributos dos homens). Sem muitos 
dados sobre a vida de Heloísa, fi ca um questionamento: “Como 
uma jovem, de origem desconhecida, conseguiu ter acesso a um 
saber e a uma prática refl exiva reservada apenas aos homens 

de sua época?” (SCHLESENER, 2003, p. 2), pois o próprio 
Abelardo encarregou-se de ser um dos principais propagadores 
(em Historia Calamitatum) das concepções e do conhecimento 
intelectual de Heloísa, ao relatar sobre ela. Provavelmente 
tenha sido seu tio e tutor, o clérigo Fulberto o grande investidor 
na educação de Heloísa, uma vez que, de origem social 
desconhecida, fi ca quase impossível conjecturar sobre como 
essa jovem teve acesso à cultura, se terá sido realmente em 
Argenteuil, onde fora educada. Porém, sobre a condição de 
estudiosa das letras e da fi losofi a, as epístolas escritas por 
Heloísa são um pequeno exemplo e, segundo Rangel (2010, p. 
9), algumas informações sobre essa condição, foram fornecidas 
por Pedro o Venerável, abade do monastério de Cluny, lugar 
onde Pedro Abelardo se refugiou antes de morrer:

Eu era adolescente ainda na fl or da idade quando o 
teu nome já era famoso, não pela vida de religiosa 
que em seguida escolhestes, mas por ter admiráveis 
e profundos estudos. Vim a saber que uma mulher se 
dedicava com todas as forças ao estudo das letras e à 
busca da sabedoria, fato raríssimo, e não se deixava 
distrair pelos prazeres e alegrias do mundo[...] tu, com 
o seu amor pela ciência, superou não apenas a todas 
as mulheres, mas também a maior parte do homens. 
(Pietro, o Venerável, apud RANGEL, 2010, p. 9).

Sobre o fi lósofo Abelardo temos toda a historiografi a. 
Nasceu em 1070, na aldeia de Pallet, distante da cidade de 
Nantes, Bretanha Menor, e morreu em 1142. Filho Primogênito 
de Lúcia e Berengário, homem imbuído de espírito literário4, 
Abelardo foi destinado por seus pais à carreira militar, a qual 
foi trocada pela vida do saber, matéria muito estimulada no 
seio familiar. E o primor da família pela cultura, impulsionou 
esse cônego à vida das Letras, levando-o a passar para os seus 
irmãos as pompas e as glórias da vida militar. Abelardo ([séc. 
XII], 2008, p. 89) afi rma que abdicou totalmente da carreira de 
Marte para ser educado no grêmio de Minerva.5

4 - Descrições feitas por Abelardo (2008, p. 89).
5 - A Minerva aludida por Abelardo é a virgem de atributos guerreiros, a Minerva da dialética e não a deusa grega da sabedoria.
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Aos 17 anos, Heloísa conheceu e foi envolvida por Pedro 
Abelardo, que já estava na idade madura dos 39 anos. Após 
todo idílio que ela passou ao se envolver com Abelardo, fugir 
grávida da casa do tio, ter o fi lho Astrolábio6 na casa da irmã 
do amado, ela foi obrigada a aceitar os votos e a viver numa 
abadia. E ai começou um novo capítulo da vida de dessa mulher. 
Expulsa com as companheiras de Argenteuil, em 1129, Heloisa 
e as outras irmãs foram para o convento beneditino de Abelardo, 
o Paracleto, a priori, oratório dedicado à Santíssima Trindade, 
propriedade doada, por ele, para as religiosas. Abelardo ajudou 
as irmãs a edifi carem o convento e o papa Inocêncio II expediu 
uma bula confi rmando a fundação da nova comunidade, em 
1131. Depois disso, Heloísa e Abelardo não tornaram a se 
ver, comunicando-se somente alguns anos depois quando ele 
escreveu Historia Calamitatum e ela respondeu a ele. 

A partir das epístolas trocadas pelo casal é possível 
perceber as ideias confl itantes que permeavam a cabeça dos 
dois, mas acima de tudo, a inquietação de Heloísa, a tristeza 
que a consumia, por não entender o silêncio de Abelardo 
que, desejando, poderia escrever-lhe. A oscilação com que 
expressa seus sentimentos, ora com doçura, ora com amargura, 
revela que ela não temia mostrar-se, tão pouco se resignava 
com a situação de vida monástica, mas o seu sofrimento era, 
sobretudo, por ter se separado de Abelardo. Nas epístolas 
escritas para Abelardo, Heloisa deixou muito claro que a alegria 
e a tristeza dela dependiam única e exclusivamente da vida 
dele, ela afi rmava que não se dedicava a Deus com sinceridade, 
pois não tinha forças nem motivação, ele a recriminava 
constantemente e solicitava que ela tivesse moderação nas 
palavras e freasse os lamentos, para habituar-se à vida de 
solidão exigida no monastério. Heloisa não se queixou, não 
mostrou arrependimento ou vergonha por causa do amor que 
viveu, o que a fazia sofrer era a separação e não sentimento de 
culpa ou remorso pela transgressão. Já Abelardo demonstrou 
com clareza que se arrependia e envergonhava-se por ter 

vivido aquele amor, “história de carne e sangue, que a paixão 
mais brutal e ardente conduziu ao desfecho que se sabe [...]” 
(GILSON, 2007, p.156); e o pior, por esse amor ter o levado a 
consequências trágicas. Enquanto isso, Heloisa simplesmente 
sofria. 

“Heloísa se apresenta como uma mulher diferente, 
que criou uma imagem própria, de força, de 
coragem e resistência, justamente pela exaltação 
dos sentimentos. E conseguiu muito mais: com sua 
capacidade intelectual se elevou a uma situação que 
era destinada especifi camente aos homens. Heloísa 
vinculou a sua fragilidade feminina à sua determinação 
racional, conseguindo transformar sensibilidade em 
tenacidade, sem deixar de ser feminina. Por isso, nunca 
se arrependeu de nada que havia feito na vida e isto 
a tornou uma mulher admirável, também aos olhos de 
Abelardo.” (SCHLESENER, 2003, p. 9).

Heloisa e Abelardo foram aquilo que não poderiam ser. 
Expuseram-se, revelaram sentimentos e momentos íntimos. Eles 
descreveram o homem moral com a simplicidade mais direta e 
mais despojada de artifícios, mas o interessante é perceber que 
Heloísa discutia sobre fi losofi a e cristianismo, com Abelardo, 
em pé de igualdade. Os argumentos e concepções dessa mulher, 
muitas vezes desestabilizaram o olhar crítico do fi lósofo

Abelardo por muitas vezes permaneceu confuso diante 
das colocações de Heloísa, não por ela não ser clara, mas por 
apresentar discussões complexas. E “quando ele conseguiu 
que ela pusesse fi m às suas reivindicações apaixonadas contra 
a crueldade de Deus e o egoísmo daquele a quem amava, 
Heloísa só aceitou calar-se sobre a condição de falar de outra 
coisa” (GILSON, 2007, p. 163), saber qual a dignidade da 
ordem das religiosas e qual a regra ele queria que ela fi zesse 
observar no mosteiro do qual era encarregada. A partir desse 
questionamento, o qual ela já tinha uma resposta, a abadessa 

6 - Filho da paixão, um vulto esquecido dessa história de amor, criança criada pela irmã de Abelardo, Denise. Refl exo de um comportamento medieval, Astro-
lábio foi a concretização de um relacionamento impróprio, escondido e marginalizado; mesmo tendo casado com Heloísa, e assim legitimando uma união que 
de fato não aconteceu, essa criança é o exemplo de uma das práticas do medievo: ignorar o fi lho no grato.
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lança uma série de refl exões acerca da Regra Monástica, e 
afi rma que as mulheres religiosas não têm Regras; a de São 
Bento é seguida nos mosteiros de homens e mulheres, mas 
foi escrita para homens, e assim sendo, comporta uma série 
de inadequações para elas, seria perigoso seguir as regras dos 
homens: “Nele vemos um abade lendo o Evangelho, entoando 
hino que se segue, recebendo em sua mesa os peregrinos e os 
convidados. Realmente se pensa que a abadessa deva convidar 
essas pessoas, partilhar com elas sua refeição, beber com elas?” 
(HELOÍSA [séc. XII], 1924, apud GILSON, 2007, p. 163). 
Heloísa demonstra, com esse questionamento e tantos outros 
feitos, não concordar que seja exigido das mulheres o que se 
exige dos homens e ainda que ao optar por uma vida monástica, 
as pessoas precisam pelo menos conhecer o que deverá seguir: 
“que há de mais absurdo do que se embrenhar em um caminho 
desconhecido e que não vos foi apresentado? O que há de 
mais presunçoso que escolher professar um tipo de vida que se 
ignora, ou fazer manter um voto que se é incapaz de manter?”. 
(HELOÍSA [séc. XII], 1924, apud GILSON, 2007, p. 164). 
Essa abadessa conduz sua argumentação a fi m de demonstrar 
que é preciso que seja organizada uma regra específi ca para as 
mulheres, ela propõe que as religiosas se contentem em igualar 
em virtudes de continências e de abstinência os chefes da Igreja 
e os clérigos que receberam as ordens santas, submetendo 
assim, as religiosas somente às únicas obrigações que prendem 
o clero secular. Na continuidade da sua argumentação, 
Heloísa destaca que não há muitas diferenças entre o ideal de 
vida para os laicos e para os monges; diferindo entre a vida 
dos dois a possibilidade dos laicos poderem casar. Afi rma 
que ao estado de perfeição monástica acrescenta apenas a 
continência aos preceitos do Evangelho, concluindo assim, 
que às mulheres religiosas basta elevar-se até a realização do 
Evangelho, sem ultrapassá-lo, pois a proposta é ser somente 
cristã, subentendendo-se ai a falta total de pretensão em criar 
para seu mosteiro, ou melhor, para as religiosas de lá, a imagem 
de santas. (GILSON, 2007, p. 166).  Ao expor tais ideias, 
Heloísa aventa uma crítica às práticas monásticas, afi rmando 
que o que deve contar realmente ao homem, seja ele laico ou 
clérigo, é tudo aquilo que puder levá-lo a Deus; incita que se 

ignorem as práticas exteriores, como as diversas proibições do 
mundo cristão, que são comuns às almas boas e às hipócritas 
também; sugere que se priorizem atos interiores, pois o resto é 
judaísmo. Essa mulher ainda acrescenta, à teologia abelardiana 
da intenção, que independente das obras que dispuser, todos 
os homens de boa virtude serão tratados igualmente diante de 
Deus. E continua com suas assertivas: “Num tempo em que 
tantas pessoas se lançam à vida monástica, fazem profi ssão 
de uma Regra que ignoram e assumem fardos que não podem 
carregar [...]”, (HELOÍSA [séc. XII], 1924, apud GILSON, 
2007, p. 168), que só demonstram seu olhar crítico e refl exivo 
sobre as práticas do seu tempo, sua desconfi ança sobre as 
posturas hipócritas de uma ideologia cristã que pretendeu 
regular a vida em sociedade, e a mais profunda identifi cação 
com os ideais fi losófi cos. Contudo, com tal exposição, Heloísa 
advoga também em benefício próprio a fi m de convencer 
Abelardo da falta que comete ao permanecer no monastério, 
uma vez que não tem vocação para essa vida.

Gilson (2007, p. 167), diz que para compreender a essência 
das ideias de Heloísa é importante conhecer as bases cristãs 
e fi losófi cas dela, fundamentadas em São Paulo, Santo 
Agostinho, São Jerônimo e Sêneca. E para convencer Abelardo 
dos propósitos cristãos dos quais ela acreditava, ao escrever as 
epístolas, embasava-se nas referências de santos e escritores 
renomados,

ela própria seguiu-os um pouco mais longe do que seu 
mestre jamais ousou fazer, pois falta muito para que se 
obtenha daquele que amava que a liberte completamente 
do terrível fardo que não teria outrora assumido, e nem 
continuado a carregar se não fosse para lhe obedecer. Se 
Heloísa deixara de acreditar na virtude das observações 
monásticas, Abelardo nunca se decidiu a aliviá-la de 
nenhuma penitência que se impunha igualmente a uma 
laica piedosa e pobre. O que exigirá de Heloísa não será 
apenas a continência, mas a pobreza mais extrema, um 
silêncio perpétuo e absoluto, nenhum excesso, mesmo 
no uso dos sinais, a vida comum para todas, incluindo a 
abadessa [...]. (GILSON, 2007, p. 168- 169).
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A abadessa assume a Abelardo que tomou o véu não por 
vocação religiosa, mas por obediência a ele. Contudo, mesmo 
sem ter uma predisposição para viver de acordo com os 
postulados da Igreja, ou melhor dizendo, com os propósitos de 
Deus numa vida monástica a imagem de espiritualidade, nas 
epístolas de Heloísa se apresenta sempre com a pretensão de 
condenar Deus, julgá-lo culpado pelas desventuras da vida dela 
e da de Abelardo.

Com efeito, enquanto gozávamos dos prazeres de um 
amor inquieto e, para usar um termo mais vergonhoso, 
mas mais expressivo, nos entregávamos à fornicação, 
a severidade divina perdoou-nos. Mas logo que 
legitimámos esses amores ilegítimos e cobrimos de 
dignidade conjugal a ignomínia da fornicação, a ira 
do Senhor abateu pesadamente a sua mão sobre nós 
e o nosso leito imaculado não encontrou favor diante 
daquele que outrora tinha tolerado um leito manchado. 
(HELOÍSA, 2008, p. 241, grifo nosso).

Deus, para Heloísa, é o ser de tolerância e severidade ao 
mesmo tempo. Porém, ela explicita que a severidade divina é 
maior do que a tolerância, e existe em Deus uma ponderação, 
um limite para conceder determinadas ações aos homens. 
Assim, quando extrapolados esses limites, Deus passa a ser 
cruel, inclemente, impiedoso:

Oh! Se fosse permitido dizer que Deus foi cruel para 
mim em tudo! Oh! clemência inclemente! Oh! Fortuna 
desafortunada!7 Ela já consumiu contra mim tantos 
dardos do seu ímpeto, que já não tem mais com que 
ferir os outros! Despejou contra mim uma aljava inteira, 
para que os outros já não temam as suas guerras. E se 

algum dardo ainda lhe restasse, ela não encontraria em 
mim lugar para me ferir. No meio de tantas feridas, só 
há uma coisa que receia: é que eu não acabe de vez 
os meus suplícios com a morte; e como não cessa de 
destruir-me, teme, no entanto, o desfecho fi nal que ela 
própria acelera. (HELOÍSA [séc. XII], 2008, p. 239, 
grifo nosso).

Heloísa utiliza a Fortuna8 alegoricamente como àquela que 
golpeia impetuosamente àqueles que de alguma forma recebeu 
o benefício do amor, pois a ela é possível dar e tirar ao mesmo 
tempo, “dentre todas as mulheres, em ti alcancei a mais alta 
glória; precipitada desse lugar, sofri até o fi m uma queda tão 
fatal e dolorosa para ambos! De facto, quanto mais alto se sobe 
mais pesada é a queda[...]” (HELOÍSA [séc. XII], 2008, p. 
241). A Roda da Fortuna, descrita na obra Carmina Burana, 
é mutável como a lua, que cresce e diminui, ora oprime e ora 
cura, rota tu volubilis, statu mallus (tu, roda volúvel, és má), 
é vã, e a felicidade dissolúvel, nebulosa e velada. “Dentre as 
mulheres nobres, poderosas, qual delas a Fortuna pôde algumas 
vez ultrapassar ou sequer igualar a minha felicidade? A qual 
delas é que a Fortuna prostrou tão em baixo e cobriu de tanta 
dor?” (HELOÍSA [séc. XII], 2008, p. 241). Fica implícito 
que Heloísa toma a imagem da Fortuna para representar a 
imagem e a capacidade do próprio Deus, que de acordo com 
a ideologia cristã é o único capaz de dar a vida, porém não 
a tira, apenas cogita meios para que o banido não permaneça 
arrojado em sua presença (2SAMUEL, 14:14). E ao se reportar 
à ideia que Abelardo apresenta sobre estar chegando o possível 
dia da morte dele, a abadessa, para consolar o abade, utiliza 
um excerto da súplica que o poeta Lucano dirige a Deus: “que 
os teus golpes sejam repentinos;/que o espírito dos homens 

7 - Segundo Pena (2008, p. 257), ao se referir à Fortuna, Heloísa retoma às vicissitudes da Fortuna enquanto divindade antiga, cega e caprichosa, alegoria da 
instabilidade humana, apresentada pelas antigas escolas de retórica e representada na iconografi a pela Roda da Fortuna. Ainda, a imagem da Rota Fortunae 
foi evocada por Cícero (Contra Prisão, X, 22), e aparece na primeira página do manuscrito de Carmina Burana (conjunto de poemas medievais de autoria de 
goliardos e que por seis séculos fi cou trancado por serem consideradas obras subversivas, e por isso, proibidas), a ilustrar o poema de Gauthier de Châtillon, 
contemporâneo de Heloísa e Abelardo. Essa obra tornou-se mais conhecida a partir de 1936, quando o compositor alemão Carl Orff (1895-1984) musicou 23 
(vinte e três) canções de “Carmina Burana”.
8 - Grifo nosso.
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não veja o destino futuro;/que seja permitido esperar ao que 
teme!” (HELOÍSA [séc. XII], 2008, p. 239). O Deus evocado 
por Lucano, é Júpiter, e a Fortuna evocada por Heloísa é Deus.  

Em algumas passagens das epístolas, Heloísa se reporta a 
Deus ora como aquele capaz de intervir no destino humano: 
“Oxalá que Deus nunca esqueça das suas humildes servas a 
ponto de lhes permitir sobreviver a ti! Oxalá que nunca ele 
nos conceda uma vida que seja pior que todos os gêneros de 
morte!” (HELOÍSA [séc. XII], 2008, p. 235); ora, como um 
grande espectador do sofrimento dela; “Deus sabe que nunca, 
mas nunca busquei em ti outra coisa que não fosses tu mesmo”, 
ou então: “Invoco Deus como testemunha” (HELOÍSA [séc. 
XII], 2008, p. 221).

Deus é tomado, também, por Heloísa como uma ponte para 
chegar a Abelardo, como um atalho para conseguir a adesão do 
homem amado, pois ela sabe que em nome de Deus, o teólogo, 
se deixa convencer aos pedidos e apelos dela. Ao se referir 
às desventuras de Abelardo, e assim, às feridas que ele vem 
acumulando ao longo dois dias, Heloísa pede: “Sara, por amor 
de Deus, as que tu próprio fi zeste [...]”(HELOÍSA [séc. XII], 
2008, p. 215). Ao humilhar-se pedindo que Abelardo não a 
prive das palavras dele, a abadessa diz: “Ouve, por Deus, o que 
te peço” (HELOÍSA [séc. XII], 2008, p. 227), e para reforçar tal 
pedido, ainda profere: Por isso, em nome de Deus, a quem te 
consagraste, peço-te[...]” (HELOÍSA [séc. XII], 2008, p. 229).

Dessa forma, a espiritualidade nas epístolas de Heloísa é 
encarnada não pela fé ou crença que ela tem em Deus, o criador, 
mas pela forte imagem de uma seguidora espiritual de Abelardo 
e não de Deus. O primeiro é, para ela, fonte de inspiração, 
devoção, respeito e todo amor; o segundo é somente uma ponte 
para se chegar a Abelardo: “Não estou à espera de recompensa 
divina, pois não foi o amor de Deus que me levou a agir, como 
se sabe./Quando te encaminhaste na tomada para Deus, segui-
te na tomada do hábito, ou antes, precedi-te.” (HELOÍSA [séc. 
XII], 2008, p. 227). Entrar para vida monástica foi para Heloísa 
a possibilidade de seguir a Abelardo, de caminhar com o seu 
amor e com seu amado, e não acompanhar a Deus, pois para 
Heloísa, seu deus, é o próprio amor, objeto de contemplação e 
Abelardo o meio, a possibilidade de se concretizar o amor.

Considerações fi nais

Tecem-se algumas considerações fi nais advindas das 
experiências de leituras sobre o comportamento e discursos 
de Heloísa, uma mulher retratada por vários séculos como 
um vulto do célebre professor, teólogo e fi lósofo medieval, 
Abelardo, mas que demonstrou, por meio de suas colocações e 
postura, fazer parte do seleto grupo de mulheres da Idade Média 
que conseguiu romper com o silêncio imposto pelos homens. A 
partir de seus discursos e questionamentos, Heloísa consegue 
revelar a intelectualidade da mulher medieval, tão silenciada 
devido os aviltamentos das instituições religiosa e familiar, 
que impunham à condição feminina um lugar sombreado e 
margeado à submissão, à dependência e ao isolamento social.

A história de Heloísa assemelha-se aos grandes duelos 
medievais, em que grandes guerreiros lutam para conquistar seu 
espaço e o respeito dos outros. Em quantas histórias de amor 
“heróis se observam, se analisam como somente as consciências 
cristãs presas às paixões podem fazê-lo, e não apenas se 
analisam, mas se expõem?” (GILSON, 2007, p. 156). Quantas 
mulheres tiveram, na Idade Média, época de silenciamento 
para elas, oportunidade de se colocar enquanto sujeito crítico, 
consubstanciado e disponível para compartilhar suas concepções 
sem sofrer mais sansões do que habitualmente as mulheres do 
medievo já eram submetidas? Para Heloísa era tudo ou nada. Não 
tinha muito a perder ao expor seus sentimentos e concepções, 
pois aquilo que mais primava na vida, já tinha perdido: o homem 
amado e ser somente uma mulher comum do medievo não 
correspondia ao seu espírito inquieto.
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Resumo

O trabalho apresenta parte de uma pesquisa de Mestrado 
que faz uma refl exão acerca do papel do suplemento literário 
Sabático do jornal O Estado de S. Paulo (OESP), nascido em 
13 de março de 2010. Observa de que maneira a retomada do 
Suplemento Literário contribui para o resgate do prazer pela 
leitura, pela literatura e pelo conhecimento em tempos de 
modernidade, de informação rápida, fl uída. Verifi ca se e como o 
conteúdo do Suplemento está vinculado ao mercado editorial e, 
consequentemente, à indústria cultural. As conclusões apontam 
para o fato de que o Sabático, embora represente um espaço 
de debate sobre a literatura (e o mercado editorial de maneira 
mais ampla) na imprensa brasileira, permitindo a construção 
de conhecimento erudito em seus leitores, não contribui para 
ampliar o prazer pela leitura, pela literatura e pelo conhecimento 
em tempos de modernidade líquida, de informação rápida, 
tampouco ajuda a disseminar esse prazer. Essa difi culdade 
se dá, especialmente, devido a dois fatores: 1) a abordagem 
jornalística noticiosa das pautas se sustenta, prioritariamente, 
por lançamentos recentes do mercado editorial ou outros 
acontecimentos relacionados ao tempo presente, limitando o 
escopo da apreciação literária; 2) o público alvo restrito, tanto 
do suplemento Sabático quanto do jornal O Estado de S. Paulo, 
que são voltados para as elites intelectuais e econômicas do 
Brasil, já abastadas em relação ao acesso ao livro, à leitura e à 
cultura de modo geral. 

Palavras-chave

Jornal; leitura; livro.

Abstract

This paper presents part of a Masters research that makes 
a refl ection on the role of the literary supplement named 
Sabático, from O Estado de S. Paulo (OESP) newspaper, 
created on March 13, 2010. It observes how the resumption 
of the Suplemento Literário helps to bring back the pleasure 
of reading, literature and knowledge in modern times, times 
of fast and fl uid information. The research also analyzes 
if and how the content of the Supplement is linked to the 
publishing market and, consequently, to the cultural industry. 
The conclusions point to the fact that, although Sabático 
represents a place for literature (and the publishing market, 
in a broader way) debate in the Brazilian press, allowing 
the construction of erudite knowledge in its readers, it does 
not contribute to the increase of the pleasure of reading, 
literature and knowledge in times of liquid modernity, rapid 
information, and it doesn’t help to spread this pleasure 
either. This diffi culty happens especially due to two factors: 
1) the journalistic approach of the subjects exposed in the 
Supplement is sustained primarily by recent publishing 
releases or other events related to the present time, limiting 
the scope of literary appreciation; 2) the restricted target 
public of both the Sabático supplement and the O Estado de 
S. Paulo newspaper, which are aimed to the economic and 
intellectual elites of Brazil, already wealthy in relation to the 
access to books, reading and culture in general.
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Liniers

Liniers

Liniers

O humor presente nas tiras da personagem Enriqueta, 
do cartunista argentino Ricardo Liniers (2010), reside nas 
considerações e modo de ser inusitados da menina. Trata-
se de uma criança que reconhece a possibilidade de imersão 
em diferentes mundos por meio da leitura, os benefícios que 
esse mergulho em outras realidades traz (como a ampliação 
da imaginação e do conhecimento) e a infi nidade de universos 
presentes numa biblioteca. Em suma, a menina possui prazer 
pela leitura.

Visão de mundo semelhante é presente no conto A Biblioteca 
de Babel, do argentino Jorge Luis Borges (1999), que exalta 
a magnitude da Biblioteca, criando a imagem fi ctícia de um 
lugar em que todos os livros já escritos, e todo o conhecimento 
acumulado pela humanidade, existem. Mas a ideia de uma 

biblioteca infi nita, contendo todo o conhecimento e informações 
do mundo, que a princípio foi exaltada – “Quando se proclamou 
que a Biblioteca abarcava todos os livros, a primeira impressão 
foi de extravagante felicidade” (p. 519) –, logo revelou um 
grave problema, pois os homens perceberam que não seria fácil 
encontrar as informações desejadas em meio a tantos volumes 
– “A certeza de que alguma prateleira em algum hexágono 
encerrava livros preciosos e de que esses livros preciosos eram 
inacessíveis afi gurou-se quase intolerável” (p. 520).

O paralelo das tiras de Liniers e do conto de Borges com 
o Sabático é inevitável. O suplemento Sabático, do jornal O 
Estado de S. Paulo, surgiu com a proposta de oferecer “um 
tempo para a leitura”, fornecendo ao leitor uma pausa em 
sua rotina diária de trabalho, ou um período sabático em 
que as narrativas literárias pudessem ser apreciadas e novos 
conhecimentos serem adquiridos. Assim, teria a incumbência 
de auxiliar o leitor que, como os homens descritos no conto de 
Borges, sente-se perdido em meio a tanta informação e tantas 
fontes de entretenimento e conhecimento disponíveis. Além, é 
claro, de permitir a formação de novos leitores que, como a 
personagem de Liniers, sintam prazer em explorar diferentes 
universos literários e se aproveitem dessa experiência para 
adquirir novos conhecimentos.

Os tópicos a seguir buscam avaliar a possível efi cácia do 
Sabático em relação ao cumprimento dessa proposta: afi nal, o 
novo suplemento signifi ca um tempo para a leitura, ou apenas 
atende aos interesses mercadológicos do jornal que o publica?

1. Comunicação, cultura e consumo

A noção de que a indústria cultural pauta o jornalismo 
cultural é real e facilmente verifi cada quando se analisam os 
cadernos culturais da mídia impressa. Os espetáculos e artefatos 
culturais em destaque são sempre produtos em exposição, 
passíveis de consumo, e os jornais, embora já não tenham tanto 
poder de estimular hábitos, ajudam a movimentar as diversas 
indústrias do entretenimento e da informação. Exatamente por 
esse motivo é que é tão difícil conseguir, no Brasil, anúncios de 
editoras. Ora, se tais empresas ou corporações necessariamente 
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recebem destaque gratuito nos suplementos literários, não se 
sentem estimuladas a pagar por anúncios. É preferível, e mais 
barato, enviar seus livros ou outros produtos às redações e 
aguardar que esses sejam retratados nas páginas do jornal. Esse 
exemplo comprova como a indústria cultural está presente, 
pautando o jornalismo cultural.

No caso do Sabático, pude constatar que os livros chegam 
aos montes a seu editor. Há várias pilhas de livros sob a mesa 
de Rinaldo Gama, que podem ser avistadas de longe na redação 
do Estado. Na verdade, havia pouco espaço para outros objetos 
sob a mesa do editor, que estava majoritariamente ocupada 
por livros na tarde em que o entrevistei. Raquel Cozer, ex-
repórter do Sabático, já havia destacado esse fenômeno em um 
comentário que postou em seu blog em 20/08/2011: “Como 
disse na semana passada o Rinaldo, meu editor, se o Sabático 
tivesse uma carta ao leitor, ela poderia vir com uma foto das 
nossas baias, nas quais os livros se juntam numa coluna que se 
pode ver do outro extremo da redação” (Cozer, 2011, disponível 
on-line3).

Cláudia Nina (2007) nos fornece números mais exatos a 
respeito da quantidade de livros que chegam semanalmente às 
redações dos suplementos literários: “a primeira coisa que se 
observa é o enorme volume de livros amontoados ao redor da 
mesa de quem edita o caderno. Aproximadamente 100 títulos 
chegam à redação toda semana. Isso quando não é época de 
feira ou Bienal, em que esse número costuma triplicar” (p. 41). 
Assim, fi ca evidente que o mercado editorial tem interesse na 
divulgação feita pelo Sabático, e por isso está constantemente 
enviando livros ao suplemento. Portanto, a relação entre o 
Suplemento e a indústria cultural é simbiótica: um depende 
e se benefi cia do outro. Se, por um lado, o Sabático precisa 
que as editoras continuem enviando livros, para que ele tenha 
conteúdos a serem pautados, por outro, as editoras fazem 
proveito da publicidade gratuita. O próprio Gama confi rma o 
recebimento de grandes quantidades de livros na redação do 
Sabático, quando diz que um dos objetivos da seção “Estante” 

é justamente “dar vazão” às obras empilhadas em sua mesa: 
“tem muita coisa chegando, de muitas editoras diferentes, então 
a gente não pode ignorar” (2011, em entrevista4).

O papel do editor, nesse contexto, é a seleção, porém 
sempre seleciona-se entre as várias opções dadas pelo mercado 
de livros. Para Chaparro (1998),

O editor é uma simbiose de jornalista e gerente. Em 
escala maior ou menor, administra recursos humanos, 
tecnológicos e fi nanceiros, com o dever de otimizar 
resultados, tanto sob o ponto de vista do lucro 
quanto da qualidade jornalística. No seu trabalho, 
um dos pés fi nca-se na vertente do negócio, pois 
deve sentir-se e assumir-se responsável também pelo 
sucesso econômico do empreendimento. A lógica do 
consumo infl uencia e condiciona, portanto, as suas 
decisões. Mas o outro pé jamais pode desgrudar-se dos 
compromissos com a cultura, ou seja, com os processos 
de aperfeiçoamento da sociedade, que esse é o lugar do 
jornalismo. (CHAPARRO, 1998, p. 15)

Assim, o que Rinaldo Gama afi rma fazer vai em 
confl uência com a defi nição de Chaparro, otimizando lucros 
e, ao mesmo tempo, buscando ser relevante culturalmente. O 
editor do Sabático faz questão de destacar que suas decisões 
editoriais não são, de forma alguma, infl uenciadas por questões 
de marketing. Mas, por outro lado, ele também deixa claro 
que todo o Suplemento é elaborado a partir dos últimos 
lançamentos do mercado editorial. Para ele, não é possível 
“desprezar o lançamento”, pois o jornal trabalha com notícias. 
Assim, o suplemento não pode tratar de livros velhos, mesmo 
que clássicos, ou de fatos que não tenham relação com o tempo 
presente, pois isso vai contra o modo de operação do jornal 
como um todo, cuja matéria prima são as novidades. Porém, 
Gama sempre tenta fugir de ser guiado unicamente pela agenda 
das editoras, buscando, por exemplo, pautar efemérides e 
assuntos relativos ao tempo atual. Creio que essa seja uma 

3 -  Disponível em: http://blogs.estadao.com.br/a-biblioteca-de-raquel/2011/08/20/a-superproducao-de-livros-no-brasi/. Acesso em: 18/11/2011.
4 - Em entrevista concedida à autora desta pesquisa pessoalmente em 19 de setembro de 2011.
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tentativa de atrair a atenção do leitor mais crítico, interessado 
não apenas nos últimos lançamentos editoriais. Além, é claro, 
de se proteger de possíveis acusações de que o Suplemento é 
pautado somente pela indústria cultural.

[Por exemplo,] uma capa que seja um ensaio de duas 
páginas de um prêmio Nobel, não é de um cara qualquer, 
falando sobre literatura e ideologia. A arte deve ser 
engajada? Não deve? Os partidos políticos impõem 
a literatura? Não impõem? (...) Ou um fenômeno que 
a gente possa chamar a atenção do leitor se ele não 
tiver prestado atenção naquilo. Já dei várias capas de 
poesias, cyber poesia. Ou, “como as editoras brasileiras 
estão se adaptando ao e-book”, ao livro eletrônico. 
Contratando, por exemplo, cinegrafi stas. Antigamente, 
editora tinha editor e revisor. Agora, tem editor, revisor, 
cinegrafi sta, especialista em trilhas sonoras. Esse 
fenômeno, a gente deu em janeiro essa capa, é muita 
antecipação, vai acontecer nos próximos tempos, está 
começando agora, mas essa é a tendência do mercado 
editorial. (...) Em geral, é muito frequente que os 
cadernos se pautem exclusivamente pela programação. 
Isso eu acho um erro, não tenho compromisso nenhum 
com essa ditadura da agenda de programação dos 
produtores culturais. Nosso compromisso é com o que é 
importante, é discutir o que é importante. Agora, dentro 
dessa agenda haverá, sem dúvida, coisas que serão, 
também, importantes, então não é o caso de desprezar. 
(GAMA, 2011, em entrevista)

Raquel Cozer também contou que, embora estivesse 
sempre em busca de notas exclusivas para a seção “Babel”, 
certos lançamentos não podiam ser ignorados, mesmo que a 
fonte da notícia fosse uma assessoria de imprensa. Logo, o que 
percebemos é que o Sabático é feito de modo a tentar fugir da 
lógica de mercado, das pautas oriundas de assessorias de editoras 
e das pressões da indústria cultural, mas isso não é possível o 
tempo todo. Essa tentativa de fuga se dá por meio da publicação 
de grandes reportagens, sobre temas relevantes da atualidade, 
mas que não têm lançamentos editoriais relacionados a eles. 
Nesses casos, ainda que não existam lançamentos, as pautas 

são sempre ligadas a temas ou acontecimentos recentes. Ou 
seja, é uma tentativa de escapar da lógica de mercado, de não 
se pautar pela programação das editoras, mas que não pode ser 
compreendida como incentivo à leitura ou à formação cultural 
dos leitores, porque não é espontânea, mas parte de um fato 
recente.

Então, um caderno que pretenda não se submeter à 
agenda, à programação das editoras, mas que também 
não quer ser marginal, out of the blue, fora do circuito, 
ele tem que procurar combinar essas duas coisas 
[lançamentos e temas relevantes]. É o que a gente 
tenta fazer. Então, esses eventos que eu dei não são 
gratuitos, eu dei uma capa sobre a Virgínia Woolf nos 
70 anos da morte dela, e dei uma capa com um texto do 
Gao Xingjian, que é um prêmio Nobel chinês, de uma 
conferência que ele fez na Itália falando sobre literatura 
e ideologia. (GAMA, 2011, em entrevista)

Ao percorrer as páginas do Suplemento, nota-se que todos 
os temas abordados têm relação direta com a atualidade, exceto 
nas seções “Prosa de Sábado” e “Do Suplemento Literário”, que 
eventualmente tratam de assuntos sem ligação com o presente. 
Assim, não podemos ver o Sabático como um veículo criado com 
o intuito de resgatar o prazer pela literatura descompromissada, 
voltada ao prazer intelectual pela qualidade da obra, pois ele 
apenas aborda a literatura sob o viés da modernidade, do que é 
utilitário ou que está em voga no momento.

 Além disso, percebe-se que os anúncios possuem 
papel importantíssimo no Sabático, pois ditam a quantidade de 
páginas do Suplemento. Uma tendência notada é a diminuição 
das seções de acordo com a centimetragem de anúncios presente 
no Sabático, o que pode ser entendido como indício de que seu 
foco não está, realmente, no prazer da leitura ou na formação 
cultural dos leitores, já que ele opera seguindo a lógica do 
capital, do lucro. A publicidade aparece em todas as edições 
do Sabático. A maioria dos anunciantes são editoras de livros, 
sendo as mais frequentes Rocco e Record. Rinaldo Gama faz 
questão de destacar que os anunciantes não infl uenciam nas 
escolhas dos livros que serão abordados no suplemento, pelo 
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contrário, ele já deixou de dar uma resenha, pois havia um 
anúncio daquele livro na mesma página.

Eu tomo o cuidado de procurar saber qual é o anúncio 
que está saindo para não cometer a gafe de publicar 
naquela página uma resenha do livro que está sendo 
anunciado. Porque isso levaria o leitor a imaginar 
que eu estou dando aquela resenha porque tem um 
anúncio. O que jamais aconteceria. Nesse sentido é que 
falei que nosso contato com o marketing é zero. Não 
existe o marketing ligar para mim e dizer: “olha, você 
não quer dar um resenha? É uma editora tão bacana, 
tá anunciando meia página...”. Não existe isso. Mas 
existe essa preocupação, que acabou de acontecer. Eu 
tinha uma determinada resenha pronta, ia dar, e aí vi ali 
marcado no anúncio, Editora tal. Que era a editora do 
livro. Comecei a fi car desconfi ado. Falei para a pessoa: 
descubra pra mim – era perto de um feriado –, descubra 
para mim, antes do feriado, qual é o anúncio, de qual 
livro, eu estou com um pressentimento que é do livro 
tal. Não deu outra, ele veio com a resposta e era do 
livro tal. Não dei a resenha. Deixei para depois. Porque 
senão a pessoa ia pensar, e equivocadamente, mas com 
razão, que eu estava dando a resenha porque tinha um 
anúncio. Não era verdade, mas o leitor não era obrigado 
a acreditar nisso. (GAMA, 2011, em entrevista)

 Em última instância, como observado, quando a escolha 
a ser feita é entre um anúncio ou um texto, a garantia de espaço 
é do anúncio. Sob esse mesmo viés podemos compreender 
o motivo pelo qual a seção “Do Suplemento Literário” não 
circula em algumas edições, o que tem se tornado cada vez 
mais comum, conforme apontou Gama.

 Com relação à presença de imagens ou ilustrações, é 
possível afi rmar que isso acontece em quase todas as seções 
(a exceção é a lista “Mais Vendidos”, que não é ilustrada) do 
Suplemento. Assim, o espaço dos textos é minimizado, mais 
uma vez nos dando a pista de que o foco do Sabático não se 
concentra na valorização da leitura e do conhecimento. É claro 

que o jornal deve ser ilustrado, mas também é inegável que 
as imagens muitas vezes são utilizadas para cobrir espaços, 
quando os textos não são muito grandes, ou, mesmo quando 
não têm essa fi nalidade, ocupam um espaço que poderia ser 
da leitura, da refl exão. No Suplemento Literário5, por exemplo, 
havia muito texto e pouca ilustração.

 Para Zygmunt Bauman (2001), as instituições 
modernas encontram-se liquefeitas, ou seja, não possuem 
forma fi xa, sendo marcadas pela inconstância e pela 
mobilidade, principais particularidades dos fl uídos. Assim, 
nossos valores e modo de vida cultural e político são voláteis, 
alterando-se constantemente. A prática jornalística acompanha 
a volatilidade da sociedade moderna, alterando-se de acordo 
com suas demandas e recursos. Entretanto, deve-se destacar 
que, embora a sociedade brasileira seja líquida e sem forma 
estável em vários aspectos, nosso sistema econômico não 
se altera. Assim, todas as mudanças e seus refl exos ocorrem 
dentro de um modo de produção capitalista, o que signifi ca 
que são, de certa forma, limitadas. Logo, o jornal pode lançar 
um novo suplemento, voltado à erudição e à cultura, mas isso 
não signifi ca que esse estará contribuindo para mudanças mais 
profundas em nossa sociedade, como a democratização da 
leitura e da cultura. Pelo contrário, conforme se observa pelo 
exame de algumas categorias analíticas centrais, o Sabático 
opera em conformidade com os valores do sistema, que é 
exclusivo e iníquo por natureza, não representando, assim, um 
elemento de transgressão.

 Embora a Literatura, juntamente com outras publicações 
editorias, esteja entre os temas mais pautados no Sabático 
(aparecendo em 28% das vezes), as discussões apresentadas 
não fomentam o surgimento de novos leitores interessados no 
deleite literário. Pode-se dizer que o Suplemento circula entre 
um grupo restrito, que já é consumidor de Literatura, conforme 
Gama admite. Com relação aos textos literários publicados 
integralmente na seção “Inédito”, é importante destacar que não 
há espaço para o teatro, mas apenas para a prosa e para a poesia. 
A mesma ausência é detectada em livros didáticos destinados 

5 - Suplemento Literário elaborado por Antonio Candido que circulou no jornal O Estado de São Paulo entre 1956 e 1974.
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ao ensino escolar, conforme aponta a pesquisa de Souza 
Júnior (2010). Ora, um suplemento que deseje movimentar a 
discussão sobre a Literatura e ser um espaço de refl exão e de 
crítica literária no país não pode limitar a abordagem de gêneros 
literários, especialmente se tiver como objetivo a formação de 
leitores.

 Com relação aos gêneros jornalísticos e à autoria e 
procedência dos textos, não há grandes surpresas. Os gêneros que 
mais aparecem são, conforme esperado, resenha, reportagem, 
coluna e notícia (19% cada um). Os autores são jornalistas 
do Estado ou colaboradores, como acadêmicos, escritores e 
especialistas. A participação desses autores no Suplemento varia 
de acordo com a seção, sendo que nas matérias de capa é mais 
comum a aparição da equipe do Estado, enquanto nas resenhas 
há, além da equipe do jornal em peso, grande incidência de 
acadêmicos. Em casos menos frequentes, ocorre a aparição 
de traduções de textos oriundos de publicações estrangeiras, 
como o jornal The Guardian e a revista Bookforum. Esses 
dados revelam que o Sabático não inova quanto aos gêneros 
jornalísticos apresentados, trazendo apenas o que é tradicional e 
esperado para um suplemento de livros. Embora seja frequente 
a participação de colaboradores externos, a equipe limitada e a 
publicação de matérias procedentes de outros veículos revelam 
a preocupação com a contenção de gastos, como é comum em 
empresas capitalistas.

 A análise da estética e dos anúncios veiculados no 
Suplemento também pode ser vista como indício da presença 
da indústria cultural e de que o modo de produção capitalista 
impõe limitações à prática cultural. A proposta inicial do 
caderno previa a publicação de frases, notas e imagens 
relacionadas ao universo da cultura no rodapé do Sabático. Essa 
proposta tornou-se inviável após pouco tempo de circulação 
do suplemento (no terceiro mês de publicação já não existia 
mais). Conforme mencionado anteriormente, a totalidade de 
centimetragem de anúncios dita o tamanho do caderno. Assim, 
para ter 8 páginas, o Sabático precisa ter uma determinada 
quantidade de anúncios e, ao mesmo tempo, se há apenas 6 
páginas, não sobra espaço para adornar o rodapé com citações 
e miscelâneas. Em suma, o aspecto econômico inviabilizou a 

prática dessa proposta estética, que seria ligada à valorização 
da cultura, com a divulgação de poemas e frases célebres, por 
exemplo. É curioso notar que o mesmo ocorreu justamente 
com a seção “Do Suplemento Literário”, que foi excluída de 
uma edição de nosso corpus e, segundo Gama, aparece cada 
vez com menos frequência no Sabático, devido à limitação 
de espaço. Assim, uma seção e uma marca editorial mais 
diretamente ligadas à valorização da tradição, da cultura e do 
conhecimento, e não relacionadas ao mercado e à modernidade, 
são os primeiros elementos a serem cortados para a contenção 
de gastos de páginas, no intuito de garantir a publicação de 
outros conteúdos.

Figura 1: Rodapé contendo uma fala, a fotografi a e 
algumas informações sobre a escritora Clarice Lispector

Fonte: Página 2 do suplemento Sabático do jornal O Estado de S. Paulo de 
13/03/2010.

Logo, o que se vê é que a publicidade presente nas páginas 
do Sabático é o que garante a continuidade do suplemento, 
até pelo fato de que há um número reduzido de leitores. Desse 
modo, os anúncios serão sempre bem vindos, conforme atesta 
a fala de Rinaldo Gama, que deixa claro que, caso não haja 
anunciantes, o suplemento ainda pode existir, mas somente 
se o jornal estiver investindo em prestígio. Entretanto, Gama 
ainda acredita que a situação atual pode mudar, ou seja, que as 
editoras podem perceber que é necessário anunciar justamente 
para manter vivo o suplemento, dando continuidade à relação 
de simbiose entre os dois lados.

Então, o que eu percebo é que as editoras, isso não é 
de hoje, eu acompanho esse mercado já tem um certo 
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tempo, e vi muitas publicações desaparecem por isso, 
por falta de anunciantes. (...) Eu acho que esse é um 
problema sério. Agora, imaginando, numa visão 
otimista, que isso possa mudar, ou que, pelo menos, o 
Brasil vai continuar nessa direção de se aculturar, ou 
se educar, pelo menos, não é descabido imaginar que 
editoras possam anunciar num caderno como o nosso. 
Acho razoável. Acho bem provável. Agora, caso não 
anunciem, caso não tenha nenhum anúncio, aí tem 
aquele outro ganho, que é o ganho simbólico do qual 
nós falamos há pouco. (GAMA, 2011, em entrevista)

Essa forte dependência e relação com a publicidade não 
acontecia no Suplemento Literário (SLOESP). Pelo contrário, 
o SLOESP nasceu exatamente a partir de uma crítica que 
Antonio Candido fez à direção do jornal, na qual destacava 
que um suplemento cultural deveria ser focado na cultura, e 
não nos anúncios, como ele detectou que ocorria no Estado. 
Já Gama acredita na possibilidade de aumento nos anúncios 
como uma das formas de manter vivo o seu Suplemento. A 
outra forma seria ligada ao ganho simbólico, à possibilidade 
de o jornal manter o suplemento apenas para agregar prestígio 
à sua imagem frente ao público leitor. Percebe-se que Gama 
não considera a possibilidade de o Sabático continuar existindo 
unicamente devido à demanda dos leitores. Isso reforça a 
noção de que o foco desse Suplemento não está na formação 
cultural da população e na valorização do tempo para a leitura, 
mas em interesses comerciais do jornal O Estado de S. Paulo, 
como não poderia deixar de ser no sistema econômico vigente. 
A valorização da Literatura apenas como forma de agregar 
prestígio a uma marca também é parte dos planos de negócios 
das editoras brasileiras, como veremos a seguir.

2. O enfoque na literatura é uma boa estratégia 
mercadológica no contexto sociocultural contemporâneo?

Vários são os indícios que nos levam a crer que a criação 
do Sabático, em sua essência, não visou lucros. A existência da 

seção “Do Suplemento Literário”; a presença de manuscritos de 
Euclides da Cunha no logotipo do Suplemento; o lançamento 
de um suplemento literário em um período em que essa 
modalidade de caderno estava sendo extinta pelos grandes 
jornais e a discussão sobre a possibilidade de relançamento 
do Suplemento Literário são indícios de que o Estado de S. 
Paulo foi motivado pela busca por prestígio, pela valorização 
da história e da tradição do jornal, ao lançar o Sabático. 

Logo, podemos crer que o Suplemento, desde sua 
concepção, não foi pensado com o intuito de gerar lucros, mas 
como forma de celebração à história do jornal, visando agregar 
prestígio à marca, ao nome O Estado de S. Paulo. Sabemos que 
o público alvo do jornal é formado pela elite intelectual do país, 
pelas classes mais abastadas que possuem fruição. Como forma 
de manter esse público e ampliar sua circulação, o jornal tenta 
repercutir em meios universitários, onde há interesse pela leitura 
e pela erudição. Segundo Rinaldo Gama, o leitor do Sabático é 
“mais (...) refl exivo, ensimesmado, e que é formador de opinião. 
São os próprios escritores, professores de comunicação ou de 
literatura, psicanalistas, historiadores, são pessoas um pouco 
com esse perfi l” (Gama, 2011, em entrevista6).

Raquel Cozer, que é jornalista especializada na cobertura 
editorial, confi rma que o jornal fez um investimento em 
prestígio ao lançar um caderno só de livros:

É no prestígio, com certeza. Literatura tem muitos 
problemas. Por exemplo, um é que é muito difícil 
conseguir anúncios. É muito mais fácil conseguir 
um anúncio para o Caderno 2, que o cara vai [buscar 
informações sobre o] show do fi nal de semana, etc, do 
que uma editora colocar um anúncio de um livro que ela 
vai lançar. São anúncios mais pontuais. E difi cilmente 
vai ter aquela chamada de capa: “Escândalo!”, 
“Denúncia!”, que produz muita leitura e tal. Tem pouca 
leitura, mas tem uma leitura fi el. Eu conheço muita 
gente que diz que assinou o Estadão por causa do 
Sabático. Acho que é nesse sentido também. (COZER, 
2011, em entrevista)

6 - Em entrevista concedida à autora desta pesquisa pessoalmente em 19 de setembro de 2011.
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A respeito da longevidade do Sabático, Cozer se diz incerta, 
mas também destaca que o suplemento só irá sobreviver 
enquanto o jornal apostar no prestígio.

Olha, (...) eu não sei nem se os jornais irão durar 18 
anos daqui pra frente. Mas eu espero que sim. Eu 
achei, voltando à coisa de que havia essa preocupação 
no Estadão, se se fazia um caderno só de literatura 
ou um caderno que fosse de refl exão sobre vários 
assuntos de cultura, eu achei muito bom ter um caderno 
só de literatura. Inclusive porque tem poucos bons 
suplementos só de livros hoje em dia. Tem aquele 
Babelia, do [jornal] El país. Sou super a favor. Se vai 
durar eu não sei, é totalmente especulação minha, mas 
se for pensar só pela lógica de mercado, o Sabático não 
duraria muito. Se um dia eles precisarem cortar gastos, 
acho que o Sabático estaria ali entre os primeiros 
a correr risco. Mas, se eles pensarem na coisa do 
prestígio, enquanto eles pensarem nisso [vai durar]. E 
o Estadão é um jornal que tem a coisa do leitor que é 
um leitor de alta classe, um leitor sofi sticado etc, então 
eu acho que pode ser que continue. (COZER, 2011, em 
entrevista)

A jornalista também destaca a sua crença de que o jornal 
tinha consciência que estava investindo no prestígio, e não nos 
lucros, ao lançar o Sabático.

Mas eu tenho a impressão de que o Sabático é muito 
mais prestígio, e que eles meio que sabiam disso quando 
lançaram o caderno, não foi uma coisa [inesperada]. 
Em nenhum momento eles pensaram em lançar um 
caderno para ganhar dinheiro, com certeza. Ah, e tem 
uma coisa também de prestígio na academia. Isso é 
importante. Porque o jornal, é uma coisa interessante 
para o jornal repercutir dentro da universidade. E no 
jornal hoje em dia, embora o Estadão seja um jornal, 
como eu falei, mais sofi sticado e tal, num jornal não 
existe espaço hoje em dia para um acadêmico, para um 
professor de universidade escrever. Para um grande 
nome da universidade. Então o Sabático também foi 
um pouco isso, além de não só repercutir entre o leitor 

comum, atrair esse leitor sofi sticado, mas também, eu 
acho que é isso, levar um pouco o Estadão para dentro 
da universidade. (COZER, 2011, em entrevista)

Raquel Cozer ainda explica que a Literatura, para as 
editoras, é também um investimento em prestígio, pois essa 
modalidade de livros não é a mais rentável. 

Para as editoras a literatura em si não costuma dar 
dinheiro. Literatura não vende, na verdade, o que vende 
é... ah, é maldade falar que Harry Potter não é literatura, 
em algum contexto é, sei lá, literatura juvenil. (...) 
[Mas a] literatura [adulta] não vende muito. (...) Mas 
literatura dá prestígio. Então as editoras, por exemplo, 
a Companhia das Letras é uma editora que trabalha 
muito com o prestígio. Então eles têm os livros deles 
que vendem muito, e têm a literatura para dar aquele 
[prestígio], porque é bom para o nome da editora. 
(COZER, 2011, em entrevista)

A análise dos dados da pesquisa Produção e Vendas 
do Setor Editorial Brasileiro em 2009, realizada pela FIPE 
(Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade 
de São Paulo), comprova que boa parte do faturamento das 
editoras brasileiras é oriunda de vendas para o governo, e que 
essas vendas subiram 16,85% em 2009 (em relação ao ano 
anterior). Assim, no ano a que diz respeito a pesquisa, 25% do 
faturamento das editoras brasileiras veio por meio de vendas 
para o governo. A mesma pesquisa também mostra que os livros 
didáticos representaram 51% das vendas no país naquele ano. 
Os livros Científi cos, Técnicos e Profi ssionais (CTP) também 
possuíram venda expressiva em 2009, representando 15% do 
total, assim como os Religiosos, que representaram 10% do 
total de vendas.
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Figura 2: Distribuição de livros vendidos no Brasil em 
2009

Fonte: Pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro em 2009, 
FIPE, 2010.

Como mostra o gráfi co, os livros Literários são contabilizados 
juntamente com outras obras (na fatia das “Obras Gerais”), 
como Dicionários, Atlas, Autoajuda, Turismo, Direito, Línguas, 
Medicina, Biografi as, Educação, Psicologia, Engenharia, Artes 
etc, não sendo possível precisar sua participação nos lucros das 
editorias nacionais.

Entretanto, a pesquisa em questão também aponta o total 
de exemplares produzidos por área, indicando que a Literatura 
Adulta é a 5ª área em que mais se produziram livros no Brasil em 
2009. Embora esse número possa parecer relevante, na verdade 
a Literatura Adulta corresponde a apenas 5,44% do total de 
livros produzidos. A pesquisa da FIPE indica que a categoria 
“Outros”, que não se sabe exatamente o que representa, é 
responsável por 9,16% dos livros produzidos, ou seja, quase o 
dobro da produção de obras literárias. A tabela a seguir mostra 
esse e outros dados acerca dos livros produzidos no Brasil em 
2009.

Tabela 1: Áreas temáticas dos livros produzidos no Brasil 
em 2009

Fonte: Pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro em 2009, 
FIPE, 2010.

É evidente que as editoras possuem interesse em publicar os 
títulos que são mais rentáveis. Assim como é difícil, no Brasil, 
a sobrevivência dos suplementos literários, as editoras também 
enfrentam difi culdades fi nanceiras e lutam para existir. Sérgio 
de Almeida, jornalista e editor de livros, responsável pela 
Editora Papagaio, conta que precisa trabalhar paralelamente 
para manter suas contas e as contas da editora em dia:

Eu agora estou empenhado em outra etapa, fazer isso 
aqui vingar comercialmente falando. Não vingou, todo 
mês, salvo algumas exceções, ela [a editora] me toma 
dinheiro, por isso não abandonei de vez o jornalismo. 
Faço coisas para a ESPN Brasil, dou aula na PUC, 
presto consultoria na área de imprensa para um órgão 
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público, e esse dinheiro permite que eu mantenha a 
editora aberta. (ALMEIDA apud COSTA, 2009, p. 97)

Porém, conforme já exposto, ainda há editores que 
valorizam a Literatura, e publicam obras literárias, seja pelo 
prestígio, seja por um desejo genuíno de valorização da cultura, 
ou simplesmente por sacralizar o objeto livro, conforme 
depreende-se pela fala do editor Sérgio Almeida: “Teve um dia 
que eu tava tão chateado, peguei os livros, botei na mesa e fi quei 
olhando, e tive orgulho. Dane-se que mil pessoas souberam da 
existência. Eu tenho o maior orgulho” (Almeida apud Costa, 
2009, p. 46).

Para A. P. Quartim de Moraes, jornalista e editor (que atuou 
nas editoras SENAC, Códex e Ediouro), o maior problema das 
editoras é que só querem publicar o que vende, prejudicando a 
Literatura Brasileira e os novos autores (Costa, 2009, p. 102).

O que não vende não se publica. Literatura brasileira 
não vende, logo não se publica. É assim o raciocínio 
hoje. As premissas, no entanto, são falsas, há certas 
coisas que você tem obrigação de publicar. O 
necessário equilíbrio entre conteúdo e desempenho 
editorial, o equilíbrio precisa ser mostrado no conjunto 
do seu catálogo. Alguns livros precisam ser publicados, 
é missão social do editor. Livro é um investimento 
de promoção humana, de desenvolvimento social. 
(QUARTIM DE MORAES apud COSTA, 2009, p. 
102)

Quartim de Moraes também destaca sua experiência 
na editora Ediouro, onde fi cou por 20 meses e a cada mês 
apresentava, na reunião do conselho editorial, ao menos 
um livro de Literatura Brasileira, sendo que nenhum deles 
foi aceito para publicação (Costa, 2009, p. 103). Acerca da 
publicação de obras literárias brasileiras, Quartim, assim 
como Raquel Cozer, destaca a atuação da editora Companhia 
das Letras:

A Companhia das Letras é uma das grandes e a melhor 
editora do Brasil. Luiz Schwartz é o melhor editor 

brasileiro. É o único que leva mais a sério a necessidade 
de compor no catálogo qualidade de conteúdo e 
desempenho comercial. É um catálogo equilibrado. A 
Companhia das Letras tem catálogo invejável porque 
tem essa preocupação. (QUARTIM DE MORAES 
apud COSTA, 2009, p. 103)

Dessa forma, se observa que a atuação do editor de livros 
não difere muito da do editor do suplemento literário, no que 
diz respeito à escolha das obras. A fala de Gama e de Quartim 
de Moraes é muito similar quando trata da necessidade de 
garantir um equilíbrio entre atender a interesses comerciais 
e oferecer um conteúdo que, embora não seja de interesse de 
muitas pessoas, possua valor cultural. 

 Assim, fi ca claro que a aposta em Literatura não é 
comercialmente rentável, porém é sempre aconselhável quando 
se deseja agregar prestígio e valor à sua marca, para alegria dos 
consumidores eruditos e preocupados com o desenvolvimento 
social, conforme a defi nição utilizada por Quartim de Moraes. 
De fato, a literatura sempre foi uma atividade de prestígio, 
porém, também sempre foi difícil viver dela. De acordo com 
Cristiane Costa (2005), o jornalismo tornou-se uma forma 
de dependência econômica dos jovens escritores do século 
XIX, que, por um lado, haviam encontrado uma forma de 
sobrevivência e, por outro, eram impedidos de se dedicarem 
unicamente à sua vocação (p. 27). Para ela, a fi gura de Machado 
de Assis tornou-se “uma espécie de mito fundador da literatura 
brasileira”, pois levou os jovens escritores-jornalistas à crença 
de que o prestígio defi nitivo, que só a literatura poderia dar, 
estava ao alcance deles.

 Logo, Costa (2005) destaca o papel que teria o 
jornalismo na formação da literatura brasileira. Em meados do 
século XIX ainda não era possível viver de direitos autorais, mas 
já era viável ganhar dinheiro por meio do trabalho intelectual, 
conforme fez Machado ao tornar-se funcionário do jornal. 
Segundo Costa, Olavo Bilac “ressaltou o papel do jornalismo na 
transformação da literatura num trabalho assalariado, dando ao 
homem das letras brasileiro a tão sonhada legitimação social” 
(2005, p. 47). Já Silva Ramos (apud Costa, 2005) explica que o 
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jornalismo tinha a utilidade fundamental de dar ao literato um 
emprego (p. 54).

Porém, o jornalismo estava longe de ser uma profi ssão bem 
remunerada, fazendo com que até os mais renomados escritores 
fossem em busca de melhorar sua renda por meio da realização 
de outros serviços no jornal (2005, p. 55). Lima Barreto é um 
caso exemplar de “mulato culto, sem diploma nem dinheiro, 
[que] fatalmente iria parar no jornalismo” (2005, p. 59). Lima 
não poupou críticas ao trabalho na imprensa, ao tentar abrir seu 
espaço no mundo das letras, segundo Costa.

Cristiane Costa também destaca o caso de Monteiro 
Lobato, que, ao contrário de Lima Barreto, sujeitou sua 
obra literária aos apelos comerciais, obtendo lucros e muito 
sucesso. De acordo com Costa (2005), Lobato foi o primeiro 
escritor brasileiro a conceber literatura como mercadoria. 
Pessoalmente, persuadiu donos de casas comerciais, 
sugerindo que vendessem um novo produto, o livro. “É um 
artigo comercial como qualquer outro, batata, querosene ou 
bacalhau”, argumentava Lobato ao se dirigir aos comerciantes 
(Costa, 2005, p. 75). Ele também foi astuto ao perceber que 
a publicação de textos na imprensa garantia seu acesso aos 
leitores e funcionava como uma publicidade gratuita para 
seu nome. Em artigo escrito originalmente como carta para a 
coluna de reclamações do jornal O Estado de S. Paulo, Lobato 
criou, dentro da imprensa, um de seus principais personagens 
de fi cção, o Jeca Tatu (Costa, 2005, p. 72). Um segundo artigo 
publicado no jornal deu origem a seu primeiro romance, 
Urupês. Assim, a atuação do escritor no jornal era movida 
principalmente por interesses mercadológicos:

Dizes bem quanto à disseminação do nome por 
intermédio de outras folhas. Isto é como eleitorado. 
Escrevendo no Estado, consigo um corpo de 80 
mil leitores, dada a circulação de 40 mil do jornal e 
atribuindo a média de dois leitores para cada exemplar. 
Ora, se me introduzir num jornal do Rio de tiragem 
equivalente, já consigo dobrar meu eleitorado. Ser lido 
por 200 mil pessoas é ir gravando o nome – e isso ajuda 
(...). Para quem pretende vir com o livro, a exposição 
periódica do nomezinho equivale aos bons anúncios 

das casas de comércio – em vez de pagarmos aos 
jornais pela publicação dos nossos anúncios, eles nos 
pagam – ou prometem pagar. (LOBATO apud COSTA, 
2005, p. 73)

O autor de O Sítio do Picapau Amarelo também foi editor 
de livros, mantendo sua visão do livro como mercadoria e da 
Literatura como negócio. Para Costa,

Capitalista e marqueteiro, o editor Lobato está muito 
distante da imagem do bom velhinho que fi cou para 
a história da literatura infantil. Mas é preciso ver em 
seu mercantilismo a toda prova o nascimento de um 
mercado editorial mais agressivo no Brasil. Monteiro 
Lobato faliu várias vezes, mas não desistiu. Em 1925, 
fundou a Companhia Editora Nacional, já de olho num 
fi lão muito especial: livros infantis, a serem adotados 
por colégios em grandes quantidades. (COSTA, 2005, 
p. 77)

Assim, nota-se que nunca foi tarefa simples sobreviver de 
Literatura, sendo que os artistas de maior sucesso são sempre 
aqueles que se rendem às imposições do mercado. Também é 
possível observar que Lobato foi visionário ao investir em 
Literatura Juvenil, que até hoje é mais rentável que a Literatura 
Adulta, sendo mais comprada não apenas pelo público em geral, 
como também pelo governo, para fi ns pedagógicos (como vimos 
anteriormente). É interessante destacar, ainda, a forma como 
Lobato se defendia das constantes acusações que recebia de 
autores modernistas, como Mário de Andrade, que o taxavam 
como mercenário. “Eles são uns gênios – mas não vendem; têm 
que viver como carrapatos do Estado, presos a empreguinhos. 
Lobato é uma besta, mas está vendendo bestialmente”, afi rmava, 
referindo-se ao fato de que tais escritores precisavam manter 
empregos públicos para sobreviver, já que sua Literatura não 
tinha apelo comercial (Costa, 2005, p. 79). Nota-se, ainda, a 
similaridade existente entre o ofício do escritor do século XX, que 
deve buscar outras fontes de renda caso não deseje se render ao 
mercado, e do pequeno editor de livros atualmente, que também 
precisa contar com outras fontes de renda para sobreviver.
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Ou seja, o investimento em Literatura não é uma boa 
estratégia mercadológica há, pelo menos, dois séculos. No 
contexto contemporâneo, é importante que um escritor participe 
de feiras e eventos literários para ter renda, já que ainda não 
é possível sobreviver apenas dos livros. Porém, ainda há os 
buscam seu sustento na imprensa, como João Ubaldo Ribeiro 
e Luis Fernando Veríssimo (apesar de já terem publicado best-
sellers, especialmente Veríssimo). A escritora Hilda Hilst 
também garantiu seu sustento, durante alguns anos, devido 
à sua atuação como cronista no jornal campineiro Correio 
Popular. Mas, em geral, há pouco espaço para os literatos na 
imprensa atualmente.

O escritor Ronaldo Correia de Brito (vencedor do Prêmio São 
Paulo de Literatura em 20097), que atua com certa frequência no 
Sabático, confi rma que é necessário buscar outras fontes de renda:

Os que sobrevivem da venda de livros são bem 
poucos, é verdade, mas existem os que sobrevivem 
das atividades de escritor. São os que ganham a vida 
dando conferências, cursos, escrevendo por encomenda 
para jornais, revistas e televisão, ministrando ofi cinas, 
como consultores, etc. Em todos os tempos, artistas 
trabalharam por encomenda. De Bach a Michelangelo. 
Não é indigno criar por encomenda, nem é preciso 
vender a alma ao diabo para isso. É necessário 
manter a liberdade de criação num jogo bem sutil, de 
muita barganha, entre quem encomenda e quem cria. 
(CORREIA DE BRITO, 2011, em entrevista)

A enorme quantidade de Festas, Feiras e Prêmios Literários 
existente atualmente serve como incentivo do governo e das 
empresas privadas à atuação dos escritores. Em junho de 2011, 
o Ministério da Cultura anunciou a criação do Circuito Nacional 
de Feiras de Livro, projeto que prevê renúncia fi scal para as 
empresas que patrocinarem feiras do livro. Com isso, espera-se 
que seja dobrada a quantidade de eventos literários realizados 
no país até 2014. Em 2011, ocorreram cerca de 75 eventos de 
pequeno, médio e grande porte, sendo os mais populares a Flip 

(Feira Literária Internacional de Paraty); a Bienal Internacional 
do Livro; O Fórum das Letras de Ouro Preto; a Jornada 
Nacional de Literatura (em Passo Fundo/RS) e a Feira do Livro 
de Ribeirão Preto. A crítica literária Beatriz Resende (2008) já 
teceu considerações a esse respeito, mostrando que a grande 
fertilidade da literatura no Brasil é um fenômeno recente, 
que pode ser interpretado como um renascimento da cultura 
literária:

Apesar das queixas repetidas de que há poucos leitores, 
de que o livro vende pouco etc., é fácil constatar que se 
publica muito, que novos escritores e editoras surgem 
todos os dias, e que comenta-se e consome-se literatura. 
Nas grandes cidades, novas livrarias partilham o mesmo 
espaço com outras formas de lazer, tornando o convívio 
com o livro mais sedutor. Surgiram nos últimos anos 
novos prêmios literários com valores bem maiores que 
no passado. A repetição da Festa Literária Internacional 
de Paraty vem conseguindo apresentar escritores 
brasileiros ao lado dos nomes mais importantes do 
cenário internacional em um evento que se tornou, em 
aparente contradição, ao mesmo tempo cult e popular. 
Essa festa tem se mostrado um caso a ser investigado, 
sobretudo por evidenciar uma nova habilidade dos 
escritores contemporâneos (...) de serem também uma 
espécie de performer. (RESENDE, 2008, p. 16)

Resende também aponta para uma característica do escritor 
contemporâneo, a de ser um performer. A reportagem “Os 
feirantes”, publicada na revista piauí de setembro de 2011 
confi rma a visão de Resende, ao expor o “novo cenário das 
letras nacionais”. Explicitando o fato de que a participação dos 
escritores brasileiros em Feiras e eventos literários é, hoje em 
dia, parte da profi ssão, descreve-se a mesa redonda “Ficções 
da crônica”, com o escritor Ignácio de Loyola Brandão na 
Flip 2011, destacando-se que “o espetáculo parecia mais 
uma conversa de bar do que uma palestra. As gargalhadas 
demonstravam que, algumas vezes, o trabalho de um escritor 

7 - O romance Galiléia, de Ronaldo Correia da Brito, foi eleito o melhor livro do ano de 2008. Ao autor foi concedido um prêmio no valor de R$ 200 mil.
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não é apenas o de escrever, mas o de se apresentar em público 
como um artista performático” (Chiaverini, piauí, n. 60, set. 
2011, p. 58).

A mesma reportagem fornece números que comprovam a 
importância da participação em eventos literários para autores 
brasileiros.

As remunerações do show business variam bastante. 
Pelo menos uma dezena de escritores consagrados 
cobra mais de 10 mil reais por aparição; para empresas, 
o cachê pode chegar a 25 mil. No geral, os valores 
oscilam entre 800 e 3 mil reais. Longe de deixar alguém 
milionário, esses cachês garantem o sustento de muitos 
autores nacionais. Os royalties pagos pelas editoras 
brasileiras variam entre 5% e 10% do preço de capa. Um 
autor que vende mil livros a um preço de 40 reais, por 
exemplo, terá um rendimento de 4 mil reais. Entretanto, 
são raros os autores que vendem esse número de 
exemplares em poucos meses. Atualmente, entre os que 
se dedicam apenas à literatura, a maioria tem o sustento 
garantido por palestras, sessões de autógrafos e apertos 
de mão em coquetéis. (CHIAVERINI, piauí, n. 60, set. 
2011, p. 60).

O presidente da Fundação Biblioteca Nacional (FBN), 
Galeano Amorim, ainda na referida reportagem de piauí, 
explica por que as Feiras Literárias proliferaram recentemente. 
Segundo ele, essa multiplicação começou por volta de 2005 e 
foi motivada por vários fatores: “A década passada foi pródiga 
em políticas públicas federais, estaduais e municipais, e na 
criação de boas legislações sobre o tema. Os índices de leitura 
cresceram e mais gente passou a atuar nessa área. Ou seja, é 
uma conjunção favorável” (Amorim apud Chiaverini, piauí, n. 
60, set. 2011, p. 60).

Considerações fi nais

Assim, na conjuntura atual das Letras Brasileiras, em que 
notadamente pouco se lê, embora haja investimentos massivos 
do governo no incentivo à leitura e à Literatura, podemos nos 

indagar a respeito do lançamento de um suplemento de livros. 
Embora todos os fatos nos levem, mais uma vez, à conclusão de 
que o investimento do Estadão não visa lucros, e sim prestígio, 
para Rinaldo Gama a questão vai além. Segundo ele, o jornal 
não buscou simplesmente prestígio ao investir em Literatura, 
mas também possui uma visão mais à frente, voltada para a 
Educação do Brasil.

Não que se desejasse ou buscasse aprimorar a educação 
dos brasileiros, mas o lançamento do Sabático se amparou 
na crença de que investimentos em Educação serão cada vez 
mais incentivados e mantidos, tendo em vista um objetivo mais 
amplo, o de desenvolver economicamente o país. Assim, embora 
o Estado não visasse lucros ao lançar o Sabático, também 
não “nadou contra a corrente”, ou seja, não fez uma escolha 
paradoxal, se analisado o contexto de maneira de mais ampla, 
tendo em mente os investimentos que já estão sendo feitos para 
tornar o Brasil um país de primeiro mundo, de como é exemplo 
a grande compra de livros feita pelo governo anualmente. E é 
claro que a Educação representa um dos principais pilares a 
serem desenvolvidos para que se atinja tal ideal. E a cultura, a 
leitura, é essencial em qualquer processo formativo, educativo.

Portanto, o que notamos é que o editor do Sabático 
trabalha da melhor forma possível, dadas as condições sócio-
econômicas em que está inserido, que não mais permitem 
a criação de uma experiência genuinamente focada na 
valorização e disseminação da leitura e da literatura, como era 
a do Suplemento Literário. Um suplemento como o Sabático 
jamais poderia existir nos dias de hoje de maneira independente 
dentro do jornal (como ocorria com o SLOESP, nas décadas de 
1950 e 1960). Assim, deve prestar contas e oferecer benefícios 
à empresa jornalística à qual está associado. Isso signifi ca 
que ele deve seguir a lógica do jornal O Estado de S. Paulo, 
prezando a novidade, a agilidade, a informação. Dessa forma, 
nem sempre consegue oferecer um debate realmente focado 
na literatura e no conhecimento, mas apenas no que é possível 
abordar jornalisticamente naquela semana. 

É claro, porém, que há lançamentos ou efemérides que 
suscitam discussões profícuas, ampliando o conhecimento 
do leitor, e nesse ponto reside o mérito do editor ao 
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selecioná-los. Com isso, vemos que o Sabático é, sim, um 
suplemento que fomenta a leitura e a cultura no país, ainda 
que de maneira limitada aos lançamentos. Ao mesmo tempo, 
representa uma estratégia de marketing do jornal O Estado 
de S. Paulo, em busca da valorização de sua imagem por 
meio do prestígio.

Apesar de os índices de leitura no país terem melhorado 
nos últimos anos, e do mercado editorial ter crescido, assim 
como estarem ocorrendo diversos eventos que demonstram 
a proliferação da cultura literária, não podemos deixar de 
destacar que, em comparação com outros países, o Brasil é 
uma nação de poucos leitores. Esse traço marcante da cultura 
brasileira, por um lado, refl ete a marginalização social a que 
tem sido condenada a maior parte de nossa população, que vive 
em condições precárias, nas quais o consumo de bens culturais 
é um luxo desmedido (Marques de Melo, 2006, p. 161). 
Dessa forma, a origem de nossos problemas de leitura está 
no frágil sistema educacional do país, que deriva, em grande 
parte, do próprio sistema econômico capitalista, que permite a 
desigualdade sócio-cultural. A melhoria recente na distribuição 
de renda tem acompanhado a elevação dos índices de leitura e 
consumo de livros no Brasil.

Neste processo de melhoria da leitura no país, a imprensa 
tem papel importante, ao lado da escola e da família, para 
motivar novos leitores. Para Alfredo Bosi (2006), “uma 
política de educação de um número alto de brasileiros talvez 
deva passar forçosamente pelos meios de comunicação de 
massa” (p. 322). Essa visão, apesar de verdadeira, parece 
estar cada vez mais longe de ser alcançada, já que os meios 
de comunicação, em geral, também visam lucros e colaboram 
com a manutenção do sistema econômico vigente, que prevê 
a exclusão e a iniquidade.

Dessa forma, o lançamento do Sabático não representa 
nenhum avanço importante, já que é direcionado a um público 
restrito, já consumidor de bens culturais. Ou seja, ainda que o 
editor Rinaldo Gama selecione pautas relevantes, capazes de 
fomentar a refl exão intelectual e desenvolver o conhecimento 
de seus leitores, convidando-os à leitura, mesmo sem fugir 
dos lançamentos e efemérides da semana, essas informações 

estarão circulando entre um grupo restrito de leitores, não 
representando a desejável democratização do conhecimento 
e da leitura.
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Resumo

Este trabalho, oriundo de minha pesquisa de doutorado, 
objetiva apresentar os proclames e impasses para a criação de uma 
biblioteca pública no sertão do Brasil, no interior de Goiás. Para isso, 
inicialmente engendra uma discussão sobre a biblioteca pública 
e posteriormente adentra por meio especialmente de notícias em 
periódicos locais como os jornais O Anápolis e o Gazeta Popular 
os discursos que suscitaram a necessidade de criação desse espaço 
formal de leitura em Anápolis, cidade próxima a capital de Goiás - 
Goiânia2. O intuito é mostrar que, muito mais do que uma história 
local, uma dimensão cosmopolita fundamenta dizeres sobre livros, 
leituras e bibliotecas. Somado a isso, a associação entre interesses 
públicos e privados, contenção e controle de informações e de 
circulação de ideias garantem a existência confl ituosa do espaço 
formal de leitura. A história cultural possibilita sustentação teórica 
a esse propósito ao promover uma discussão sobre o livro, a 
leitura, a biblioteca, ao possibilitar a variação de fontes na escrita 
da história e ao fazer crer que outros caminhos e sentidos dão 
contorno ao mundo e expressam confl itos que norteiam as práticas 
sociais em que o homem se constitui sujeito. 

Palavras-chave

Biblioteca pública; leitura; livro.

Abstract

This research, arising from my doctorate, aims to present 
the proclaims and deadlocks for the foundation of a public 
library in the backwoods of Brazil, inward Goiás. In order to 
happen, fi rst of all engenders a discussion about public libraries 
and afterwards deepens  through local journals news such as 
O Anápolis and the Gazeta Popular, the words that raised the 
need of creation of this formal space for reading in Anápolis, 
a city next to the capital of Goiás – Goiânia. The intention is 
to show that a cosmopolitan dimension founds sayings about 
books, readings and libraries, much more than just a local 
history. Furthermore, the association among public and private 
concerns, information control and contention and the fl ow of 
ideas ensure the confl icting existence of the public reading 
place. The cultural histor y enables its theoretical support, 
providing a discussion about the book, the reading, the library, 
allowing the range of sources in the writing of history and 
convincing that other paths and senses outline the world and 
express confl icts that guide the social practice where a person 
becomes the subject.

Keywords
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Discorrer sobre as bibliotecas públicas no sertão do 
Brasil, especifi camente no interior de Goiás, em Anápolis, 
signifi ca percorrer uma trajetória de valorização ou omissão no 
desenvolvimento desse espaço formal de leitura. Decorrente de 
movimentos revolucionários que marcaram o Ocidente a partir 
do século XVII, as bibliotecas públicas alimentaram pretensões 
e quebraram hierarquias. Esse propósito de mudança foi 
decorrente da publicização do impresso e do que isso acarretou 
nas transformações sociais. A construção de um novo mundo, 
alicerçada em outros poderes de autoridade fi zeram com que a 
biblioteca pública tornasse, com isso, uma realidade possível, 
assim como ocorreu com o ensino público. Se inicialmente a 
biblioteca pública teve pretensão de formar um cidadão que se 
enquadrasse aos ditames de uma sociedade urbano-industrial, 
e para isso todo o tempo do trabalhador era normalizado, 
posteriormente a biblioteca pública foi assumindo outros 
papéis. 

Princípios do Iluminsmo, emblema da Revolução Francesa 
e materialidade da Revolução Industrial deram à biblioteca 
pública o contorno de que ela necessitava para garantir a 
proliferação do livro, para instaurar um mundo mediado pela 
escrita, cujos princípios de liberdade e igualdade garantiriam a 
publicidade do saber. Pretensões inúmeras foram aí depositadas. 
Formar um certo “cidadão”, limitando sua atuação no mundo 
ao dar a ele condições restritas de formação, ao imputá-lo 
responsável por isso, indiferentemente das condições dadas 
igualmente a todos, fazia com que a biblioteca ganhasse foros 
públicos. 

Fonseca (2007) afi rma que a ideia de uma biblioteca 
pública atingiu a América do Norte no século XIX e foi 
proveniente de um movimento liderado por educadores em 
favor de uma educação para toda a sociedade. Esta biblioteca 
complementaria o trabalho já existente das bibliotecas escolares 
a fi m de se alcançar um programa nacional de educação. Nesse 
contexto, em oposição a um passado obscuro, seria por meio de 

uma biblioteca pública que o “papel civilizatório” iniciado na 
escola se estenderia, afi rma Mueller (1984), como um direito 
a “todos”. Esse espaço de leitura, tanto na Inglaterra quanto 
nos Estados Unidos visava educar as classes economicamente 
desfavorecidas a partir da ordem ideológica vigente3. Manter a 
ordem pública ao fornecer entretenimento por meio de “prazeres 
inocentes” a “homens exaustos e sem dinheiro” era o lema para 
se evitar confl itos sociais. O poder alterava estratégias, tornava-
se microfísico, capilar, disciplinar, e atingia a sociedade como 
um todo, como mostra Foucault (2005). 

Em todo o processo de desenvolvimento da indústria no 
Ocidente a ordem do trabalhador era assegurada, fosse pela 
permanência dele em um lugar fi xo, num tempo regulado, 
fosse pela compreensão do lugar que ele deveria ocupar na 
sociedade, e para isso ele precisava passar por formações não 
necessariamente escolhidas, mas ofertadas, “dadas” a ele como 
representatividade do papel de um Estado “democrático”. O 
controle social era exercido em todos os momentos da vida do 
trabalhador, quer no trabalho, quer nas horas de lazer. Bibliotecas 
de fábricas foram criadas por empregadores na Alemanha, 
“oferecendo” aos próprios funcionários a possibilidade de 
autoformação. Na França, foram eles responsáveis pela criação 
de algumas bibliotecas circulantes populares no século XIX. 
O intuito dessas ações era “orientar” leituras, afastando o 
trabalhador dos vícios, das superstições, das obscenidades e das 
leituras perigosas, como as socialistas (LYONS, 2002, p. 188). 
Almejava-se a “recreação nacional”, elucida Lyons. 

Pela leitura não apenas o leitor, de certa forma, “incorporava” 
o que a ele era “sugerido”, mas inclusive acalmava possíveis 
ânimos contestadadores. Pretensões que levavam a um único 
fi m: a formação de um determinado sujeito que atendesse aos 
interesses de Estado que se proclamava democrático, mas 
que visava a interesses de grupos detentores de poder político 
e econômico. O Estado não simplesmente atendia a esses 
interesses, ele equilibrava confl itos, pois respondia também 

3 - Embora Muller (1984) afi rme que os propósitos da criação das bibliotecas públicas nos Estados Unidos, no século XIX, tenha sido diferente da Inglaterra 
por ter sido baseado na educação como forma de democracia, ao apresentar teóricos que justifi quem a criação desses espaços mostra que, teoricamente, os 
propósitos foram os mesmos da Inglaterra – “educar” a classe subalterna (FONSECA, 1986).
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aos anseios do “povo”, ao oferecer-lhe livros apreciados, 
formas de lazer e acesso à “cultura”, ao mesmo tempo em que 
o aprendia, o controlava, o normalizava ao conhecê-lo. Daí a 
necessidade dos dossiês, das fi chas de leitores que no Brasil 
tiveram existência ampla na atuação do Instituto Nacional do 
Livro (INL), em que informações acerca de aquisições de livros 
adquiridos nas bibliotecas públicas deveriam ser enviadas ao 
INL para que esses espaços de leitura recebessem mais livros, 
pois, União, Estados e Municípios comungavam de um mesmo 
propósito – “a formação do leitor”. 

 Desde a sociedade industrial, a alteração das estratégias 
de poder tinha a pretensão de “conseguir de pessoas livres 
uma presença regular e exatidão” (PERROT, 2006, p. 54) 
principalmente nos espaços formativos como escolas, fábricas 
e bibliotecas públicas. Para isso, no caso da biblioteca pública, 
não seriam negadas ao leitor leituras consideradas perniciosas, 
como a literatura popular e o romance, disse Mueller (1984)4. O 
acesso levaria ao controle da quantidade e não à ausência desse 
tipo de leitura apreciada pelos grupos populares. Estratégia 
inicial de atrair o público visado aos espaços da biblioteca. Lá 
ele teria acesso a outras literaturas, a “boa leitura” (BARBOSA, 
1994, p. 18), num processo gradual e contínuo de acesso ao 
livro, sugeria alguns teóricos. 

A atração do público leitor, pelos teóricos mencionados 
por Mueller (1984), incluía inclusive toda uma dinâmica 
de mobilização de caça ao leitor, próximo ao que defende 
Certeau (2005). Notícias sobre biblioteca em jornais, envio 
de livros solicitados por telefone, remessa de notas e críticas 
sobre obras de interesse desses leitores foram algumas dessas 
práticas. O poder se disseminava por diferentes estratégias, 
pela palavra alcançava públicos a fi m de “instruí-los”. É 
importante destacar também que o investimento capitalista 
na indústria da impressão era explorado de múltiplas formas. 
A ampliação do público leitor e, consequentemente, a 
forma de assim nomeá-lo favoreceu a produção em massa 

de materiais impressos de baixo custo e também de baixa 
qualidade. Essa produção era restrita a livros baratos, mas 
a seriados mensais, a revistas ilustradas, a cartazes, entre 
outros veiculadores da escrita os quais eram vendidos, por 
exemplo, em quiosques nas ruas a um preço irrisório, afi rma 
Lyons (2002). O “descontrole do acesso ao universo da 
escrita”, do poder sobre ele, causava inquietação às elites 
sociais, disse o autor.

Por esse motivo, o histórico das bibliotecas públicas foi 
marcado por tentativas de cerceamento da cultura escrita em 
função do perigo que ela poderia ocasionar.  Não por acaso, 
causava até indignação e temor os novos leitores na Inglaterra 
“que nunca compraram livros e nunca se inscreveram numa 
biblioteca” (LYONS, 2002, p. 162), embora lessem e tivessem 
acesso a impressos diversifi cados.“Excluir o pernicioso” 
visando “o bem do individuo e da nação” era também tarefa do 
bibliotecário, o qual inicialmente assumia um posicionamento 
de guardião da cultura impressa e “guardião” inclusive da 
veracidade das informações encaminhadas aos institutos de 
poder, tal qual o INL. 

No entanto, aos poucos a função do bibliotecário foi 
se alterando em razão das mudanças sociais e do papel da 
biblioteca na sociedade. Inclusive, o critério de censura e de 
exclusão de livros foi polêmico no decorrer dos séculos XX e 
XXI. Alguns autores defendiam que a literatura popular deveria 
ser totalmente retirada da biblioteca, revelando interesses de 
grupos sociais não conciliáveis embora respaldados no propósito 
de “bem comum”; outros argumentavam a necessidade não 
da exclusão, mas do controle dessas obras, como já foi dito. 
A proibição e a interdição de leituras consideradas perniciosas 
marcam o histórico da composição do acervo nos espaços de 
leitura. Proibição que muitas vezes não impediu, por diversas 
estratégias e táticas que livros proibidos chegassem às mãos 
de inúmeros leitores e ocupassem estantes de bibliotecas como 
ocorreu em Anápolis no tempo da Ditadura Militar; e que, 

4 - Como diferenciação de classe, o romance atingiu estatuto de arte no início do século XX, se diferenciando de outros gêneros de gosto popular, chamado 
literatura de massa. Isso se deu em função da expansão, produção  e democratização desse tipo de material impresso. O romance, a partir de então, passou a ser 
“a expressão literária clássica da sociedade burguesa triunfante”. (LYONS, 2002, p. 166).
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inclusive, espaços de leitura constituídos para certos leitores 
fossem negados por eles. 

A biblioteca pública como pretensão de um propósito

No Brasil esse cenário parecia se diferenciar, pois a criação, 
no caso proliferação das bibliotecas públicas, esteve a cargo do 
INL na década de 1930, antes desse período o que se tinham 
eram ações isoladas. O trabalho de Gomes (1983) elabora 
um panorama da criação desses espaços formais públicos até 
a década de 1930. Segundo a autora, entre a década de 1890 
a 1899, havia duas bibliotecas públicas em Minas Gerais; no 
período de 1900 a 1909, havia quatro bibliotecas divididas em 
Pernambuco, Minas Gerais e Rio de Janeiro; no período de 
1910 a 1919, dez bibliotecas públicas estavam espalhadas nos 
seguintes estados: Piauí, Rio Grande do Norte, Bahia, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato 
Grosso; de 1920 a 1930, apenas onze bibliotecas, em alguns 
estados elas foram extintas, mantiveram-se na Bahia, em Minas 
Gerais e em São Paulo e foram criadas no Pará, no Distrito 
Federal e em Santa Catarina. Em Goiás, nesse período, destaca-
se apenas duas bibliotecas escolares. É importante ressaltar 
que até a década de 1930,  24,5% da população brasileira era 
alfabetizada. 

A década de 1930, com Getúlio Vargas no poder mudaria 
esse quadro, pois pelo discurso de formação da nação atenção 
era dada à instrução pública. Embora se proclamasse uma 
educação para todos, o eixo foi o ensino básico e o técnico-
profi ssionalizante, uma vez que precisava-se de mão de obra 
para a indústria que jazia. Formar operários se confrontava 
com a luta pela educação na década de 1920, mas garantiu a 
proliferação do impresso e a criação dos espaços formais de 
leitura. Fundamentado em anseios e conquistas “além-mar”, 
uma vez que preceitos cosmopolitas rompiam fronteiras por 
imposições e desejos, o Brasil, por suas mais diferentes regiões, 
buscava redefi nir novos rumos. Os movimentos revolucionários 
que marcaram o Ocidente em séculos anteriores, e que foram 
embasados na defesa do homem em sua busca pela liberdade, 
igualdade de direitos e posicionamento na realidade, foram 

sentidos no país e em Goiás. 
A criação das bibliotecas públicas estava fi rmada na 

importância da leitura para a construção da realidade, e se a 
leitura era importante, ela também era perigosa, pois, como 
prática social, inquietudes e entusiasmos poderiam ser gerados 
por ela, daí o direcionamento, o confi sco e a censura do livro, 
do impresso em que o velho deveria dar lugar ao novo. De 
um tempo de atuação extenso, o INL favoreceu a indústria 
editorial, legitimou o livro na escola, e com isso reforçou 
uma concepção de sociedade veiculada por ele, assegurou a 
profi ssionalização do intelectual, como também apresentou, 
pelos seus inúmeros diretores, iniciativas que poderiam ter 
sido promissoras como as bibliotecas em seus mais diferentes 
formatos e intercâmbio entre elas. Buscou sistematizar essas 
criações, objetivando conhecê-las e controlá-las. A partir de 
discursos amplos, bibliotecas públicas foram sendo, de maneira 
fragmentadas, criadas. O quadro que se tinha, em Goiás, desses 
espaços segundo Costa (1953), era precário, todas as bibliotecas 
públicas registradas no INL, ao todo 8, apresentavam problema 
de instalação, de mobiliário, de acervo etc. Em Anápolis, 
o descaso e as difi culdades em relação à biblioteca pública 
parecia ser ainda maior. 

As pretensões do INL chegaram à Anápolis. Proclamações 
públicas já anunciavam tal necessidade. Em 11 de março de 
1956, o artigo Biblioteca Pública para Anápolis, veiculado 
no jornal O Anápolis, convocava estudantes para conseguir 
com políticos a criação de uma verdadeira biblioteca pública 
na cidade pelos tantos serviços que ela poderia prestar ao 
município:

Reclamamos hoje uma biblioteca pública mantida 
pelos cofres públicos. É vergonhoso o fato de não 
termos um centro qualquer de cultura, compatível com 
o nível da cidade. Anápolis parece terra de analfabetos, 
pois não possui nem mesmo uma biblioteca pública. 
Não lhe basta o progresso econômico. Há outros 
fatores que devem conjugar-se para que uma cidade 
esteja harmoniosamente civilizada. Um desses fatores 
é a cultura. Infelizmente, pôr esse lado Anápolis é tão 
atrasado como a mais atrasada das comarcas do interior. 
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O artigo enfatizava a mobilização de estudantes: “unam-
se, façam um movimento, exijam. Não fi quem apenas nos 
protestos e clamores, [...] na ‘Lei Orgânica dos Municípios’ há 
um dispositivo que manda criar em toda comarca uma biblioteca 
pública municipal. Esse dispositivo lhes ajudará muito. Se 
houver resistência ou diversionismo dos responsáveis escorem-
se nele, exijam-lhes o cumprimento, não há por onde escapar”. 
A criação da biblioteca em Anápolis não se deu sem confl itos. 
Da associação a uma “terra de analfabetos”, como descrita no 
artigo citado - Biblioteca Pública para Anápolis - a presença 
de uma biblioteca signifi cava não apenas cultura para uma 
cidade que já se desenvolvia economicamente, mas também 
“civilização”. Características de um novo tempo. Um tempo 
em que o comércio prosperava, daí a criação da biblioteca 
vinculada a ele (Biblioteca do SESC) em 1952; e a tentativa 
de retirada dos trilhos da ferrovia, no fi nal da década de 1950, 
considerada um avanço na década de 1930, simbolizava a 
negação ao arcaico, o seu lugar seria ocupado pelo automóvel, 
convivência compatível com o desenvolvimento urbano, como 
afi rma Polonial (2011).

Em função ou não dessas contestações, pela lei n. 275, de 
30 de novembro de 1956, foi instituída a criação da biblioteca 
pública no município. Segundo essa lei, ela deveria se chamar 
Zeca Batista, em homenagem ao primeiro administrador da 
cidade, constituiria em órgão distinto da prefeitura municipal 
de Anápolis e seria instalada “solenemente por ocasião das 
comemorações do cinqüentenário da cidade”. Três seções 
a caracterizariam: seção de biblioteca destinada à consulta 
pública; seção de arquivos vedada a particulares e seção de 
mostruários. A biblioteca funcionaria, segundo sua lei de 
criação, em horário comercial como qualquer órgão municipal. 
O responsável por ela seria um bibliotecário, “pessoa de 
comprovada capacidade, atestada em concurso de provas e 
títulos”, a ele caberia inúmeras funções. Na lei consta ainda a 
organização anual de concursos literários visando à ampliação 
da cultura Anapolina, além de um “crédito especial no montante 
de vinte mil cruzeiros (C$ 20.000,00) para as despesas iniciais 
de formação da Biblioteca”. Esse espaço passaria a receber 
mais que o dobro desse valor no ano seguinte – cinquenta mil 

cruzeiros. O prefeito ainda providenciaria “imediatamente” o 
registro da biblioteca no INL, “capacitando-a a auferir as cotas 
de livros destinados às bibliotecas legalmente instituídas”. 
Por fi m, seriam promovidas campanhas para “angariar obras 
destinadas ao patrimônio da Biblioteca”. 

No entanto, a constituição da lei não se efetivou na criação 
desse espaço de leitura ou, se efetivou, esse espaço não era 
publicamente reconhecido, mesmo que em  alguns registros, 
como o  relatório da Prefeitura de Anápolis, afi rmassem que 
o “prefeito Carlos de Pina instituiu pela Lei n. 275, de 30 de 
novembro de 1956, a criação da Biblioteca Pública Municipal 
Zeca Batista instalando-a na Rua Achiles de Pina nº 230, com 
acervo de 819 volumes”, e  outros documentos da prefeitura, 
compostos pelos funcionários desse estabelecimento, 
repetissem essa informação. Bibliotecas municipais foi o título 
do artigo composto pelo vereador Sebastião do Espírito Santo, 
em 10 de janeiro de 1957, e veiculado no jornal O Anápolis, em 
que a previsão de instalação da biblioteca ocorreria em 1957, 
ano do cinquentenário do município,  

A Câmara Municipal [...] elaborou arrojado projeto 
de lei, já aprovado, pelo qual fi cou criada a biblioteca 
pública municipal ‘Zeca Batista’, a ser instalada pela 
prefeitura neste ano do cinquentenário de Anápolis. 
Basta agora o senhor prefeito municipal providenciar 
o registro da biblioteca “Zeca Batista” no Instituto 
Nacional do Livro, diligenciando também sôbre os 
meios de sua instalação para que ela possa ser com 
urgência contemplada pelo plano daquele departamento 
[...] determinando a canalização, para Anápolis, de 
800 obras neste exercício de 1957 e de 500 obras nos 
exercícios vindouros.  

Instalar a biblioteca pública e registrá-la no INL era 
proclamação do vereador em nome da Câmara Municipal de 
Anápolis, pois se “em Goiás, alguns municípios aproveitaram 
essa ajuda do INL fundando as suas bibliotecas públicas, [...] de 
livre acesso coletivo” tal criação “[...] abrirá fronteira de grande 
amplitude à cultura das populações interiorianas da Pátria, na 
sua maioria, desprovida de qualquer assistência intelectual”, 
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continua o verereador. Ainda no mesmo mês, com o título 
Biblioteca Municipal “Zeca Batista”, o jornal O Anápolis, em 
17 de janeiro de 1957, veiculava outro artigo em que o vereador 
Espírito Santo apresentava o requerimento “que logrou 
aprovação unânime da Câmara” sobre a biblioteca municipal e 
a proposta do INL.Na opinião do vereador, essa iniciativa “era 
das mais arrojadas e demanda a elevação rápida do nível da 
cultura do povo brasileiro, notadamente das classes populares, 
que não dispõem de meios para se instruírem”. Segundo ele, 
“os poderes públicos não podem cruzar os braços mediante 
de tão grande oportunidade de criar-se condições tendentes 
a soerguer o nível de cultura do povo de nossa terra, que se 
tornará plenamente exequível com a prática das medidas acima 
esboçadas”. Independentemente do número de leitores que a 
biblioteca deveria atender, o repasse de livros era o mesmo 
para qualquer município, mas como em muitas localidades do 
Brasil o poder público não destinava atenção a esse espaço de 
leitura, ou até destinava; a proposta do INL instigava adesões, 
mesmo por dizeres pouco esclarecedores como criar uma “bem 
instalada biblioteca” ao doar livros para esse espaço de leitura. 

Em 1960, denunciava-se a ausência de uma biblioteca pública 
no município. Em A única biblioteca pública de Anápolis não é 
pública, o jornal O Anápolis, de 27 de janeiro de 1960, apresentava 
um panorama da Biblioteca João Luiz de Oliveira, criada por 
estudantes em 1955.  Na Coluna Literária, sob o título No Mundo 
das Letras, veiculada no mesmo jornal, em 6 de maio de 1960, 
asseverava que para acompanhar a marcha da civilização e do 
progresso brasileiro, Goiás precisava zelar tanto pelas “coisas do 
espírito” quanto pelas “coisas da cultura física”, sem supremacia 
de uma sobre a outra, pois verbas só eram destinadas ao esporte, 
assim como ele ocupava páginas inteiras em noticiários. Por isso, 
“para se igualar às nações cultas”, o imperativo da nacionalidade 
não deveria centrar-se apenas à cultura física, as “grandes 
realizações intelectuais” deveriam também ser reconhecidas em 
seu valor. “O menosprezo à cultura” evidenciava “migalhas” às 
instituições culturais, quando, não raro, essas instituições eram 
esquecidas tal qual “pensão de mercê a viúva que não a merece”. 
Isso revelava a atenção dada, por exemplo, às bibliotecas de 
Anápolis ou mesmo de Goiás.

Em vários artigos veiculados no jornal O Anápolis, 
na década de 1960, como em  Livros: artigo de última 
necessidade, em 18 de novembro de 1960, a crítica recaía 
sobre a não valorização da cultura, por exemplo pela ausência 
de livrarias locais, pelo pouco interesse por livros de “bons 
autores numa cidade de 40 mil habitantes”. Ao contrário da 
leitura de “bons livros”, no caso os literários ou os científi cos, 
os consumidores preferiam “revistas em quadrinhos copiadas 
dos piores modelos norte-americanos”. A mitifi cação da 
leitura reafi rmava discursos de desigualdade e diferença, 
como aponta Abreu (2001). Além disso, o artigo mencionado 
denunciava que somente o distribuidor de impressos se 
benefi ciava dessa comercialização, pois em Anápolis apenas 
um deles detinha o monopólio desse comércio do livro. 
Isso já ocorria no século XVIII na França por estratégias 
de livreiros que difi cultavam a comercialização de livros 
de outros profi ssionais mantendo o monopólio sobre esse 
produto, disse Darnton (1995). 

Em continuidade a essa discussão, os artigos Carência 
Cultural e Biblioteca Municipal, ambos escritos para a Coluna 
Cidade, veiculados sucessivamente em 28 de novembro 
de 1960 e 29 de novembro de 1960, apresentaram respostas 
à problemática que anunciava o “grau de civilização de 
uma sociedade pelo número de livrarias” as quais seriam: 
ausência de estímulo para formação do leitor pela família, os 
culpados no caso seriam os pais, e ausência de incentivo do 
professor para essa tarefa. O desinteresse pela cultura ou pela 
cultura considerada correta, caracterizada como boa, seria o 
responsável por imergir o país em um mal do qual a educação 
era responsabilizada. Vencer a carência cultural em que o 
Brasil se encontrava era sinal de patriotismo. Os propósitos 
de constituição da nação colocada em cena sistematizavam o 
que deveria ser considerado ou não em termos de cultura. A 
carência cultural era fomentada também pela ausência de uma 
“boa biblioteca em funcionamento”, disse o articulista. 

Somado a isso, o escritor do segundo artigo mencionado 
dava indícios, nesse mesmo texto, de que a biblioteca municipal 
existia em 1960, mas não funcionava, não era acessível ao 
público leitor. Ele, por um lado, questionava o fato de ser 
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ela o “salão nobre” de uma cidade, no entanto esquecida em 
Anápolis, por outro, proclamava que: “A Biblioteca Municipal, 
deve entretanto, surgir ou ressurgir organizada, atualizada, útil, 
gratuita, servindo como coisa pública aos públicos leitores”. O 
(re) surgimento da biblioteca seria uma exigência em termos de 
reatualização de valores anapolinos em função de, em breve, 
serem constituídos “dois centros culturais formidáveis” – 
Goiânia e Brasília. No tempo decorrido de 1961 a 1968, foi 
possível constatar que, em Anápolis, após a lei de criação da 
Biblioteca Municipal Zeca Batista, havia sido destinado um 
lugar para ela, pois no artigo Biblioteca Pública de Anápolis 
veiculado no jornal O Anápolis, de 12 de julho de 1968, o 
colunista afi rmava que

Em 1961 estava eu ajudando a redatoriar “A Imprensa”, 
do Eurypedes Gomes de Mello (com “y” e “ll”), quando, 
em certa tarde, passou pela redação daquêle semanário 
o poeta José Décio Filho, que, à época, dirigia o 
Departamento de Cultura da Secretaria de Educação e 
Cultura do Estado de Goiás, Zé Décio (poeta de alta 
voltagem) vinha de Goiânia para, vejam só!, fazer uma 
DOAÇÃO de livros, da parte do seu Departamento, à 
biblioteca pública de Anápolis ...Fui, com mais outras 
poucas pessoas presentes, testemunha de tal DOAÇÃO 
[...] Pois bem: a biblioteca que estava fechada no ato da 
DOAÇÃO, recebeu os livros, agradeceu ao poeta José 
Décio Filho pelo seu interêsse, pelo seu trabalho, etc., 
e, em seguida, fechou novamente as portas ...Isto se 
passou há sete longos anos atrás. Fechada com a poeira 
sujando os volumes, entregues às traças, continua (até 
hoje!) a única biblioteca pública desta cidade. 

O autor denunciava o fato de haver um espaço formal 
público de leitura fechado aos leitores, como também mostrava-
se indignado frente a não atuação das “personalidades da 
cultura” no sentido de instigarem um movimento popular 
em prol da reabertura e do real funcionamento da biblioteca. 

Sucede, no entanto, tendo em vista essas contestações e 
exigências de posicionamentos, que Anápolis ganharia a sua 
biblioteca pública “desta vez em local adequado, amplo, com 
bom acêrvo de obras, etc.” no 61º aniversário da cidade, como 
consta no artigo já citado. Discurso que aludiu à compreensão 
de que, se a biblioteca teve seu espaço constituído antes 
de 1960, ela se restringiu a um depósito inerte e fechado de 
livros, sem condições devidas de funcionamento, com acervo 
entregue às traças. Isto lembra Chartier (1998, p. 123) quando 
interrogado sobre a leitura pública na França no século XIX, 
em que o autor afi rma que as bibliotecas municipais eram 
incapazes de “assegurar a leitura como atividade pública”, 
eram elas “fi cavam apenas entreabertas, empoeiradas; eram, 
afi nal, depósitos inertes”. 

Com o propósito de dar outro sentido à Biblioteca Municipal 
Zeca Batista, no 61º aniversário da cidade a biblioteca pública 
foi reinaugurada, muito embora a notícia que se veiculava sobre 
ela era que esse espaço formal de leitura seria inaugurado, como 
se o início da história da biblioteca se iniciasse no ano de 1968. 
Acontecimento que compôs um dos cinco dias de festividade 
do 61º aniversário da cidade, apresentada em matéria do jornal 
O Anápolis intitulada Fundação Educacional vai inaugurar 
escola rural e biblioteca pública!, de 26 de julho de 1968. 
Após a criação desse espaço, diferentes eventos culturais foram 
promovidos. A I Feira de livros, a Noite de Música e Poesia, o 
lançamento da revista Nossos poetas, a Semana da Arte e da 
Literatura foram acontecimentos culturais decorrentes dessa 
“conquista”5. Parecia nascer, portanto, uma história  efetiva de 
biblioteca. Todavia entre discursos e proclamações um histórico 
de deslocamento de lugares marcou a trajetória da Biblioteca 
Municipal Zeca Batista. 

Em julho de 1971, a biblioteca foi transferida para outro 
lugar, para um lugar central da cidade. Isso ocorreu também 
em função do aniversário da cidade.  Denúncias outras 
apresentavam o estado lastimável da biblioteca. Em a Gazeta 

5 - Notícias veiculadas no jornal O Anápolis, respectivamente sob os seguintes títulos e datas: “I Feira de Livros” será realizada em agôsto promovida pela 
F.E.C.A.!, em 19 de julho de 1968, Sucesso a “Noite de Música e Poesia”, em 29 de agosto de 1968, Amanhã, na Biblioteca Municipal, o lançamento de 
“Nossos Poemas”, em 26 de novembro de 1968, Semana de Arte e Literatura Será Realizada em Anápolis, em 29 de novembro de 1968.
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Popular, de 8 de janeiro de 1984, sob o título A classe artística 
anapolina reivindica ao prefeito, a conclamação era que a nova 
gestão municipal construísse dentre tantas coisas, uma nova 
biblioteca pública. O painel apresentado da biblioteca era que:

O prédio é arcaico, acanhado mesmo; - É quente, sem 
ventilação, pequeno o espaço destinado às atividades; 
- Os móveis e cadeiras são horríveis (devem ter feito 
o maior sucesso no tombar do século!); - Não oferece 
condições de higiene e de segurança, tanto para os 
seus freqüentadores, pesquisadores, estudantes, como 
difi culta os trabalhos de higiene e conservação dos 
diretores e funcionários; - As estantes (de madeira) 
estão empenadas, as cadeiras com as pernas cansadas e 
“bambas”; - São dezenas de livros em caixas e caixotes 
e embalados em papéis, atirados pelos quatro cantos 
daquilo que, erroneamente, chamam de “biblioteca”; - 
Há um cheiro forte de mofo no ar, prejudicando a saúde 
das pessoas; - São dezenas de livros, jornais, revistas 
e obras raras sendo devoradas pelas traças, cupins e a 
ação lenta, porém devastadora, do mofo. 

A precariedade da biblioteca pública sem condição propícias 
de funcionamento, sem um local fi xo e defi nitivo para efetivação 
de seus trabalhos, forçava o deslocamento desse espaço, 
acarretando problemas para funcionários e leitores, danifi cando 
acervos e mobiliário, difi cultando o encontro do leitor com o 
livro. A própria ordem instaurada pela biblioteca parecia forçar 
o leitor a se distanciar desse espaço de leitura, como exemplifi ca 
Goulemot (2011, p. 17), seja por burocratizações internas, seja 
por limitações externas. Enfi m, muito mais do que um espaço 
de leitura, a biblioteca pública instiga e anuncia uma leitura de 
descaso, de indiferença ou até de diferenciação em decorrência 
do que dela pode ser gerada! Histórias de leituras e espaços de 
leitores que defl agram um fazer não-fazer, que revelam trajetórias 
que se cruzam, que se entrelaçam quando a discussão envolve 
bibliotecas, pois a biblioteca pública de Goiânia também sofreu 
inúmeras interdições como mostra Melo (2007) e foi marcada 
por deslocamentos, assim como a Biblioteca Municipal Zeca 
Batista, ao todo 7. Deslocamentos que a colocam à margem de 

uma importância signifi cativa, daí a caracterização que a defi ne, 
bem como o reconhecimento do público que a ela se destina!
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A ESCRITA DE GÊNEROS TEXTUAIS EM CONTEXTO ESCOLAR INTERATIVO
Margareth Correia Fagundes Costa1

Resumo

Os gêneros textuais estão presentes na vida cotidiana e podem 
ser apreendidos, pela criança, pelos processos intencionais 
e incidentais de ensino (SCHNEUWLY E DOLZ, 2004). Os 
processos incidentais, foco de nossa atenção, correspondem aos 
processos interativos e espontâneos de uso da língua, apontados 
por Bakhtin (2004), nos quais se estimula a percepção ativa  do 
locutor sobre sua própria língua de uso (BRONCKART, 1999). 
O atual debate sobre a linguagem aponta para os usos sociais da 
língua (MARCUSCHI, 2005), o que envolve  oralidade, leitura, 
produção de texto e análise linguística, como mostram os PCNs 
(1997), de forma que  as crianças  possam reconhecer a função 
da escrita; as características da linguagem oral e escrita em seus 
aspectos gráfi cos, linguísticos e textuais-discursivos. Com esta 
pesquisa, buscou-se compreender como se processa na criança 
a capacidade correlacionar a escrita e seus usos, em situações 
diferenciadas, e como se dá  a apropriação dos gêneros escritos  
em  contexto escolar interativo, observando  os seguintes 
níveis de operação de linguagem: representação do contexto 
social, estrutura discursiva, escolhas de unidades linguísticas 
(SCHNEUWLY, 2004).

Palavras-chave
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Abstract

The text genres are present in everyday life and can 
be seized by the child, by the processes of intentional and 
incidental learning (SCHNEUWLY E DOLZ, 2004). Processes 
incidental focus of our attention, correspond to the interactive 
processes and spontaneous use of language, mentioned by 
Bakhtin (2004); Bronckart (1999), which stimulates the active 
perception of the speaker about his own language usage. The 
current debate over the language points to the social uses 
of language Marcuschi (2005), which involves speaking, 
reading, production of text and linguistic analysis, as shown by 
the NCPs (1997), so that children can recognize the function 
of written, the characteristics of oral and written language 
in its graphical aspects, linguistic and textual-discursive. 
This research, we sought to understand how processes in the 
child’s ability to correlate the writing and its uses in different 
situations, and how does the ownership of written genres in 
interactive educational context, looking at the operating levels 
of language proposed by Schneuwly: representation of the 
social context, discourse structure, choice of language units 
(SCHNEUWLY, 2004).

Keywords

Textual genres; interactive contexts; language operations.
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Introdução

Este artigo apresenta conceitos de língua, linguagem, 
gêneros textuais numa perspectiva sócio-discursiva da 
linguagem, concebida a partir de sua natureza sócio – histórica,  
uma vez que a língua é constituída pelo fenômeno social da 
interação, realizada pela enunciação. (BAKHTIN, 2004); 
(BRONCKART, 1999); (MARCUSCHI, 2005). 

Trata-se de uma pesquisa em andamento2 e este artigo 
apresenta  parte do referencial teórico que a sustenta, o 
encaminhamento metodológico com os textos produzidos pela 
criança acompanhada, momento em que é feita uma  análise 
comparativa das especifi cidades da escrita de uma criança, nos 
níveis de operação de linguagem propostos por Schneuwly, Dolz 
(2004), a saber:  representação do contexto social, estrutura 
discursiva do texto, e escolhas de unidades linguísticas,  numa 
tentativa de  entender a apropriação de habilidades inerentes 
aos gêneros escritos, pela criança, ao longo do Ciclo I do Ensino 
Fundamental. Para tanto, busca-se vislumbrar, no processo 
interativo de produção textual, o comportamento da criança 
frente ao trabalho de escrita de textos.

O atual debate sobre a linguagem aponta para os usos 
sociais da língua, o que envolve oralidade, leitura, produção 
de texto e análise linguística, de forma que as crianças possam 
reconhecer a função da escrita; as características da linguagem 
oral e escrita em seus aspectos gráfi cos, linguísticos e textuais-
discursivos; reconhecer a importância da língua escrita como 
meio de informação e transmissão de cultura e até produzirem 
gêneros textuais diversifi cados. 

Nessa perspectiva, queremos aprofundar o conhecimento 
acerca dos gêneros textuais  e contribuir com a discussão sobre 
a linguagem escrita, buscando refl etir  como se processa, na 
criança, a capacidade de  correlacionar a escrita aos seus usos; 
como se dá a incorporação de aspectos inerentes aos gêneros 
textuais;  em que medida o texto do mediador (pesquisador) 
pode atuar como referência de aprendizagem na produção 

escrita da criança acompanhada, ao longo do Ciclo I  do Ensino 
fundamental.

Trata-se de um  estudo “singular” e usou-se metodologia 
de base qualitativo-interpretativista;  a pesquisa-ação e a 
etnografi a, pois, na perspectiva de Signorini (1998) essas 
pesquisas permitem intervenção do pesquisador, na construção 
do seu objeto de estudo.  Para tanto,  froram  realizadas, pela 
pesquisadora, atividades interativas, por meio da escrita, com 
uma  turma de uma escola pública, uma vez que queremos 
observar a participação da criança em atividades interativas, 
em contexto escolar e, assim, observamos  aspectos singulares 
da escrita do sujeito M.

Fundamentação teórica 

A linguagem para além do  “subjetivismo idealista” e 
“objetivismo abstrato”.  

No intento de especifi car o objeto de estudo da linguagem, 
Bakhtin (2004) salienta que se encontram na fi losofi a da 
linguagem e na linguística, duas vertentes que o autor chama 
“subjetivismo idealista” e “objetivismo abstrato”.  Nessa 
primeira tendência, o psiquismo individual constitui a base 
para a explicação dos fatos da língua e pode ser entendida nos 
seguintes termos bakhtinanos: a língua é uma atividade, um 
processo criativo ininterrupto de construção que se materializa 
sob a forma de atos individuais de fala; as leis da criação 
linguística são, essencialmente, as leis da psicologia individual; 
a criação linguística é uma criação análoga à criação artística; 
a língua é um sistema estável (léxico, gramática, fonética), 
abstratamente construída.

A segunda tendência, denominada “objetivismo abstrato”. 
Nela, o centro organizador da língua e objeto específi co 
de estudo é o sistema linguístico: suas formas fonéticas, 
gramaticais, lexicais. Para Bakhtin (op. cit), ao contrário da 
primeira tendência, essa corrente postula que a língua é sistema 

2 - UM ESTUDO SOBRE OS RECURSOS AGENCIADOS PELA CRIANÇA NA APROPRIAÇÃO DA ESCRITA DE  GÊNEROS TEXTUAIS, NO CICLO 
I DO ENSINO FUNDAMENTAL - pesquisa cadastrada no Programa de Pós-Graduação PPG/ UESB.
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estável, imutável, de formas linguísticas;  as leis da língua são 
essencialmente leis linguísticas específi cas, que estabelecem 
ligações entre os signos linguísticos no interior de um sistema 
fechado; as ligações linguísticas específi cas nada têm a ver com 
valores ideológicos e os  atos individuais da fala constituem, 
do ponto de vista da língua, simples deformações das formas 
normativas. 

No entanto, contrapondo tais correntes, Bakhtin (op. cit.) 
esclarece que “A linguagem se modela em virtude das condições 
reais da sua realização, ou seja, pelas condições sociais 
imediatas, pelos objetivos implícitos, pelo interlocutor ao qual 
se destina, tendo vista que toda enunciação prevê um destinatário 
presente ou distante”. (idem, p. 113). A situação social imediata 
e mais distante determina o modo de dizer do locutor que numa 
interação interior e exterior constrói sua enunciação em função 
das necessidades implícitas e explicitas. Assim,  esse autor  
propõe que a  teorias acima apontadas  não dão conta de defi nir 
a questão da linguagem ou a tratam de maneira inadequada, 
pois a força motriz da  enunciação não é o interior, mas é  
justamente o meio social e a  verdadeira substância da língua 
não está no sistema de formas abstratas,  nem na enunciação 
monológica isolada, nem no  ato psicofi siológico da produção, 
mas na interação verbal realizada pelas enunciações. Nesse 
sentido, somente o estudo das formas de comunicação e das 
formas de enunciação correspondentes dá conta de explicar as 
categorias linguísticas.     

Para Bakhtin a unidade da comunicação discursiva é 
o enunciado. Um sujeito  fala alguma coisa a alguém numa 
determinada situação e recebe desse alguém uma resposta ativa 
– que pode ser silenciosa e tardia, como já foi ressaltado. Já 
as orações, palavras, frases são unidades da língua enquanto 
sistema.

Bronckart (1999), nesse mesmo direcionamento teórico, 
afi rma que sistema da língua dispõe de um  conjunto de recursos 
linguísticos para a ordenação formal, mas esses recursos 
lexicais, morfológicos, sintáticos só ganham direcionamento 
dentro de um enunciado, dotado das forças da situação de 
produção; da expectativa do destinatário em relação ao seu 
ouvinte/interlocutor; de infl uências dos enunciados anteriores; 

da expectativa da resposta, enfi m das ressonâncias dialógicas/
discursivas, marcadas pela alternância dos sujeitos no discurso. 

Observa-se que, tendo em vista o papel ativo do ouvinte/
destinatário/locutor, Marcuschi (2005, 2008) também adota uma 
concepção de língua enquanto discurso e,  percebe a linguagem 
como um processo criador, sócio-historicamente determinado.  
Nessa perspectiva, defende que o ensino deva ser centrado no 
texto e em suas condições efetivas de uso e, portanto, prioriza 
o estímulo às habilidades de “produzir e extrair sentidos do 
texto”de forma a ampliar, nos alunos, a competência discursiva 
e comunicativa.

Gêneros textuais: materialização da língua

O uso da linguagem é multiforme e manifesta-se em 
enunciados orais e escritos, concretos, proferidos pelos 
integrantes das diversas atividades sociais. Como propõe 
Bakhtin (2003), esses usos materializam-se em Gêneros do 
discurso e refl etem as condições específi cas e as fi nalidades de 
cada atividade, diferenciando-se em conteúdo, estilo, (seleção 
de recursos lexicais, fraseológicos, gramaticais) e pela sua 
estrutura composicional.

Esse pesquisador, ao estudar os gêneros dos discursos, 
chama atenção para a sua heterogeneidade e classifi ca-os 
como gêneros primários e secundários, ressaltando  que não  se 
trata de uma diferença funcional, mas os gêneros secundários  
surgem na condição cultural mais complexa, relativamente 
desenvolvida e organizada, pelo trabalho de reelaboração  
dos gêneros primários – gêneros simples que se formam nas 
condições da comunicação discursiva imediata. Para Bakhtin 
(op.cit.) os gêneros são enunciados concretos (com  natureza e  
peculiaridades singulares) que  realizam  a língua e é por meio 
deles que a língua passa a unifi car-se à  vida e a comunicação 
torna-se possível: “ se não existissem os gêneros do discurso 
e se não os dominássemos, se tivéssemos de criá-los pela 
primeira vez no processo da fala, se tivéssemos de construir 
cada um dos nossos enunciados, a comunicação verbal seria 
quase impossível.”(BAKHTIN, op. cit.302).  

Nessa vertente, é forte a presença e valor dos “gêneros 
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do discurso”, termo similar ao que estudiosos brasileiros 
denominam por “gêneros textuais” (MARCUSCHI, 2002- 
SOARES, 2004 - DIONÍSIO, 2005). Marcuschi, nessa linha 
de entendimento, também defende que não podemos nos 
comunicar, senão por algum gênero e de que há  comunicação 
verbal se não for por forma de texto:‘ ...assim, considerando 
os gêneros como eventos comunicativos, a ênfase da análise 
não recairá nos traços formais, nem nas propriedades 
linguísticas, mas na sua funcionalidade sócio-comunicativa’ 
(MARCHUSCHI, 2002  p. 5). 

Por seu turno, os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs,1997) de Língua Portuguesa também evidenciam a 
importância do trabalho em sala de aula com os gêneros textuais: 
“ o discurso, quando produzido, manifesta-se linguisticamente 
por meio de textos. Assim, pode-se afi rmar que texto é o 
produto da atividade discursiva oral ou escrita que forma um 
todo signifi cativo e acabado, qualquer que seja sua extensão 
[...] (PCNs, 1997, p. 23). Fica estabelecido que o trabalho 
realizado com textos, em sala de aula, deve ser realizado com 
base nos gêneros textuais e para reforçar o  entendimento do 
conceito de gêneros textuais tem-se que: 

Usamos a expressão gênero textual como uma 
noção propositalmente vaga para referir aos textos 
materializados que encontramos em nossa vida diária 
e que apresentam características sociocomunicativas 
defi nidas por conteúdos, propriedades funcionais, 
estilo e composição característica.  (MARCUSCHI, 
2002 p.23)

 Em obra recente, Gêneros Textuais e Ensaios, elaborada 
por Dionísio, Machado e Bezerra (2005) encontramos a 
conceituação dos gêneros textuais, de que maneira este fenômeno 
pode ser utilizado no espaço escolar e, consequentemente,  suas 
infl uências nas práticas sociais. 

Compreende-se, então, os gêneros textuais como uma 
diversidade de textos que ocorrem nos ambientes discursivos 
de nossa sociedade, os quais são materializações linguísticas 
de discursos, disponíveis para serem atualizados nas situações 

de comunicação. Os gêneros textuais são, assim, fenômenos 
estáveis e criados historicamente pela prática social, nos mais 
variados ambientes discursivos:

Os gêneros textuais são os textos que encontramos 
na nossa vida diária e que apresentam padrões 
sóciocomunicativos característicos defi nidos por 
composições funcionais, objetivos enunciativos e 
estilos concretamente na integração de forças históricas, 
sociais, institucionais e técnicas [...] São formas 
textuais escritas ou orais bastante estáveis, histórica e 
socialmente situadas. (MARCUSCHI. 2008 p. 155).

Ainda, em relação  aos gêneros textuais,  Schneuwly e 
Dolz (2004) nos dizem que “a criança percebe, mesmo que 
de maneira assistemática, as especifi cidades dos gêneros que 
circulam em seu entorno” e apontam três dimensões que são 
essenciais para a apreensão das regularidades de uso de cada 
gênero: (aspectos que podem se ensinados por processos 
incidentais e intencionais de ensino) 

1. os conteúdos e os conhecimentos que se tornam 
dizíveis por meio dele;

2. os elementos das estruturas comunicativas e 
semióticas partilhadas pelos textos reconhecidos 
como pertencentes ao gênero;

3. as confi gurações específi cas de unidades de 
linguagem, traços, principalmente da posição 
enunciativa do enunciador e dos conjuntos 
particulares de sequências textuais e de tipos 
discursivos que formam sua estrutura. 

Essas refl exões nos levam crer que a língua é viva e que 
a consciência do locutor e do receptor não coincidem com 
um sistema abstrato de formas normativas, mas, ao contrário, 
refere-se ao conjunto de usos possíveis de formas diversas, 
que se apresentam aos locutores no contexto de enunciações 
concretas.  
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Metodologia para coleta de dados

Como encaminhamento metodológico, a pesquisadora cria 
situações signifi cativas de interação pela escrita, com uma 
turma do segundo ano do Ensino Fundamental e acompanha  
as escritas do sujeito M.  Até o momento,  criamos situações 
de escrita variadas e selecionamos aqui para, análise parcial, 
duas séries de textos escritos, nesses, quase, dois anos de 
acompanhamento:  gêneros Carta,  Carta contando um fi lme, 
Cartão de natal e Páginas de diário  

I. Série de textos/situações de produção

Escrita de Carta Pessoal
02/09/2010       

      
Nesse dia me apresentei à turma, disse que estaríamos ao 

longo do semestre, participando de atividades de produção 
textual e que iríamos cantar, ler livros, assistir a fi lmes, enfi m, 
realizar atividades diversifi cadas, envolvendo a leitura e a 
escrita.  Dando início à troca interativa por meio da escrita, 
levei cartinhas3 para cada aluno me apresentando.

Vitória da Conquista,  02 de setembro de 2010
Oi, ____________________

Meu nome é Margareth e vou trabalhar com vocês e com tia X  durante 
um bom tempo. Vamos ler,ouvir músicas, assistir a fi lmes e muitas outras 
coisas que ainda vou pensar.

Assim como  tia M,  também sou professora. Sou casada, tenho duas 
fi lhas: Cecília com vinte anos e Clarice com quinze anos. Meus pais já 
morreram, mas tenho três irmãos: Márcia, Marcio e Luciano. Eles não 
moram aqui.

Estou escrevendo esta carta para saber algumas coisas de você, (se 
quiser falar). Onde mora? Se você tem pais, irmãos; se gosta de estudar;  
a  cor preferida, animal preferido, brincadeira preferida. Alguma coisa que 
lhe deixou muito alegre ou alguma coisa que lhe deixou muito triste.  O 
que você acha da vida?  Tem algum medo? O que lhe dar alegria?

Enfi m, na cartinha que você vai fazer pra mim pode falar o que quiser 
e perguntar alguma coisa pra mim.
  
                                 Um abração.                              Margareth

              
                                                           

Figura01: Carta dirigida às crianças para iniciar a troca interativa.

Após a leitura das cartas recebidas e algumas orientações 
sobre como escrever uma carta, (feita no quadro com a 
participação das crianças), cada criança se empenhou em 
responder. Nesse momento, alguns questionamentos surgiram 
em relação a como começar a carta; como escrever meu nome, 
etc. Algumas crianças sentiram difi culdade no preenchimento 
do envelope, mas no geral todos escreveram. As cartas foram 
levadas para casa, para leitura cuidadosa4 e posterior resposta. 

3 - Ver fi gura 01: carta enviada aos alunos.
4 - Ver fi gura 02:  carta 01 -  produzida por M.
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Houve muita participação, e um aluno sugeriu que fosse levado 
um fi lme no próximo encontro. 

                 
        

Figura 02:  Carta escrita por M  em 02/09/2010 - 7 anos - (Carta pessoal  nº 01)

Escrita de Carta contando um fi lme
21/10/2010     

              
Como combinado, nesse encontro foi exibido o fi lme 

Wall-e, mas antes de assistir ao fi lme, reforçando a conversa 
sobre a produção de cartas, trouxe o exemplar de uma carta 
para socialização com grupo5.

Figura:03  Carta compartilhada com as crianças.

 Após a leitura e comentário da carta de Lucas, foi criada 
uma situação, dizendo que eu não poderia assistir ao fi lme, mas 
eles o contariam, por meio de uma nova carta.6 

5 - Ver fi gura 03.
6 - Ver fi gura 04:  Carta contando  um  fi lme.
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Figura 04: Escrita de M em 21/10/2010 - 7 anos - Carta contando um fi lme nº 01

Escrita de Cartões de Natal
06/12/2010

   
Nesse encontro, as cartas foram respondidas e, como estava 

próximo ao Natal, levei cartões de natal a cada criança, de 
maneira que elas pudessem ter acesso a esse gênero tão usado, 
em situações sociais.  As crianças leram os cartões e, logo a 
seguir, responderam.    

   

        

Figura 05: Cartão escrito por M – 7 anos    ( Cartão nº 01) 

Escrita de Diário
01/04/2011 

           Nesse encontro, pensando criar situações de estimulo á 
escrita, foi proposto a elaboração de um diário que se chamaria 
“ Meu diário de fi nal de semana”.

Discutiu-se que o Diário é um gênero bastante livre no 
qual a pessoa escreve sobre sua vida, suas experiências, seus 
sentimentos. Mostrou-se que existem diários secretos onde 
registramos fatos da vida ou sentimentos, mas também temos, 
hoje em dia, os diários virtuais – os chamados “ blogs” na 
internet, com acesso livre. No entanto, foi explicado que o 
diário que iríamos escrever era o diário tradicional, em papel 
e, para tanto, foram dadas orientações das questões que podem 
fazer parte de um diário: fatos que acontecem: em casa, na 
escola, com os amigos; coisas das quais gostamos; lugares 
que fomos; pessoas que encontramos; como se está sentindo 
hoje etc. Assim, foi entregue uma página de diário feita 
pela pesquisadora para servir de referências e ampliar seus 
conhecimentos sobre o Rio de Janeiro.
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Página de diário:
Hoje são 09 de janeiro de 2011 (meu aniversário) e estou no 

Rio de janeiro. Como presente, fomos ao Pão de Açúcar. 
O Pão de Açúcar é um morro bem alto e pra chegar lá temos 

que ir de bonde elétrico. De lá de cima, dá pra ver grande parte da 
cidade. A visão é linda: as casas, os apartamentos, o mar todo azul. 
Nossa!  É uma paisagem muita linda e inspira paz e tranquilidade. 

A cidade não é tão tranquila assim, pois tem muita violência, 
tráfi co de drogas, mas, por um momento, esquecemos de tudo isso. 
Sem falar que, de lá de cima, não sentimos calor, a temperatura é 
ótima.

É a segunda vez que venho ao Rio. Estou gostando muito.

Figura 06: Página de diário socializada com a turma
                           

Após a leitura dessa página de diário, muitas conversas 
foram tocadas sobre o Rio de Janeiro e, posteriormente, cada 
criança recebeu um bloquinho (levaram para casa) para escrita 
de seu diário.  Abaixo, tem-se a escrita de diário feita por M.

Figura07:  página de diário produzida por M - 8 anos (diário nº 01)
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II. Série de textos / situações de produção

Carta pessoal
23/09/2011

Como previsto na pesquisa, mantiveram-se as trocas interativas, 
momento em que foi estabelecido um diálogo mais íntimo com M.

                
Figura 08: Carta enviada pela pesquisadora. 

Após receber a carta, M sustentou o processo de 
interlocução e não só respondeu a questões ali propostas, 
como também efetivou novos questionamentos:

Figura 09: texto produzido por M – 8anos (Carta pessoal nº 02) 
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Carta contando um fi lme
10/11/2011

 Os fi lmes são recursos pedagógicos de forte apelo 
comunicativo e sempre promovem oportunidades ímpares de 
diálogo, constituindo-se excelentes oportunidades de leitura 
e escrita. Nesse encontro, a turma assistiu ao fi lme Gnomeu 
e Julieta e escreveram cartas para uma pessoa conhecida, 
contando o fi lme. Carta produzida por M:

Figura 10: Texto produzido por M – 8anos  (Carta contando fi lme nº 02)

Diário de fi nal de semana
19/11/2011

Na escrita de diário, as crianças demonstraram muita 
animação e fi zeram diários curiosos, enfeitados. Segue diário 
produzido por M.

       

Figura 11: Diário produzido por M  – 8anos  (Diário de fi nal de semana nº 02)
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Cartão de natal
15/12/2011

O contexto de fi nal de ano e a época natalina têm forte 
apelo afetivo e constituem ótimas oportunidades de leitura e 
produção de texto.

 

Figura 12: Texto produzido por M – 8anos (Cartão de natal nº 02) 

III. Análise parcial

Nessa primeira fase da pesquisa, pode-se dizer que M é 
uma menina que, nas situações de oralidade, interage com a 
turma e a professora pesquisadora de maneira muito reservada. 
É quieta, faz as atividades propostas pela professora com zelo e 
se mostra muito responsável com os afazeres escolares. 

Nas situações de escrita, M mostra fl uência, porém é bastante 
enxuta, pois segundo ela: “não gosto muito de escrever”. M 
tem se mostrado receptiva à produção textual, em todas as 
situações propostas pela pesquisadora, porém reservada. A 
seguir, apresentamos quadros de análise comparativa dos 
gêneros produzidos por M na primeira série e na segunda série 
de produção de gêneros escritos, destacando características 
de escritas nos aspectos: representação do contexto social, 
Estruturação discursiva do texto e Escolha de unidades  
linguísticas – operações de linguagem que são efetivadas pelo 
sujeito na escrita de Gêneros diversos:

Carta pessoal 

Níveis de operação de 
linguagem 

1ª carta pessoal
(fi g.02  p. 06)

2ª carta pessoal
(fi g.09  p. 12)

Representação do 
contexto social

M faz uma apresen-
tação de si; nomes 
dos pais, endereço; 
apresenta nomes dos 
primos preferidos.

M reitera a fala da 
pesquisadora com o 
conectivo também e 
assim desencadeia sua 
escrita,  mostrando 
responsabilidade enun-
ciativa.

Estruturação discursiva 
do texto

M adota uma estratégia  
discursiva única  e a 
escrita gira em torno de 
sua apresentação.

Nessa carta, a criança 
se coloca no discurso, 
não só reafi rmando que 
gostou da conversa, 
mas abrindo novas 
interlocuções, fazendo 
dois questionamentos 
a respeito da vida da 
pesquisadora e impri-
mindo ressalva: 
se vc não se lembrar 
não (omissão de infor-
mações: tem problema) 
gosto de vc.
Essa informação pode 
ser recuperada pela 
continuação do texto: 
e quero escrever mais 
coisas.

Escolha de unidades 
linguísticas

Nessa carta, M utiliza-
se de expressão inter-
pelativa na abertura da 
carta:
Oi, meu nome é M; 
faz uso de dêiticos e 
mostra-se coerente 
com a estratégia de 
auto apresentação.

M utiliza-se de expres-
sões apreciativas, 
conectivo que expressa 
concordância e partir 
daí desencadeia a 
conversa...
Utiliza-se de expres-
sões de saudações ao 
fi nal da carta.

Quadro: 01  Análise comparativa carta pessoal
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Carta contando um fi lme

Níveis de operação de 
linguagem 

1ª carta contando um 
fi lme pessoal
(fi g.04 p. 08)

2ª carta contando um 
fi lme pessoal
 (fi g.10 p.13)

Representação do 
contexto social

Na primeira carta 
produzida, M percebe 
o contexto da inter-
ação pela escrita não 
se limita, somente, 
à  tarefa solicitada, 
mas  busca manter a 
interlocução com a 
mediadora e se revela 
um pouco naquilo que 
gosta. Depois fala de 
sua percepção sobre o 
fi lme assistido.

Na segunda carta 
produzida, M atende 
á tarefa solicitada e 
limita-se somente a 
contar o fi lme.

Estruturação discursiva 
do texto

 Na primeira carta, M 
fala que o fi lme foi 
bom e consegue gener-
alizar dizendo que o 
homem tem que cuidar 
da natureza, assim 
como Walle  fazia. 

Na segunda carta 
produzida, M 
concentra-se no objeto 
de discurso do fi lme: 
o amor proibido de 
Gnomeu e Julieta, 
contando detalhes do 
fi lme e nota-se maior 
envolvimento com o 
enredo do fi lme

Escolha de unidades 
linguísticas

Na primeira carta, M 
faz uso de fórmulas de 
interpelação:
Oi, tia Margareth
Tudo bem?

Na segunda carta M é 
mais direta e já inicia a 
carta contando o fi lme.

Quadro: 02  Análise comparativa

Diário de fi nal de semana

Níveis de operação de 
linguagem 

1ª Diário de fi nal de
 semana (fi g. 07  p.10)

2ª Diário de fi nal de 
semana (fi g.11  p. 14)

Representação do 
contexto social

M somente elenca 
atividades realizadas 
no decorrer dos dois 
dias e evidencia a 
noção de diário e os 
fatos do cotidiano; 

M situa o lugar que foi 
e com quem brincou 
e no diário de sábado 
elenca atividades reali-
zadas.

Estruturação discursiva 
do texto

Do ponto de vista 
enunciativo pouco se 
mostra;

M posiciona-se enun-
ciativamente quando 
diz  que gosta de ir pra 
lá,(pra roça), porque o 
avô é brincalhão.

Escolha de unidades 
linguísticas

Na escrita do dia de 
sábado, faz uso de 
conectivo temporal na 
progressão textual. 

Faz uso de anáfora, 
quando diz no diário de 
sábado que gosta de ir 
pra lá.

Quadro: 02 Análise comparativa

Cartão de natal

Níveis de operação de 
linguagem 

1ª cartão de natal 
(fi g. 05 p.08)

2ª cartão de natal 
(fi g.12  p.15)

Representação do 
contexto social

M representa o 
contexto natalino e 
escreve de maneira 
bem sucinta;

M retoma as interações 
passadas e agradece 
pelas cartinhas e 
fi lmes;
Representa contexto 
de fi nal de ano e já se 
expressa mais.

Estruturação discursiva 
do texto

Utiliza-se de expressão 
natalina já cristalizada 
pelo uso;  

M mostra fl uência 
discursiva nas 
saudações de felicidade 
e boa sorte.

Escolha de unidades 
linguísticas

M utiliza-se de 
unidades linguísticas 
conhecidas e ao fi nal 
apresenta termos 
apreciativos.

M expande a escrita, 
faz usos de termos 
de felicitação  e 
despedidas.

Quadro 02: Análise comparativa
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Considerações fi nais

O presente estudo, em andamento, tem como propósito 
refl etir sobre as atividades interativas de escrita, cujo objetivo 
maior é a comunicação entre os interlocutores, pois se sabe 
da importância de adotar uma perspectiva discursiva ao olhar 
o texto produzido, pela criança, para observar o que ele diz 
e como diz, a partir do encontro com a palavra do Outro. 
Observamos aspectos singulares da escrita de M em três 
aspectos formulados com base nas pesquisas de Schneuwly, 
Dolz (2004): representação do contexto social, estrutura 
discursiva do texto, e escolhas de unidades linguísticas.

Os quadros comparativos, mostrados acima, revelam as 
marcas que caracterizam a escrita de M, e também demonstram 
a força das atividades interativas, que, mesmo sem a 
intenção formal de ensino, acaba por desencadear inúmeras 
aprendizagens pela ação mediadora da escrita, cuja função do 
texto- suporte, além de enriquecer a situação interativa, acabou 
por funcionar, em certa medida, como pista, índices para o que 
o sujeito M confrontasse seu saber e ampliasse seus recursos 
na escrita. 

No que se refere á representação do contexto social, M 
demonstra-se bem inserida no contexto social; percebe a função 
social de cada gênero e a quais contextos, cada gênero produzido 
remete: se apresentando pela carta e estabelecendo conversas; 
resgatando o tema do fi lme; partilhando suas atividades nos 
diários escritos e estabelecendo felicitações e saudações, pelos 
cartões de natal, produzidos com naturalidade.

Em relação á estruturação discursiva pode–se dizer que o 
sujeito M foi capaz de reconhecer os Objetos de discursos dos 
fi lmes assistidos e comentá-los, de forma breve no caso do fi lme 
Wall-e e, de maneira mais alongada e empolgante, no caso do 
fi lme Gnomeu e Julieta; nos diários escritos, em especial no 
primeiro, M enunciativamente, pouco se mostra, reservando-se 
ao direito de só elencar as atividades feitas ao longo do dia, mas 
no segundo diário já se posiciona no discurso e faz atribuição de 
valor apreciativo em relação ao seu avô; nos cartões de natal, M 
percebe e usa expressões natalinas cristalizadas, mas também 
mostra fl uência discursiva no uso de saudações e felicitações.

As escritas de M demonstram bom nível de escolhas de 
unidades linguísticas: utiliza-se de interpelativos, expressões 
dêiticas, expressões apreciativas, conectivo para expressar 
concordância com sua interlocutora, conectivo temporal para 
desencadear a progressão temática e, muitas vezes, bastante 
sucinta, demonstra coerência com a estratégia de escrita que 
assume no início de cada texto.  

Embora na análise realizada não se tenha dado ênfase 
à estrutura composicional de cada gênero produzido, 
observamos que este aspecto é facilmente percebido pela 
criança acompanhada, mas não há uma rigidez nesse sentido, 
pois, às vezes, M matinha um padrão de percepção da estrutura 
composicional e, muitas vezes, essa percepção era parcial. 
Essas idas e vindas não podem ser consideradas como ponto 
negativo, tendo em vista que as circunstâncias de produção, 
assim permitiam: (escrita livre, espontânea). No entanto, é 
preciso ressaltar que, do confronto de escrita livres, com as 
escritas mais formais/intencionais, é que a  criança,  na escola, 
como fora dela,  vai  desenvolvendo as  habilidades de escrita.

O sujeito acompanhado nessa pesquisa, no primeiro ano 
(2010), encontrava-se com sete (7) anos de idade, e em 2011 
com oito (8) anos de idade. Portanto, tem muito tempo, ainda, 
para se relacionar com a escrita, até usá-la de maneira elaborada, 
inclusive no que se refere á ortografi a, acentuação, pontuação 
aspectos que podem ser trabalhados, ensinados, tomando como 
base as próprias produções, bem como textos outros de apoio 
(livro didático, de histórias, montagens de tarefas específi cas 
para cada aspecto). Pode-se que os textos escritos por M já 
apresentam uma gama de conhecimentos acumulados e que não 
podem passar despercebidos pela escola.

 Com esta pesquisa, tem-se observado que a abordagem 
signifi cativa da língua e, seu uso  efetivo, possibilitam um 
engajamento da criança na situação estabelecida e que 
a capacidade de correlacionar escrita/usos é suscitada 
na situação comunicativa  pelo desenvolvimento da  
expressividade; pela criação de vínculos afetivos com seu 
interlocutor; pela compreensão da função da escrita e a 
incorporação das marcas linguístico-discursivas, específi cas 
de cada gênero discursivo.
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Assim, possibilitar a leitura e a produção textos coesos, 
coerentes e estabelecer situações de produção bem defi nidas é 
muito importante no contexto de ensino, para que  a criança 
possa ir percebendo o que pode ser  dito, nesse ou naquele 
gênero textual; como o dizer  se  efetua, tendo em vista as 
particularidades enunciativas, posições enunciativas e os tipos 
discursivos acessados,  na confi guração  de cada gênero textual, 
bem como compreender os mecanismos que levam à coerência 
textual – suas relações lógicas e discursivo-argumentativas.  

O estudo revelou que o sujeito lida de maneira particular com 
os sentidos dos textos e que a apropriação dos gêneros textuais se 
dá por processos de continuidade e rupturas, tratando-se,  de uma 
apropriação contínua e progressiva, sendo as atividades interativas 
de escrita excelentes meios de promover a expressividade, a 
compreensão e a produção de sentidos. Portanto, tomar os gêneros 
textuais como objeto de estudo e usos reais é instrumentalizar a 
criança para participar com maior fl uência nas diversas situações 
enunciativas, inserindo-a em situações de letramento, com as quais 
ela vai se deparar por toda vida.
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Resumo

 As refl exões sobre a  leitura, hoje, no universo do ensino, 
passam pelo estudo dos modos de apreensão da cultura pela 
sociedade urbana, particularmente, por crianças, adolescentes e 
jovens, tendo em vista a observação dos saberes adquiridos na 
escola, por meio dos gêneros formais de leitura (textos literários, 
dramatúrgicos e cinematográfi cos) e os de fontes emergentes da 
indústria cultural (televisão, revista, cinema e internet). Aqui, as 
orientações balizadoras desse  esforço compreensivo encontram-se  
nas ideias de consagrados pensadores do ensino da literatura como 
Regina Zilberman, Ezequiel Theodoro da Silva e Glória Bordini, 
aliadas à perspectiva interpretativa  do pensamento de Hans Robert 
Jauss a respeito da recepção do texto poético e sua compreensão. 
Segundo ele, essa recepção está relacionada à permissão de o 
leitor “participar da gênese do objeto estético” (LIMA (org.), 
2002). Associa-se a esse pensamento a visão de Walter Benjamin 
sobre reprodutibilidade técnica, autenticidade da obra de arte e 
recepção (BENJAMIN, 1994), além  das observações de Gilles 
Deleuze sobre a “imagem-movimento” e a relação do cinema com 
a linguagem (DELEUZE,1990). A realização de  pesquisa  sobre 
a estrutura e as possibilidades  signifi cativas dos textos literários 
(principalmente os dramatúrgicos) e cinematográfi cos com 
estudantes do ensino médio,  objetiva contribuir para a ampliação 
das perspectivas de entendimento dos modos de elaboração desses  
produtos culturais universais e contemporâneos. Em vista disso, 
esse artigo contém um breve relato sobre a  pesquisa de leitura no 
PIBIC Jr. com estudantes do ensino médio do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro.

Palavras-chave

Leitura; dramaturgia; teatro.

Resumen

Refl exiones acerca de la lectura en el mundo de la 
educación, pasan a través del estudio de las formas de 
entender la cultura de la sociedad urbana, en particular 
por los niños, adolescentes y jóvenes, a fi n de observar los 
conocimientos adquiridos sean en la escuela, o a través 
de la lectura de los géneros formales (textos literarios, la 
dramaturgia y el cine) y las fuentes de la emergente industria 
cultural (televisión, revistas, cine e internet). En este 
caso,  las ideas se apoyan en pensadores reconocidos de la 
enseñanza de la literatura como Regina Zilberman, Ezequiel 
Theodoro da Silva y Gloria Bordini, junto con la perspectiva 
interpretativa  de Hans Robert Jauss sobre la recepción del 
texto poética y la comprensión. Asociado a este pensamiento 
la visión de la reproducción mecánica de Walter Benjamin, 
la autenticidad de la obra y la recepción (Benjamin, 1994), 
además de observaciones de Gilles Deleuze sobre la “imagen-
movimiento” y la relación con el lenguaje del cine (Deleuze 
, 1990). Llevar a cabo investigaciones sobre la estructura 
y las posibilidades de textos literarios (especialmente la 
dramaturgia) y la película con los estudiantes de secundaria, 
tiene como objetivo contribuir a ampliar las perspectivas 
de comprensión de los modos de preparación de dichos 
productos y la cultura contemporánea universal. En 
consecuencia, este artículo contiene un breve informe sobre 
la investigación en la lectura con estudiantes de secundaria 
en PIBIC Jr., con el Instituto Federal de Educación, Ciencia 
y Tecnología de Río de Janeiro.

Palabras-clave

Lectura; la literatura; el teatro.
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A crise levou o ensino de literatura a se indagar sobre seu 
sentido e fi nalidade. De certo modo, a literatura precisa 
descobrir, considerando as novas circunstâncias, em 
que consiste sua natureza educativa.
(Zilberman, 2008, p. 22)

Inicio, expressando a minha estima em iniciar estudantes 
do ensino médio na pesquisa da cultura, a fi m de que estes 
desenvolvam  a compreensão sobre o lugar das ciências, das 
letras e das artes nos valores culturais e sociais brasileiros. 
Associo minha estima ao pensamento de Zilberman (2008) para 
também afi rmar, com certeza, que “o texto poético favorece 
a formação do indivíduo, cabendo, pois, expô-lo à matéria-
prima literária requisito indispensável a seu aprimoramento 
intelectual”(p. 18).

Os estudos contemporâneos relativos à cultura abordam 
as relações sociais (particularmente no caso que nos interessa, 
da criança, do adolescente e do jovem) interligando a indústria 
cultural, a família e a escola. Nessa perspectiva, os saberes 
adquiridos na escola – e concebidos como bens culturais 
relevantes para o desenvolvimento social de todas as pessoas 
– convivem com os bens de consumo divulgados pela indústria 
cultural, uma vez que estes últimos já foram incorporados pelos 
responsáveis das famílias e funcionam como uma espécie de 
veículo para o cumprimento do seu papel de provedores da 
satisfação dos fi lhos. Segundo Martín Barbero (2002) citado por 
Canclini (2008), “os saberes e o imaginário contemporâneos não 
se organizam, faz pelo menos meio século, em torno de um eixo 
letrado, nem o livro é o único foco ordenador do conhecimento” 
(p.33). Pensar, pois, a interferência do desenvolvimento da leitura 
e da expressão nesse quadro, tem como signifi cado promover 
a emancipação do pensamento e instigar o jovem a exercer seu 
direito de escolha. A maneira para se alcançar essa escolha se 
dá no oferecimento de oportunidades de leitura de textos de 
diferentes gêneros, veiculados em variados suportes técnicos, 
e na disponibilização de experiências expressivas a serem 
realizadas com o aproveitamento da pluralidade de veículos 
comunicativos atuais. Assim, os textos devem ser considerados, 
tanto estando impressos em folhas de papel quanto na tela de 

um computador, em um espaço cênico, nas imagens do écran, 
em legendas e outdoors. A expressão poderá ser veiculada, na 
sala de aula, em todas as modalidades de ensino, não somente 
pela recomendada impessoalidade da organização dissertativa, 
mas, de modo sistemático, pelo simbólico lirismo da poesia, da 
melodia, da singeleza sonora do verso popular. Optando-se pela 
diversifi cação da oferta de bens culturais, de orientações de 
leitura e de oportunidades de expressão, constrói-se a hipótese 
de que o aprendiz possa elaborar argumentos oriundos de sua 
refl exão e de acordo com pontos de vista que ele mesmo foi 
capaz de construir no percurso de suas leituras. 

Tomo como exemplo, para ilustrar a convicção na efi cácia 
da orientação de leituras e de elaborações expressivas nos 
moldes mencionados, o conto A função da arte/1 do escritor 
uruguaio Eduardo Galeano (1989, p. 15) que termina com 
um singular pedido de um menino ao seu pai: “Me ajuda a 
olhar!”.  Essa frase do fi nal do conto obriga o leitor a retornar 
ao início da história, quando o narrador declara que “Diego 
não conhecia o mar”. E a seguir, narra a viagem dos dois para 
o sul, a longa caminhada até alcançar as alturas de areia e 
ver a imensidão do mar na frente de seus olhos: o menino 
fi ca mudo de beleza. Aí, tremendo, gaguejando, faz o pedido: 
“Me ajuda a olhar!” A partir desse olhar, pode-se perceber 
o despertar dos outros sentidos: de ouvir, de cheirar, de 
tatear, e a faculdade da fala. Essa dimensão sensorial agiliza 
a compreensão do poético que, por intermédio das palavras, 
mobiliza a percepção estética e formula imagens virtuais 
na mente do leitor. Quanto a esse fenômeno da percepção 
estética, Hans Robert Jauss declara que

A interpretação de um texto poético já sempre pressupõe 
a percepção estética com compreensão prévia; só deve 
concretizar signifi cados que parecem ou poderiam 
parecer possíveis ao intérprete no horizonte de sua 
leitura anterior. [..] Cada leitor conhece a experiência 
que muitas vezes o signifi cado de um poema se torna 
claro apenas numa segunda leitura, após retornar do 
fi nal ao início do texto. Num caso destes, a experiência 
da primeira leitura torna-se o horizonte da segunda 
leitura: aquilo que o leitor assimilou no horizonte 
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progressivo da percepção estética torna-se tematizável 
no horizonte retrospectivo da interpretação. (In: LIMA 
(org.), 2002:877-878)

A experiência do menino do conto de Galeano é uma 
alegoria da experiência da matéria artística. O leitor é um 
menino em ponto de descoberta que, ao vislumbrar o novo, 
se permite interrogar, esquadrinhar, supor, dimensionar, 
comparar, elaborar hipóteses, falar por suas memórias e ecos 
culturais, propor, fundamentar e defender  propostas. Isto 
aparece expresso com melhor estilo em Zilberman (2008): 

A leitura  do texto literário constitui uma atividade 
sintetizadora, na medida em que permite ao indivíduo 
penetrar na alteridade, sem perder de vista sua 
subjetividade e história. O leitor não esquece suas 
próprias dimensões, mas expande as fronteiras do 
conhecido, que absorve através da imaginação, mas 
decifra por meio do intelecto. ( p.23)

Portanto, contemporaneamente, a criança, o adolescente, 
o jovem recebem  as informações disponíveis na escola, 
nas bancas de jornal, nas livrarias, nas feiras de livros, nas 
salas de cinema, na própria casa, por meio de aparelhos 
individuais como televisão, vídeo, DVD, rádio, celular, CD, 
e, quem sabe, esteja chegando ao  país, neste momento, 
um novo aparelho, (ou um aparelho já conhecido com sutis 
modifi cações no seu funcionamento)? Ou, quem sabe, talvez 
já esteja sendo fabricada uma nova fonte de transmissão de 
mensagens, com estrutura revolucionária, a exigir do usuário 
um novo repertório e muito mais agilidade para operá-la? 
Tais exigências de rapidez de apreensão dos repertórios e 
das estruturas das mensagens são recorrentes nos produtos 
da indústria cultural e já foram absorvidas pelos usuários. 
O problema é que a leitura e a apreensão desses sempre 
novos produtos diferem da leitura e da apreensão dos textos 
estéticos e, por extensão, em termos de complexidade, dos 
textos teórico-conceituais e acadêmicos, uma vez que essas 
modalidades expressivas  requerem um esforço humano 
que dê conta de suas possibilidades signifi cativas e de suas 

associações a outros signifi cados que solicitam saberes 
culturais subjacentes.

Dessa forma, considera-se a mensagem artística desafi adora 
porque ela visa ao esforço intelectual unicamente facultado ao 
homem. Seu efeito mobilizador de crítica tem como precedente 
a manipulação dos mecanismos de elaboração dos diferentes 
gêneros textuais para operar a ação interpretativa dos signos, 
a fi m de que essa mesma mensagem provoque a modifi cação 
almejada, qual seja a de ampliar o  conhecimento e construir 
um novo e genuíno saber. 

De efeito contrário, as mensagens utilitárias, em 
geral associadas a novidades tecnológicas, fornecem um 
conhecimento que não condiz com a proposta de inovação 
perseguida pela  escola. Observa-se seu poder de distração 
e de sedução. São constituídas por produtos consumíveis e 
descartáveis, cujos atributos  principais são a aparência de 
um presente ornamentado e a estrutura sugestiva do novo em 
folha, de singularidade e de poder de compra. Haverá alguma 
semelhança ao modo de viver em perseguição do novo corpo, 
do cabelo novo, do recente namoro? Justifi cam-se as campanhas 
em favor da redução do lixo no ambiente? Ao que me parece, 
é essa uma armadilha quase intransponível, pelo menos até 
hoje, enquanto os olhares humanos estiverem enfraquecidos, 
imobilizados, aguardando o surgimento, no mercado, de 
um novo produto de satisfação. Todas essas constatações 
também estão relacionadas ao uso excessivo de ferramentas 
tecnológicas de comunicação no cotidiano do estudante infantil 
e juvenil contemporâneo e permaneceriam como meras críticas 
sem consequência, não fosse o olhar investigativo da pesquisa e 
a elaboração de estratégias para que se construa conhecimento 
signifi cativo, aproveitando-se os benefícios advindos desses 
mesmos instrumentos tecnológicos. Critica-se, aqui, o 
paralisante deslumbramento do homem  diante da tecnologia. E 
procura-se, por meio da sistematização da pesquisa, apropriar-
se  das usuais modalidades e fontes  de textos legitimadas 
pela sociedade contemporânea, a fi m de que a orientação para 
a leitura e para a expressão seja signifi cativa para os jovens 
estudantes. Assim sendo, empreende-se a pesquisa, a leitura e 
o estudo de textos poéticos, dramatúrgicos,   fílmicos e tantos 
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outros, por meio dos livros, da Internet, do vídeo, da tela do 
cinema, do espaço cênico teatral, além de outros processos 
veiculadores da expressão humana propícios à leitura. 

A preocupação com o bom desempenho do estudante 
na escola, atualmente, no âmbito dos estudos literários, 
linguísticos e culturais tem como fundamentos as teorias, 
conceitos e modelagens estruturais da área, tais como os que 
estão ancorados em refl exões que pensam a aceleração das 
transformações ocorridas no mundo, nas últimas décadas,  e 
seus efeitos nas relações comunicativas e “nas mais diversas 
áreas, modifi cando sensivelmente o modo de vida das pessoas, 
as relações  econômicas, sociais, familiares, e, especialmente, 
a infância” conforme afi rma Jacoby (2003, p.7). Para ela, “à 
mercê do jogo de forças de uma sociedade capitalista, voltada 
para o consumo e em vias de globalização, a criança recebe o 
impacto de uma produção cultural nem sempre comprometida 
com a sua emancipação como sujeito.” (idem). No debate 
relativo à cultura, o ponto de vista de Roberto da Matta distingue 
a acepção de cultura do senso comum – instrução vasta e 
variada, prerrogativa daquele que sabe muito –  e a recoloca 
em  lugar de acesso a todas as pessoas – como toda e qualquer 
forma de construção de signifi cado. Segundo ele, “ter cultura 
trata-se de uma condição inerente a todo ser vivo que, com suas 
experiências, produz signifi cados individual e coletivamente 
no conjunto dos atores sociais de seu tempo.” (citado por 
Ketzer, 2003, p.12). Nesse sentido, o que se busca aprimorar 
na relação dos leitores com as textualizações contemporâneas 
são os critérios de seleção e de escolha, para que lhes seja 
possibilitado rejeitar ou aceitar este ou aquele bem cultural 
de forma consciente, de acordo com as convicções advindas 
da própria história particular ou coletiva. Essa emancipação, 
ao que se observa, não acontece sem a interferência de uma 
libertadora ação formativa. Na avaliação de Bordini (2003),

 
tanto pais como professores leem pouca poesia, 
desconhecem a tradição brasileira  dirigida aos adultos 
e mais ainda a internacional, de modo que o gênero 
não é apreciado e portanto não é transmitido às novas 
gerações. Como o poema de qualidade sempre propõe 

desafi os a seu leitor, quem não domina o verso moderno, 
parâmetro dos melhores autores, não consegue mostrar 
à criança a sua arte e despertar-lhe a admiração diante 
da música, das correspondências e sugestões das 
imagens que se projetam do texto. (p.268)

A atualidade das lições de Benjamin (1994) sobre arte 
e reprodutibilidade técnica é capaz de  orientar uma ação 
educativa de aprimoramento da expressão dos estudantes. 
Segundo este autor

com a ampliação gigantesca da imprensa, colocando à 
disposição dos leitores uma quantidade cada vez maior 
de órgãos políticos, religiosos, científi cos, profi ssionais 
e regionais, um número crescente de leitores começou 
a escrever, a princípio esporadicamente. No início, 
essa possibilidade limitou-se à publicação de sua 
correspondência na seção “Cartas dos leitores”.  Hoje 
em dia, raros são os europeus inseridos no processo 
de trabalho que em princípio não tenham uma ocasião 
qualquer para publicar um episódio de sua vida 
profi ssional, uma reclamação ou uma reportagem. 
Com isso a diferença essencial entre  autor e público 
está a ponto de desaparecer. Ela se transforma numa 
diferença funcional e contingente.[...] O mundo do 
trabalho toma a palavra. Saber escrever sobre o trabalho 
passa a fazer parte das habilitações necessárias para 
executá-lo. A competência literária passa a fundar-se na 
formação politécnica e não na educação especializada, 
convertendo-se, assim, em coisa de todos. (p.184) 

Existem ainda as questões relativas aos estudos do discurso, 
da cognição e da interação social, as orientações básicas sobre 
elaboração de argumentos, estrutura textual e produção de 
sentido, gêneros e tipos de textos. Essas questões, inegavelmente, 
constituem-se em subsídios para o pleno entendimento das 
mensagens culturais e a consequente apropriação do fenômeno 
cultural a partir, principalmente, das artes que dialogam e se 
aproximam: a literatura, o teatro e o cinema. 

Quanto  ao fenômeno cultural, as orientações da 
fenomenologia conduzem  à ideia de uma “cultura universalmente 
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signifi cante  que, na modernidade, é a cultura do saber e da 
técnica [...]”, segundo o pensamento de Levinas (LEVINAS, 
1989 apud FABRI, 2007, p.22). De acordo com tais refl exões,  
necessita-se de uma reavaliação do problema das relações 
entre pensamento e cultura, devido a um desenraizamento do 
pensamento moderno “que formula seu discurso como sendo 
dirigido a todos os homens” (idem). Propõe-se uma crítica 
consistente às estruturas impessoais de poder e de linguagem 
que “reduzem as pessoas a simples participantes de um jogo que 
termina as reduzindo a simples realidades descartáveis”(idem). 

É necessário, ainda, nessa perspectiva de refl exão sobre a 
cultura contemporânea, recorrer às refl exões de Tacussel que 
discutem o imaginário social, os valores e a as representações 
coletivas na civilização pós-industrial. Nesse quadro, entende-
se que “a relação com o tempo e o espaço não está mais inscrita 
na mesma relação histórica que antes [...] a relação é entre 
subjetividade, consciência e vontade, transformada de real em 
virtual” (TACUSSEL,2006, p.16). Além disso, convém ampliar 
a discussão com o pensamento de Canclini (2006) sobre cultura 
e comunicação no desenvolvimento latino- americano e sobre 
as relações de leitores, espectadores e internautas. 

Ao falar sobre desenvolvimento da cultura na América 
Latina, Canclini  aborda três diferentes maneiras de se falar 
sobre a cultura nos dias de hoje. 1- a cultura como recurso (fonte 
de investimentos, geração de renda e construção de consenso); 
2- a cultura como refugo, em que aborda as consequências 
desastrosas das políticas neoliberais para o desenvolvimento da 
produção cultural: 

Temos menos livrarias, menos cinemas, menos público de 
cinemas, menos teatros e menos salas de concertos que 
há vinte anos.[...] Diminuiu o orçamento para a cultura, 
em comparação com o custo de vida, com o preço dos 
espetáculos, com a tecnologização  e a alta exigência de 
aplicação nas indústrias culturais.[...] Neste sentido, falo de 
uma regressão do desenvolvimento cultural: retrocedemos 
quanto à capacidade das sociedades latino-americanas 
para afi rmar a imagem de cada nação e da América Latina 
em seu conjunto nos mercados e nos cenários simbólicos 
internacionais. (CANCLINI, 2006, p. 25) 

e 3- a cultura como convivência e sentido social, numa 
concepção antropológica de cultura “como as maneiras de viver 
junto” concepção adotada pela UNESCO desde a sua Conferência 
Mundial sobre Políticas Culturais no México, em 1982. Neste  
modelo, o pesquisador requer um avanço fundamental para esses 
tempos de globalização, qual seja o de garantir a diversidade, 
“entendida como a capacidade de cada nação, etnia ou grupo de 
expressar sua cultura em seu próprio espaço.[...] o desenvolvimento 
cultural põe hoje em jogo o que signifi ca o convívio entre nativos 
e migrantes, entre distintas religiões, gostos  e concepções de 
família” (CANCLINI, 2006, p.29). 

Nos capítulos em que discute sobre leitores, espectadores e 
internautas, Canclini (2008) aborda, desde o assombro platônico 
como origem do conhecimento, passando pelas concepções de  
audiência, de consumidores e de leitores, até as de personagens 
e  piratas e à prática do “zapping” – procedimento para mudar 
de canal durante os anúncios, “mas procurando, sempre, como 
evitar os riscos do zapping: a acumulação errática de cenas.[...] 
(CANCLINI, 2008, p. 90). 

Em favor do humano, no entanto, existe sua capacidade de 
saturação e de reerguimento. A errância contemporânea não 
precisa ser, para sempre, uma caótica acumulação de cenas, ela  
pode ser e será ressignifi cada. A agilidade adquirida pela juventude 
desta geração pode favorecer sua maturidade e emancipação. 

Concluo com um breve relato (apresentando o projeto) a 
que me referi sobre o teor da pesquisa que envolve saberes e 
leituras do texto dramatúrgico, cinematográfi co e de adaptações 
da literatura para o teatro e para o cinema. 

Esta pesquisa está sendo realizada, atualmente, com duas 
alunas da Educação Profi ssional Integrada ao Ensino Médio, do 
Curso Técnico em Química  do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro junto  ao Programa de 
Iniciação Científi ca e Tecnológica com uma bolsa denominada 
PIBIC Júnior. Os estudos de teatro e de cinema desenvolvem-
se por meio do aprendizado de suas histórias, do estudo da 
recepção das obras e da leitura crítica dos textos mediada pelos 
recursos da Semiologia. 

Objetiva-se iniciar o estudante na sistemática da pesquisa em 
cultura e, particularmente, nos estudos comparativos das letras 
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e das artes. Além disso, ampliar seus  critérios de observação 
e de crítica das linguagens e das representações sociais 
contemporâneas, a fi m de aprimorar seu desempenho nas práticas 
de leitura e de escrita e de favorecer sua progressão acadêmica.   

Objetivos específi cos

1. Realização de leitura, crítica e argumentação (esta 
última nas modalidades oral e escrita), a partir de textos 
dramatúrgicos, fílmicos e de arte literária.

2. Sistematização e apreensão dos elementos semiológicos  dos 
textos. 

3. Apreensão da história do teatro e do cinema.
4. Intervenção e escolha de repertório dramatúrgico e fílmico 

para compartilhamento.
5. Elaboração de estratégias  para a obtenção de comentários 

sobre as obras compartilhadas em mídias eletrônicas diversas.
6. Realização  de leitura, crítica e  argumentação em eventos 

culturais.

Metodologia

Os processos utilizados no desenvolvimento da pesquisa são 
de duas naturezas: a primeira é de caráter fi losófi co e consiste 
no ajuste dos pressupostos gerais e específi cos do corpus teórico  
para a proposta deste subprojeto, a segunda, relacionada aos 
objetivos específi cos, trata do desenvolvimento progressivo 
do estudo, incluindo-se a seleção do material a ser analisado: 
textualizações de interesse do público juvenil. A seleção dos textos 
teóricos se efetiva consoante a opção do modelo  da Estética da 
Recepção e dos fundamentos da Semiótica. Realizar-se-á leitura 
semiológica   de textos do gênero  dramático e de textos de 
outros gêneros, predominantemente audiovisuais, da  indústria 
cultural contemporânea. Elaborar-se-á estratégias para se obter 
comentários sobre as obras por meio do compartilhamento das 
mesmas  com outros leitores e espectadores, preferencialmente 
pela via da Internet. O modo de compartilhamento será feito por  
recomendação de leitura, no caso do livro,  e por  exibição, no caso 
do fi lme ou outra obra do audiovisual. Estão previstas  visitas a 

ambientes culturais privilegiando-se os espaços propícios à leitura 
e à construção de sentidos, tais como teatro, salas de cinema, 
museus interativos dentre outros. 

Etapas do trabalho Mês/ano
1-Estudo orientado de textos 
conceituais sobre a conversação entre a 
literatura, o teatro e o cinema e seleção 
dos textos artísticos 

agosto de 2011 
outubro de 
2011

2-Leitura orientada  das obras 
dramatúrgicas e cinematográfi cas 
selecionadas , compartilhamento das 
mesmas e estudo de sua recepção. 

novembro de 
2011 a abril de 
2012

3-Elaboração de material bibliográfi co 
sobre a recepção das obras estudadas.

maio de 2012 a 
julho /2012

Expectativa de produção
 
Existe um blog para propiciar os comentários a respeito 

das obras que forem compartilhadas, e produzir-se-á material 
bibliográfi co como resumos e textos integrais para encontros e 
seminários e artigos para publicação. 

Relação ensino-pesquisa-extensão

O trabalho é concebido como uma ação educativa e cultural 
fundamentada na pesquisa de modelos, refl exões e teorias 
relativas à formação de leitores. Sua ênfase recai nos jovens  
estudantes e, portanto, incorpora  a discussão das relações 
existentes entre o modelo contemporâneo de escola e a  indústria 
cultural. Seus propósitos se concentram  na pesquisa de ensino-
aprendizagem  na área de Linguística, Letras e Artes.

 
Resultados parciais

Em 2011, realizou-se o estudo da dramaturgia a partir da 
leitura da coleção Espetáculos do Galpão que veicula textos 
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clássicos adaptados pelo grupo Galpão e contém uma apresentação 
signifi cativa sobre o fazer teatral além de uma introdução 
explicativa daquela adaptação e dos espetáculos produzidos. 
Dentre outras, dessa coleção,  leu-se e estudou-se a peça Um 
Molière imaginário, dirigida por Eduardo Moreira e adaptada por  
Cacá Brandão para o texto O doente imaginário de Molière. Em 
seguida, estudou-se a crítica cinematográfi ca do fi lme O rei leão 
fundamentada na perspectiva discursiva e  de caráter semiológico. 
Outra leitura sobre cinema abordou a fi cção científi ca nos aspectos 
históricos e estruturais. A peça A vida de Galileu de Bertolt Brecht 
foi lida e disponibilizada para outros estudantes do campus, bem 
como  o texto Liberdade, liberdade de Flávio Rangel e Millôr 
Fernandes. Esta última foi escolhida pelas  alunas bolsistas e pelos 
colegas leitores para fazer parte da ofi cina de dramaturgia, teatro 
e cinema realizada na Semana Acadêmica do campus Gonçalo, 
mês de dezembro de 2011. Nesta ocasião realizou-se uma leitura 
encenada da peça com a participação de 10 alunos. Nesta mesma 
semana, foi exibido o fi lme Fahrenheit 451 do cineasta Francois 
Trouffeau, produzido no ano de 1966.  Esta exibição foi seguida por 
debates e  informações sobre a estética do fi lme,  sua temática e as 
possíveis signifi cações, além da produção do autor e sua trajetória 
no cinema mundial. As alunas bolsistas, também  apresentaram 
uma comunicação oral cujo conteúdo era o desenvolvimento dessa 
pesquisa no espaço da Jornada Científi ca interna realizada nesta 
mesma semana acadêmica. 
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Resumo

No presente ensaio, discute-se a obra literária Beira de Rio, 
Correnteza: ventura e danação de um salta-muros no tempo da 
ditadura, do escritor baiano Carlos Barbosa (2010), destacando-a 
como obra contemporânea em que se podem vislumbrar matizes 
de expressões regionais, a exemplo de um certo saudosismo 
que caracteriza o narrar da adolescência do protagonista, Gero; 
da presença de uma cosmovisão regional onde a narrativa está 
ambientada; da fusão entre as características do rio São Francisco 
e os dilemas existenciais vivenciados por Gero; da linguagem 
marcada por termos próprios da região, e, principalmente, por 
dispensar ao rio São Francisco papel fulcral para o desenrolar da 
narrativa. Nesse contexto, pode-se destacar que o espaço histórico 
e geográfi co, delineado na obra, está fortemente entranhado na 
consciência dos personagens, conferindo à narrativa qualidade 
capaz de situá-la no rol da literatura universal. Não cabe classifi car 
a obra ou compará-la com outras rotuladas de regionalistas, mas 
discutir a relevância de uma escrita que desenha linhas no beco 
do sertão ribeirinho, às margens do Velho Chico, e se projeta no 
universo globalizado da pós-modernidade, transfi gurando-se em 
belo (CHIAPPINI, 1997).

Palavras-chave

Literatura; regionalismo; leitura; Beira de Rio; correnteza.

Abstract

In this paper, the literary work Beira de Rio, Correnteza: 
ventura e danação de um salta-muros no tempo da ditadura, 
by Carlos Barbosa (2010), Bahian writer, is discussed, 
highlighting it as a contemporary work that can be anticipated 
in shades of regional expressions, like a certain nostalgia 
that characterizes the narrating protagonist’s adolescence, 
Gero; the presence engaged the regional worldview that is 
portrayed on work; the merger between the characteristics of 
the São Francisco and the existential dilemmas experienced 
by Gero; the language marked by the region’s own terms, and 
especially for taking the Sao Francisco River, central role in 
the unfolding narrative. In this context, it may be noted that 
the historical and geographical space, outlined in the work, is 
strongly ingrained in the consciousness of characters, giving 
the narrative quality capable of placing it on the list of world 
literature. It is not its classifi cation or compare it with other 
labeled regionalist, but is discussed the relevance of a writing 
that draws lines in the alley of the coastal hinterland, on the 
shores of Velho Chico, and is projected in the globalized world 
of postmodernity, transforming in beauty. (CHIAPPINI 1997)

 
Keywords

Literature; regionalism; reading; Beira de Rio; river fl ow.
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Introdução

As demandas do mundo capitalista globalizado têm 
esgarçado fronteiras outrora rígidas, de forma que muitos 
conceitos têm sido revisitados e colocados sob rasura, em sua 
possibilidade de signifi car para além dos sentidos estabelecidos, 
a priori, nas sociedades modernas. Nessa trilha, faz-se patente 
reconhecer que, enquanto intento literário voltado a representar 
a multiplicidade de um país por suas peculiaridades regionais, 
tornando palatável aos citadinos o modo de ser e viver das 
comunidades rurais, o regionalismo encontra, desde o início, 
grandes desafi os. A tensão já existente entre os determinantes 
locais e globais, mediados por etnocentrismos, delinearam 
contornos e ofereceram barreiras para o olhar estrangeiro do 
escritor que buscava representar o homem rural e sua gramática.

Considerando tais desafi os, Lígia Chiappini (1997), 
ao escrever o texto “Do Beco ao Belo: dez teses sobre o 
regionalismo na literatura”, empreende uma discussão voltada 
a acentuar a mutabilidade que o conceito precisou empreender 
durante a trajetória que lhe defi niu os contornos, no sentido 
de superar etapas, historicamentes justifi cáveis, incapazes de 
abarcar outras formas de escritas literárias que passaram a lhes 
dar sustentação, no decorrer dos anos. Se, inicialmente, o termo 
regionalismo esteve veiculado ao gosto pela expressão local, ao 
sentimento do exótico, à afi rmação nacional, ao pitoresco, ao 
rural, características já discutidas por Antônio Cândido (1975) 
e por muitos outros estudiosos e críticos do assunto, e passados 
movimentos, fases, contextualizações, ideologias, tem o seu 
entendimento alargado, sendo compreendido como tendência 
presente em “qualquer livro que, intencionalmente ou não, 
traduza peculiaridades locais” (PEREIRA, 1973, p. 133). 
Como ressalta Chiappini (1997, p. 1), por expressar sempre 
um momento e um lugar, “no limite, toda obra literária seria 
regionalista”. 

É preciso destacar que os limites delineadores da produção 
literária dita regional, ou seja, as dicotomias fundacionais 
de suas redes e enredos, como oralidade versus escrita, rural 
versus urbano, tradição versus moderno, popular versus erudito 
não têm hoje a mesma força enquanto categorias dissociadas 

em nichos, porquanto sejam conceitos problematizados 
dentro de um continuum que, se não dissolve defi nitivamente 
as particularidades existentes em cada extremo, ressalta o 
imbricamento patente de seus corpos e contornos, notadamente 
envolvidos em processos, tanto de ruptura, quanto de 
continuidade. Dessa forma, oposições rígidas, binarismos e 
paralelismos são problematizados fertilmente na atualidade, 
fazendo com que as relações estabelecidas entre o centro e as 
margens criem novas categorias de criação.  

Em tempos de aldeia global, tudo que é local, regional e 
nacional encontra-se inserido no âmbito da mundialização e, 
se há o desejo de homogeneização e massifi cação, também há 
uma necessidade de diferir e particularizar. Nesse contexto, 
as fronteiras tornam-se cada vez mais fl uidas e moventes; os 
sentidos dos limites espaciais e temporais são transformados, 
as identidades são revisitadas, as tradições reinventadas. 
Convivem, em constante disputa, condições de integração e 
fragmentação, tradição e ruptura. A própria literatura revisita 
suas fronteiras e também abre espaço para discussões que 
questionam o uso de rótulos como “baixa cultura” ou “alta 
cultura”, ressaltando a inexatidão dos elementos que justifi cam 
tais classifi cações, posto serem as expressões tidas como 
populares ou mesmo regionais compostas de qualidade e 
complexidade inquestionável. Hoje, entende-se que o uso de 
tais termos esteve mais voltado para produtores e receptores do 
que para a obra em si, embora os critérios de seleção fossem 
descritos como eleitos a partir de pressupostos “estéticos”, 
fi cando as expressões regionais relegadas às categorias de 
qualidade questionável, em sua maioria. 

Pode-se considerar que muitos escritores fracassaram no 
intento de registrar e divulgar literariamente a fala simples do 
homem do campo, justamente por tratarem de uma realidade 
pouco conhecida, logo, representada sob o viés do etnocentrismo 
e, muitas vezes, do preconceito. Nessa trilha, faz-se necessário 
destacar que o termo regionalismo em literatura somente ganha 
sustentação, na atualidade, se rasurado e esgarçado no sentido 
de superar a ligação ao exotismo, ao descritivismo superfi cial, 
ao documentarismo e ao pitoresco. O engajamento proveniente 
das escritas que poderíamos chamar hoje de expressões 
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regionalistas permanece, talvez, mais forte que nunca, quando 
as margens, silenciadas no passado, irrompem suas produções 
culturais, suas literaturas, fazendo questão de marcar o lugar em 
que suas narrativas estão fi ncadas, e, principalmente, o direito 
de ouvir e falar de seu lugar social, cultural, político, ideológico 
e linguístico. Margens de rio, regiões praianas, campos, guetos, 
favelas, quilombos são espaços plurais que acabam por deslocar 
antigas concepções literárias, abrindo um leque polifônico que 
não mais necessita de tradutor. 

Partindo de tais afi rmações, coaduno com Lígia Chiappini 
(1997), em seu entendimento de que o termo regionalismo 
precisa ser ressignifi cado, em relação às amarras do passado, 
para ser compreendido como parte integrante de toda literatura. 
Como rótulo, tendo em vista, muitas vezes, o preconceito 
com que a crítica o compreende, parece-me conceito digno 
de extinção, como o são todos os rótulos depois que perdem 
a sua funcionalidade imediata; como escolha enunciativa, 
ideológica e literária, livre de estereotipia, apresenta-se como 
possibilidade enunciativa de valor inquestionável, em tempos 
de globalização, por coadunar com a valorização da escrita 
autoral, transgressora, marginal e contextualizada, o que nos 
impõe o paradoxo próprio das formas de pensar contemporâneas: 
fl uidez, liquidez, indefi nição, tendo em vista que, assim 
alargado, o termo e sua conceituação perdem concretude. Nas 
palavras de Beatriz Resende (2008, p. 20), “a multiplicidade 
de nossa literatura aparece como fator muito positivo, original, 
reativo diante das forças homogeneizadoras da globalização”. 
E ainda, “é nessa obliquidade dos discursos anti-hegemônicos 
que aparecem recursos que dão formas múltiplas à criação 
literária contemporânea [...]”.

Considerando tais perspectivas, no presente ensaio, discuto 
a obra literária Beira de Rio Correnteza: ventura e danação de 
um salta-muros no tempo da ditadura (2010), do escritor baiano 
Carlos Barbosa, destacando-a como obra contemporânea em 
que se podem vislumbrar matizes de expressões regionais, a 
exemplo de um certo saudosismo que caracteriza o narrar da 
adolescência do protagonista, Gero; da presença engajada de 
uma cosmovisão regional onde a narrativa está ambientada; da 
fusão entre as características do rio São Francisco e os dilemas 

existenciais vivenciados por Gero;  da linguagem marcada por 
termos próprios da região, e, principalmente, por dispensar ao 
rio São Francisco, papel fulcral para o desenrolar da narrativa. 
Nesse contexto, pode-se destacar que o espaço histórico e 
geográfi co, delineado na obra, está fortemente entranhado na 
consciência dos personagens, conferindo à narrativa qualidade 
capaz de situá-la no rol da literatura universal. Aqui, não 
interessa classifi car a obra ou compará-la com outras rotuladas 
de regionalistas, mas discutir a relevância de uma escrita 
que desenha linhas no beco do sertão ribeirinho, às margens 
do Velho Chico, e se projeta no universo globalizado da pós-
modernidade, transfi gurando-se em belo. (CHIAPPINI, 1997)

Mais algumas palavras sobre o regionalismo

As expressões literárias de cunho regional têm ganhado 
amplitude e divulgação no contexto das sociedades pós-
modernas, fortemente inclinadas a tensionar lugares locais e 
universais constitutivos da chamada aldeia global.  Entretanto, a 
denominação literária que conhecemos como regionalismo está 
sempre envolta em críticas, tendo sua produtividade, no contexto 
atual das letras, questionada, de forma que uma compreensão 
mais abrangente das (im)possibilidades de uso desse conceito 
não pode deixar de considerar a historicidade que lhe forjou os 
limites. A tradição regionalista no Brasil tem sua importância 
ligada, principalmente, a dois momentos decisivos na história 
da literatura nacional, como nos lembra Antônio Cândido, o 
romantismo e o realismo, que são movimentos emblemáticos 
para se compreender o regionalismo como tendência que se 
afi rma e se transforma dialeticamente. Se, no primeiro, havia um 
sentimento de idealização, de caráter otimista, de exotismo, no 
segundo, ocorre uma mutação, passando a interessar ao escritor 
o humano em suas relações com o meio, com a linguagem, com 
a paisagem e com a cultura de uma determinada região. Tensão 
entre idílio e realismo.

O regionalismo, como é compreendido, a priori, no Brasil, 
é uma tendência iniciada no interior do romantismo, movimento 
literário voltado a criar uma cartografi a da vida nacional, 
buscando representar a diversidade de costumes, constitutiva 
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do país, em clara afi rmação de uma identidade genuinamente 
brasileira. Surge, então, “como verdadeira forma de pesquisa 
e descoberta do país” (ARAÚJO, 2008, p. 122). O interesse 
romântico, voltado a temas nacionalistas, deu o tom da busca 
por modos de ser e fazer regionais, trazendo para as páginas 
literárias do romance romântico escrito à época particularismos 
presentes no universo nordestino, sertanejo, gaúcho, por 
exemplo. 

Frutos do pensamento colonizado vigente, romantismo 
e regionalismo acabam por criar um paradoxo em relação à 
unidade pretendida. O que poderia ser louvável, em matéria 
de exaltação das particularidades constitutivas da unidade 
nacional, acaba tornando-se celebração ufanista e idealizada, 
criando uma postura dicotômica, por vezes preconceituosa, 
em relação ao contexto sociocultural representado. No bojo do 
romantismo, o interesse pelo homem do campo e sua formas 
de viver caracterizam um regionalismo fortemente mediado 
pelo fi ltro do homem da cidade, mais interessado em criar uma 
utopia idílica do que, de fato, criar uma literatura capaz de 
problematizar as realidades rurais.

O que se pode considerar, desse primeiro momento, é um 
excesso de superfi cialidade descritiva incapaz de representar 
relações estabelecidas entre o homem e o espaço geográfi co do 
qual faz parte, de forma que ambos, paisagem e homem, são 
representados dentro do mesmo exotismo limitador. O olhar 
exógeno do escritor romântico não chega a se desvincular das 
amarras do colonizador, criando uma narrativa literária ainda 
muito comprometida com valores eurocêntricos. Desde já, o 
particular e o global traçam suas contendas e o movimento 
voltado a ressaltar a unidade nacional acaba por fragmentá-la 
em partes que também não chegam a constituir o todo. Como 
nos diz Antônio Cândido (1975), o regionalismo romântico, 
com a descrição típica da vida e do homem, nas regiões 
afastadas, concretizou-se como instrumento de descoberta, a 
ser problematizado em etapa posterior.   

Ora, se a tendência que se denominou regionalista, em 
literatura, está vinculada a expressões rurais, com seus espaços 
de ação, personagens, particularidades linguísticas, o resultado 
não poderia ser diferente do que de fato aconteceu, no que tange 

ao exotismo e folclorização de formas de ser, viver e produzir 
literatura, pois traduzidas por códigos letrados alheios às 
vivências que compunham o contexto rural, considerado iletrado 
e “atrasado” e que os escritores buscavam destacar. A priori, 
como projeto literário envolvido com as demandas políticas e 
sociais, o movimento sectariza relações humanas, enfeitando-
as com as cores locais de cada região e criando, muitas vezes, 
um painel mais fotográfi co do que propriamente literário. 
Entretanto, como movimento histórico que se transforma, 
atualiza e permanece tem a sua importância mantida, inclusive, 
porque, inicialmente confi gurado como movimento germinal, 
de certa forma, diferenciador das várias faces necessárias 
a compor o rosto da nova nação e que encaminhou a escrita 
de obras emblemáticas para a efetivação de uma literatura 
nacional, passa por confi gurações outras, podendo hoje ser 
compreendido como parte integrante de toda produção literária, 
seja ela rural ou urbana.

Se, durante o romantismo, o pontapé inicial das discussões 
empreendidas em torno da multiplicidade constitutiva da 
literatura brasileira foi dado, com o modernismo, momento 
de antropofagia cultural, as obras escritas com a intenção de 
representar os localismos ganham novas proporções. Proporções 
que mesmo tendo sido anunciadas progressivamente têm, no 
romance nordestino de 30, momento representativo para a 
superação do pitoresco, do nacionalismo exacerbado e para a (re)
confi guração de um regionalismo voltado à consciência social 
dos escritores. A partir de então, mesmo o tom de documentário 
vai sendo diluído numa tendência por universalizar as regiões, 
chegando a atingir o que Antônio Cândido (1975) chama 
de morte do regionalismo. Éo mesmo autor que destaca a 
permanência do regionalismo como tendência que tem, no 
Brasil, o nome de Guimarães Rosa como maior expoente. Ao 
citar Antônio Cândido, Araújo (2008, p. 128) lembra que “O 
salto qualitativo da transcendência do regional seria alcançado 
‘graças à incorporação em valores universais de humanidade e 
tensão criadora”. 

É justamente na tensão entre o particular e o universal, entre 
o específi co e o nacional, entre o campo e a cidade, entre o oral e 
o escrito, entre o documentar e idealizar que as várias tendências 



BEIRA DE RIO, CORRENTEZA: MATERIALIZAÇÕES DE UM BECO TRANSFIGURADO EM BELO

797LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

regionalistas se fazem. Se não existe um único regionalismo, 
é porque, dadas as condições históricas de suas diferentes 
concretizações, isso não é mesmo possível. Assim, engessar o 
conceito em uma caracterização primeira do passado pode ser 
uma solução pouco funcional já que se admite a permanência 
da tendência no decorrer da história da literatura brasileira, 
inclusive na contemporaneidade, quando as discussões acerca 
de globalismos, nacionalismos, regionalismos fazem-se tão 
presentes. 

Beira de rio, correnteza: o belo do beco

Beira de rio correnteza conta a história de Gero, um garoto 
de quatorze anos de idade, proveniente de uma família simples, 
de educação tradicional, um tanto rígida, que vive em uma 
pequena cidade à beira do Rio São Francisco. Compõem a 
família, o pai, comerciante; a mãe, dona de casa; o irmão mais 
velho, Toninho, que goza de algumas regalias de primogênito; e 
o protagonista, Gero. Levam uma vida aparentemente tranquila, 
mas à semelhança do rio, enfrentavam suas correntezas. E 
quem mais se envolve com tais correnteza é Gero, guardador do 
segredo mais importante da família e que, ao conhecer Liana, 
moça envolvida com a resistência à Ditadura, acaba vivendo 
a aventura da primeira paixão, concretizando a iniciação 
sexual, sendo peça, mesmo que silenciosa, importante para as 
investigações feitas durante a busca pelos fugitivos da polícia, 
quando desaparece com documentos importantes para tais 
investigações. 

O romance é tecido na costura poética que propicia ao 
leitor uma viagem às águas-margens do Rio São Francisco, 
na região de “Bom Jardim da Rica Flor”, centro da Bahia 
sertaneja, e, nesse ponto, embora retrate uma região específi ca 
situável no mapa do Brasil, não fi ca a narrativa presa às amarras 
regionalistas que poderiam caracterizar uma escrita superfi cial, 
tradicionalmente voltada às terras do sertão. A força da 
história de Gero, ambientada no período da Ditadura, época da 
perseguição ao ex-capitão Carlos Lamarca, desertor do exército 
que opta pela luta armada contra o governo instituído, e ao seu 
camarada Zequinha, na década de 70, extrapola qualquer forma 

de localismo estreito ao adentrar emoções intensas que fazem 
parte do ser humano/humana e que, em última análise, dá a 
tônica das literaturas de expressão regional, na forma como são 
compreendidas no presente ensaio.

Bom Jardim da Rica Flor é cidade pequena, “verso de 
poesia popular, do ABC do São Francisco. Nicho precioso entre 
a foz do rio Santo Onofre - riacho para os nativos - e várzea 
onde se instalou a olaria. Os viajantes dantanho registraram 
sua agradável distinção entre todas as localidades ribeirinhas” 
(p. 93). Já de início, o narrador oferece uma ideia do quão 
importante apresenta-se o local onde a narrativa se desenrola 
e de como o rio estabelece uma relação fulcral com as gentes 
do lugar:

Bom Jardim conhecia apenas duas estações: a seca e 
as águas; o rio no caixão e o rio subindo o barranco; 
penúria e fartura; partida e chagada de barcos no porto; 
bem e mal esticando a corda do tempo, o povo no meio 
– no esgarçar da fi bras – a sofrer o açoite dos dias e 
seus contratempos. Assim era: beira de rio e correnteza, 
aprumo entre vida e morte, as constâncias do lugar (p. 
13).

Na forma como é descrita e na forma como é signifi cada 
no decorrer da trama, a cidade nomeada ganha ares de uma 
existência espaço-temporal vivida objetiva e subjetivamente. 
Assim, as “peculiaridades regionais alcançam uma existência 
que as transcende” (CHIAPPINI, 1997, p. 136). O narrador não 
traz a referência geográfi ca como uma cópia ingênua ou refl exo 
fotográfi co da realidade, mas enreda cidade e personagens em 
momentos decisivos, individual e historicamente. Descrita com 
certo saudosismo, Bom Jardim da Rica Flor é mostrada em sua 
fase de início de modernização; fase em que o progresso começa 
a mudar as tintas do quadro admirado: “[…] mas a cidade 
avançava na direção do morro Pelado e, com superposição 
de ruas e casas, extirpava do cenário cajueiros, pitombeiras, 
mangueiras, umbuzeiros e todo pé de pau [...]”, “[…] a cidade 
crescia no sentido leste, acompanhando a rodovia federal que 
rasgava o sertão baiano  na direção contrária” (p. 19). 

Entretanto, é o Rio São Francisco, com suas faces, margens 
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e correntezas que será determinante para a construção do perfi l 
das personagens, principalmente, o de Gero. O sertão, molhado 
pelas águas do Velho Chico, vive dilemas diferentes daqueles 
cantados em verso e prosa em torno da seca. Rio e vida se 
confundem, correnteza e dilemas humanos andam lado a lado. 
As relações feitas pelo narrador entre rio, correnteza, beira 
de rio, meio-de-rio e margem parecem mesmo uma refl exão 
fi losófi ca sobre as demandas existenciais vivenciadas naquela 
cidade: “O rio, trazia vida sempre. A correnteza levava vidas. 
O rio propiciava riquezas. A correnteza as destruía. O rio era o 
caminho, a correnteza era a perdição. O rio era abençoado, e a 
correnteza proibida” (p. 21). 

E a correnteza, para Gero, protagonista do romance, 
“possuía qualidades de mando; era imperiosa, manhosa e de 
caprichos curvilíneos e redemoinhados” (p. 20). Gero era 
menino, tornando-se homem, vivenciando todas as intempéries 
de quem precisou assumir dilemas existenciais muito cedo. O 
menino “amarelo”, “bererelo”, “matusquelo”, “fraquinho” era 
como rio, guardava segredos, como aquele que escondeu o 
verdadeiro paradeiro do irmão, Toninho, que fugiu deixando 
todos acharem que estava morto. 

Em todo o texto, o narrador deixa clara a parceria entre o 
rio e o menino, trazendo para a narrativa uma transfi guração do 
local, enquanto espaço geográfi co, para signifi cá-lo enquanto 
parte integrante dos dramas vivenciados por Gero em toda a 
sua amplitude simbólica. Gero era como o rio, de forma que 
as palavras que caracterizam um, o rio, também servem para 
se compreender melhor o outro, Gero: ambos tinham margens, 
“[…] de uma margem via-se face do rio, não rosto inteiro. Da 
outra margem, via-se face, também, e apenas” (p. 19). 

A complexidade psicológica da personagem é construída 
no decorrer de suas relações familiares, amorosas e sociais. 
A aparência fi sicamente frágil e os momentos de confl ito 
servem para ir construindo a história individual que faz forte 
eco nas leituras que propicia.  Na família, as relações mais 
conturbadas acontecem com Toninho, irmão que o castiga e 
protege. Toninho é o seu contraponto; moço de dezesseis anos, 
que “jogava futebol na seleção de adultos. Era craque com 
a bola nos pés, com estilingue nas mãos, com bola de gude 

nos dedos, com o corpo dentro d’água na travessia do rio, nas 
brigas de rua” (p. 43). Não havia quem não o conhecesse na 
região nem nos municípios vizinhos. Só não gostava de estudar. 
Não conseguia obter sucesso na escola, o que causava muito 
desgosto e humilhação para a família e para ele mesmo, como 
o que ocorreu com a bicicleta vermelha a ele destinada, caso 
passasse de ano, o que não aconteceu, fazendo-o perdê-la. 

Quando Toninho simula a própria morte e desaparece para 
sempre, pressupõe-se levado pelas águas do rio, é Gero que 
guarda o segredo. Também é Gero que acompanha as buscas no 
Velho Chico, o sofrimento intenso dos pais e a impossibilidade 
de solucionar o enigma que lhe pesa em demasia. Depois do 
episódio, o pai, consumido pela dor, leva a vida se questionando 
e rememorando o último olhar do fi lho, “fi rme e enigmático”, 
durante a partida de futebol que o consagrou (Toninho) 
campeão e que apagou, momentaneamente, no coração do 
menino, “o desgosto e a humilhação públicos pela reprovação 
escolar e a perda da bicicleta (p. 59)”; fato que antecedeu o 
desaparecimento de Toninho. A mãe, muitas vezes, se perdia 
em ausências de sofrimento. A dor passou a ser a tônica da 
família depois que Toninho se foi. 

O contexto histórico é determinante na medida em que 
a ditadura exerce forte infl uência na vida dos personagens, 
também na vida de Gero. O fato de sua casa ser invadida 
duas vezes por homens armados, logo nas primeiras páginas 
do romance, em busca dos desertores que andavam na região, 
cumpre a função de prenunciar o envolvimento da família 
com as tramas políticas da época.  A família de Gero conhecia 
Zequinha e havia hospedado um fugitivo por uma noite. Além 
do mais, mantinham um potente rádio de pilha de dez faixas 
“que sintonizava inúmeras estações, em ondas curtas e médias, 
até A Voz da América e a BBC de Londres pegava” (129). O 
pai do menino fi cou de providenciar o conserto e entregar ao 
fugitivo, mas o rádio consertado permaneceu em casa, o que 
causava inquietação. 

Entretanto, vem de Liana, moça que cuidou de Gero 
depois que ele despencou no quintal da casa dela, ao fugir 
de uma boiada, e com quem o garoto passou a manter uma 
“amizade” torneada por desejos púberes, a aproximação maior 
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com o contexto histórico citado. A moça morava com o pai, 
seo Alfredo, de quem cuidava. O pai encontrava-se doente, 
vivia prostrado numa cama, não falava ha mais de seis meses 
e necessitava de cuidados constantes. Liana havia morado 
por muito tempo em São Paulo, inicialmente, com a mãe e, 
depois da morte dessa, com parentes. Era uma jovem de olhos 
negros, fumava e “tinha uma beleza tristonha”. Gere, quando a 
conheceu, sentiu a correnteza do rio a lhe arrastar os pés”. Para 
ele, Liana era “doçura de mornágua” (p. 33). 

Depois de se conheceram Gero passou a frequentar a casa 
da moça, em segredo, todas as tardes, quando fazia companhia 
e pequenos favores. O cerco aos fugitivos tornava-se cada vez 
mais estreito e os cuidados para não chamar a atenção dos 
agentes do governo era uma necessidade. Cuidados com o 
que se fazia, com o que se lia ou dizia. A população de Bom 
Jardim estava em alerta. Cartazes exibiam fotos de homens e 
mulheres procurados e o toque de recolher acontecia das sete 
horas da noite até às seis da manhã. Nesse clima de tensão, 
Gero viveu a primeira aventura sexual com Liana. Assim, “La 
fora, a engrenagem dos homens movia-se em desacordo com a 
Natureza. Tarde ardente a exigir sombra e quietude, enquanto 
executavam ordens de pesquisa e perseguição de inimigos e de 
um longínquo poder constituído. Em volta da mesa, a Natureza 
desatava nós […]” “Meio-do-rio”. Fazia-se imperioso nadar. E 
o menino faz a travessia. 

Mas, em seguida, outra travessia fez-se necessária. O 
envolvimento de Liana com o tenente-médico militar provoca 
ciúmes em Gero, que acaba atirando, incógnito, uma pedra 
no tenente, quando este se encontra ao volante, precipitando 
acontecimentos. Liana encontrava-se no banco do carona. O 
motorista se descontrola, avança uma barreira dos militares 
e o automóvel é metralhado, o que causa alvoroço, fazendo 
com que Gero tenha que fugir às pressas. A ausência de Liana 
leva o menino à casa do pai doente da moça, que necessita 
de remédios. Entretanto, seo (sic) Alfredo acaba morrendo 
e Gero encontra uma pasta com identidades falsas, muito 
“dinheiro estrangeiro” e passaportes com fotos de Liana. 
Encontra, também, os fugitivos escondidos na casa da moça, 
sacramentando o envolvimento do menino com a ditadura. 

Em toda a cidade, somente Gero presenciou tudo isso. Noite 
de turbulências e mistérios inacessíveis para os outros. A pasta 
destruída para sempre, o menino febril. Os acontecimentos se 
precipitam, ao fi nal, não se sabe o paradeiro de Liana, nem 
do corpo de seo Alfredo (que as outras pessoas nem sabiam 
morto), nem dos fugitivos. Sabe-se apenas que os homens do 
governo partiram de Bom Jardim. 

A correnteza que caracteriza o rio, em tempos de cheia, 
invade a vida do protagonista e aquele que havia aprendido a 
conduzir a si mesmo, em outras travessias, sucumbe ao peso 
dos fardos. Gero procura a morte no rio (p. 201). A força do 
Velho Chico testa a força do menino, travessia iniciática. 
Entretanto, Gero resiste à correnteza até ser salvo pelo pai e 
acaba adquirindo a consciência de que precisa conviver com 
os silêncios impostos em tempos de ditadura e de que não pode 
abdicar de carregar seus segredos: “os nomes proibidos: Liana 
e Toninho. Liana, estalo de amor destruído por suas mãos; 
Toninho, irmão e ídolo sumido no rio por vontade própria (p. 
204)”. Beira de rio, ponto de espera.  Restava “ocultar-se e a 
seus segredos, sua correnteza interior” (205). 

A linguagem do romance, clara e envolvente, traça 
uma bela cartografi a dos espaços linguísticos constitutivos 
daquele pedaço de sertão ribeirinho. Há, inclusive, no 
subtítulo “ventura e danação de um salta-muros no tempo 
da ditadura” uma semelhança com os folhetos de cordel, 
anunciando a parceria da produção literária da obra com a 
oralidade e as histórias populares que povoam o imaginário 
ribeirinho. A presença de termos próprios da região, ao 
invés de se apresentar como empecilho à compreensão, 
emprestam poesia à escritura. A presença da oralidade é 
trabalhada com zelo, desde termos simples, que acabam por 
conferir leveza à narrativa, fato observável em imbricamentos 
orais/escritos, a exemplo da construção unzonzoutros - uns 
aos outros -; nas representações das estripulias vividas 
pelos personagens no rio, “- Rumbora, Zé! Faz mais! Mais 
um, Zé!… Fiiiiiiiiiuuuuuuuuuu... Fiiiiiiiiiuuuuuuuuuu... 
Fiiiiiiiiiuuuuuuuuuu” (p. 121), até a forma como o narrador 
preenche quase duas páginas representando o momento em 
que Liana se entrega a Gero: 
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Tome o meu leito assento... Ocupe o espaço do lado 
sedento... Tome do meu leito posse... Não me perca de 
vista... Tome minhas margens... Tome pé... Aprenda 
as distâncias, domador...  Lagoa?... Deixe-me despi-
lo... Das pobres palavras... Das antigas fantasias... 
dos silêncios trancados... Esparrame-me ao teu lado... 
Descubra os sinais, as balisas em minha enchente... 
Morna? (p. 107)

Nessa trilha, a narrativa se apresenta como resultado de 
laboro com a linguagem, palavras por vezes precisas, cortantes, 
devoradoras como a correnteza do rio. Teia tecida de forma 
singela, generosa e impactante, por um narrador que pode 
nomear cidades, rios, árvores, trilhas, mas que, principalmente, 
tece emoções, confl itos, demandas do ser. Um narrador que 
torna verossímil a cosmovisão criada na obra, fazendo ecoar 
vozes de idade, classe e cultura diferenciadas, sem sucumbir 
aos estereótipos. Conhecer a história de Gero faz o leitor se 
jogar da beira do rio à correnteza e depois de estar no meio 
do rio - lugar de enfrentamento, superação ou sucumbência - 
retornar à beira, não mais como antes, jamais o mesmo. O rio 
em suas correntezas é mistério, e a vida, lembra o narrador, às 
vezes, se iguala à correnteza. 

Considerações fi nais

A força do escritor contemporâneo reside em transgredir 
modelos pré-concebidos, em trabalhar com a linguagem de forma 
a emprestar à obra criada uma arquitetura discursiva capaz de 
pulular sentidos múltiplos a serem oferecidos ao leitor que, por 
sua vez, adentra a malha tecida como um intruso curioso a ofertar 
sentidos outros. Nesse movimento, autor e leitor compartilham 
modos de ser, fazer e compreender as pessoas, o mundo a vida, de 
maneira que as circunstâncias de ambos sejam elas ideológicas, 
culturais, sociais ou políticas, não deixam de interferir. Entretanto, 
interferem em níveis diferenciados jamais lineares, previsíveis 
ou quantifi cáveis, em se tratando de literatura. 

Beira de Rio, Correnteza é uma obra contemporânea 
difi cilmente classifi cável sob qualquer rótulo. Sua força 

reside justamente em não ser enquadrável em denominações 
engessantes. Tematiza história, memória, amor trágico, 
iniciação, enfi m, trata de relações humanas que encontram eco e 
validação nas margens e correntezas do Rio São Francisco, nos 
idos da ditadura militar, mas que, ultrapassando o que seria um 
limite espacial e temporal imediato, delineia um lócus – social 
e emocional - de amplitude inquestionável. Assim, a história 
de Gero passa a ser a história íntima de cada leitor. O rio, e 
sua grande metáfora, além do valor poético que empresta ao 
romance, permite ao narrador transitar levemente por confl itos 
densos, inclusive com força sufi ciente para questionar a própria 
História, povoada de verdades individuais e tão plurais quanto 
as situações discursivas podem ser.      

Nessa trilha, pode-se encaminhar uma palavra, por ora, 
fi nal acerca da regionalidade presente em Beira de rio, 
correnteza: ventura e danação de um salta-muros no tempo da 
ditadura, de Carlos Barbosa, destacando-a como obra literário 
que, ao representar o local e o provincial imbrincados em uma 
cosmovisão universal, os transcende, oferecendo outras escutas/
leituras do mundo. Dessa forma, muito longe de confi nar sua 
escritura ao beco da Rica Flor do sertão ribeirinho, obra e autor 
nos fazem saltar os muros das lápides frias que representam 
os rótulos, desafi am possíveis homogeneizações e espalham 
palavras a muitos outros becos.  
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Resumo

Este artigo trata do universo estudantil do curso 
de jornalismo e sua relação com a leitura. A crescente 
privatização do ensino, desde a sua base, até o ensino superior 
vem se tornando uma realidade cada vez mais forte no Brasil. 
O afastamento do Estado, deixando de cumprir seu papel 
garantindo educação gratuita e de qualidade à população fez 
coro com a realidade global neoliberal. Há, nesse momento, 
uma enorme necessidade de se discutir os rumos da educação 
de ensino universitário. Neste trabalho, são feitas algumas 
considerações a respeito da falta de leitura por parte dos alunos 
do curso de jornalismo, e quais as consequências para as 
práticas profi ssionais desse setor como elas interferirão no seu 
campo de trabalho, à luz de debates teóricos que investigam 
os temas comunicação e cidadania e políticas públicas para 
o setor de comunicação. Neste trabalho são analisadas as 
perspectivas dos futuros jornalistas diante de sua formação 
acadêmica e relação com a leitura

Palavras-chave

Jornalismo; formação universitária; leitura; políticas 
públicas; cidadania.

Resumen

Este documento resulta de una investigación que se ha 
realizado entre los estudiantes de periodismo e su relación 
con la lectura. El examen se hace aquí sobre el universo de los 
estudiantes de periodismo, con un enfoque en la temática de 
“lectura”, verifi candose la perspectiva de los estudiantes en 
relación a su formación, sus expectativas en el mercado de trabajo 
en su ámbito profesional. A partir de ese punto, se discute la 
posición de las instituciones privadas de educación superior frente 
el grave problema de los estudiantes con una defi ciencia enorme 
en el área de lectura y producción de textos, incluso nociones de 
correlación entre la interpretación del texto e imagen y el análisis 
de tablas y gráfi cos, preguntas de la lógicas, la inferencia, análisis 
no verbales. En este escenario, son hechas algunas observaciones 
a respecto del curso de periodismo, cuáles son las consecuencias 
para las futuras prácticas profesionales de este sector, a la luz de los 
debates teóricos de la comunicación y la investigación de temas de 
políticas públicas para el sector de comunicación.

Palabras-clave

Periodismo; lectura; formación universitaria; proyecto 
educativo; políticas públicas.
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Introdução 

O presente trabalho aborda algumas considerações a partir 
de análises preliminares de uma pesquisa que vem sendo 
realizada desde o primeiro semestre de 2010, entre estudantes 
de jornalismo de universidades privadas na cidade de Campinas, 
São Paulo. O trabalho tem como uma de suas bases o trabalho 
de campo articulado a uma refl exão teórica pautada em eixos 
temáticos como comunicação e cidadania; políticas públicas 
para comunicação; leitura; tempo; lazer e TV. 

A investigação parte do universo estudantil do curso 
de jornalismo, verifi cando como se posicionam em relação 
às suas expectativas de trabalho e sua área profi ssional. Seu 
comprometimento enquanto cidadão crítico da sociedade 
em que vive também é analisado, considerando sua inserção 
no quadro das políticas públicas voltadas à comunicação, 
lazer e educação. É solicitado na pesquisa que se posicionem 
opinativamente sobre o papel da mídia nesse cenário e como 
se vêem como futuros jornalistas e, consequentemente, como 
formadores de opinião; como pretendem atuar profi ssionalmente 
e quais as alternativas que têm diante de si. Este artigo privilegia 
a discussão a respeito da leitura.

Cultura, globalização e acesso aos bens culturais

Desterritorialização, descontextualização, deslocamento, 
desagregação, descentramento, mudança. Assim perfi ladas, 
essas palavras remetem àquilo que é desfeito, “desmanchado”. 
Aos olhos de uma leitura sobre a sociedade pós-moderna,2 
confi guram a cena para a qual a realidade impeliu os jovens 
estudantes universitários, principalmente aqueles das classes 

menos privilegiadas. Mas enganam-se os que pensam que 
somente estes são arremessados no olho do furacão. Estamos 
diante de um cenário muito mais amplo em que todos, 
independentemente de sua classe social, são tragados por 
uma realidade cujo direcionamento os conforma e sujeita 
nos moldes de um jogo global. A partir de então, os termos 
acima citados podem servir de orientação para compreender a 
complexa realidade em que se encontram hoje os universitários, 
principalmente aqueles que, realocados na sociedade segundo 
suas condições, têm que seguir certas manobras para poderem 
ter acesso ao diploma universitário: cursos noturnos, procura 
por bolsas de estudo, institutos de educação superior muitas 
vezes sem reconhecimento, falta de infraestrutura dos cursos, 
grades escolares desconectadas da realidade e reduzidas a cada 
semestre, entre outros fatores.

A discussão sobre a falta de leitura entre os estudantes 
universitários (no caso específi co deste artigo, os do curso de 
jornalismo) vem de longe e esbarra necessariamente na noção 
de acesso aos bens culturais, a partir de estudos realizados 
por Bourdieu (2006) em que analisa como um capital cultural 
é transmitido através de aparelhos e confi gura certos modos 
e práticas culturais. O autor parte da noção de capital social3 
para desvendar os efeitos sociais que “não são redutíveis ao 
conjunto das propriedades individuais possuídas por um agente 
determinado”. Tais efeitos

 
“são particularmente visíveis em todos os casos em 
que diferentes indivíduos obtêm um rendimento muito 
desigual de um capital (econômico ou cultural) mais ou 
menos equivalente, segundo o grau em que eles podem 
mobilizar, por procuração, o capital de um grupo 

2 - A respeito desses conceitos inseridos em um debate sobre identidade na pós-modernidade, ver Hall, 2006.
3 - De acordo com Bourdieu (1998), “capital social é o conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados à posse de uma rede durável de relações mais 
ou menos institucionalizadas de interconhecimento e de inter-reconhecimento ou, em outros termos, à vinculação a um grupo, como conjunto de agentes que 
não somente são dotados de propriedades comuns  (passíveis de serem percebidas pelo observador, pelos outros ou por eles mesmos), mas também são unidos 
por ligações permanentes e úteis. Essas ligações são irredutíveis às relações objetivas de proximidade no espaço físico (geográfi co) ou no espaço econômico e 
social porque são fundadas em trocas inseparavelmente materiais e simbólicas cuja instauração e perpetuação supõem o re-conhecimento dessa proximidade. 
O volume de capital social que um agente individual possui depende então da extensão da rede de relações que ele pode efetivamente mobilizar e do volume 
e de capital (econômico, cultural e simbólico) que é posse exclusiva de cada um daqueles a quem está ligado” (p. 67).
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(família, antigos alunos de escolas de ‘elite’, clube 
seleto, nobreza, tec.) mais ou menos constituído como 
tal e mais ou menos provido de capital” (p. 67).

O perfi l do aluno em foco é o daquele que, por motivos 
diversos - econômicos, sociais - cresceu apartado do mundo 
da leitura. Vem de uma geração nascida e criada diante do 
espetáculo da imagem e como tal, tem grande difi culdade 
de desvencilhar-se desse universo, o da imagem - veloz, 
coletiva, compartilhada - para mergulhar no da leitura - 
individual, introspectivo, solitário, refl exivo, o oposto do 
que sua geração habituou-se a consumir. Somado a isso, vê 
o mundo, mesmo na sua parte negativa - violência urbana, 
confl itos mundiais, miséria, fome, corrupção, tráfi co de 
drogas - através de imagens espetaculares (DEBORD, 
1997), sendo as notícias e as informações acerca do mundo 
espetacularizadas e as imagens, acompanhadas de “leituras 
explicativas”, comentários resumidos. Pensa-se o mundo 
através de imagens editadas, trabalhadas, para que o público 
tenha sobre elas maior reação (estética?), para, no instante 
seguinte, preparar-se para o espanto da próxima cena. Não há 
como negar o impacto de imagens como as do 11 de setembro 
de 2001 e o tsunami que assolou a costa do Japão em 2011 
sobre as pessoas, para apenas citar duas imagens chocantes 
do século XXI entre as incontáveis que nos chegam aos 
olhos a cada instante. Extrapolando a televisão, a internet 
traz uma quantidade ainda maior de imagens, especulando 
e esquadrinhando detalhes, buscando ângulos inusitados e 
depoimentos inéditos.

Tudo o que chega a esse público em questão, das 
informações cotidianas às interpessoais, vêem através de 
imagens ou de signos codifi cados referentes a um universo 
comunicativo específi co, o do ciberespaço: MSN, Twitter, 
e outras redes sociais; Youtube, entre outros. Daí o fato de 
quererem, também, que as informações acadêmicas cheguem 
até eles como formas espetaculares, velozes, coletivas. Afi nal, 

se a tecnologia transformou o mundo do conhecimento, por 
que a escola também não muda, ao invés de continuar com 
elementos de transmissão antiquados e tradicionais, como a 
lousa e ou giz - e o livro? 

Sem acesso aos bens culturais4 (COUTO, 2011), os jovens 
consomem o que lhes é imposto. Embora ilusoriamente, com a 
globalização, seu espectro de informações tenha sido ampliado, 
em seu bojo, através da igualação do acesso a elas, veio também 
a “seleção”, a massifi cação do que é consumido, inclusive em 
termos de conhecimento. A quantidade de dados não faz jus à 
“democracia da informação”.

É justamente essa globalização que muitas vezes 
coloca o cidadão diante de dados desterritorializados, 
descontextualizadas, uma vez que o seu próprio nível de 
percepção a respeito do que recebe é vago. As notícias passam 
diante de seus olhos como fi lmes de ação, deslocadas, com 
parcos comentários traduzidos pelo redator/locutor, sem 
aprofundamento ou qualquer refl exão. É somente mais uma 
leitura/imagem que chega, entre tantas, sujeita ao esquecimento 
imediato quando seguida de uma outra, mais espetacular ainda. 
Notícias que envolvem geopolítica, confl itos internacionais são 
apenas mais dados carregados de imagens espetaculares que os 
alunos nem sempre têm como digerir. Como esse cidadão “lê” 
o mundo, as notícias? Com que instrumental?

A discussão sobre o acesso aos bens culturais, leva à questão 
da globalização da informação, ou seja, pela forma como ela 
é disseminada, de uma maneira que Santos (2008) chama de 
“tirania da informação”.

(...) Entre os fatores constitutivos da globalização, 
em seu caráter perverso atual, encontram-se a forma 
como a informação é oferecida à humanidade e a 
emergência do dinheiro em estado puro como motor da 
vida econômica e social. São duas violências centrais, 
alicerces do sistema ideológico que justifi ca as ações 
hegemônicas e leva ao império das fabulações, a 
percepções fragmentadas e ao discurso único do mundo, 

4 - Ao falar-se de bens culturais, toma-se como referência os trabalhos de Bourdieu (1998), para quem a “cultura” é representada por uma série de elementos 
postados pela “cultura dominante”.
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base dos novos totalitarismos - isto é, globalitarismo - a 
que estamos assistindo (p. 38).

O panorama atual dos confl itos no norte da África e a 
questão Síria são parâmetros essenciais para que se analise as 
palavras de Santos, a partir de uma visão sobre o papel da mídia 
no xadrez político dos interesses econômicos, tanto do oriente 
quanto da África.5

É a “tirania da informação”, de que fala Santos, que envolve 
os indivíduos em uma rede de notícias direcionadas, confi gurando 
“um papel totalmente despótico da informação”. O avanço 
tecnológico, que deveria permitir seu acesso e disseminação cada 
vez mais livre e democrático, serve como forma de discriminar, 
cercear, direcionar o que é passado segundo interesses particulares 
do privilegiado grupo que hoje comanda a mídia planetária. Uma 
das consequências é o nivelamento dos processos de criação, 
prejudicando-o, aprofundando as desigualdades.

O que é transmitido à maioria da humanidade é, de 
fato, uma informação manipulada que, em lugar de 
esclarecer, confunde. Isso tanto é mais grave porque, 
nas condições atuais da vida econômica e social, a 
informação constitui um fato essencial e imprescindível. 
Mas na medida em que o que chega às pessoas, como 
também às empresas e instituições hegemonizadas, é, 
já, o resultado de uma manipulação, tal informação se 
apresenta como ideologia. O fato de que, no mundo 
de hoje, o discurso antecede quase obrigatoriamente 
uma parte substancial das ações humanas - sejam elas 
a técnica, a produção, o consumo, o poder - explica 
o porquê da presença generalizada do ideológico em 
todos esses pontos (SANTOS, p. 39).

 
De acordo com Hall, “as sociedades modernas são, 

por defi nição, sociedades de mudança constante, rápida e 
permanente. Esta é a principal distinção entre as sociedades 
“tradicionais” e as modernas (p. 14). A esse respeito, é Hall 
quem cita Giddens na seguinte passagem:

Nas sociedades tradicionais, o passado é venerado e os 
símbolos são valorizados porque contêm e perpetuam a 
experiência de gerações. A tradição é um meio de lidar 
com o tempo e o espaço, inserindo qualquer atividade 
ou experiência particular na continuidade do passado, 
presente e futuro, os quais, por sua vez, são estruturados 
por práticas sociais recorrentes (GUIDDENS, 1990, 
pp. 37-38). 

Hoje, a tradição e o passado não são venerados entre os 
jovens (ao contrário do que acontecia entre as chamadas 
“culturas tradicionais”, nas quais a experiência era adquirida 
com a idade e os mais velhos detinham o “conhecimento” e a 
“chave” para decifrar seu mundo e seus símbolos, assim como 
a história de sua própria ancestralidade) porque esses elementos 
foram substituídos pelo presente e mais pelo futuro, por uma 
tecnologia em perpétua mutação, e sua implementação não é 
associada ao mundo tradicional ou às pessoas “experientes” 
(nos termos expostos por Canclini, 1982) no sentido da 
tradição, passado, ancestralidade, mas à imagem de um mundo 
jovem, impulsionado por jovens. O próprio espaço de trabalho 
em que atuam em tecnologia é mostrado como descontraído, 
como “espaços criativos” e originais, repletos de símbolos 
que remetem à ambientação da chamada “geração Y”. Nesse 
ambiente, a tradição cede lugar ao futuro, e o que remete ao 
passado ganha uma dimensão que não convém. Pensando nisso, 
pode-se voltar à discussão feita por Bourdieu (2006), quando 
nos coloca diante de bens perpetuados como simbólicos de 
uma sociedade culta, que realmente fazia a “distinção” entre 
os valores distiguidos por uma sociedade distinta, pautados no 
gosto burguês e seu estilo de vida.  

É justamente esse traço distintivo sobre a “cultura” - 
principalmente quando situa as artes e a educação - que marca 
o universo “culto, “superior”, comentado por Ortiz: 

“para quem se interessa por cultura contemporânea, 
fi ca, porém uma pergunta: em que medida essas 
duas dimensões [arte e educação] permanecem como 

5 - A esse respeito, ver Castro, 2012, sobre as análises do jogo político atual no oriente médio.
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instância de legitimidade? Seriam elas concepções de 
mundo ‘válidas’ (isto é, socialmente dominantes) no 
contexto de uma cultura globalizada?” (p. 46).  

Para Canclini (1996),

No caso das tradições populares, podemos dizer que 
o impacto da modernidade as desloca enquanto fontes 
de legitimação. Nos países europeus, com a Revolução 
Industrial, as culturas tradicionais se desagregam. O 
industrialismo e a formação das nações comprometem 
defi nitivamente os antigos modos de vida, regionais, 
locais, cujas manifestações literárias, poética e espiritual 
possuíam características particulares” (p. 184).

A abordagem que discute o acesso aos bens culturais, assim 
como a ação do privilégio cultural, conduz à visão do autor 
acima citado sobre as transformações culturais ocorridas na 
América Latina a partir do século XX. No campo das culturas 
populares,6 mostra os confl itos latentes que subjazem no 
âmago desses setores quando penetrados e modifi cados em 
seus elementos essenciais. Sua observação vai desde os cultos 
religiosos indígenas mexicanos, hoje transformados em festas, 
cujas exibições são realizadas para apresentações turísticas, 
até a autonomia das artes - literatura, música, artes plásticas, 
possibilitando a criação de uma nova instância de legitimidade 
cultural. Essa legitimidade “não deriva apenas dos valores 
intrinsecamente artísticos, mas se associa a uma determinada 
classe social” (CANCLINI, p. 186).

A leitura dessa esfera artística é levada para a questão do 
privilégio cultural, para se discutir outra situação mais precisa, 
ou seja, a de como as classes menos privilegiadas se relacionam 
com os valores tidos como “clássicos” (cuja validade é 

historicamente defi nida pela sociedade burguesa do século 
XIX) e veiculados pela educação (escola, museus, programas 
culturais no rádio, e na televisão) (BOURDIEU,  2006). 

A concepção de mundo, propagada e julgada esteticamente 
segundo valores burgueses, defronta o indivíduo com o acesso 
- ou falta de - aos bens culturais que o classifi cam como “mais 
culto” ou “menos culto”.7 No segundo caso, o indivíduo se volta 
naturalmente para aqueles bens aos quais ele tem acesso ou, 
melhor dizendo, os quais são realizados para especifi camente 
essas classes menos privilegiadas.

O que dizer do sertanejo universitário hoje tão disseminado 
entre as várias camadas da população jovem? Para elas, os 
cantores dessa modalidade são os grandes ídolos do mundo 
pop da atualidade, mais reconhecidos do que muitos do 
mundo do rock da geração de seus pais, cujas referências 
eram o inconformismo, a contestação, a rebeldia - símbolos da 
juventude. E pelo que ela foi substituída? Quais são os símbolos 
que essa modalidade musical carrega que tanto atrai milhares 
de jovens?8 Não parecem ser os acima citados.

Afi nal, ao apontarmos um segmento musical em detrimento 
de outro não estaríamos discriminando um em relação ao 
outro? Ou seja, julgando um de acordo com nossa concepção 
de mundo que, ao fi m e ao cabo, é discriminatória e baseada no 
nosso acesso aos bens culturais burgueses, que dissemina um 
determinado tipo de bem cultural que o privilegia e distingue 
diante dos demais? Para Canclini, é justamente essa concepção 
de mundo que o trabalho de Bourdieu procura mostrar, ou seja, 

“como essa segregação social se inscreve na 
materialidade da escolha dos objetos. Quando 
alguém da classe média, entre o “Concerto para mão 
esquerda”, de Ravel e Charles Azsnavour (um cantor 

6 - A noção de culturas populares aqui utilizada é a elaborada por Canclini (1983): “As culturas populares (termo que achamos mais adequado do que a cultura 
popular) se constituem por um processo de apropriação desigual dos bens econômicos e culturais de uma nação ou etnia por parte de seus setores subalternos, 
e pela compreensão, reprodução e transformação, real e simbólica, das condições gerais e específi cas do trabalho e da vida” (p. 42).
7 - É a esfera erudita que “serve como escala em relação à qual os gostos e as pessoas são aferidos” (CANCLINI, 1983, p. 186).
8 - Não vamos entrar aqui na seara da cena musical atual, invadida pelo funk, axé, sertanejo como substituta de outras modalidades como MPB, rock, sob o risco 
de, nesse momento, simplifi car a análise. A esse respeito nos dedicaremos em trabalhos futuros, a partir de pesquisas consolidadas que têm como base teórica a 
indústria cultural dentro do universo dos trabalhos da cultura de massa e suas consequências. Ver a análise de Adorno das músicas populares e de seus efeitos.
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popular), aponta para a segunda opção, seu julgamento 
não aponta apenas para uma preferência individual. 
Sem ter consciência de seu ato, tal pessoa desvenda 
sua indigência cultural, sua condição de classe. Ela 
“só poderia ter agido assim”. Seu capital cultural é 
sufi ciente para este “gosto” módico, mas incapaz de 
se aplicar a um Ravel (pelo menos a um concerto tão 
pouco conhecido, diferente de “Bolero”, já divulgado 
pela indústria cinematográfi ca e pelas emissões 
populares de música clássica). O mecanismo é análogo 
nas classes populares.” (CANCLINI, 1983, p. 46).

Como a Sociologia da Cultura analisaria esse fenômeno? 
Poderíamos nos reportar às palavras de Canclini (1996, p. 
190), que diria, em relação às artes, “mas essa dominância é 
passageira. Nos anos 50, a pop art se encarrega de orientar 
o curso das coisas, retomando a sociedade como fonte 
principal de inspiração e de referência. Isso, dizia ele, em 
relação à dominância de uma determinada esfera e em um 
determinado momento, quando, no dizer de Bell, “pela 
primeira vez na vida dos americanos, o artista e não o público, 
ditava a defi nição do que seria cultura e a apreciação dos 
objetos culturais (Bell, 1990, pp. 67-68). Ou, nas palavras 
de Bourdieu, são valores que defrontam o indivíduo com 
uma maneira de ver o mundo que lhes permite distinguir-se 
socialmente, enquanto encobre um profundo mecanismo de 
discriminatório.

Como é tratada a leitura e interpretação de textos nos IES

Em algumas universidades privadas, como não há uma 
rigorosa seleção de entrada através principalmente de redação, 
os alunos ingressantes nos mais diversos cursos, mostram uma 
enorme difi culdade no trato com o texto escrito. Essa situação 
vai desde a leitura e interpretação de textos mais simples, 
até noções de correlação texto/imagem, questões de lógica, 
inferências, análises não verbais.

A solução encontrada para que os alunos tenham o 
mínimo de desempenho desejado na sua relação com a leitura 
e interpretação nas mais diversas áreas durante sua formação 

no terceiro grau, foi a instauração dos cursos de Interpretação 
e Produção de Textos e Comunicação e Expressão, ou seja, 
durante um ano o aluno passa a realizar leituras e exercícios 
voltados à interpretação de textos, produção e questões 
pertinentes à comunicação e expressão. No entanto, a orientação 
é que, paulatinamente, essas disciplinas deixem de ser dadas 
de forma presencial para serem oferecidas on line. Ou seja, o 
aluno pouco ou nada aproveitará dessa situação.

Assim, o  primeiro ano é dedicado a algumas disciplinas 
básicas, que são dadas a todos os cursos da universidade, seja na 
área de Humanas, Exatas ou Biológicas. Durante esse primeiro 
ano, os alunos têm quatro disciplinas da área de Humanidades, 
que compreendem Interpretação e Produção de Texto e Homem 
e Sociedade, no primeiro semestre, e Comunicação e Expressão 
e Ciências Sociais no segundo semestre. Há alguns anos, a 
disciplina Filosofi a era oferecida no ciclo básico de todos os 
cursos, o que não acontece mais.

A entrada dessas disciplinas no tronco comum de todos 
os cursos deve-se ao fato de que, durante anos, vem sendo 
observada uma difi culdade enorme dos alunos na leitura e 
interpretação de material acadêmico, elaboração de trabalhos 
acadêmicos, fi chamentos, produção de textos das mais diversas 
disciplinas, e uma resistência à leitura, seja na sala de aula, 
seja fora dela. Além disso, difi culdades de contextualizar 
situações da sociedade contemporânea, falta de conhecimentos 
gerais e sobre assuntos culturais os mais diversos vêm sendo 
apresentadas pelos alunos. Em se tratando de estudantes de 
jornalismo, essa questão é bastante grave.

A produção de material escrito vem se mostrando cada dia 
mais problemática, em todos os níveis da língua portuguesa: 
redação, gramática, ortografi a, acentuação, coesão, coerência. 
Enfi m, problemas mesmo de ler, interpretar e redigir.

 A situação que se observa hoje no curso universitário é 
fruto de uma situação de descaso com a educação pública que 
já dura algumas décadas, agravando-se nos últimos dez anos, 
principalmente a partir da chamada progressão continuada, em 
que o aluno do primeiro e segundo graus, independentemente 
de saber e dominar o conteúdo das disciplinas do ano cursado, 
não pode repetir de ano.
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Naturalmente que existem raízes políticas por trás dessa 
escolha e tomada de decisão por parte do governo em relação 
à escola pública. O IDH - Índice de Desenvolvimento Humano 
- é um dos principais indicadores para a alocação social 
de uma nação e seu ranking mostra a posição do país nessa 
situação. Como há décadas nosso lugar na listagem mundial 
era péssimo - indicando índices pouco confortáveis no que se 
refere a questões sociais como educação, saúde, habitação, 
principalmente, a progressão continuada, idealizada pelo ex 
ministro da Educação de Fernando Henrique Cardoso, e ex 
secretário da Educação do estado de São Paulo, Paulo Renato 
de Souza, tentava encobrir uma realidade sinistra. Ao verifi car-
se o índice de desistência educacional, viu-se que era muito 
grande, pois o número de alunos que abandonavam a escola a 
cada ano por não conseguirem acompanhar o curso, repetiam 
sistematicamente de ano para ano e por fi m, deslocados, 
por causa da idade, em uma sala que não lhes era adequada, 
acabavam abandonando a escola. Assim era com alunos de 10 
anos que não conseguiam passar da primeira série.

A progressão continuada veio “milagrosamente” acabar 
com essa situação constrangedora, dos alunos e do país, cujo 
índice de evasão escolar era um dos mais altos do planeta.

O que temos hoje, após décadas dessa experiência: um 
contingente maior ainda de alunos que permanece na escola, 
passa de ano, mas que chega às portas do ensino secundário mal 
sabendo ler e escrever. 

Ao longo dos últimos anos assistimos a discussões, 
propostas que visam “melhorar o sistema público brasileiro”. 
Até hoje, porém, o mais importante e simples ainda não foi 
feito: políticas públicas para a educação, vontade política para 
mudar o caos, e investimentos, direcionando parte signifi cativa 
do orçamento público para o setor da educação, além da 
valorização da profi ssão de professor. São ações elementares, 
excluídas da nossa realidade por parte do setor público. 
Esperávamos durante o governo Lula, pelo discurso voltado 
para o social, que haveria mudanças signifi cativas para a área 
da educação e para a sua valorização. Pouco ou nada aconteceu. 
Veremos o que virá a seguir. Após anos lidando com a realidade 
catastrófi ca da sala de aula no terceiro grau, sou testemunha de 

que a situação está beirando o abismo, caso nada seja feito.
Enquanto nada de concreto é posto em marcha para 

solucionar o caos no ensino básico, assistimos declarações dessa 
natureza: “Com o novo Fies, ‘só não estuda quem não quer’, 
diz a presidente Dilma Roussef, em declaração ao programa 
semanal de rádio ‘Café com a Presidenta’, sobre o fi nanciamento 
do governo para a formação superior de estudantes em escolas 
particulares “com as novas regras do Fundo de Financiamento 
ao Estudante do Ensino Superior (Fies), no dia 04/04/2011. 

Essa declaração permite duas análises: a primeira, falaciosa, 
tenta passar a ideia de que o governo vem se empenhando para 
que todos tenham acesso à “escola”, entendendo esse acesso 
amplo como sendo para o terceiro grau, mas escondendo que isso 
só é possível através de um amplo fi nanciamento governamental 
que permite ao estudante sem qualquer base fundamental de 
ensino que chegue a Institutos de nível superior nem sempre 
qualifi cados. Ou seja, esse aluno chega ao nível superior sem 
qualquer base, e sua formação “universitária” será de baixo nível.

Uma segunda leitura, mais realista, permite perceber: para 
que estatísticas sejam mostradas de forma mais otimista, o 
estudante brasileiro está tendo um acesso mais democrático à 
universidade, não importa como. Mesmo não sabendo ler nem 
escrever, contar ou fazer cálculos matemáticos os mais básicos, 
ele entrará na universidade. Isso, estatisticamente, é muito bom 
para o país, não importa se esse aluno é oriundo de escolas 
públicas destroçadas por décadas de abandono.

Ainda segundo a presidente Dilma Roussef, “desde a gestão 
do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governo tem feito 
um ‘enorme esforço’ para levar jovens à universidade. Um país 
é o resultado da educação que oferece às suas crianças e aos 
seus jovens. É nisso que eu e meu governo estamos trabalhando 
todos os dias.”

Há aqui um grande equívoco. O governo esconde-se atrás 
de uma solução ilusória, ao levar a público uma ação que visa 
apenas mascarar a realidade, pois se há realmente um “enorme 
esforço” para levar os jovens à universidade, ele de nada adianta 
se chegar à universidade sem o mínimo da base de formação.

Segundo a presidente, “desde 31 de janeiro [de 2011], 
quando as inscrições no Fies foram abertas, cerca de 34 mil 
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alunos contrataram o fi nanciamento estudantil e mais 29 mil 
contratos estão em análise. Dilma disse que os juros de 3,4% ao 
ano oferecidos pelo programa são baixos e que o pagamento só 
tem início um ano e meio após a formatura do aluno.

Além disso, os que estudam para ser professores, 
aqueles com renda familiar bruta per capita de até um 
salário mínimo e meio e os que recebem bolsa parcial 
do Programa Universidade para Todos (ProUni) não 
precisam de fi ador para conseguir o fi nanciamento. 
‘Com esse programa, o Fies, nós queremos que milhões 
de jovens, que não têm renda sufi ciente para pagar 
a faculdade ou tenham difi culdade (para pagá-la), a 
partir de agora têm os estudos garantidos. (Grifo meu)

 
Bem, é essa a solução encontrada pelo governo para o 

acesso à escola. 
Ao que tudo indica, não há nenhuma movimentação a 

nível governamental a respeito do quadro assustador que se 
avizinha do cenário brasileiro em termos de formação de jovens 
com um conhecimento, educação e formação sólidas para 
ocuparem cargos importantes no país que ensaia seus passos 
rumo à modernização, avanços tecnológicos, crescimento 
econômico, economia fortalecida. Resta a pergunta: que tipo de 
gente ocupará esses postos em um futuro não muito distante? 
Certamente não serão esses alunos que entram aos borbotões 
através dos portões de Instituições que estão muito satisfeitas 
com o dinheiro que o governo está investindo para pagar suas 
mensalidades.

O descaso com a educação pública trará algumas 
implicações sócio-políticas importantes: enquanto as classes 
menos favorecidas não tiverem acesso à educação de qualidade, 
todos os cargos de decisão no país fi carão cada vez mais nas 
mãos de uma elite que teve oportunidades de formação e será 
justamente essa pequena parte da população que irá ocupar os 
postos importantes, sejam eles no Executivo, no Legislativo, no 

Judiciário, além claro, nos setores privados. As consequências 
disso podemos prever, como uma confi guração pouco 
democrática das formas de divisão de poder.

Em segundo lugar, o país, com uma população de 190 
milhões de habitantes, esbarra na desconfortável cifra de 15 
milhões de analfabetos, segundo dados do último censo do 
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística. Número 
esse muito mais alto se considerarmos os analfabetos funcionais 
e aquelas pessoas que têm sérias difi culdades de ler e dizer o 
que está escrito no material que leu.

Assim, o país (cuja população, que hoje tem expectativa de 
vida maior, segundo também o último censo) depara-se com uma 
carência enorme de mão-de-obra especializada. Quem tomará conta 
dos postos que exigirão cada vez mais domínio de outros idiomas, 
saber técnico/tecnológico, cultura ampla sobre a diversidade 
do mundo globalizado, discernimento para tomadas de decisão, 
gerenciamento, espírito de liderança, raciocínio matemático e 
visão geopolítica ampliada? Que tipo de alunos estamos formando 
para essa realidade? Com a crise europeia alcançando índices que 
beiram os 25% de desempregos em alguns países, começou-se a 
notar uma por enquanto tímida movimentação de pedidos de vistos 
de trabalho no Brasil provenientes de países como a Espanha. Nada 
signifi cativo, segundo declarações de fontes ligadas aos setores de 
economia. Por enquanto. Melhor formados, intelectualmente mais 
sólidos, poliglotas, representam um descompasso competitivo 
diante daqueles que aqui mal dominam sua principal ferramenta: 
o português.9

O que dizer de cursos noturnos, que recebem a cada 
semestre centenas de alunos vindos da escola pública, um 
ensino que é quase um não ensino, a considerar sua postura 
diante de questões básicas do mundo cultural, científi co, 
histórico? Segundo testemunhos de colegas das áreas de exatas, 
a situação é tão grave quanto nos cursos de humanas.

Uma situação emblemática é a perda de interesse dos 
alunos por cursos voltados para as licenciaturas. Vejo a 

9 - Campinas é hoje o 15° colocado no ranking nacional por procura de turismo de negócios. A cidade vem se adaptando para receber um número cada vez 
maior de estrangeiros que vêem grandes oportunidades no pólo tecnológico da região. Chegam em busca de melhores negócios e de mão-de-obra especializada 
(Fonte: Correio Popular, Campinas, 14/03/2012).
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cada dia minguarem os interesses por Letras, Matemática, 
para fi car na base, mas cursos como Geografi a, História, 
Sociologia (quase nunca oferecidos por IES privadas), além 
de Química e Física, também recebem pouco interesse por 
parte dos alunos que querem ingressar na universidade. Os 
cursos de Pedagogia ainda recebem muitos alunos, cujo 
perfi l é o mesmo dos que frequentavam os extintos cursos de 
segundo grau de magistério: renda modesta, possibilidade de 
emprego rápida, alguns já dando aulas para crianças durante 
o curso; possibilidade de concursos públicos na área de 
ensino. 

A cada dia os governos estaduais se debatem à procura de 
pessoas que queiram sujeita-se à realidade da escola pública 
estadual (isso sem falar da quantidade nada insignifi cante de 
diplomas falsos que circulam na rede pública de ensino. Diante. 
da gravidade da situação, o governo recua, pois pelo menos 
estão “tampando o rombo” da falta de professores).

De quem é a culpa por tão grande desinteresse? Tenho 
visto cursos de Letras e Matemática fechando. Vou fi car 
especifi camente com a realidade que conheço mais de perto, 
que é o ensino superior privado. Aliado ao fato de que os 
alunos consideram pouco provável a possibilidade de encontrar 
uma profi ssão satisfatória em termos humanos e fi nanceiros, a 
violência que cerca as escolas públicas afasta ainda mais quem 
queira se dedicar a ensinar. A desvalorização do professor, que 
não encontra respaldo nem político, nem fi nanceiro, nem social, 
ajuda a fechar cursos de Letras e Matemáticas pelo país afora.

Além disso, a oferta de cursos on line - oferecidos 
indiscriminadamente como se fosse a solução para todos os 
males da educação - ajuda a resolver a dúvida do aluno na 
hora de matricular-se em um curso como Letras: se pode fazê-
lo por um terço do valor e com o conforto assegurado pelas 
facilidades on-line, não titubeia. Não sou totalmente contra o 
ensino on line, mas deve haver mais critérios e refl exões para a 
sua aplicação indiscriminada. 

Assim, o que nos aguarda diante desse quadro é aterrador: 
onde estarão as cabeças pensantes de que necessitamos 
e necessitaremos nos próximos anos? Onde estão sendo 
formados? Como estão sendo formados?

Como já disse acima, as experiências históricas mundo afora 
nos mostram qual o caminho a seguir - não há futuro sem uma 
aposta concreta em um ensino público de qualidade. De nada 
adianta alardear o crescimento da economia, investimentos 
em planos de aceleração de crescimento se ele não vier 
acompanhado de investimento forte na educação - dinheiro e 
formação para a educação. Mas isso é óbvio demais. Melhor 
começar a “reforma da casa pelo telhado”, por exemplo, dando 
acesso a todos à “universidade”. Uma vez lá dentro, vamos 
ver o que podemos fazer com o fato de não saberem ler nem 
escrever.

Voltando aos cursos de Interpretação e Produção de Texto 
e Comunicação e Expressão: por que eles existem em todos 
os cursos da universidade? Colocamos acima que é devido à 
carência nessa área com a qual os alunos chegam. Mas de saída 
já achamos o primeiro problema: isso não deveria acontecer, 
não deveria ser regra, a universidade não é o lugar de ensinar 
aluno a ler, interpretar, escrever. É o lugar de ler, debater, refl etir, 
teorizar. Porém como fazer isso se, de início, os alunos têm uma 
pobreza vocabular que lhes difi culta ler até mesmos os textos 
mais básicos? Difi culdade de fazer inferências, compreender 
ironias, fi guras de linguagem, de fazer leituras do mundo? A 
universidade não é o lugar de ensinar a pensar, mas ajudar a 
mostrar os caminhos para os diferentes pensamentos e para que 
o aluno, a partir daí, possa refl etir e fazer suas próprias escolhas.

O Contexto das IES

Enquanto isso, o governo apresenta algumas tentativas. 
Claro que estão atentos aos dados, o que falta são as ações. 
Alguns passos são dados: Enen, Enade. Os IES, preocupados 
com os resultados do Enade e o que isso pode acarretar a 
eles - resultados desastrosos no Enade pode por abaixo uma 
série de conquistas, como uma avalanche de alunos pagantes 
em diversos cursos, cortes do governo. Assim, os IES se 
movimentam para “melhorar” o desempenho dos alunos 
prestantes dos exames: cursos voltados para treinamento 
de interpretação de textos, aulas extras, exercícios 
complementares, atividades complementares, tudo aos moldes 
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dos exercícios pedidos nas disciplinas de IPT e CE. Uma 
tentativa desesperada para que os alunos entendam, a toque 
de caixa, interpretar charges, quadrinhos, tabelas, textos... 
Resultados? Algumas IES até conseguem, pois a mobilização 
é grande. O que dizem os dados:

“Entre as 699 Instituições de ensino superior (IES) que 
obtiveram resultado insatisfatório no Índice Geral de 
Cursos (IGC) de 2009, 93% são privadas. Os dados 
foram divulgados no dia 13 de janeiro, pelo Ministério 
da Educação (MEC). O indicador mede a qualidade 
da faculdade, centro universitário ou universidade a 
partir da qualidade de seus cursos de graduação e pós-
graduação, em uma escala de um a cinco. Os resultados 
1 e 2 são considerados insatisfatórios, 3 razoável  e 4 
e 5 bons.
(...)

Mais de duas mil instituições de ensino superior 
foram avaliadas em 2009 pelo MEC. A maior 
parte (52,7%)das instituições obteve conceito 3, 
considerado razoável. Apenas 25 das universidades 
podem ser consideradas de excelência, com IGC 5 
- 1,39% do total. As instituições de ensino superior 
com IGC 4, também considerado insatisfatório, , 
representam apenas 6,92%. As 12 faculdades com 
nota 1 representam 0,67% do total avaliado e as com 
nota 2, 38,32%”.
(Fonte: Correio do Estado, cit. por Jornal do Sinpro, 
março de 2011, p. 3)

A grande citação é necessária aqui para mostrar como os 
dados vêm a público para dar uma explicação sobre a situação 
do ensino superior privado brasileiro: o governo está atento 
ao que anda acontecendo e à qualidade. Para isso, é preciso 
mostrar também que o governo se preocupa com a qualidade do 
professor no ensino superior, por isso tenta realocar, através da 
exigência de mestres e doutores, o grande contingente dessas 
duas categorias que saem das universidades todos os anos e 
não encontram postos em docência e pesquisa em instituições 
públicas.

“Censo do MEC mostra perfi l do professor no ensino 
superior privado
Em 2009, o Brasil registrou 2.314 Instituições de 
Ensino Superior (IES), com um número médio de 
alunos por professor de 17,4. É o que mostram os 
dados do Censo da Educação Superior de 2009, 
divulgado no dia 13 de janeiro, pelo Ministério da 
Educação (MEC). Nas universidades públicas, a 
média é de 12,39graduandos para cada docente, 
enquanto no setor privado essa relação é superior a 
20.
Do total de IES, 89,4% são privadas e 10,6% públicas. 
Esse total é de 2%superior ao verifi cado em 2008. O 
crescimento foi maior no setor público (3,8%) do que 
no setor privado (2,6%).
Há um total de 307 mil professores no ensino 
superior d país, sendo 36% mestres e 27% doutores. 
A proporção de mestres e doutores no corpo docente 
das instituições  é maior entre as públicas (75%) 
do que entre as privadas ( 55%). Nas IES públicas, 
quase metade dos professores (48%) é formada por 
doutores; nas particulares, a maior concentração é de 
mestres (41%).
 (Fonte: Correio do Estado, cit. por Jornal do Sinpro, 
março de 2011, p. 3)

Uma pergunta inquieta: se há a exigência de certa 
porcentagem de mestres e doutores em IES, por que então o 
nível de qualidade dos cursos não é tão bom quanto o ensino 
superior público? Eis a grande questão. O problema não está na 
qualidade do corpo docente, mas na falta de preparo dos alunos 
que ingressam. Professores com formação excelente não podem 
fazer milagres diante de alunos que chegam sem qualquer 
noção do que seja conhecimento, formação, teoria, etc. De 
nada adianta professores mestres e doutores discursarem sobre 
conhecimento diante de um público que não conhece o básico 
sobre o que quer que seja. 

Os exemplos são tantos que chegam a aborrecer e de tão 
comuns, correm o risco de parecerem banais e corriqueiros 
demais. Vamos continuar com os dados ofi ciais, pois pelo 
menos já passaram pelo crivo da estatística:
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Resultado insatisfatório
Das 2.137 IES avaliadas em 2009 pelo MEC, quase 
40% obtiveram resultados insatisfatórios, de acordo 
com o Índice Geral de Curso (IGC), divulgados nesta 
quinta-feira junto com o Censo. O indicador avalia 
uma faculdade, centro universitário ou universidade a 
partir da qualidade de seus cursos de graduação e pós-
graduação, em uma escala de 1 a 5. Os resultados 1 e 2 
são considerados insatisfatórios; 3, razoável; 4 e 5, bons.
Do total das instituições avaliadas, 12 obtiveram nota 
1, a menor possível. Elas já estão submetidas a um 
processo de supervisão (...). As 12 faculdades com 
nota 1 representam 0,67% do total avaliado e as que 
receberam nota 2, 38,32%.
(...)
A maior parte (52%) das IES avaliadas obteve conceito 
3, considerado razoável. Apenas 25 universidades podem 
ser consideradas de excelência, com nota 5 - 1,39% do 
total avaliado. As IES com nota 4, também desempenho 
considerado satisfatório, representam apenas 6,92%.
Na avaliação do ministro Fernando Haddad, há um 
movimento positivo para melhorar a qualidade do 
ensino superior, inclusive no setor provado. ‘os 
avaliadores que fazem a visita in loco são testemunhas 
de que nossas instituições estão melhorando, buscando 
resultados, oferecendo condições de infraestrutura 
mais adequadas. As exceções têm que ser trabalhadas 
dentro do Sinaes (Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior)com as penalidades previstas em 
lei’, defendeu.
(Fonte: Contee/Agência Brasil, citado por Jornal do 
Simpro, março de 2011, p. 03).

O que dizer se, segundo o ex ministro da Educação, os 
resultados mostrados são satisfatórios? Quando se discute 

qualidade do ensino, a abordagem dos IES tem que ser levada 
em conta no seu contexto.

Em determinadas áreas, o nível aceito tem que ser o 
excelente. Na educação, que pressupõe-se, deveria ser a base 
de tudo, é admissível um quadro geral “satisfatório”, quando 
sabemos que nessa situação uma nota 3 não tem nada de 
“satisfatória” - guardando defi ciências e abrigando alunos com 
um nível de desempenho que muitas vezes não atingiriam e 
nível 1 em uma escala séria de aferição.

Novamente, vamos aos dados:
De acordo com o que foi levantado na última aplicação dos 

questionários do PISA10, o Brasil fi cou entre as três piores 
notas, como mostra o quadro abaixo:

Maiores e piores notas médias do Pisa 2009, por sexo

Mat. 
(M)

Mat. 
(H)

Cie. 
(M)

Cie. 
(H)

Leit. 
(M)

Leit. 
(H)

Xangai (China) 601 599 575 574 576 536

Quirguistão 334 328 340 318 340 287

BRASIL 379 394 404 407 425 397

Fonte: PISA, 2009

As notas dos brasileiros, se confrontadas com os países 
ricos, fi cam em situação constrangedora. 

“Bem abaixo” da média

As notas brasileiras ainda se encontram “bem abaixo” 
da média dos países desenvolvidos. No entanto, Haddad, 

10 - O que é o Pisa: O Pisa busca medir o conhecimento e a habilidade em leitura, matemática e ciências de estudantes com 15 anos de idade tanto de países 
membro da OCDE quanto de países parceiros. Essa é a quarta edição do exame, que é corrigido pela TRI (Teoria de Resposta ao Item). O método é utilizado 
também na correção do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio): quanto mais distante o resultado fi car da média estipulada, melhor (ou pior) será a nota. 
A avaliação já foi aplicada nos anos de 2000, 2003 e 2006. Os dados divulgados hoje foram baseados em avaliações feitas em 2009, com 470 mil estudantes 
de 65 países. A cada ano é dada uma ênfase para uma disciplina: neste ano, foi a vez de leitura. Fazem parte da OCDE, como membros, Alemanha, Grécia, 
Chile, Coreia do Sul, México, Holanda e Polônia, entre outros. Dentre os países parceiros, estão Argentina, Brasil, China, Peru, Qatar e Sérvia, entre outros.
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então ministro da Educação, comenta que o crescimento dos 
integrantes da OCDE na última década foi pequeno, enquanto 
o Brasil aumentou em 33 pontos sua média geral. “Estamos 
em ritmo”, afi rmou. “Aquela história de que estaremos 
distantes do restante do mundo não está se confi rmando”. O 
PDE (Programa de Desenvolvimento das Escolas) estabelece 
metas de 417 em 2012, 438 (2015), 455 (2018) e 473 (2021). 
O objetivo de 2021 é atingir a média dos países da OCDE. A 
“história” a que se refere o ex ministro é uma crítica às metas 
de que em 2021 atingiríamos a média do mundo desenvolvido 
com atraso de 20 anos.

 Ainda de acordo com os resultados do PISA aplicados 
em 2009, em exame realizado pela OCDE (Organização para 
a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico), Xangai, 
na China, liderava o ranking de leitura entre os estudantes, 
enquanto o Brasil ocupava o 53° lugar. Na ocasião, cerca de 
470 mil estudantes foram avaliados em leitura, ciências e 
matemática de 65 países. Neste ano, a área que teve ênfase na 
avaliação foi a de leitura.

Pisa 2009: pontuação média em leitura

País Pontuação média

1º - Xangai (China) 556

2º - Coreia do Sul 539

3º - Finlândia 536

4º - Hong Kong 533

5º - Singapura 526

6º - Canadá 524

7º - Nova Zelândia 521

8º - Japão 520

9º - Austrália 515

10º - Holanda 508

53º - Brasil 412

Fonte: PISA 2009

Leitura

“Desperta a fantasia e a curiosidade”; “obrigação do 
jornalista”; “enriquecimento do vocabulário”; “aquisição 
de conhecimento”; “promove o poder de argumentação”; 
“companhia para a vida toda”; “passatempo”; “atividade 
obrigatória na faculdade”; “forma de se agregar cultura à vida”; 
“hábito”; “conhecer lugares e culturas”; “por amor”; “abre novos 
caminhos”; “necessidade”; “formar cidadãos”; “divertimento”; 
“troca de informações”; “conhecer novos assuntos”; “ampliar a 
visão de mundo”; “forma de entender melhor o mundo”. Essas 
são algumas das respostas dos alunos de jornalismo quando 
solicitados a responder sobre o signifi cado da leitura para eles.

 A leitura - e a falta dela - tem sido foco de inúmeras 
pesquisas, principalmente envolvendo as áreas de Letras e 
Pedagogia, levando sempre à constatação de que, paralelamente 
à falta de amparo dos aparelhos do Estado, há pouco estímulo 
por parte da família à sua prática.

A leitura é considerada importante para a maioria dos alunos. 
No entanto, perguntados quantos livros lêem por ano, a média é 
de três livros. Ou seja, embora reconheçam a relevância da leitura 
como fonte de conhecimento, como essencial para melhorar a 
redação e mesmo como lazer, a maioria afi rma ler muito pouco. 
O resultado da pouca leitura é refl etido nos textos produzidos 
por eles, principalmente com relação aos aspectos como redação, 
ortografi a, restrição vocabular, coesão, coerência; difi culdade 
em fazer analogias, correspondências entre temas e até mesmo 
interpretar textos e enunciados de questões.

Da mesma forma que acontece com a leitura em geral, de 
livros e revistas, o mesmo distanciamento se dá com os jornais 
e a frequência com que são lidos: grande parte respondeu que 
não os lê diariamente, uma parcela igualmente signifi cativa 
afi rmou lê-los somente nos fi ns de semana e outra parte deixou 
as respostas em branco. 

Considerações fi nais

Estamos aqui falando sobre a precariedade intelectual que 
cerca os alunos do curso de jornalismo de alguns IES, seu 
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desinteresse pela leitura, seu texto frágil, sua reticência vocabular, 
sua falta de curiosidade, seu desinteresse pelo debate, sua falta 
de senso crítico, sua postura pouco madura na sala de aula. Isso 
tudo é uma constatação, baseada tanto na observação empírica 
como na análise dos dados investigados. Naturalmente que há 
exceções. Buscar a origem de todos esses problemas exigiria um 
aprofundamento em outras áreas de pesquisa que não cabe aqui 
levantar. Não se trata de responsabilizar o aluno pelos pontos 
aqui levantados, pois ao fazer isso, estaríamos eximindo outros 
atores relacionados à sua formação, inclusive os professores. 
Que o aluno venha de uma realidade sócio-cultural que o afastou 
do contato constante com a leitura e o senso crítico; que o mundo 
em que vive, mediado pela internet e a televisão, como fontes 
principais de informação, isso também é real. Mas como fi cam 
os outros responsáveis pelos estímulos que, embora tardiamente 
na universidade, venham a ter? As aulas são interessantes? Os 
professores são preparados didaticamente? São especialistas das 
disciplinas que ministram? Exigem leituras semanais, estimulam 
a leitura e a produção de textos? Retornam as correções de 
textos com comentários, palavras de encorajamento, sugestões? 
Incitam a curiosidade, instigam o debate, incentivam a refl exão, 
estimulam o senso crítico, o trabalho em equipe? Pedem leitura 
de livros, na sua íntegra? 

E como o Estado se coloca diante dessa questão? A educação 
pública, gratuita e de qualidade a todos é dever do Estado. Ele 
não está cumprindo com o seu dever.

São questões que, pertinentemente à discussão sobre 
mercadoria como espetáculo, servem para refl etir se o ensino 
do jornalismo também não se transformou em uma grande 
mercadoria. Até onde vai a responsabilidade da mídia nesse 
comportamento, em um país onde o Estado é tão omisso e 
descomprometido com o lazer público, deixando à TV o papel 
de educador, de animador da população?
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Resumo

Este artigo tem como objetivo analisar os processos iniciais de 
aquisição da linguagem da criança – oral e escrita - entrelaçando 
com a leitura da literatura na educação infantil. Para tanto, apresenta 
através das contribuições da abordagem Histórico-Cultural, a 
relação entre gesto, desenho e escrita, como aspectos essenciais 
para o aparecimento dos primeiros rudimentos da escrita na criança 
e que, colaboram para o desenvolvimento da aprendizagem da 
futura escrita. Discute inicialmente os processos de aquisição 
da linguagem oral e sua relação com o desenvolvimento da 
linguagem escrita, atentando-se para os processos de elaboração 
conceitual da palavra. Sendo assim, quando a criança começa a 
ir para escola, seus conhecimentos se expandem, assim como o 
uso das palavras se ampliam para diferentes contextos sociais. A 
palavra vai ganhando nuances e sentidos diversos, dependendo 
das situações em que ela é usada pela criança. Posteriormente, 
este estudo relaciona a questão da fala, do desenho e da escrita na 
educação infantil e por último apresenta um episódio da sala de 
aula, com alunos de 03 anos de idade em que a leitura da literatura 
infantil media os processos de elaboração conceitual da palavra 
na criança e os primeiros rudimentos de sua escrita, através da 
utilização do gesto e do desenho.

Palavras-chave

Educação infantil; literatura infantil; desenho infantil; 
desenvolvimento da linguagem; linguagem escrita.

Abstract

This article aims to analyze the initial processes of 
language acquisition of children, orally and in writing - 
weaving with the reading of literature in early childhood 
education. It presents through the contributions of Historic-
Cultural approach the relationship between gesture, drawing 
and writing, as essential for the appearance of the fi rst 
rudiments of writing in children and that contribute to the 
development of future learning of writing. First discusses 
the processes of oral language acquisition and its relation to 
the development of written language, paying attention to the 
processes of conceptual elaboration of the word.  When the 
child starts going to school, expand their knowledge as well 
as the use of words to expand to different social contexts. The 
word is gaining nuances and different meanings  depending on 
the situations in which it is used by the child. Subsequently, 
this study relates to the issue of speech, drawing and writing in 
kindergarten and fi nally presents an episode of the classroom 
with students from 03 years of age when reading children’s 
literature media processes of conceptual development word 
on the child and the fi rst rudiments of his writing, through the 
use of gesture and drawing. 

Keywords

Early childhood education; children’s literature; children’s 
drawings, language development; written language.
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1. Sobre a aquisição da linguagem na criança... As 
elaborações das primeiras palavras...

Este artigo é um recorte de um projeto mais amplo que 
tematiza a produção da leitura e da escrita nas relações escolares, 
focalizando as mediações dos professores e as elaborações 
dos alunos. Para a discussão no momento, o texto que ora é 
apresentado tem como objetivo analisar a mediação da leitura 
da literatura infantil no processo de aquisição da linguagem da 
criança e sua relação com os primeiros rudimentos da escrita, 
analisando a relação entre o gesto e o desenho na Educação 
Infantil.

De acordo com a perspectiva Histórico-Cultural de 
desenvolvimento humano elaborada por Vigotski (1998, 2005), 
desde o seu nascimento a criança está inserida num contexto 
social organizado por signos e o adulto como seu principal 
mediador, colabora para que a criança comece a compreender o 
mundo ao seu redor através da linguagem. Sendo assim, 

Como produção cultural humana, a palavra não se 
desenvolve em nós naturalmente. É nas nossas relações 
com o outro, nas nossas interações, que ela vai sendo 
incorporada as nossas funções biológicas, aos nossos 
modos de perceber e de organizar (conhecer) o mundo. 
(FONTANA E CRUZ, 1997, p. 83).

Na relação com o outro, os gestos e as palavras do adulto 
vão sendo signifi cadas pela criança. “Quando nos referimos a 
esse “outro”, vamos além de uma concepção do “outro” como 
um parceiro, um falante mais experiente com o qual a criança 
vai interagir: seu lugar é o de intérprete da criança”. (BOSCO, 
2005, p. 25).

O adulto, que estabelece uma relação direta com a criança 
pequena vai aos poucos interpretando seu choro, o sorriso, os 
olhares, os primeiros gestos, o balbucio e atribuindo signifi cados 
que colaboram gradativamente para a elaboração das primeiras 
palavras.

A palavra, portanto, não é apenas adquirida por nós 
no curso do desenvolvimento. Ela nos constitui e nos 

transforma. Com suas funções designativa e conceitual, 
a palavra é mediadora de todo nosso processo de 
elaboração do mundo e de nós mesmos. (FONTANA E 
CRUZ, 1997, p. 85).

No início do processo de aquisição da linguagem, a criança 
utiliza de uma mesma palavra para se referir ao seu contexto social 
mais imediato. Por exemplo, ao pronunciar a palavra mamã, a 
criança pode se referir a sua mãe, a uma roupa de sua mãe ou então 
a outra mulher com uma criança, dizem Fontana e Cruz (1997).

Assim, a criança fala sobre acontecimentos e objetos 
dentro de um mesmo grupo de designações, independente 
das relações que um tem com o outro, ela leva em conta num 
primeiro momento, suas próprias experiências. “Inicialmente, a 
palavra está vinculada à situação em que é ouvida e utilizada”. 
(FONTANA E CRUZ, 1997, p. 97).

Contudo, posteriormente a criança passa a dar nomes para 
coisas e pessoas que estão ao seu redor, neste momento há uma 
oscilação entre a generalização e a individualidade da palavra, 
dizem Fontana e Cruz (1997). Quando a criança utiliza uma 
palavra de forma generalizada, ela a inclui em uma mesma 
classe, como mostra o exemplo abaixo:

Rafael, 3 anos, ao ganhar do pai a camiseta da Seleção 
Brasileira de Futebol, exclama: “Oba, pai! O Romário!”.
E, ao encontrar na escola várias crianças com a 
camiseta da seleção, comenta com a mãe: “Viu quanto 
Romário?”. (FONTANA E CRUZ, 1997, p. 93).

À medida que a criança vai interagindo com os diversos 
contextos e usos da palavra em seu ambiente social, ela 
também vai aprendendo a usar as palavras com seus diferentes 
signifi cados. A criança começa a prestar atenção na fala do 
adulto para ver aonde a palavra é usada e com qual signifi cado. 
É o que Vigotski, chama de funções analítica e generalizadora 
da palavra.

 “[...] suas funções analítica e generalizadora sofrem 
profundas transformações à medida que o indivíduo avança 
no domínio das operações intelectuais culturalmente 
desenvolvidas”. (FONTANA E CRUZ, 1997, p. 97).
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O exemplo abaixo nos mostra muito bem as diferentes 
elaborações da palavra usadas em diferentes contextos sociais.

Voltando da escola, a mãe conversava com Eduardo, 
seu fi lho de 3   anos.
Mãe: Quando a gente chegar em casa, vamos brincar?!
Filho (emburrado): Não quero...
Mãe: Ah..., vamos jogar bingo!
Filho: Não quero!
Mãe: Ih, bobinho. Bingo é uma delícia!
Filho (olhando espantado para a mãe): É de comer? 
(FONTANA E CRUZ, 1997, p. 97).

Podemos perceber que neste diálogo entre mãe e fi lho, há 
diferentes graus de generalização de uma mesma palavra. Para 
a mãe, com sentido da palavra mais amplo, delícia vem de uma 
situação de prazer, já para a criança, com sentido mais restrito, 
é algo gostoso de comer.

A generalização de uma palavra se dá por meio do uso dessa 
palavra aprendida em diferentes contextos. Esse uso da palavra 
pela criança não é estático, mas muda a cada nova relação que a 
criança faz entre a palavra ouvida e o contexto em que ela é usada.

Segundo Vigotski (2005, p. 104),

[...] um conceito expresso por uma palavra representa 
um ato de generalização. Mas, os signifi cados 
das palavras evoluem. Quando uma nova palavra 
é aprendida pela criança, o seu desenvolvimento 
mal começou: a palavra é primeiramente uma 
generalização do tipo mais primitivo; à medida que 
o intelecto da criança se desenvolve, é substituída 
por generalizações de um tipo cada vez mais elevado 
– processo este que acaba por levar à formação dos 
verdadeiros conceitos.

É através da interação com o outro que a criança vai 
elaborando novos signifi cados e sentidos de uma determinada 
palavra em seu grupo social. Nesse processo, o movimento 
interativo é essencial para o desenvolvimento da palavra na 
infância, pois possibilita novos saberes para a criança.

Partindo desse pressuposto, quando a criança começa a ir 
para escola, seus conhecimentos se expandem, assim como o 
uso das palavras se ampliam para diferentes contextos sociais.

A escola é o lugar de ensino, de aprendizagem. É na escola 
que a criança adquire informações que leva por toda sua vida, 
como por exemplo, aprende conceitos sobre o ser humano, a 
natureza, a sociedade dentre outros que são essenciais para sua 
formação.

 “Embora considere o processo de elaboração único e 
integrado, Vigotski destaca a necessidade de diferenciarmos 
as condições em que a elaboração do conhecimento se dá nas 
relações cotidianas e nas relações de ensino vividas no contexto 
escolar”. (FONTANA E CRUZ, 1997, p. 110).

Por interações cotidianas podemos entender os momentos 
em que o adulto participa, de forma espontânea, da elaboração 
da linguagem, por exemplo, numa situação em que pai e fi lho 
utilizam a palavra “ferramenta”, para o pai engloba vários 
tipos de ferramentas, já para o fi lho pode signifi car apenas o 
martelo.

Já nas situações escolarizadas, há uma orientação 
explícita por parte do professor para que as crianças adquiram 
conhecimentos. “O professor participa ativamente do processo 
de elaboração conceitual da criança”. (FONTANA E CRUZ, 
1997, p. 111).

2. Relações entre a fala, o desenho e a escrita

Quando a criança começa a frequentar a escola, a professora 
passa a ser a sua principal interlocutora, é ela quem vai 
apresentar textos orais e escritos para seus alunos, por exemplo, 
ao contar uma história.

Na Educação Infantil, quando as crianças chegam à escola 
usam a fala como meio de interpretação de suas marcas gráfi cas. 
Ao falar, nomeiam os desenhos e dizem sobre sua interpretação 
de mundo. “A criança se utiliza do desenho como forma de 
expressão, contando através dele uma história”. (PEREZ, 2005, 
p. 78).

Por acompanhar a escrita do professor, a escrita de seu 
nome em seu material e nas atividades realizadas por ela, a 
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criança vai dando signifi cado ao mundo da linguagem. Nesse 
movimento de escrita, o aluno vai aprendendo a grafar as letras 
de seu nome e a comparar as letras com os nomes de outros 
amigos da sala de aula.

“É nesse contexto que a escrita do nome vai se 
transformando: de rabiscos, traçados indiferenciados sobre o 
papel, passa, aos poucos, a ganhar corpo, forma, linearidade e 
ordem, num percurso que chega a levar entre dois e três anos”. 
(BOSCO, 2005, p.42).

A escrita do adulto também passa cotidianamente a interferir 
na escrita da criança. Estudos feitos por Bosco (2005, p. 42), 
revelam que “assim como os traçados do desenho entretecem-
se com os da letra e reciprocamente, as letras do nome revelam 
outras letras, pela relação de semelhança e dessemelhança que 
se estabelece entre elas”.

Sendo assim, o foco está no movimento gráfi co que as 
crianças fazem relacionando, numa mesma representação, 
letras, desenhos e números. Elas também tentam fazer as letras 
do mesmo modo que um adulto faz quando está com pressa, 
e nessas tentativas as letras parecem ser desenhadas, vão se 
transformando com as características da letra do adulto.

Desse modo, as mudanças na escrita infantil pré-escolar, 
ainda sem relação de fonetização com a oralidade, 
podem ser explicadas como efeito de um funcionamento 
que se faz no plano gráfi co dos textos. E lembrando 
que a escola pode vir a ser a única possibilidade de a 
criança se relacionar, de maneira mais ampla e direta, 
com a diversidade textual, os trabalhos realizados na 
Educação Infantil devem considerar essa relação da 
escrita que se faz no plano gráfi co do texto, para além 
de focalizá-la como um sistema cujos elementos vão 
estabelecer relações de fonetização com a oralidade. 
(BOSCO, 2005, p. 46).

Ao ir para a escola, a criança passa a ter como seu principal 
interlocutor o professor/professora e é nessa interação que a 
criança passa a ter o contato com os textos orais e escritos. A 
criança já é um sujeito falante mesmo que sua linguagem oral 
ainda esteja fragmentada, isto é, a fala letrada do adulto já tem 

relação com a fala inicial da criança e essa também pode ser 
notada na relação com a escrita, pelos traçados indiferenciados 
que a criança começa a produzir em suas primeiras tentativas 
de desenhar o ‘mundo’.

Vigotski (1998) e Luria (2001), ao analisar a pré-história 
da linguagem escrita na criança, já sinalizavam o gesto, o jogo 
e o desenho como formas que antecedem a aprendizagem da 
futura escrita.

Na Educação Infantil, a criança está a todo o momento 
produzindo marcas sobre as relações que vai estabelecendo com 
os conhecimentos que aprende. [...] “o desenho na pré-escola 
tem uma presença constante. É visto como a possibilidade 
de expressão, como incentivo à criatividade”. (FONTANA E 
CRUZ, 1997, p. 144).

Ao relacionar o conteúdo trabalhado no dia a dia da sala de 
aula, com o momento do desenho pode-se perceber relação com 
os textos orais e escritos pelos quais as crianças vivenciaram 
anteriormente (sejam por histórias contadas pela professora, 
seus heróis preferidos), elementos que são desenvolvidos com o 
grafi smo, em que as crianças se expressam através da produção 
gráfi ca, com seus rabiscos e garatujas.

A linguagem escrita é o centro das preocupações escolares, 
da qual é alvo de ações pedagógicas sistematizadas já na 
Educação Infantil. Um dos papéis da Educação Infantil é o 
de “propiciar um espaço para vivenciar a linguagem em suas 
várias possibilidades, considerando-se a criança como um 
sujeito envolvido na história e na sociedade”. (BOSCO, 2005, 
p. 9).

Nesse sentido, o desenho é uma dessas possibilidades de 
linguagem que trabalha a coordenação motora, a capacidade 
de atenção e concentração, o entendimento e a interpretação 
do mundo, o conhecimento sobre cores, formas etc. É uma das 
formas iniciais de escrita. Para Vigotski (1998, p. 146),

[...] os primeiros desenhos surgem como resultado 
de gestos manuais (gestos de mãos adequadamente 
equipadas com o lápis) e o gesto, como vimos, constitui 
a primeira representação do signifi cado. É somente 
mais tarde que, independentemente, a representação 
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gráfi ca começa a designar um objeto. A natureza dessa 
relação é que aos rabiscos já feitos no papel dá-se um 
nome apropriado.

Quando a criança pequena começa a desenhar, seus traços 
ainda são indiferenciados, são marcas sobre o papel que possuem 
signifi cados instáveis. “Gradualmente, as crianças transformam 
esses traços indiferenciados. Simples sinais indicativos e traços 
e rabiscos simbolizadores são substituídos por pequenas fi guras 
e desenhos, e estes, por sua vez, são substituídos por signos”. 
(VIGOTSKI, 1998, p. 152).

Quando a criança passa a nomear seu desenho depois que 
o produziu, ela relaciona os traços com o objeto concreto, o 
ato de nomear torna seu desenho signifi cativo. A fala tem 
papel fundamental na descoberta que a criança faz de que 
seus desenhos podem signifi car algo, a nomeação passa a 
acompanhar o ato de desenhar.

Assim, no momento em que a criança aprende que pode 
nomear seus desenhos, a decisão quanto ao que vai desenhar é 
tomada durante o desenho, e não antecipadamente, enquanto a 
criança desenha, nomeia seus traços. Por isso, os traçados ainda 
têm uma referência instável, ela pode mudar de opinião logo 
que acaba de desenhar.

É apenas pelo ato de nomeação, pela utilização da 
linguagem falada que os desenhos ganham algum 
signifi cado. Tanto é assim que muitas vezes o 
signifi cado passa a ser outro no decorrer do ato de 
desenhar. (FONTANA E CRUZ, 1997, p.146).

 Vigotski (1998) afi rma que a “representação simbólica 
primária deve ser atribuída à fala” e considera que o próprio 
desenho torna-se simbólico pela utilização da linguagem oral 
(FONTANA E CRUZ, 1997). O desenho se torna representação 
simbólica quando a nomeação se dá no início do ato de desenhar 
e a criança se torna capaz de decidir antecipadamente o que 
vai desenhar. Nesse momento, seus traçados já adquirem uma 
referência mais estável. A criança passa a planejar e a pensar 
sobre o que vai desenhar como forma de representação de um 
determinado conhecimento.

 Gradativamente as crianças vão utilizando o desenho 
como uma forma mais elaborada de representar o mundo e a 
linguagem. Ela pode passar a usar o desenho como forma de 
registrar uma ideia. Nesse contexto, “o desenvolvimento da 
linguagem escrita nas crianças, se dá, conforme já foi descrito, 
pelo deslocamento do desenho de coisas para o desenho de 
palavras”. (VIGOTSKI, 1998, p. 153).

Esse deslocamento envolve um grau considerável de 
desenvolvimento intelectual e abstração. É nesse aspecto que o 
desenho tem uma relação intensa com as primeiras elaborações 
sobre a escrita.

Assim, desde a Educação Infantil, é importante privilegiar 
momentos em que a criança possa expressar suas ideias, por 
meio de suas interpretações. O desenho torna-se um recurso 
necessário nesse momento.

 [...] a escola que dá ênfase em atividades preparatórias 
que privilegiam exercícios com fragmentos isolados 
(letras, sílabas, palavras) acaba por esquecer que, 
quando se trata de linguagem escrita, está lidando 
com uma outra realização de língua – de materialidade 
distinta da linguagem oral, mas, ainda assim, linguagem 
– cujo funcionamento se dá em textos, a serem lidos e/
ou escritos pelo educador e/ou aluno. (BOSCO, 2005, 
p. 12).

 A intenção de facilitar a aprendizagem da leitura e da 
escrita fragmentando os textos, em letras, sílabas, palavras, 
traz ao aluno uma escrita sem signifi cado, descontextualizada, 
é no texto que as letras e palavras se articulam, “ganham 
estatuto como tais”. (BOSCO, 2005, p. 13). Pode-se também 
questionar, em até que ponto essas atividades facilitam o 
trabalho do professor, em suas tentativas de contextualizá-
las. Cabe ao professor como educador, interagir a criança 
com o texto, com a escrita, promovendo a imersão da criança 
nas práticas e usos da linguagem, a fi m de possibilitar o 
reconhecimento das funções da escrita, propiciando a sua 
aquisição.

 Nesse contexto, a literatura infantil media as 
elaborações iniciais de entendimento do mundo pela criança na 
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educação infantil. Através da leitura da literatura, inicialmente 
pela professora, a criança vai entrando em contando com um 
universo simbólico e vai se apropriando dos diferentes usos e 
signifi cados da palavra, ampliando seu universo linguístico.

3. O livro mediando as interações das crianças na 
Educação Infantil

Esse episódio faz parte de um trabalho de conclusão de 
curso de Pedagogia orientado por nós no ano de 2010.

Nele, são relatados os momentos de interação da professora 
com seus alunos de 03 anos através da leitura da história “Os 
três porquinhos”, assim como, a materialidade da interpretação 
dada pelas crianças ao texto lido pela professora, através da fala 
e do desenho.

  Nesse dia, as crianças estavam manuseando diferentes 
livros de literatura infantil organizados pela professora em uma 
roda de conversa. Ao pegar o livro dos três porquinhos, uma 
das alunas pergunta para a professora:

- Tia, você conta?
A professora imediatamente pega o livro e começa a ler 

para os alunos.
Victória, uma das alunas, pediu que a deixasse contar a 

história. A professora combinou que iria ler primeiro e depois 
daria o livro em sua mão para que pudesse recontar aos amigos. 
No momento de contar a história, a professora fazia junto com 
os alunos, os barulhos feitos pelo lobo ao assoprar as casinhas 
dos três porquinhos, toda a sala participava.

No momento em que a professora lê o trecho da história 
em que o lobo, ao tentar entrar na casa do 3º porquinho pela 
chaminé cai no caldeirão de água fervendo, Victória produz o 
som da água no caldeirão (chiuuu). As alunas Larissa e Beatriz 
repetem o som.

A terminar a história Victória solicita novamente a 
professora para ‘ler’ a história.

- Agora é minha vez!
E começa a recontar a história com o livro em suas mãos, 

o folheando.

- Os três porquinhos construíram suas casinhas e o lobo 
“soprou” - e produz o barulho do assopro.

- Era uma vez um lobo mau, que soprou as casinhas, 
subiu na chaminé e queimou o bumbum.

- Eeeeee! (batendo palmas).
- Agora a Larissa, e imediatamente passa o livro para a 

amiga.
Larissa começa a recontar a história também com o livro 

em suas mãos.
- Tia oh, o lobo mau! E ele caiu no buraco, subiu lá no 

alto e queimou o bumbum assim, né tia. (colocando a mão no 
bumbum).

- Aí meu bumbum! Au, au!, diz Victória em interlocução 
com a fala de Larissa.

Apontando para a imagem do livro Larissa diz:
- Olha os dois porquinhos oh, veja tia.
- Olha Larissa, eram quantos porquinhos? – pergunta a 

professora.
- Dois porquinhos do lobo mau, fez assim oh! (E 

assopra). 
- Olá oh, a água fervendo (apontando para a imagem).
- Agora o Gabriel tia!
- Tá bom, diz a professora.
E Gabriel começa a recontar a história observando a 

ilustração do livro:
- Era uma vez um passarinho (viu na ilustração).
- O lobo! O chapéu dele. Gabriel faz tom de assustado e 

diz:
- Susto! Pega o passarinho, o lobo pegou o passarinho. 

Auuu nele!
- Agora sua vez Lenardo!, diz Gabriel.
- Você quer contar Leonardo? – pergunta a professora.
Leonardo balança a cabeça que sim e pega o livro.
- Olá, pegou! O Leonardo pegou!, diz Gabriel se referindo 

ao amigo.
Leonardo se dispersa com o livro nas mãos olhando alguns 

desenhos que estavam sobre a mesa. A professora pergunta se 
não vai mais contar a história para seus amigos e ele diz que 
não, entregando o livro à professora.
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Durante o recontar da história pelos alunos, cada um 
reformulava os seus dizeres de modo bastante singularizado, 
sempre com algum fato ocorrido na história sendo lembrado, 
seja o assopro do lobo mau, ou o lobo queimando seu bumbum. 
Os gestos e expressões utilizados durante a contação da história 
também foram interiorizados pelas crianças que os repetiam 
enquanto a recontavam.

“Para a aprendizagem da leitura e da escrita é fundamental 
que a criança tenha a oportunidade de criar suas histórias. A 
história faz parte de seu universo simbólico. Através da história 
ela identifi ca modelos e papéis que a auxiliam na sua relação 
com o mundo”. (PEREZ, 2005, p. 92).

O fato das crianças terem os livros disponíveis a elas, já 
as incluem em uma das práticas de letramento na educação 
infantil. Aos poucos, as crianças vão compreendendo a função 
social do livro. Ao participarem da história assoprando, 
fazendo o barulho da batida da porta, e até produzindo por si 
só o barulho da água fervendo, as crianças indiciam modos 
de elaboração que contribuem futuramente para os processos 
iniciais de leitura e de escrita.

 Ao enfatizar a pré-história da linguagem escrita, 
Vigotski (1998) assinala que o gesto, o jogo e o desenho 
constituem formas de elaborações iniciais que contribuem 
futuramente para a efetiva aprendizagem do ler e escrever.

O gesto é o signo visual inicial que contém a futura 
escrita da criança, assim como, uma semente contém 
um futuro carvalho. Como se tem corretamente dito, 
os gestos são a escrita no ar, e os signos escritos são 
frequentemente, simples gestos que foram fi xados. 
(VIGOTSKI, 1998, p. 142).

Posteriormente à contação da história, a professora pede 
que seus alunos elaborem o desenho dos três porquinhos. 
Escreve o nome de cada aluno em uma folha enquanto a 
auxiliar de classe entrega a caixa de lápis de cor para a 
produção do desenho.

Enquanto a professora explica o que é para os alunos 
fazerem, Leonardo mostra para Victória os seus lápis de cor.

- Olha Victória, olha!
- Olha o meu! E Victória mostra seus lápis.
- Pega esse!, diz Victória, e mostra o lápis de cor verde para 

o amigo.
- Pegueiii!, diz Victória.
- Tô pintando!, diz Leonardo.
- Tô pintando mais (risos), diz Victória.
- Olha tia, peguei esse! (Victória mostra o lápis para a 

professora). 
- Que cor é essa, Victória – pergunta a professora.
- Preto (responde certo).
- Isso mesmo!, diz a professora.
Ao perceber o desenho de Gabriel, a professora diz:
- Nossa Gabriel que lindo!
- É o homem aranha, diz Gabriel.
- E você Mateus, está fazendo seu desenho bem lindo?, 

pergunta a professora.
Mateus balança a cabeça que sim.
- Eu terminei, diz Gabriel.
A professora então começa a perguntar para cada aluno o 

que eles desenharam.
- O homem aranha, diz Gabriel.
- Tinha homem aranha na história dos três porquinhos?, 

pergunta a professora.
- Não!, diz Beatriz.
- No meu desenho tem! Tem homem aranha, o Batman.
- Quantos né, Gabriel! E você Beatriz, o que desenhou?, 

pergunta a professora.
- Borboletinha.
- E você Larissa?
- Caracol.
- E você Mateus, o que fez da nossa história?
- O homem aranha, o homem aranha. Aqui ô titia, o 

homem aranha!, mostra Gabriel, interrompendo a professora 
na hora em que ela quer ver o desenho do Mateus.

- Que lindo Gabriel!, diz a professora.
- E você Victória?
- Jacaré!
- Tinha um jacaré na nossa história?
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- Não!, responde Victória.
- O que tinha então?, pergunta a professora.
- Tinha lobo mau, tinha porquinhos, respondeu Victória.
- E porque você não desenhou?, perguntou a professora.
- Porque eu quis fazer um jacaré, respondeu Victória.

As atividades apresentadas pelas crianças à professora 
eram marcadas por traços indiferenciados – rabiscos, garatujas 
- muito comuns em crianças de 03 anos de idade. Os dizeres das 
crianças sobre a interpretação da história contada anteriormente 
revelam a transição entre os diferentes textos que circulam 
cotidianamente na vida das crianças, seja dentro da escola ou 
fora dela.

Podemos perceber que se na leitura da história, o livro 
mediou a fala das crianças no sentido de recontar os sentidos 
que foram sendo produzidos, o mesmo não aconteceu na hora 
de expressarem suas ideias pelo desenho. O livro em si não 
pautou o desenho feito pelas crianças logo em seguida ao contar 
a história dos três porquinhos. Durante a elaboração do desenho 
feito pelos alunos, o assunto foi diversifi cado não tendo como 
eixo central a história dos três porquinhos.

Porém, elementos de outras histórias e personagens se 
entrelaçam aos dizeres das crianças sobre seus desenhos, 
estabelecendo novas relações, num novo texto. “Nesse 
deslocamento de dizeres, de um texto para outro, revela-se um 
movimento da linguagem sobre a linguagem possibilitado pela 
interação da criança com textos (orais e escritos)”. (BOSCO, 
2005, p. 19).

Ao recontar a história Larissa e Victória, destacam como 
fator principal o fato do lobo queimar o bumbum, porém na 
hora do desenho, suas falas eram de que um caracol e um jacaré 
estavam ilustrados em suas folhas, evidenciando marcas de outros 
discursos em seus desenhos. Já Gabriel, destaca a presença do 
Homem Aranha e do Batman, trazendo elementos das histórias 
vividas cotidianamente por ele em suas elaborações escritas.

“O processo de alfabetização numa perspectiva interativa 
incorpora à prática pedagógica a dimensão do lúdico e do 
imaginário, que além da lógica e da gramática, constitui o 
esquema interpretativo da criança”. (PEREZ, 2005, p. 89).

Sendo assim, as atividades que são possibilitadas na 
Educação Infantil, devem privilegiar os dizeres das crianças 
em constante movimento, demonstrando o lugar da interação 
e do grafi smo como possibilidades de atividades signifi cativas 
e criadoras.

Considerações fi nais

Neste trabalho, dirigimos nossos olhares para compreender 
o desenvolvimento de elaboração da fala e da escrita pela criança 
e sua relação com o uso da literatura na educação infantil.

Contribuindo com esse aspecto, Bosco (2005) nos diz 
que o processo de aquisição da língua materna é um percurso 
importante que a criança percorre e que colabora de maneira 
signifi cativa na aprendizagem da linguagem escrita.

A linguagem mais do que permitir a comunicação entre os 
sujeitos, organiza as formas de elaboração do pensamento, num 
processo que articula os sentidos e os signifi cados da palavra 
para cada sujeito na sua relação com o conhecimento.

A criança que frequenta a educação infantil se encontra 
num processo importante de apropriação da linguagem. Assim, 
a linguagem se estrutura e se transforma na relação com o 
outro. A ampliação de seu universo linguístico se encontra 
na possibilidade de estar num ambiente de qualidade que 
possibilite a ela o acesso a diferentes formas de se expressar.

“O relato de uma criança expressa sua vivência e suas 
experiências, o seu modo particular de entender o mundo. Ao 
criar uma história, ao relatar uma experiência, a criança está 
construindo conhecimentos sobre a escrita”. (PEREZ, 2005, p. 
91).

Sendo assim, os estudos de Vigotski (1998, 2005) nos 
apontam para a relação entre os gestos, o desenho e a escrita 
como fatores importantes e fundamentais a serem considerados 
nas práticas escolares na educação Infantil. Mais do que repetir 
a escrita de sílabas e palavras, a escola precisa possibilitar à 
criança a vivência com a linguagem em movimento. Uma 
das possibilidades é o trabalho com textos literários e com 
desenhos, dando a ver a linguagem da criança sobre o que ela 
interpreta do mundo e de seu contexto social.
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Resumo

Este trabalho tem como tema abordar a importância e o papel 
do Designer Instrucional apresentando os passos para transformar 
um curso presencial no modelo de Educação a Distância. O objetivo 
geral deste artigo é apresentar as funções do Designer Instrucional e 
suas etapas de trabalho, pensando na valorização da interatividade, 
no feedback pedagógico, técnico e afetivo, assim como no auto 
aprendizado, na aprendizagem colaborativa, e dando atenção aos 
participantes com diferentes estilos de aprendizagem ou defi ciências 
físicas ou mentais que possam se matricular em um curso a distância. 
A metodologia utilizada para este artigo foi exploratória, baseando-
se em modelos de cursos e etapas desenvolvidas por designers 
instrucionais sem a preocupação de entender sobre o conteúdo dos 
cursos ofertados, mas com a intenção de organizar as etapas, dicas, 
procedimentos, organizações que cabem ao Designer Instrucional, 
verifi cando as ferramentas úteis (como o mapa de atividades, a 
matriz de Design Instrucinal e o Storyboard) que este profi ssional 
precisa dominar para o sucesso de um curso. 

Palavras-chave

Design instrucional; material virtual; aprendizagem EaD. 

Abstract

This work approaches the importance and role of 
Instructional Designer showing the steps to transform a 
classroom course in distance education model. The purpose 
of this paper is to present the functions of the Instructional 
Designer and their stages of work, thinking about the value of 
interactivity, feedback on teaching, technical and emotional, 
as well as self learning, in collaborative learning, and giving 
attention to participants with different styles learning or 
physical or mental disabilities that may enroll in a distance 
learning course. The methodology used for this article was 
exploratory, based on courses models and stages developed by 
instructional designers to understand without having to worry 
about the content of courses, but with the intention to organize 
the steps, tips, procedures, organizations that fi t Instructional 
designer, verifying the useful tools (like the map of activities, 
the matrix Instructional Design and Storyboard) that this 
professional must master for a course success.

Keywords

Instructional design; virtual material; distance learning education.
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Introdução

Nos últimos tempos, com o crescimento do uso da internet, 
várias áreas do conhecimento, assim como empresas dos 
diferentes setores, apóiam-se cada vez mais na sofi sticação 
diária da tecnologia com a certeza de se tornarem globalizados 
e, desta forma, visíveis para o mundo.

Apesar de ainda existir muitas pessoas e instituições que 
não acreditam ou têm um grande preconceito pela Educação 
a Distância (EaD) essa modalidade, de forma muito rápida, 
está inserida ou se inserindo no dia a dia das grandes empresas, 
universidades, órgãos públicos dentre outros espaços e assim, 
para que haja uma validade, seriedade e competência na 
aplicação de cursos de curto, médio ou longo prazo, diversos 
profi ssionais surgiram para contribuir com esta estruturação e 
funcionamento adequado da EaD. Dentre esses profi ssionais, 
incluem-se o Designer Instrucional, o qual terá maior destaque 
neste trabalho.

Considerando que algumas instituições visam oportunidades 
de ampliar seu número de alunos, diminuir custos com 
infraestrutura e também com professores em sala de aula, 
melhorar o desempenho de sua equipe de funcionários através 
de treinamentos, dentre outros fatores, os passos para se propor 
um curso ou treinamento na modalidade a distância, solicita a 
presença de um profi ssional, não conteudista, que possa pensar 
na valorização da interatividade, feedback pedagógico, técnico 
e afetivo, no autoaprendizado, na aprendizagem colaborativa, 
assim como em participantes com diferentes estilos de 
aprendizagem ou defi ciências físicas ou mentais, e este é o 
desafi o que somente um profi ssional especializado consegue 
reunir, desenvolver e implantar proporcionando tudo isso para 
no mercado virtual. A escolha das mídias utilizadas em um 
curso EaD, a disponibilidade do material didático, o estímulo 
para continuidade do curso a distância e a preparação adequada 
do professor/tutor ou professor- formador, são outros desafi os 
que o Designer Instrucional tem para oferecer.

Neto (1980) considera que “um programa de Educação a 
Distância não surge como alternativa pelo simples fato de ser 
possível. Deve, sobretudo, impor-se pelas suas peculiaridades, 

como proposta de expansão e diversifi cação da oferta de 
serviços educacionais, possibilitando, assim, uma participação 
mais efetiva do povo no processo educativo brasileiro”.

Escovedo (2006) afi rma que “Como os fatores de interesse 
variam entre diferentes indivíduos, um software de ensino 
só alcançará seus objetivos se for capaz de se adaptar a cada 
estudante e aprender a tratá-lo de maneira individualizada”.

 Desta forma, para compor este estudo a metodologia 
adotada foi o levantamento exploratório sobre o papel e a 
função do DI, assim como o levantamento de ferramentas 
que este profi ssional utiliza para tratar o aluno como se fosse 
único dentro de uma turma inteira. Este estudo tem como 
objetivo defender a atuação de um profi ssional especializado 
na montagem de cursos para ambiente virtual de aprendizagem, 
uma vez que a oferta de cursos a distância vem aumentando 
muito e as instituições visualizam apenas a importância 
no conteúdo ministrado esquecendo que o aprendizado a 
distância se dá por meio de auto-estudo e, é por este motivo, 
que o ambiente virtual deve ser bem estruturado e adequado 
para estimulo do aluno mantendo sua presença, participação, 
colaboração e aproveitamento do curso do começo ao fi m.

1. A importância do Design Instrucional para um curso 
virtual

Considerando que o conteudista entende unicamente do 
assunto explorado no curso, o profi ssional designer instrucional 
é o responsável para auxiliar neste processo, visando as 
questões visuais a partir das necessidades, perfi l e expectativas 
dos alunos. 

Para Vygotsky (1987), na ausência do outro, o homem 
não se constrói homem. No campo da educação a distância, 
essa premissa se torna ainda mais relevante, pois o “outro” 
está fi sicamente distante e precisa ser personifi cado por meio 
de atividades que promovam a interação, a comunicação e o 
confl ito gerador de novos conhecimentos

Para isso utiliza-se de alguns recursos como o mapa de 
atividades, a matriz de design Instrucional e o storyboard, 
ferramentas estas que visam organizar e auxiliar a equipe 
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multidisciplinar envolvida no desenvolvimento do curso, 
diminuindo a complexidade que envolve a criação de atividades, 
a linguagem utilizada e os objetivos pretendido para fi nalização 
de um curso virtual. 

Para melhor esclarecimento sobre estas ferramentas, 
apresenta-se abaixo a defesa destes recursos utilizados pelo DI.

1.1 - Mapa de atividades

O mapa de atividades esclarece ações estratégicas adotadas 
para o curso em questão contendo informações necessárias e 
efi cazes no que se refere ao processo de ensino aprendizagem, 
ou seja, neste mapa, baseando-se no subtema de cada módulo, é 
exposto a apresentação de várias atividades práticas e teóricas, 
seguidas de alguns recursos e ferramentas a serem utilizadas 
para que os objetivos destes módulos sejam alcançados. 
Dentre estes recursos temos textos em PDF, vídeo-aulas, 
apresentação em Power Point ou SWF (fl ash), Excel e Word. 
Como ferramentas indica-se as sessões do AVA que podem ser 
exploradas para cada atividades proposta, exemplo: conteúdos, 
fórum de discussão, portfólio, chat, mural, etc.

A criação de atividades práticas possibilitam alcançar os 
objetivos do curso e para que haja um alto índice de estimulação 
do aluno, é preciso muita criatividade além de critérios bem 
defi nidos no que se refere as datas de entrega, proposta das 
atividades e avaliação disciplina. 

1.2 - Matriz de Design Instrucional

A Matriz de DI apresenta detalhes de cada atividade prática 
apresentada no mapa de atividades, facilitando a interpretação 
dos objetivos propostos. O papel desta matriz é desmembrar 
as atividades dinâmicas do Mapa de atividades detalhando e 
orientando a equipe multidisciplinar quanto a aplicação correta 
das atividades sugeridas, objetivando simular uma situação real 
para que o aluno consiga solucionar problemas ou difi culdades 
que possam surgir.

Para cada proposta inserida no mapa de atividades, cria-
se uma matriz de DI composta por: descrição da proposta, 

objetivos da atividade, critérios de avaliação tipo de interação, 
prazos, ferramentas do ambiente virtual utilizada, conteúdos 
de apoio e complementares, o que se expera em termos de 
avaliação dos alunos deixando claro a distribuição dos pesos 
e notas e descrição de como será o feedback desta avaliação. 

1.3 - Storyboards

O Storyboard é uma ferramenta que fornece uma 
visualização clara, objetiva e detalhada da navegação que o 
aluno deverá seguir para ter acesso ao conteúdo das atividades e 
do curso, proporcionando uma melhor compreensão da equipe 
multidisciplinar de todo processo de produção do curso.

Geralmente utiliza-se os Storyboards com o objetivo de 
manter a qualidade de todo material exposto pelo designer 
instrucional o qual fornece as informações e orientações 
essenciais para que  o desenvolvimento de cada aula  seja 
essencial e adote uma linguagem escrita e visual adequada.

Uma das qualidades oferecidas pelos Storyboards, é 
preservar a produção dos conteúdos e oferecer aos profi ssionais 
da equipe multidisciplinar uma forma integrada de minimizar 
riscos e fracasso, aumentando assim a qualidade do material e 
do curso em questão.

2. Análise do design instrucional do curso

2.1. Planejamento

Segundo dados da Assessoria de Recursos Humanos (RH) 
em maio de 2008, o setor industrial brasileiro foi o que mais 
havia aberto vagas de trabalho, com um crescimento de 30,47% 
em relação ao mesmo período do ano anterior (XAVIER, 2008)

Por outro lado, em meados de abril de 2008, a agência de 
classifi cação de risco “Standard & Poor’s” elevou o rating 
soberano do Brasil, que representa a capacidade de um país ou 
uma empresa saldar seus compromissos fi nanceiros, para Grau 
de Investimento, sendo esta a melhor classifi cação para receber 
investimentos estrangeiros (NETO, 2008).

Com isso, o Brasil tornava-se um destino atraente para 
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grandes volumes de capital fi nanceiro não volátil e, para atrair 
estes recursos, os diversos setores da economia prepararam-se, 
o que mais uma vez, aumentou a demanda por profi ssionais 
capacitados. A demanda estava atrelada aos negócios e 
oportunidades aproveitadas. 

Segundo a IDGNOW (2009), um estudo realizado pela 
consultoria A. T. Kearney, a pedido da Brasscom (Associação 
Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e 
Comunicação) mostrou que o Brasil avançou cinco posições de 2005 
a 2007, de décimo para quinto lugar, no destino global para recursos 
de terceirização e previa que o mercado mundial de terceirização 
geraria US$ 101 bilhões em 2009 (US$ 31 bilhões a mais do que em 
2008). A perspectiva era de que o Brasil tinha condições de disputar 
a metade desse valor com outras economias emergentes.

Segundo documento da GARTNER (2007), as empresas 
continuam agindo para obter a mão de obra necessária e a 
solução encontrada passa pelo investimento em treinamento 
dos funcionários, criação de programas de retenção de talentos 
e a criação de projetos de capacitação específi cos em parceria 
com universidades e institutos de pesquisa. 

Seguindo essa linha de projetos de capacitação, Eboli 
(2004, p.29) cita que “educação é um tema que interessa a 
todos os setores da sociedade, inclusive o corporativo, e está 
na agenda de todas as empresas empenhadas em aumentar a 
competitividade”.

Por todos os motivos citados é preciso que as empresas 
entendam o funcionamento, a demanda, as necessidades, 
as forças e as fraquezas, a concorrência e a opinião dos 
consumidores do mercado brasileiro a fi m de propor ações e 
tomar decisões de marketing corretas.

 

Quanto à fl exibilização no uso das abordagens, Valente 
(2003, p. 28) contempla: 

…é a concepção educacional que orienta os outros 
aspectos fundamentais das atividades de EaD como 
o papel do professor, o tipo de material de apoio, as 
facilidades de comunicação, a necessidade de se 
combinar ações presenciais e a distância, a colaboração 
entre alunos e a avaliação da aprendizagem. 

Cada uma dessas abordagens de EaD apresenta suas 
vantagens e desvantagens e preservadas as devidas 
especifi cidades, cada uma delas pode ser adequada e 
útil a certas circunstâncias de ensino-aprendizagem. 
Essas soluções devem ser fl exibilizadas e adaptadas 
aos diferentes propósitos educacionais, prometendo 
resultados de aprendizagem que são condizentes com 
as atividades educacionais realizadas. O que não dá 
mais para aceitar é “a venda ou a compra de gato por 
lebre”! 

Durante a construção, a implementação e a avaliação de um 
curso é importante levar em consideração a refl exão da teoria 
pedagógica sobre perspectiva situada, a qual segundo Beetham 
(2005), proporciona a participação em práticas sociais de 
investigação e aprendizagem. Na perspectiva situada, aprender 
é muito mais a ação individual de obter informações gerais a 
partir de um corpo de conhecimentos descontextualizados. É um 
fenômeno social, um processo dialético que envolve interagir 
com outras pessoas, ferramentas e o mundo físico que existe 
dentro do contexto histórico com signifi cados, linguagem e 
artefatos culturais próprios. Segundo a perspectiva situada, um 
aluno sempre estará sujeito as infl uências do ambiente social e 
cultural em que a aprendizagem ocorre, o que também defi ne, 
pelo menos parcialmente, os resultados de sua aprendizagem.

Barab e Duffy (2000) destacam pelo menos dois saberes 
da aprendizagem situada. O primeiro diz respeito à visão 
sociopsicológica, que enfatiza a importância da aprendizagem 
dependente do contexto em ambientes informais, conduzindo à 
construção do que os autores chamam de “campos da prática”, 
entendidos como tarefas em que cada esforço é feito para 
tornar a atividade de aprendizagem autêntica em relação ao 
contexto social no qual as habilidades e os conhecimentos estão 
normalmente inseridos. A segunda ideia é o relacionamento do 
indivíduo com um grupo de pessoas (uma comunidade). 

Quanto à forma de mediação entre o instrutor e o aluno, 
busca-se guiar a partir da refl exão sobre um conceito teórico, 
por exemplo, conceito de ZDP (Zona de Desenvolvimento 
Proximal), desenvolvido por Vygotsky (1998).

Este conceito escolhido como exemplo, pode ser 
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caracterizado como a área da distância entre o conhecimento 
real (capacidade de resolução de problemas de maneira 
independente) e o conhecimento potencial (orientado ou em 
colaboração com outras pessoas) de uma pessoa. Esta área é 
ativada quando há a interação entre pessoas com níveis diferentes 
de conhecimento, sendo que a de maior conhecimento orienta 
as outras no processo de aprendizagem. 

Trazendo algumas teorias para o ambiente de ensino no 
curso que se propõe, é possível dizer que o instrutor (pessoa 
com mais conhecimento no assunto) orienta e apóia o aluno 
(pessoa com menos conhecimento no assunto) durante todo 
o processo, ou seja, oferecendo-lhe meios para superar as 
difi culdades e continuar na solução dos problemas até atingir a 
meta fi nal. Dessa forma, a fi gura do instrutor é vista como um 
facilitador e  não como um transmissor de informações.

A metodologia de elaboração de recursos instrucionais 
do curso normalmente se guia pela perspectiva de solução de 
problemas, a qual mantém o aluno engajado em tarefas que 
resultam em um objetivo pré-determinado.

Utiliza-se os recursos da internet e as ferramentas de 
comunicação de maneira que isso permita conduzir o aluno ao 
processo de construção do conhecimento. Ou seja, por meio 
dessas facilidades tecnológicas, constrói-se um ambiente 
controlado no qual o aluno será acompanhado e orientado 
durante a realização de suas tarefas.

Alguns estudos, como os apresentados por Martins (2011), 
afi rmam que não é a proximidade física entre o emissor e o 
receptor que garante a aprendizagem. 

Já outros estudos como os de Stieh (2010 p17), relatam que 
com o avanço da tecnologia, “é possível, atualmente, manter 
relacionamentos extremamente pessoais, à distância, usando 
meios de comunicação disponíveis, que envolvam texto, som 
e imagem”. 

Para a construção de um projeto de capacitação em 
educação a distância, usa-se com frequência, o modelo ADDIE 
que divide o processo de design instrucional em 5 etapas: 
Analize (analisar), Design (planejar), Develop (desenvolver), 
Implement (implementar) e Evaluate (avaliar) (ZANIBONI, 
2009).

Com uma equipe capacitada, todas as etapas do processo 
de design instrucional, adaptando o modelo de acordo com as 
necessidades do cliente, fi carão prontas.

No que diz respeito ao design instrucional dos cursos 
reforça-se, pela exposição de FILATRO (2008, p.13), que:

Ao desenhar soluções para problemas educacionais, o 
designer instrucional deve considerar que abordagens 
pedagógicas/andragógicas diferentes atendem a 
necessidades de aprendizagem também diferenciadas. 
E a forma mais apropriada de selecionar a abordagem é 
analisar os objetivos de aprendizagem.

Para conseguir resultados satisfatórios, a abordagem 
pedagógica adotada levará em consideração que os cursos 
oferecidos na modalidade a distância, são mais centrados nos 
alunos

Segundo Moore & Kearsley (1996 apud  2009, 
GUTIERREZ; VEBRICHT, 2009, p. 63), “dada a evolução 
tecnológica dos últimos tempos, a EaD ampliou a utilização 
das tecnologias digitais”. A possibilidade de transmitir 
arquivos pesados, incluindo imagens, sons e recursos de 
hipermídia adaptativa, expandiu as possibilidades de interação, 
comunicação, apresentação e condução de cursos a distância.

Tanto no Educação a Distância (EaD) quanto no ensino 
presencial, existem três modalidades de avaliação amplamente 
conhecidas e aplicadas em diferentes momentos: Diagnóstica, 
Formativa e Somativa. 

A avaliação Diagnóstica é aplicada antes de se iniciarem 
as atividades. Seu objetivo é diagnosticar a situação atual do 
corpo de conhecimentos que os futuros participantes já têm 
consolidado.

A avaliação Formativa acontece durante a execução das 
atividades. É uma forma de avaliação continuada, com o intuito 
de acompanhar a apropriação e construção do conhecimento 
por parte dos alunos e corrigir os desvios com as atividades em 
andamento.

A avaliação Somativa, por sua vez é aplicada para verifi car 
a aprendizagem em determinados momentos ou nos términos 
de módulos ou mesmo no fi nal do curso. Esta avaliação é 
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integralizadora, pois ocorre após a realização das atividades e 
apenas verifi ca se os processos de ensino e aprendizagem foram 
efi cazes.

2.2. Recursos de design
 
O Designer Instrucional (D.I.) de um curso desempenha 

um papel fundamental sendo a responsável pela conversão dos 
conteúdos do curso para a metodologia a distância. O principal 
objetivo do DI é potencializar a aprendizagem utilizando 
vários recursos virtuais e adequando as teorias educacionais na 
preparação do curso conforme os objetivos propostos em cada 
disciplina.

O DI deve propor para o curso, independente da área em 
que ele será ofertado, estratégias em que os alunos participantes 
possam construir seus conhecimentos por meio da ação/
interação, buscas, investigações, discussões e refl exões, sendo 
construtores dos próprios saberes. O material didático proposto 
deve induzir o aluno a participar, a pensar, a ser desafi ado a 
partir de situações-problema, incentivando a pesquisa, a 
colaboração entre os participantes e a troca de experiências que 
podem ter por meio de fóruns e outras ferramentas sugeridas no 
ambiente virtual em que o curso será proposto. 

Para Gardner (1993), a Teoria das Inteligências Múltiplas, 
trouxe profundas e defi nitivas transformações para a 
educação. Segundo essa teoria, cada indivíduo possui diversas 
inteligências (linguística, musical, lógico-matemática, espacial, 
etc.).  Pensando nisso, as atividades propostas no mapa de 
atividades de um curso também devem contemplar estímulos 
para todos os tipos de alunos que possam se matricular sem que 
haja riscos de desperdiçar potenciais durante os processos de 
aprendizagem.

O mapa de atividades de um curso deve ter uma cronologia 
conceitual e prática bem coerente, de forma que o aluno possa 
acompanhar o curso a distância, sem se “perder”, ao sair do 
computador para retornar um ou dois dias depois.

Na discussão sobre o mapa de atividades com o cliente, 
também deve ser apresentada uma matriz de DI, explicando 
detalhadamente cada módulo do curso, considerando, a partir 

dos objetivos propostos em cada módulo, o funcionamento, 
metodologia, avaliação, função do aluno, do tutor, do professor.

Para demonstrar melhor a estrutura de algumas atividades 
propostas na matriz de DI, são criados storyboards para alguns 
módulos para que o cliente possa visualizar e acompanhar o 
funcionamento do mesmo proposto pelo DI a partir dos conteúdos 
que enviou. Esta última etapa é de extrema importância para 
ajustes e pré-teste dos módulos ofertados antes de liberá-los aos 
alunos matriculados em um curso a distância.  

2.3. Diferenciais e riscos

A fase de desenvolvimento de um curso parte das 
necessidades básicas aplicadas em encontros presenciais 
entre a equipe multidisciplinar, o designer instrucional e 
principalmente o cliente, sendo este último o maior interessado 
em transformar um curso presencial no formato a distância. 
Durante o processo de execução de um curso deve haver várias 
reuniões e análises com os conteudistas de cada disicplina, 
para que o DI possa esboçar estratégias, dicas e ferramentas a 
partir das necessidades básicas a serem trabalhadas, garantindo 
a qualidade e o aprendizado do aluno que em breve terá esta 
disciplina a distância. Após execução do mapa de atividades, 
da matriz de DI e do Storyboard apresentado a equipe de 
coordenadores e ao professor responsável pelos conteúdos, 
deve haver alguns ajustes para que o curso possa ser oferecido, 
considerando seus riscos e destacando seus diferenciais para 
que o setor de marketing possa dar inicio aos veículos de 
comunicação para divulgação do curso. 

Considerações fi nais

A partir deste estudo sobre o papel, função e importância 
do profi ssional designer instrucional, foi possível entender 
os detalhes de cada etapa necessária para montagem de um 
curso virtual e desta forma confi rmar que um curso a distância 
não é formado apenas de conteúdo, professor e alunos, mas 
demanda um estudo detalhado com previsões de perfi s de 
alunos, interatividade, escolha de mídias para cada fase do 
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curso, garantia de funcionamento do AVA e sobretudo o desafi o 
de proporcionar aos alunos participantes, a garantia do ensino-
aprendizagem com qualidade.

Quanto às referências ao uso de internet em projetos 
educacionais, imagina-se imediatamente novas oportunidades 
tecnológicas de informação e comunicação. Entretanto após 
a construção deste artigo, foi possível ressaltar que sem um 
profi ssional especializado como o Designer Instrucional, a 
oferta de um curso virtual pode fi car comprometida ou com 
inúmeras lacunas, uma vez que cada curso oferecido apresenta 
alguns riscos que devem ser previstos antes que o curso seja 
divulgado como exemplo a recepção de alunos com certas 
defi ciências físicas ou mentais ou alunos que não tenham acesso 
livre a internet dentro de sua casa. 

  Havendo um número considerável de desistências 
ao longo do curso, o Designer Instrucional não pode sentir-se 
totalmente culpado, pois há uma série de fatores envolvidos 
(emocionais, pessoais, físicos e fi nanceiros) que são 
incontroláveis para o DI, porém a garantia de propor ao aluno 
um certo grau de disciplina, organização, treinamento, controle, 
cumprimento de regras e cronograma torna-se um desafi o do DI 
para o sucesso de um curso virtual. 
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Resumo

O equívoco é o que instiga a trama e promove o riso na peça 
Arlequim de Carnaval, de Ronaldo Correia de Brito e Assis 
Lima, texto que atualiza personagens da tradição popular de 
origem europeia misturando-as a elementos da cultura popular 
brasileira, com o objetivo de problematizar valores sociais. O 
humor e a carnavalização a serviço da refl exão sobre a condição 
humana, bem como a valorização da tradição de cultura popular 
são ingredientes que compõem a comédia e serão abordados 
pelo interesse que apresentam para a educação do gosto do leitor 
juvenil. A obra, dada a ler a leitores escolares como atividade 
que integra uma prática leitora mobilizada pela escola, coloca-
se aqui como base da discussão que se pretende fazer sobre 
a escolha de títulos e os propósitos que permeiam a leitura 
literária escolar, observando-se os elementos constitutivos da 
peça em questão. A abordagem, parte do projeto de pesquisa 
“Leitura literária e formação de leitores na escolarização 
básica”, pretende contemplar implicações próprias do gênero 
literatura juvenil e sua relação com o público leitor escolar, o 
que passa pela compreensão da leitura literária como promoção 
da experiência estética e formação do sujeito leitor. A prática 
é abordada, ainda, da perspectiva de leitura escolar como ação 
de inclusão.

Palavras-chave

Literatura; teatro; cultura popular; leitor escolar; inclusão 
literária.

Resumen

El concepto erróneo es que instiga a la trama y promueve la 
risa por parte de Arlequín de Carnaval de Ronaldo Correia de Brito 
y Assis Lima, texto que actualiza los caracteres de la tradición 
popular de origen europeo, mezclándolos con elementos de la 
cultura popular brasileña, con el objetivo el cuestionamiento 
de los valores sociales. El humor y la carnavalización del servicio 
de la refl exión sobre la condición humana, y la apreciación de la 
tradición de la cultura popular son los ingredientes de la comedia 
y será cubierto por el interés que presentan para la educación del 
gusto del lector de la juventud. El trabajo, teniendo en cuenta a los 
lectores leer la escuela como una actividad que integra un lector 
de la práctica movilizado por la escuela, se encuentra aquí como 
una base para la discusión que desea hacer acerca de la elección de 
los títulos y los propósitos que impregnan la lectura literaria en la 
escuela, observando elementos del libro en cuestión. El enfoque, 
que forma parte del proyecto de investigación “La lectura literaria 
y la formación de lectores en la educación básica”, tiene por 
objeto abordar el género implicaciones propias del género juvenil  
y su relación con el lector, que depende de la comprensión de la 
lectura literaria como la promoción de la experiencia estética y la 
formación del lector. La práctica está cubierto, incluso desde el 
punto de vista de lectura en la escuela como un acto de inclusión.

Palabras clave

Literatura: teatro; cultura popular; lector académico; 
inclusión literaria.
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É no mundo  possível da fi cção que o homem se encontra realmente 
livre para pensar, confi gurar alternativas, deixar agir a fantasia. Na 

literatura que, liberto do agir prático e da  necessidade, o sujeito 
viaja por outro mundo possível.
Bartolomeu Campos de Queirós

 
 Não há dúvidas de que nos últimos anos inúmeros 

projetos e programas de promoção do livro e da leitura literária 
têm sido implementados no Brasil, oriundos de instâncias 
públicas e privadas; igualmente não são raros os trabalhos 
apresentados em eventos científi cos que problematizam o ato 
de ler, com vistas à pesquisa sobre a formação de leitores. A 
produção editorial direcionada ao público infantil e juvenil e o 
mercado voltado para o gênero se mantêm em franca expansão, 
assim como as feiras de livros, que se espalham cada vez 
mais no país, registram uma frequência bastante satisfatória, 
o que aponta para o crescimento da leitura no Brasil. 
Contraditoriamente, pesquisas e avaliações têm revelado que 
a competência leitora dos jovens brasileiros está muitíssimo 
abaixo da esperada. 

 Diante dessa incoerência, muitos questionamentos 
poderiam ser colocados, visando compreender, e 
consequentemente sobre elas atuar, as causas de tal contradição. 
Sabe-se que um dos elementos determinantes para ampliar a 
competência leitora do jovem é a mediação, e desse processo, 
evidentemente, a escola não pode se esquivar. Assim, as 
premissas que sustentam o projeto de pesquisa Leitura literária 
e formação de leitores na escolarização básica, que alimenta 
esta exposição de ideias, são a da leitura como direito de 
qualquer cidadão, especialmente da criança e do jovem escolar, 
e, como consequência da primeira, a da escola como espaço 
privilegiado da prática leitora, malgrado as contradições que 
disso possam advir. A citação que segue – parte do Manifesto 
por um Brasil literário, documento que lançou o movimento de 
mesmo nome em 2009 – pode sintetizar a justifi cativa para a 
promoção do acesso da criança e do jovem à literatura:

Liberdade, espontaneidade, afetividade e fantasia são 
elementos que fundam a infância. Tais substâncias 

são também pertinentes à construção literária. Daí, a 
literatura ser próxima da criança. Possibilitar aos mais 
jovens acesso ao texto literário é garantir a presença de 
tais elementos – que inauguram a vida – como essenciais 
para o seu crescimento. Nesse sentido é indispensável 
a presença da literatura em todos os espaços por onde 
circula a infância (QUEIRÓS, 2012).

 A escola certamente é um desses espaços, e se 
considerarmos que é somente nela, seja na sala de aula ou na 
biblioteca escolar, que milhares de crianças e jovens brasileiros 
têm acesso ao livro, não há como não defender a presença 
efetiva da literatura nessa instituição, a despeito da delicada 
relação entre os discursos pedagógico e literário. Entre as 
implicações que permeiam as atividades de leitura na escola, ou 
são por ela mobilizadas, ressaltam-se a idealização e condução 
da prática leitora, que passam, evidentemente, pela indicação 
de gêneros e títulos, e pelas propostas de abordagem dessas 
obras, se se trata de uma prática promovida pelo professor de 
língua portuguesa em sala de aula. Nesse sentido, o professor 
é tomado, aqui, na sua função essencial, o de mediador, que 
mesmo atuando com um grupo de alunos pode estabelecer uma 
relação personalizada, pode construir “pontes para universos 
culturais mais amplos”, segundo palavras da pesquisadora 
francesa Petit (2008, p.174).

 Como o foco da investigação da referida pesquisa é 
a leitura literária escolar, a pergunta principal interroga como 
a literatura pode ser mobilizada na sala de aula de forma a 
que crianças e jovens vivenciem a prática de ler como uma 
experiência estética determinante de sua constituição como 
sujeitos sociais. O objetivo é, pois, contribuir para a formação 
efetiva de leitores de literatura, atendendo ao seu direito à leitura 
e à fantasia pela via literária. É tentar responder em que medida 
o exercício de ler as obras indicadas, portanto “obrigatórias” 
e conforme orientação de uma abordagem prevista (o que não 
quer dizer fechada), pode iluminar a leitura dos livros que eles 
têm, paralelamente, a liberdade de escolher, o que nos leva aos 
best-sellers povoados por vampiros, bruxos e entes fantásticos 
de toda natureza e performance. Essas personagens na verdade 
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não são novidade no gênero, mas há, hoje, fortes aliados em 
sua divulgação e promoção, como a propaganda e os sedutores 
recursos de exposição agenciados pelas editoras e megalivrarias, 
a produção cinematográfi ca, que tem transformado espectadores 
da sétima arte em leitores vorazes. Cabe ressaltar, igualmente, 
que o caminho inverso – o livro motivar a busca pelo fi lme – não 
se inviabiliza, o que leva a literatura e o cinema a reafi rmarem 
sua parceria, constituindo-se como linguagens-vereda de mão-
dupla na formação do leitor-espectador.

Para o recorte que aqui se apresenta, o interesse restringe-se e a 
pergunta que mobiliza as ideias é: por que dar a ler, a alunos de sétimo 
ano de uma escola pública no Estado de Goiás, a peça Arlequim de 
Carnaval? Dela, desdobram-se outras: se se trata de uma comédia, 
o que o riso teria a ver com a escola? Partindo dessa pergunta 
reitero a homenagem a Bartolomeu Campos de Queirós, com 
quem busco dialogar desde a epígrafe, citando uma consideração 
feita em mesa de um Cole de alguns anos atrás: a escola trata é 
da verdade, enquanto a literatura é mentira. E eu acrescentaria à 
ponderação do escritor mineiro mais uma implicação: por que 
a escola, tão focada na coerência, proporia uma peça com uma 
trama que se constrói fundada no equívoco? Além disso, o leitor 
adolescente, imerso em seu mundo próprio e declaradamente 
ocupado com as novas tecnologias mediadoras da informação e os 
atraentes jogos eletrônicos, poderia se interessar pela leitura de um 
livro cuja história se passa em um universo muito diferente do seu, 
cujas cenas trazem elementos estranhos a sua tradição cultural? 
São muitas as perguntas mas apenas a citação de Petit bastaria 
para justifi car a escolha da peça: a leitura de Arlequim de Carnaval 
pode levar meus alunos ao conhecimento do trio Arlequim, Pierrô 
e Colombina, originalmente integrantes da commedia dell’arte 
italiana transformados em tipos carnavalescos, ao encontro de 
personagens do Bumba meu boi, espetáculo popular do Nordeste 
brasileiro, e também ao contato com divindades e elementos 
religiosos afro-brasileiros. Desse encontro, resulta a percepção de 
universos diferentes ao do imaginário em que assentam as raízes 
culturais goianas. Essa justifi cativa coloca-se, então, como batuta 
a reger os movimentos desta refl exão: a leitura literária para o 
acesso do leitor a diferentes culturas e para, consequentemente, a 
ampliação de sua percepção do mundo. 

 Na tradição europeia, Pierrô, Arlequim e Colombina são 
as mais conhecidas personagens da comédia popular italiana, 
gênero teatral com tipos regionais e textos improvisados, cuja 
origem remonta à Itália do século XVI. Apresentadas nas ruas 
e praças italianas, as histórias encenadas ironizavam a vida e os 
costumes dos poderosos de então, o que faz dessa forma teatral 
uma sátira social, em que os conhecidos protagonistas encarnam 
serviçais envolvidos em uma trama amorosa. Nesse aspecto da 
peça em estudo, já se aponta um interesse: o protagonismo de 
sujeitos pertencentes a grupos sociais menos privilegiados na 
sociedade, uma vez que representam pessoas comuns – o jovem 
fantasiado de Pierrô é um gari, que no Carnaval sai como porta-
estandarte; a jovem Colombina é uma vendedora de fl ores, 
travestida de rainha de um bloco de Maracatu. 

 Esse travestimento, que pode ser entendido como 
inversão de papéis, aponta o caráter denunciador próprio do 
Carnaval, daí a apropriação que se faz, nessa festa popular, dos 
tipos e princípios da antiga comédia. Segundo Burke (1989, p. 
207), nos festejos carnavalescos os italianos sempre gostaram 
de se fantasiar como personagens da commedia dell’arte. E 
essa prática se difundiu com o uso de fantasias completas ou 
apenas uma máscara cobrindo a face e exagerando um traço, 
a exemplo do nariz ridiculamente aumentado; assim como 
homens e mulheres inverterem as vestimentas; ou ainda os 
foliões se trajarem de padre, diabo, bobo, animais selvagens. 
Na peça dos autores pernambucanos, temos a presença do urso 
–  personagem de troça do Carnaval recifense, conforme o 
Glossário do livro –, que aparece como La Ursa, uma vez que 
é Catirina quem veste a fantasia, e há também a presença do 
personagem Italiano, que fi gura como condutor do “animal”, 
numa clara referência à origem da fantasia.

Os valores e comportamentos convencionais, tal como 
a visão maniqueísta do mundo, que durante tanto tempo 
foram transmitidos pelas narrativas tradicionais, são aspectos 
insistentemente questionados pela moderna literatura infantil e 
juvenil. Para efetivar essa crítica aos padrões estabelecidos, um 
dos recursos estilísticos mais utilizados pelos autores é a inversão, 
recurso que, como instrumento de denúncia, não foi descoberto 
pela modernidade; remonta à cultura popular da Idade Média e 
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do Renascimento, conforme atesta Bakhtin (1987), ao analisar a 
concepção estética do escritor renascentista François Rabelais. 
Por acreditar que a principal qualidade da obra desse autor é 
estar profundamente ligada às fontes populares, na introdução ao 
referido estudo, Bakhtin ocupa-se da cultura popular dessas duas 
épocas, com o intuito de defi nir suas características originais e 
consequentemente decifrar as imagens rabelaisianas.

Uma das características dessa cultura é o riso e suas 
formas manifestadas por meio de ritos, espetáculos, festas, 
obras cômicas orais e escritas. Todas estas manifestações 
organizadas à maneira cômica, ou seja, conforme o princípio 
do riso, retratam uma concepção do mundo, do homem e das 
relações humanas totalmente diferente das convenções da época, 
estabelecidas pela Igreja e pelo Estado. Tal concepção não só 
difere da convencionada ofi cialmente, mas também a inverte. 
A subversão das verdades e dos valores do mundo ofi cial, cujo 
objetivo era denunciar e contestar a ordem vigente, foi chamada 
por Bakhtin de carnavalização, processo pautado sobretudo 
numa das manifestações da cultura cômica popular – os festejos 
carnavalescos que, como todas as festas da época, tinham um 
sentindo muito mais profundo que o do mero divertimento; 
exprimiam, na verdade, uma concepção do mundo. Assim é que 
o Carnaval, ao contrário da festa ofi cial, “era o triunfo da espécie 
de liberação temporária da verdade dominante e do regime 
vigente, de abolição provisória de todas as relações hierárquicas, 
privilégios, regras e tabus” (BAKHTIN, 1987, p. 8). 

À parte o princípio da inversão, que justifi caria a leitura da 
peça no ambiente escolar com o propósito de formação crítica 
dos alunos, merece realce a difusão da cultura popular, mediante 
a contextualização das personagens de Arlequim de Carnaval. 
Conforme a rubrica que abre a cena 1, o ato se inicia com a 
algazarra do sábado de zé-pereira, informação que conduz o 
leitor ao universo da cultura popular nordestina. Ritmo musical 
executado por zabumbas, o zé-pereira é uma brincadeira de 
origem portuguesa, que se tornou característica do Carnaval 
pernambucano. Já nessa cena, vemos personagens que encarnam 
o Arlequim e o Capitão, ambos integrantes do Bumba meu boi, 
conhecido espetáculo popular do Nordeste (em outros estados 
recebe diferentes designações, assim como suas personagens), 

espécie de auto que mistura teatro, dança, música, representado 
em geral na Festa de Reis – evento religioso que marca o início 
do Carnaval–, cujas personagens se dividem em humanas, 
animais e fantásticas. Ressaltem-se o Arlequim – ajudante de 
ordens ou menino de recados, conhecido também por Mateus 
ou Palhaço – e sua companheira Catirina. As cenas destinadas 
ao diálogo do casal são muito engraçadas em decorrência do 
gênio temperamental de Catirina, que parece ser a única a quem 
Arlequim teme, mais pela surra que ela lhe dá com a vassoura, 
o que confi gura o casal como o oposto ao padrão ingênuo e 
romântico encarnado por Pierrô e Colombina.  

O Arlequim atualizado por Correia de Brito e Assis Lima 
é na realidade um bon- vivant, que atua como uma espécie 
de Cupido solicitado a realizar a aproximação de dois jovens 
enamorados fantasiados de Pierrô e Colombina, o que fará com 
certo êxito, mas não sem antes provocar uma confusão, que 
tem raízes num equívoco linguístico: o jogo de sentidos com 
palavras homófonas paço/passo. Arlequim diz para Colombina 
que Pierrô é rei do passo (vocábulo usado no sentido de passista 
de frevo), ao que ela entende paço (dono do Palácio Real). 
O mesmo tipo de equívoco ocorre a respeito de Colombina, 
referida por Arlequim como rainha – mas não revela que se 
trata de rainha do Maracatu, bloco de carnaval que revive a 
prática festiva própria de associações de negros, a coroação de 
reis e rainhas do tempo da escravatura –, o que leva o jovem 
Pierrô a sofrer, julgando ser impossível a concretização de seu 
amor, já que ele é um pobretão. 

A personagem travestida de Arlequim é rotulada por todos 
com quem convive como um “tratante”, aquele que além de não 
cumprir o prometido, engana o outro para divertir a si mesmo 
e à plateia. O princípio ridente, destronador e renovador, 
característico da visão carnavalesca do mundo, na concepção de 
Bakhtin (1987), manifesta-se de forma evidente na personagem 
em questão. É, ele, por isso mesmo, o fi o condutor da trama, 
aquele que está presente em todas as cenas, interlocutor de 
todas as outras personagens, como o Capitão – o fundador do 
Cavalo-Marinho, ou seja, o comandante do Bumba meu Boi, 
a quem Arlequim serve como ajudante, subalterno, mas não 
se submete; o Diabo, a quem todos temem, e ao qual, mesmo 
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assim, Arlequim ridiculariza, tal como faz com Catirina. Não 
sem razão, a palavra Arlequim adquiriu o sentido fi gurado, por 
derivação, de “pessoa volúvel e/ou irresponsável, que muda de 
opinião com frequência” (HOUAISS, 2012).

Além dos protagonistas, outras personagens povoam 
as cenas, e apesar de meus alunos e tantos outros possíveis 
leitores inseridos em diferentes partes do Brasil não serem 
familiarizados com os tipos presentes na peça – não é gratuita 
a preocupação dos autores em trazer um glossário ao fi m para 
apresentá-los –, não se pode esquecer que a criação literária 
opera com a subjetividade e que as questões humanas, malgrado 
as diferenças culturais, sociais e históricas, não diferem tanto a 
ponto de ser incompreensíveis. Se assim não fosse, a literatura 
e outras expressões da arte fi cariam perdidas no tempo e 
circunscritas a espaços predeterminados, ou seja, muito da 
produção cultural não faria sentido para nós. 

Se a justifi cativa para a indicação da leitura da peça encontra 
plausibilidade no poder que ela tem de alargar os horizontes dos 
leitores pela riqueza de elementos que retoma da cultura de tradição 
popular – acrescentem-se as inúmeras letras de canções que 
compõem as cenas, e nelas as incontáveis referências a elementos 
afro-brasileiros, como divindades religiosas, folguedos, danças, 
instrumentos musicais –, a proposta de leitura se legitima pela 
força desestabilizadora dos padrões, e consequentemente pelo 
poder de afi ar a percepção crítica do leitor. E aqui é necessário 
retomar a questão da “aparente incoerência” da inserção de um 
texto de princípio carnavalizador numa prática a ser desenvolvida 
no âmbito do discurso pedagógico: é preciso ser exigente para rir. 
Mais que uma comédia de amor, como se apresenta, Arlequim 
de carnaval põe em cena questões muito mais complexas que o 
simples equívoco das personagens enamoradas ou da esperteza 
do Mateus na relação com todas as outras fi guras que compõem 
a trama. 

Dessa perspectiva e para além do texto da peça, não se 
pode esquecer a ilustração do livro, que corrobora as cenas 
carnavalescas ao iluminá-las com cores quentes e enriquece 
a obra com a associação entre a delicadeza dos traços e a 
abundância de detalhes, a exemplo da variedade de matizes na 
estamparia que veste não somente as personagens mas também 

os objetos de cena. Essa profusão de cores e detalhes resultante 
de um projeto gráfi co nem um pouco parciomonioso arrasta o 
leitor para dentro das páginas do livro, consequentemente para 
a festa em companhia de Arlequim.

Abro com Bartolomeu Campos de Queirós e encerro com 
ele: “Se é um projeto literário é também uma ação política por 
sonhar um País mais digno” (QUEIRÓS, 2012). A escola não 
pode se furtar, pois, a atuar como mediadora de práticas de leitura 
que possibilitem aos alunos a experiência estética via literatura. 
Nesse sentido, à parte os modismos, podemos falar em “inclusão 
literária”, visando não somente a ampliação da competência 
leitora de mais crianças e jovens brasileiros, mas também o 
direito de elas desfrutarem de bens culturais como a literatura.
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INTER-RELAÇÕES ENTRE DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM DE LEITURA E ESCRITA
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Resumo

Nos últimos anos , estudiosos têm compreendido a leitura 
e a escrita com base em uma visão integradora. Assim, essas 
habilidades são vistas como parte de processos inter-relacionados, 
não congruentes com análises que os concebem de forma 
independente. A leitura é uma atividade que constitui, ao mesmo 
tempo, forma de instrução e instrumento para o manejo de outras 
fases do currículo. Assim, naturalmente, a efi ciência na leitura se 
relaciona de forma estreita com o êxito escolar. A linguagem oral, a 
leitura e a escrita são consideradas instrumentais para a vida social 
e acadêmica, consistindo no cerne da maior parte das pesquisas em 
difi culdades de aprendizagem. A identifi cação dessas diferentes 
difi culdades tem ocorrido tardiamente, após vários fracassos, o que 
pode provocar desvios no comportamento da criança. Diversos 
modelos teóricos têm buscado determinar os fatores que poderiam 
estar subjacentes a tais difi culdades. No entanto, os profi ssionais 
que atendem as crianças com queixa escolar a compreendem 
como um problema da criança oriunda de camadas sociais 
desfavorecidas e de sua família, passível de ser analisado e tratado 
fora do contexto da instituição escolar, na qual o fracasso escolar 
é produzido. Embora os profi ssionais apontem a participação da 
escola na produção das difi culdades escolares das crianças, o foco 
da intervenção dos problemas apresentados frequentemente é o 
atendimento individualizado das crianças e dos seus familiares.

Palavras-chave
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Abstract

In recent years there is a tendency of researchers to an 
integrative view of reading and writing, understood as 
interrelated processes. Thus, these skills are seen as part of 
interrelated processes, not congruent with analyzes that design 
them independently. Reading is an activity that is at the same 
time, form of instruction and instrument for the management 
of other phases of the curriculum. So naturally the effi ciency 
in reading is related closely with academic achievement. Oral 
language, reading and writing are considered instrumental to 
the social and academic life, consisting of the core of most 
research on learning disabilities. Identifying these different 
problems has occurred later, after several failures, which can 
cause deviations in the child’s behavior. Several theoretical 
models have tried to determine the factors that could underlie 
these diffi culties. The professionals who serve children with 
learning diffi culties understand the problem of children 
coming from disadvantaged social groups and his family, 
which can be treated out of context of the school in which 
school failure is produced. Although professionals point to the 
school’s participation in the production of children’s learning 
diffi culties, the focus of the intervention of the problems 
presented is often the individualized care of children and their 
families.
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Learning disabilities; reading; writing.
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Introdução

Com as contribuições da Psicologia Cognitiva, vários 
modelos explicativos sobre a aquisição e o desenvolvimento 
da leitura e escrita foram desenvolvidos, tomando por base 
a teoria do processamento humano da informação. Esses 
modelos pressupõem a existência de objetos reais que podem 
ser medidos e modelados. Quando aplicados ao letramento, 
essa perspectiva sugere que os processos de leitura e escrita são 
subdivididos em subprocessos, cada um deles com uma função 
diferente (IRWIN; DOYLE, 1992).

Nos últimos anos há uma tendência dos estudiosos a uma 
visão integradora da leitura e da escrita, entendidos como 
processos inter-relacionados, que não podem mais ser abordados 
separadamente (KOPKE FILHO, 2001; PUGH; PAWAN, 1991; 
SANTOS, 1997). A leitura é uma atividade que constitui, ao 
mesmo tempo, forma de instrução e instrumento para o manejo 
de outras fases do currículo. Assim, naturalmente a efi ciência 
na leitura se relaciona de forma estreita com o êxito escolar 
(ALLIENDE; CONDEMARÍN, 1987; CONDEMARÍN; 
MILICIC, 1994).

No mesmo sentido, Sisto (2001) julga que a linguagem 
oral, a leitura e a escrita são consideradas instrumentais para 
a vida social e acadêmica, consistindo no cerne da maior 
parte das pesquisas em difi culdades de aprendizagem. A 
identifi cação dessas diferentes difi culdades tem ocorrido 
tardiamente, após vários fracassos, o que pode provocar 
desvios no comportamento da criança. As difi culdades de 
aprendizagem podem estar inseridas em meio ao fracasso 
escolar porque a problemática de ambos é a mesma, 
resultando no diagnóstico do baixo desempenho escolar. 
No entanto, Jardim (2001) ressalta que as crianças com 
difi culdades de aprendizagem podem adquirir informações e 
desbloqueá-las, modifi cando todo seu potencial dinâmico de 
aprendizagem, ao receberem intervenções psicopedagógicas 
adequadas. Para tanto é necessário que tais difi culdades sejam 
identifi cadas, o mais precocemente possível, permitindo sua 
eventual superação.

Caracterização de difi culdades de aprendizagem

Para Sánchez (1998), as difi culdades de aprendizagem 
(DA) começaram a ser estudadas em 1800, quando houve 
descobertas sobre os transtornos de linguagem, afasia e lesão 
cerebral na base neuropsicológica como responsáveis pela 
perda da função da fala, afasia motriz, afasia receptiva, alexia, 
agrafi a e transtorno adquirido da leitura ou alexia originada por 
lesão cerebral, mantendo conservada a função da fala. A partir 
de 1930 começaram a ser debatidas propostas de instrumentos 
de avaliação adequados para os problemas descobertos.

Em 1963, esse tema se tornou o campo das difi culdades 
de aprendizagem e em 1965 se constituiu como uma divisão 
da Organização Internacional de Educação Especial. Samuel 
A. Kirk, considerado o pai da “teoria das difi culdades de 
aprendizagem”, propôs que as difi culdades na leitura eram 
restritas à aprendizagem acadêmica, portanto não médica, 
mas sim educativa e que os problemas de linguagem estavam 
relacionados aos problemas perceptivos. Mas esse modelo 
mostrou-se inefi caz para a instrução específi ca em leitura 
e escrita. Houve, então, a necessidade de se estudar as 
habilidades fonológicas, ou seja, a consciência fonológica, as 
conexões fonema-grafema, regras de segmentação fonológica 
e soletração.

Atualmente há evidências de que maus leitores têm 
desempenhos inferiores em memória de trabalho, consciência 
fonológica, discriminação de fonemas, velocidade e precisão de 
acesso léxico e apresentam frequentemente baixa velocidade de 
processamento cognitivo geral. Diversos modelos teóricos têm 
buscado determinar os fatores que poderiam estar subjacentes 
a tais difi culdades. Têm sido apontados problemas com a 
percepção da fala ou discriminação fonológica insufi ciente; 
no processamento sequencial de estímulos apresentados 
rapidamente ou com curtos intervalos; no processamento de 
informação sob alta demanda sobre a memória de trabalho e na 
memória de longo-prazo (CAPOVILLA; CAPOVILLA, 2001).

Sob essa perspectiva, o campo das difi culdades de 
aprendizagem vem agrupando efetivamente uma variedade 
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desorganizada de conceitos, critérios, teorias, modelos e 
hipóteses, por ser um fenômeno complexo. Ao longo dos 
anos tem sido concebido que as difi culdades de aprendizagem 
englobam difi culdades acadêmicas e não acadêmicas. As 
acadêmicas incluiriam as difi culdades de leitura, matemática, 
soletração e escrita e as não acadêmicas são referentes a 
problemas visomotores, de processamento fonológico, de 
linguagem, de memória e também de problemas perceptivos 
(FONSECA, 1995; SÁNCHEZ, 1998).

Uma das manifestações de conduta mais evidentes da 
existência de difi culdade de aprendizagem é o baixo rendimento. 
Os alunos que podem sofrer fracasso na aprendizagem 
apresentam uma das seguintes características: possuem 
atraso de um ou mais anos quando a idade é relacionada às 
áreas de leitura, escrita e matemática; pertencem a grupos 
com desvantagem econômica e cultural e têm a possibilidade 
de abandonarem a escola, seja por razões sociais, de saúde 
ou educacionais e percebem suas difi culdades em aprender 
(SÁNCHEZ, 1998).

Smith e Strick (2001) destacam as defi ciências que mais 
tendem a causar problemas acadêmicos, que são a percepção 
visual, o processamento da linguagem, as habilidades motoras 
fi nas e a capacidade de fi xar a atenção. Porém, defi nir uma 
criança com difi culdades de aprendizagem é muito complexo, 
pois envolve uma multiplicidade de conceitos, dados, 
construtos, modelos e hipóteses, além de questões ligadas à 
maneira de fazer o seu diagnóstico.

Especifi camente quanto à capacidade de fi xar a atenção, 
Oliveira (2001) argumenta que a palavra distúrbio tende à 
conotação de um problema de natureza neurológica. Assim, 
o professor não pode dar esse diagnóstico uma vez que, 
normalmente não tem o conhecimento necessário e nem 
pode realizar exames mais aprofundados. Segundo relatos 
mais comuns dos professores, algumas crianças perdem seus 
pertences, não gravam fatos importantes como datas, situações, 
títulos e deveres de casa. Na escrita, por exemplo, esquecem 
o que vai mais alto e mais baixo, nas diferentes letras. Outras 
crianças, às vezes, esquecem os sons das letras em um ditado 
ou leitura. Elas podem ter também outras difi culdades que 

interferem diretamente na memória tanto auditiva como visual, 
sem que haja uma causa orgânica.

Essas crianças podem apresentar uma difi culdade de atenção 
e concentração e possuir uma atenção tão fugaz que nem chegam 
a armazenar dados na memória. Algumas causas dessa falha na 
memória podem ser geradas por défi cit de atenção, decorrentes da 
hiperatividade e instabilidade associados. O termo hiperatividade 
tem sido usado por muitos profi ssionais da educação quando 
percebem que o aluno não permanece quieto sentado, é muito 
excitável e disruptivo em todo ambiente em que se encontra. 
Porém, esse não é um diagnóstico fácil de se realizar, pois o 
que o senso comum costuma chamar de hiperatividade pode 
signifi car, por exemplo, instabilidade psicomotora provocada 
por frustração, por ansiedade, por protesto, por fuga, entre outros 
elementos desencadeadores. O superdotado, por exemplo, possui 
uma instabilidade muito grande justamente por apresentar um 
entendimento muito mais rápido quando comparado com os 
outros alunos, podendo se sentir frustrado ao escutar a professora 
repetir, para os outros, o que para ele já é óbvio. Diferentemente, 
a instabilidade psicomotora se refere a um fraco controle que a 
criança possui de seu corpo e que não lhe permite canalizar sua 
energia. Há crianças que constantemente encontram-se gripadas, 
com febre, com nariz e ouvidos congestionados, tornando-as 
desatentas e distraídas (OLIVEIRA, 2001).

Sisto (2002) pondera que para compreender as razões 
que levam uma criança a executar uma tarefa cognitiva pior 
que a normal, é necessário ter uma ideia clara do que implica 
a resolução com êxito da tarefa e utilizar esse conhecimento 
para analisar onde residem os problemas para a criança com 
difi culdades de aprendizagem. Os tipos de difi culdades que 
interessam são aqueles que impedem o êxito educativo, pois 
essa identifi cação possibilita enfocar de uma maneira mais 
precisa a intervenção a ser proposta.

Pesquisas com difi culdades de aprendizagem de leitura e 
escrita

O aspecto evolutivo da aprendizagem da escrita foi relatado 
e empiricamente demonstrado, primeiramente por Ferreiro e 
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Teberosky (1979). Posteriormente, no Brasil, Maluf e Barrera 
(1997) estudaram a relação entre a aquisição da linguagem 
escrita e a consciência fonológica, a partir de uma perspectiva 
psicogenética. Os resultados obtidos em sua pesquisa, com 
pré-escolares, demonstraram a existência de uma infl uência 
mútua entre o desenvolvimento da consciência fonológica e 
a aquisição da linguagem escrita. Também exploraram essas 
relações os estudos de Capovilla e Capovilla (1997), Capovilla 
e Capovilla (2001), Guimarães (2003), entre outros autores.

Na mesma direção, França, Wolff, Moojen e Rotta (2004) 
estudaram os fatores não linguísticos que poderiam infl uenciar 
no desenvolvimento da linguagem. Verifi caram que o uso do 
bico/chupeta pode estar ligado a atrasos na aquisição fonológica 
e uma hipótese para que isso aconteça é a interferência do objeto 
na boca, atrapalhando a articulação dos fonemas. Chegaram 
à conclusão que a aquisição fonológica é um fator preditivo 
para o desenvolvimento da escrita, pois todos os resultados 
indicaram que a desorganização fonológica pode persistir 
ainda como uma desorganização da linguagem escrita. Assim, 
as crianças que apresentaram aquisição fonológica incompleta 
aos seis anos de idade demonstraram, de modo geral, tendência 
a certa continuidade de difi culdades no desenvolvimento da 
escrita, que foi avaliada por meio de ditado e produção textual.

Escoriza Nieto (1998) apresenta modelos distintos de 
explicação da escrita, que se fundamentam na diferença entre 
o desenvolvimento cognitivo como um processo natural 
(interno) ou como um processo infl uenciado pelo ambiente 
e intervenções educativas (externo). O primeiro modelo foi 
denominado ‘decir el conocimiento’ e considera a escrita 
como uma tarefa completamente natural que depende do 
desenvolvimento da competência linguística e das habilidades 
aprendidas por meio das experiências sociais rotineiras. O 
segundo modelo foi denominado ‘transformar el conocimiento’ 
e explica a escrita como uma tarefa de complexidade crescente, 
cuja execução requer processos cognitivos de ordem superior, 
sendo considerada como um processo contínuo de formulação 
e resolução de problemas.

Embora a habilidade de escrita seja considerada um 
processo contínuo que evolui com a idade, é preciso ter cautela 

ao avaliar suas difi culdades. Erros como inventar palavras e 
omitir, confundir, inverter algum som ou letra são relativamente 
comuns no início da fase de aprendizagem. Eles adquirem um 
sentido de difi culdade somente após uma experiência escolar 
prolongada (SISTO, 2001).

O erro é então considerado, dentro dessa perspectiva, 
algo inerente ao processo de construção, sendo uma etapa 
do processo de apropriação do sistema ortográfi co. Ele pode 
constituir-se como um indício do quanto a criança dominou o 
sistema ou como um sinal de algum tipo de difi culdade. Embora 
os erros façam parte do processo de aprendizagem, a aceitação 
indiscriminada deles, como um fator a ser superado pode levar 
ao encobrimento de um sinal de alerta para uma assistência 
diferenciada (ZORZI, 1998).

 A difi culdade de leitura pode resultar de um défi cit no 
desenvolvimento do reconhecimento e/ou compreensão dos 
textos escritos. Esse transtorno não deve ser necessariamente 
associado à defi ciência mental, à inadequada ou escassa 
escolarização, a um défi cit visual ou auditivo, ou mesmo a 
um problema neurológico. Somente se classifi ca como tal se 
é produzida uma alteração relevante do rendimento acadêmico 
ou da vida cotidiana. Esse transtorno é denominado como 
dislexia ou como transtorno do desenvolvimento da leitura e 
se manifesta por meio de uma leitura oral lenta, com omissões, 
distorções e substituições de palavras, com interrupções, 
correções, bloqueios (GARCÍA, 1998; STANOVICH, 1980).

Mas, segundo García (1998), um problema que surge quando 
são caracterizadas as difi culdades de aprendizagem em geral e as 
de aprendizagem da leitura em particular é sua diferenciação do 
simples atraso, cujos diagnósticos e tratamentos são distintos. 
Em geral, podem-se caracterizar os atrasos na leitura quando se 
dão difi culdades ou problemas, ou transtornos nas habilidades 
leitoras, causadas por défi cits intelectuais ou dotação intelectual 
superior, por défi cits motivacionais e, sobretudo, na motivação 
de aproveitamento, defi ciente ou inadequada escolarização, 
baixo nível social, econômico ou cultural, entre outros. 
Habitualmente, não se trata de um atraso específi co da leitura, 
mas de um atraso que afeta todas as áreas escolares. Ainda que 
coincida com as difi culdades de aprendizagem da leitura, em 
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que o núcleo do problema também está no reconhecimento das 
palavras por ambos os caminhos, pode-se dizer que as pessoas 
com atraso de leitura apresentam um desempenho muito similar 
ao das pessoas com leitura normal, mas lentifi cado.

As difi culdades de aprendizagem podem ser não só de 
leitura, como de escrita e matemática, porém, entre 60% e 80% 
dos casos, há problemas de leitura (LYON, 1995; WONG, 
1996). A alternativa é propor uma avaliação e intervenção 
precoce em consciência fonológica e em reconhecimento de 
palavras (STANOVICH; SIEGEL, 1994).

A revisão bibliográfi ca de Roazzi e Dowker (1989) teve 
como objetivo discutir sobre o nível e extensão da consciência 
fonológica possuída por crianças, como também a extensão 
e direção da relação causal entre consciência fonológica e 
habilidade de leitura. Com base na literatura consultada, os 
autores concluíram que, para melhor compreender a relação 
leitura e consciência fonológica, é necessário que ela não 
seja tratada como um construto unitário e organizado, mas 
como uma habilidade cognitiva geral, composta de uma 
combinação complexa de diferentes habilidades, cada uma 
com suas peculiaridades. Os autores concluíram também que 
a combinação de resultados de estudos longitudinais com os 
de várias intervenções, incluindo as propostas de treinamento, 
pode fornecer uma compreensão mais ampla do problema.

Capovilla (2002) abordou em uma pesquisa a hipótese de 
défi cit fonológico, segundo a qual o distúrbio no processamento 
fonológico é o principal aspecto nos casos de dislexia e 
descreveu as evidências genéticas, neurológicas e cognitivas 
que dão suporte à hipótese. Analisou, ainda, as evidências mais 
recentes sobre os tipos de dislexia do desenvolvimento, que 
apontam a dislexia morfêmica como um padrão de atraso na 
aquisição da linguagem escrita, enquanto a dislexia fonológica 
de fato possui características de um distúrbio.

As diferenças entre os bons leitores e os portadores de 
dislexia têm sido explicadas por problemas de decodifi cação, 
soletração, reconhecimento de palavras e por défi cits em fonética 
(AARON, 1989; KLESS DELANGE; LIMBOSCH, 1971). 
Nesse campo, a psicologia pode proporcionar esclarecimentos 
a respeito, desvelando os processos cognitivos como previsores 

do reconhecimento da palavra e da compreensão da leitura, 
que é o outro grande componente da leitura, com o uso de 
instrumentos de screening cognitivo (SÁNCHEZ, 2004).

Barrera e Maluf (2004) sugeriram que a utilização de 
linguagem não padrão pelos alunos pode difi cultar o processo de 
alfabetização, sobretudo quando não trabalhada adequadamente 
pelas professoras. É importante que haja uma efetiva difusão dos 
conhecimentos linguísticos e sociolinguísticos, por intermédio 
de formação de professores alfabetizadores.

Quando se confunde escrever, no sentido estrito, com 
escrever no sentido de compor um texto, os resultados 
pedagógicos costumam ser desastrosos. A confusão entre 
objetivos da escrita – aprender a escrever e escrever para 
aprender – compromete o êxito da alfabetização e prejudica o 
trabalho de professores e alunos. Essa confusão é danosa para 
os alunos, mas particularmente punitiva para alunos portadores 
de necessidades especiais e alunos com difi culdades específi cas 
da escrita – que não têm nada a ver com sua capacidade de 
compor textos (OLIVEIRA, 2005).

Encaminhamento das crianças com difi culdades de 
aprendizagem

A pesquisa de Rossini e Satos (2001) verifi cou dentre os 
casos atendidos num serviço especializado em distúrbios de 
aprendizagem, quais deles foram encaminhados indevidamente, 
ou seja, em quais casos não foram detectados problemas de 
ordem orgânica, como determinantes da difi culdade escolar. 
Foi utilizado como fonte de pesquisa documental o arquivo, 
com cópias dos prontuários de todas as crianças que foram 
atendidas no Ambulatório de Distúrbio de Aprendizagem do 
Hospital das Clínicas da Unicamp. O diagnóstico realizado 
pelos profi ssionais mostrou que, das 135 crianças atendidas, 
45,9% tinham em maior ou menor grau, limitação intelectual e/
ou presença de algum distúrbio neurológico que justifi cava as 
difi culdades escolares; 51,9% tiveram essa hipótese descartada 
e 2,2% tiveram diagnóstico indefi nido. Diante dos resultados, 
as autoras argumentam que, para muitos professores, tais como 
esses que encaminharam seus alunos para o ambulatório, 
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continua sendo mais fácil enviar a criança para profi ssionais 
que busquem uma causa orgânica que justifi que a difi culdade 
da criança, do que questionar e rever a sua prática pedagógica 
e assumir o compromisso político de propiciar a educação 
àqueles que mais necessitam dela.

As autoras ainda acrescentam que no contexto pedagógico 
brasileiro, a ideia de fracasso escolar no ensino básico 
encontra-se associada à escola pública. Dessa forma o fracasso 
é amplamente discutido como resultante de condições sociais 
e institucionais e mesmo havendo discussões prolongadas 
a respeito, poucas são as ações efetivas para a resolução do 
problema. Essa é uma questão não resolvida, pois vários são 
os aspectos relacionados ao fracasso escolar. Entre eles estão 
também fatores técnico-pedagógicos atinentes a condições da 
escola, despreparo do professor, entre muitos outros.

Também nessa direção, o trabalho de Cabral e Sawaya (2001) 
teve o objetivo de conhecer a atuação dos psicólogos diante das 
queixas escolares de crianças encaminhadas ao serviço público 
de saúde. Os resultados mostraram que esses profi ssionais 
compreendem a queixa escolar como um problema da criança 
pobre e de sua família, passível de ser analisado e tratado fora 
do contexto da instituição escolar, na qual o fracasso escolar 
é produzido. Embora os profi ssionais apontem a participação 
da escola na produção das difi culdades escolares das crianças, 
o foco da intervenção dos problemas apresentados ainda é o 
atendimento individualizado das crianças e dos seus familiares.

As autoras ponderam que, apesar dos avanços teórico-
metodológicos presentes nas novas compreensões das queixas 
escolares, eles ainda não se fazem sufi cientemente presentes 
na atuação desses profi ssionais. Acrescentam que os cursos 
de formação em psicologia continuam formando profi ssionais 
para atuar na solução dos problemas individuais e acreditar 
que o trabalho a ser feito não é transformar uma sociedade 
autoritária e excludente, mas integrar à sociedade que aí está os 
seus membros desgarrados, delinquentes e doentes, conforme 
a visão ideológica da classe dominante que pretende manter o 
poder, negando o saber às classes menos favorecidas.

Finalizando, vale mencionar a importância de que novas 
investigações continuem a ser realizadas como forma de 

proporcionar avanços na compreensão desse complexo 
fenômeno. Simultaneamente, a relevância da ampliação do 
foco na formação de professores para a discussão de formas 
alternativas de se lidar com essas questões mostra-se cada vez 
mais urgentes.
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Resumo

A pesquisa aqui apresentada, em andamento, vincula-se 
ao grupo de pesquisa ALLE - Alfabetização, Leitura e Escrita, 
da FE/Unicamp e tem como objetivo analisar as temáticas 
e as formas de abordagem presentes nos livros infantis 
da escritora brasileira contemporânea Ruth Rocha, a qual 
alcançou signifi cativa receptividade entre alunos e professores 
nas escolas, bem como grande sucesso de público. Pretende-
se interrogar confi gurações distintas que esta produção 
apresenta ao longo do tempo, quanto aos temas, formas de 
abordagem, linguagem e também com relação aos aspectos 
gráfi cos dos livros.  A pesquisa baseia-se nas contribuições 
da História Cultural em relação aos protocolos inseridos no 
texto na tentativa de controlar a leitura e nas representações 
de mundo sugeridas pelo mesmo. Considerando o professor 
como leitor privilegiado de livros para crianças e como sujeito 
que seleciona grande parte das obras lidas por elas, a referida 
pesquisa pretende problematizar essa produção de modo a 
colaborar no debate entre leitura-literatura-escola.

Palavras-Chave

Literatura infantil; literatura e educação; Ruth Rocha.

Abstract

The research presented here, in progress, associates to 
the group of research ALLE - Literacy, Reading and Writing, 
of the FE/Unicamp and has as objective to analyze thematic 
and the forms of approach in the children’s books of the 
Brazilian contemporary writer Ruth Rocha, which reached 
signifi cant receptivity between pupils and teachers in the 
schools, as well as great success of public. It is intended 
to interrogate distinct confi gurations that this production 
presents over time, about the subjects, ways to approach, 
language and also with respect to the graphical aspects of 
the books. The research is based on the contributions of 
Cultural History in relation to the inserted protocols in the 
text to control the reading and in the representations of world 
suggested by the text. Considering the teacher as privileged 
reader of books for children and as subject that selects great 
part of the literary works read for them, the related research 
intends to problem this production to collaborate to the 
discussion reading-literature-school.

Keywords

Children’s literature, literature and education, Ruth Rocha.
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1. Apresentação:

Neste texto pretendemos apontar algumas considerações e 
aspectos ligados à pesquisa, em andamento3, sobre a produção 
da autora brasileira Ruth Rocha.

O interesse pelo tema surgiu através da percepção, em 
minha atuação como professora e coordenadora pedagógica de 
uma escola pública municipal, da receptividade absolutamente 
positiva que a autora encontra entre professores e alunos e do 
destaque que alcançou em relação a outros autores brasileiros 
contemporâneos seus.

Ruth Rocha é uma autora paulistana nascida em 1931. 
Possui atualmente cerca de 150 livros publicados e é presença 
marcante nas escolas brasileiras, tanto através de compras por 
programas do governo como o PNBE como por iniciativas 
específi cas de indicação de professores e equipe técnica de 
secretarias municipais de educação.

Essa presença expressiva da autora nas escolas municipais 
e a receptividade tão positiva à sua obra mobilizaram nosso 
interesse por responder a algumas questões, como: Quais 
são as características gerais da produção desta autora? Quais 
são os temas que ela aborda em seus livros e como eles se 
apresentam nessa produção no decorrer desses 40 anos? 
Como se caracterizam o projeto editorial e gráfi co de seus 
livros? Que representações de Literatura Infantil essa obra 
sugere?

Para tentar compreender parte dessas questões, optamos 
por uma abordagem multidisciplinar, fundamentada em estudos 
da História Cultural, como os de CHARTIER (1990, 2001), nas 
contribuições do campo da linguagem apoiadas em BAKHTIN 
(2003) e da literatura infantil, como as de ARROYO (1968), 
LAJOLO (2006) e ZILBERMAN (2005, 2006).

A pesquisa toma como corpus de análise as obras de 
Literatura Infantil da escritora Ruth Rocha, desde o seu 
primeiro livro lançado em 1976 (Palavras, Muitas Palavras) 
até o mais recente, publicado em 2010 (As Férias de Miguel 
e Pedro), num total de cerca de 150 títulos. A fi m de delimitar 

nosso objeto, excluímos a princípio as obras de tradução, as 
que explicitamente se denominavam de paradidáticos ou de 
informação e também as que se tratavam de recontos e não de 
textos criados pela própria autora. 

Para determinar o total desta produção, primeiramente 
pesquisamos em sebos e livrarias virtuais e físicas e recorremos a 
levantamentos feitos por outros pesquisadores como OLIVEIRA 
(2003), MIGUEL (2006) e LAJOLO e ZILBERMAN (2006), 
procurando estabelecer as datas das primeiras edições de cada 
obra.

Em seguida, formamos o conjunto de obras para a análise, 
através de obras emprestadas em bibliotecas públicas e da 
universidade e da compra em livrarias e sebos.

Para realizar uma primeira interpretação dos dados, 
procedemos inicialmente à identifi cação, classifi cação e 
organização dessas obras, contemplando tanto aspectos 
discursivos (como gênero, linguagem e temáticas) quanto 
aspectos gráfi cos (como tipo de ilustração, número de páginas, 
tipo de caracteres, etc.). 

Em seguida, selecionamos algumas obras dentro do 
conjunto maior, que consideramos mais representativas de 
aspectos importantes da produção da autora.  Interrogamos os 
modos como elas se confi guram de formas mais distintas ou 
mais repetitivas ao longo do tempo e os elementos que revelam 
representações de Literatura Infantil, bem como de relações 
propostas com a escola e o professor.

2. Perspectivas teórico-metodológicas:

Para realizarmos nossa análise utilizamos conceitos 
desenvolvidos pelos estudos da História Cultural, principalmente 
os desenvolvidos por Chartier (1990, 2001) quanto aos 
‘protocolos de leitura’ e as “representações” sugeridas pelos 
textos. 

O conceito de “protocolo de leitura”, segundo Chartier, 
refere-se a dois conjuntos de dispositivos que pretendem 
assegurar determinada leitura de uma obra, “defi nir o que deve 

3 - Trata-se da dissertação de mestrado, intitulada (provisoriamente) como “A Obra de Ruth Rocha: temáticas, abordagens e formas de dizer”.
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ser uma correta relação com o texto e impor seu sentido” (2001, 
pag. 96). O primeiro deles refere-se ao texto propriamente: 
a escolha da linguagem, as repetições e explicações, as 
advertências e orientações ao leitor inseridas pelo autor no 
momento de escrita do texto.

Um segundo conjunto de procedimentos, não 
necessariamente coerente com o primeiro, representa as 
escolhas feitas pelos editores no processo de transformação do 
texto em livro ou impresso, ou seja, na fabricação do suporte 
através do qual o texto chegará aos leitores. Tais procedimentos 
incluem: divisões impostas ao texto, disposição do texto nas 
páginas, ilustrações, tipografi a e projeto gráfi co. 

Ambos os conjuntos de dispositivos são protocolos de 
leitura que revelam um leitor pressuposto por autor/editor e 
também a leitura pretendida, de forma consciente ou não, para 
determinada obra. “Orientado ou colocado numa armadilha, o 
leitor encontra-se, sempre, inscrito no texto...” (CHARTIER, 
1990, pag.123). 

Compreender o sentido de uma obra exige, nesta 
perspectiva, “considerar as relações estabelecidas entre três 
pólos: o texto, o objeto que lhe serve de suporte e a prática 
que dele se apodera” (CHARTIER, 1990, pag. 127). Ainda 
nas palavras de Chartier:

Por um lado, a leitura é prática criadora, atividade 
produtora de sentidos singulares, de signifi cações 
de modo nenhum redutíveis às intenções dos autores 
de textos ou dos fazedores de livros: ela é uma caça 
furtiva, no dizer de Michel de Certeau. Por outro 
lado, o leitor é, sempre, pensado pelo autor, pelo 
comentador e pelo editor como devendo fi car sujeito 
a um sentido único, a uma compreensão correta, a 
uma leitura autorizada. Abordar a leitura é, portanto, 
considerar, conjuntamente, a irredutível liberdade dos 
leitores e os condicionamentos que pretendem refreá-
la. (CHARTIER, 1990, pag. 123)

Outro conceito importante para nossa análise, desenvolvido 
por Chartier, é o de “representação”. Para Chartier, a apreensão 
do mundo social organiza-se através de classifi cações, divisões 

e delimitações produzidas e compartilhadas por grupos sociais. 
Estes “esquemas intelectuais incorporados criam fi guras graças 
às quais o presente pode adquirir sentido, o outro tornar-
se inteligível e o espaço ser decifrado” (CHARTIER, 1990, 
pag. 17). Essas representações do mundo social, diz Chartier, 
embora aspirem à universalidade, são sempre determinadas 
pelos interesses dos grupos que as forjam, daí a necessidade 
de se relacionar os discursos proferidos à posição de quem os 
utiliza.

Sob tal perspectiva, empreendemos uma análise que 
interroga a materialidade gráfi ca e discursiva das obras de 
Ruth Rocha, pela qual se dá o encontro entre texto e leitor, 
considerando que os sentidos a elas atribuídos dependem das 
formas e das circunstâncias por meio das quais os textos são 
recebidos e apropriados pelos seus leitores, das habilidades, 
competências e das práticas de leitura compartilhadas por 
eles, de acordo com a comunidade de leitores em que estão 
inseridos e ainda, das tentativas de persuasão e determinação 
de sentido estabelecidas por autor e produtores do livro, de 
acordo com seu modo de construir a realidade e pré supor o 
leitor. 

3. Um encontro entre literatura e escola:

LAJOLO e ZILBERMAN (2006) destacam que uma das 
características mais peculiares da Literatura Infantil não está 
ligada aos elementos internos da obra e sim à especifi cidade 
dos meios de circulação que a caracterizam:

A literatura infantil, orientada de antemão a um 
consumo muito específi co e que se dá sob a chancela de 
instituições sociais como a escola, cria problemas sérios 
para o teórico e o historiador que dela se aproximam 
munidos dos instrumentos consagrados pela teoria e 
pela história literárias. (...) vale notar que ela talvez se 
defi na pela natureza peculiar de sua circulação e não 
por determinados procedimentos internos e estruturais 
alojados nas obras ditas para crianças. (LAJOLO e 
ZILBERMAN, 2006, pag. 13)
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Nesta direção, a Literatura Infantil pode ser considerada 
uma produção direcionada especifi camente para um consumo 
que se realiza através da escola e dos adultos que compram 
livros para serem lidos para ou pelas crianças. Temos então 
uma produção confi gurada diretamente por aquilo que se supõe 
interessar aos educadores adultos e não propriamente ao seu 
destinatário – a criança. E uma circulação que em geral se 
realiza em um contexto bastante característico, que é a escola. 

Porém, se no que diz respeito à circulação, a literatura 
infantil se caracteriza pela sua vinculação com a escola, por 
outro lado, “à medida que os livros para crianças foram se 
multiplicando, eles passaram a ostentar certas feições que, pela 
frequência com que se fazem presentes, parecem desenhar uma 
segunda natureza da obra infantil” (LAJOLO e ZILBERMAN, 
2006, pag. 13). 

As pesquisadoras citam como exemplo a presença da 
ilustração, à qual podemos somar outras características também 
inevitavelmente presentes, como é o caso dos textos curtos, a 
diluição do texto em letras grandes e espaçadas, o reduzido 
número de páginas, o apelo visual através de cores, etc. 

Com características como estas, a Literatura Infantil 
brasileira foi se consolidando como um produto cultural e 
de consumo na realidade brasileira, e garantiu seu espaço 
no cotidiano infantil. Atualmente, diversas pesquisas vêm 
apontando a importância da Literatura Infantil no mercado 
editorial brasileiro e muitas outras tomam esta produção como 
objeto de estudo propriamente, atestando sua importância e 
evidência no contexto social atual. Podemos citar, por exemplo, 
os trabalhos desenvolvidos pelo nosso grupo de pesquisa - o 
ALLE - (BOLFER, 2003; MELO, 2004; MAZIERO, 2006; 
FERREIRA a, 2010; FERREIRA b 2010; 2011; entre outros) 
voltados para a produção, circulação e recepção da literatura 
como uso estético da linguagem, criada e fruída para atender 
diferentes necessidades e desejos de comunidades de leitores, 
também diferentes, ao longo do tempo.

Dados recentemente publicados em diferentes instâncias 
também demonstram que a literatura para crianças tem se 

tornado parte do cotidiano tanto da infância como dos leitores 
adultos, que apreciam o gênero.

Segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, por 
exemplo, 31% dos brasileiros considerados leitores apontam 
a literatura infantil, entre outros, como o gênero mais lido 
por eles, fi cando este segmento em 4º lugar na preferência 
dos leitores. Outro levantamento, a Pesquisa de Produção e 
Vendas do Setor Editorial Brasileiro, recentemente realizada 
pela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) 
mostra que entre 2007 e 2008, os livros infantis estiveram, 
respectivamente, na 5ª e 4ª posição dos títulos mais produzidos 
pelas editoras. O número de exemplares disponibilizados para 
o mercado corresponde a quase 10% da produção total das 
editoras brasileiras no período.

O Levantamento Anual do Segmento de Livrarias, 
realizado pela Associação Nacional de Livrarias (ANL) reforça 
essa indicação de crescimento do setor. A pesquisa aponta o 
segmento de Literatura Infantil como o setor que mais cresceu 
em vendas em 2010. Revela ainda que, em termos de produção, 
entre 2008 e 2009, o número de livros infantis lançados no 
Brasil ultrapassou a marca de 26 milhões de unidades4. 

É nesse contexto de expansão e afi rmação no mercado que 
a obra da escritora Ruth Rocha se destaca. 

4. A literatura infantil de Ruth Rocha:

Ruth publicou seus primeiros textos na revista Cláudia, em 
uma coluna destinada a refl exões sobre alfabetização e práticas 
escolares.  Um desses artigos, que versava sobre atividades de 
preparação para a alfabetização, chamou a atenção da jornalista 
Sônia Robatto, então editora de uma importante revista 
infantil, a Recreio, que a convidou para produzir as atividades 
complementares às histórias que a revista trazia. 

Na época, a revista Recreio vendia cerca de 250 mil 
exemplares por semana – aproximadamente 1 milhão por mês 
– e era traduzida em vários países como Argentina, Espanha e 
Itália (BASTOS, 1995). 

4 - Fonte: http://www.brasilquele.com.br/noticia_show.php?noticia=6646 (acessado em 14/01/2012)
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Foi através desta revista que Ruth Rocha escreveu seu 
primeiro texto para o público infantil, “Romeu e Julieta”. 
A história, que conta sobre a amizade de duas borboletas 
pertencentes a grupos de cores diferentes e que não se misturam, 
foi publicada em 1969 na própria revista, cuja equipe Ruth 
Rocha passou a integrar também como redatora poucos anos 
depois.

Tendo escrito várias outras histórias para esse periódico, 
em 1976, Ruth Rocha publicou seu primeiro livro, “Palavras, 
muitas Palavras”, do qual se seguiram, no período de um ano, 
outros treze títulos, entre histórias já publicadas e inéditas. A 
partir daí, a produção da autora não parou de crescer. Até o ano 
de 1988 (apenas doze anos após sua primeira publicação) já 
eram sessenta e sete títulos. 

Ruth Rocha integrou o grupo de autores que na década de 
70 fez parte do chamado boom da literatura infantil no Brasil, 
caracterizado tanto pelo aumento expressivo do número de 
autores e de obras disponíveis no mercado – que inseriu o 
segmento nos moldes da produção em massa – como pela 
tendência contestadora da realidade através de alegorias, 
principalmente relacionadas a histórias de reis e de fadas, da 
qual a autora se tornou importante representante.

Durante todos esses anos, as publicações de novos títulos 
da autora foram constantes, inserindo-a de forma defi nitiva no 
mercado editorial brasileiro e tornando-a uma das principais 
referências para o público na literatura infantil contemporânea 
brasileira.

Hoje, sua produção soma mais de cento e sessenta títulos 
entre literatura infantil, livros didáticos, paradidáticos e 
dicionários. Seu mais famoso título, “Marcelo, Marmelo, 
Martelo”, publicado pela primeira vez em 1976, já teve mais 
de um milhão de exemplares vendidos (DANTAS, 2006). “O 
Reizinho Mandão” está próximo de sua trigésima edição e o 
número total de exemplares vendidos pela autora ultrapassa 
a marca dos doze milhões. Várias de suas obras já foram 
traduzidas em vinte e cinco idiomas diferentes, entre elas o 

inglês, espanhol, chinês, grego, alemão e hindu. (MELLER, 
2009, p. 19). 

Ruth Rocha também já foi contemplada pelos mais 
importantes prêmios literários do país, entre eles: Prêmio 
Jabuti (por quatro títulos) e Prêmio Monteiro Lobato (por três 
títulos), concedidos respectivamente pela Câmara Brasileira do 
livro e pela Academia Brasileira de Letras, além de ter suas 
obras várias vezes consideradas “Altamente Recomendáveis”, 
pela FNLIJ5. Em 1998, foi condecorada pelo então presidente 
Fernando Henrique Cardoso com a “Comanda da Ordem do 
Mérito Cultural”, do Ministério da Cultura, pela obra “Uma 
História de Rabos Presos” (ROCHA, 2004).

Atualmente, a obra completa da escritora está sendo 
reeditada com novo projeto gráfi co pela editora Salamandra, 
em comemoração aos seus 40 anos de carreira.

Não é a toa que a autora é presença certa nas prateleiras de 
Literatura Infantil de livrarias e nas escolas brasileiras. Além 
do sucesso editorial e de crítica, Ruth Rocha representa ainda 
um nome marcante no imaginário dos leitores brasileiros, tanto 
infantis como adultos, o que pode ser observado na pesquisa 
Retratos da Leitura do Brasil, realizada pelo Instituto Pró-
Livro, em 2008. 

No livro homônimo, que revela os resultados da pesquisa, 
Ruth Rocha fi gura entre os doze autores mais lembrados e 
admirados pelo leitor brasileiro, ao lado de representantes da 
Literatura Infantil como Monteiro Lobato e de grandes ícones 
da Literatura Brasileira, como Machado de Assis e José de 
Alencar. 

Todos esses fatores demonstram a importância da escritora 
no cenário editorial brasileiro, bem como a relevância de 
estudos que se proponham a examinar sua obra.

5. Estudos preliminares das obras:

Para apresentação deste trabalho e escrita deste texto, 
elegemos algumas análises iniciais desse material a partir 

5 - Em 1976 pelo livro “Palavras Muitas Palavras”, em 1977 pelo livro “Nicolau tinha uma Ideia”, em 1978 com  “O Reizinho Mandão”, e em 1983 pela pu-
blicação de “Quando eu Comecei a Crescer” e “Faca sem Ponta, Galinha sem Pé” (MIGUEL, 2006).
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do primeiro levantamento de dados que realizamos. Nelas, 
contatamos alguns aspectos que caracterizam a produção de 
Ruth Rocha e conferem particularidades a essa produção quanto 
aos temas escolhidos e as formas de abordagem destes temas ao 
longo desses últimos quarenta anos. São observações que se 
referem à coleta de dados iniciais de nossa pesquisa e, portanto, 
não apresentam ao leitor ideias mais conclusivas e defi nitivas.

Em primeiro lugar, observamos que algumas temáticas são 
muito enfatizadas e parecem estar presentes em toda a produção 
da autora, como é o caso das questões de convivência, das 
relações pessoais. 

Entre as primeiras produções da autora, por exemplo, temos 
“As coisas que a gente fala”, de 1982, “Gabriela e a titia”, de 
1983 e “Prá vencer certas pessoas”, de 1984 que tratam sobre o 
tema. Entre as mais recentes, temos “O menino que quase virou 
cachorro” e “Meu irmãozinho me atrapalha”, de 2006 e ainda 
“As férias de Miguel e Pedro”, publicado em 2010. 

Na leitura dos textos, podemos observar porém que, embora 
essa temática se repita, a perspectiva pela qual ela é tratada 
apresenta mudanças signifi cativas no decorrer do tempo. 
Nas primeiras histórias as relações pessoais vividas pelas 
personagens eram múltiplas e amplas, envolvendo colegas 
da rua, parentes ou profi ssionais de diferentes áreas (como é 
o caso, respectivamente, das três histórias acima mencionadas 
entre as primeiras produções da autora).  As relações abordadas 
nos livros mais recentes parecem restringir a personagem 
principal – invariavelmente uma criança - ao ambiente familiar, 
à convivência com os irmãos ou os pais, como é o caso de toda 
a série de histórias de Miguel e Pedro, publicadas a partir de 
1999, e que trata das vivências dos dois irmãos principalmente 
no âmbito familiar.

Por outro lado, alguns temas parecem ter sido deixados de 
lado ao longo do tempo. É o caso das questões sociais tratadas 
de modo tão aplaudido pelo público e pela crítica na década de 
70 e 80, como nas histórias pertencentes ao “quarteto de reis”: 
“O reizinho mandão”, de 1978, “O rei que não sabia de nada”, 
de 1980, e ainda “O que os olhos não veem” e “Sapo Vira rei 
vira sapo”, respectivamente de 1981 e 1982, para mencionar 
os mais famosos. Tais histórias, que abordam temas como 

formas de governo, mobilização social e necessidades coletivas 
parecem ter fi cado raras nas obras publicadas a partir da década 
de 90 e desaparecido por completo nas obras mais recentes. 
Talvez, porque seus sentidos estivessem muito marcados pelo 
momento político que nosso país atravessava: a ditadura militar 
(1964 a 1985).

Outra característica bastante evidente na análise geral 
das obras refere-se à emergência de temas relacionados aos 
sentimentos e emoções. Ao que nos parece, o primeiro título 
da autora a abordar questões como estas é de 1997, intitulado 
“Fantasma existe?”, que trata sobre os medos infantis, e ao qual 
se seguiram pelo menos treze outros títulos, sendo que sete 
destes trazem a palavra “medo” no próprio título da história.

Somam-se a estes títulos outros cinco lançados entre 1997 
e 2000, que tratam especifi camente dos gostos pessoais de um 
personagem, tais como “Tem umas coisas que eu gosto” e “Eu 
gosto muito”, ambos publicados no ano 2000. Em produções 
como estas, evidencia-se a intenção de ajudar a criança a 
compreender seus gostos e desejos e a lidar com questões como 
o medo, ansiedade, solidão e ciúmes.

6. Distanciamentos e aproximações:

Uma mesma autora, desse modo, oferece ao público um 
conjunto de obras que em comum busca alcançá-lo e que 
delineia uma representação de sociedade, de formas de relação 
pessoal, de Literatura Infantil. Representações estas que mudam 
conforme os contextos histórico-culturais em que as obras se 
inserem. 

Uma mesma autora assim oferece aos seus leitores um 
conjunto de obras publicadas, nessa última década, que 
evidenciam uma ênfase às questões mais intimistas, interiores, 
sugerindo uma concepção da Literatura Infantil como objeto 
destinado a auxiliar a criança a compreender seus sentimentos. 
Entre estas e aquelas identifi cadas como obras que discutem 
questões sociais e políticas, tão constantes nas décadas de 70 e 
80, parece haver uma grande distância. De um lado, o convite 
ao coletivo, à mobilização, à conscientização da realidade 
política na qual se insere o leitor. De outro, um convite para 
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um mergulho “psicológico”, individual, no autoconhecimento 
de si mesmo. 

A variação destas perspectivas, às vezes não marcada 
claramente,  parece demonstrar uma oscilação entre uma 
Literatura Infantil que ora pretende valorizar diferentes 
maneiras de ver e de atuar no mundo, e ora apresenta-se como 
um instrumento destinado à formação interior, como um objeto 
para auxiliar pais, professores e a própria criança a agir e pensar 
de determinadas maneiras. A primeira perspectiva parece 
apresentar o objeto livro como um objeto lúdico, comprometido 
com o humor, o lazer e o prazer. A segunda perspectiva parece 
abordar a Literatura Infantil como um instrumento auxiliar da 
formação pessoal, com orientações, instruções e exemplos de 
como agir e se colocar no mundo.

O aprofundamento das análises até aqui realizadas intenta 
verifi car os modos como estas perspectivas se entrecruzam, 
se confi rmam ou se contradizem no total da produção da 
autora. Desconhecemos pesquisas acadêmicas que tomem 
a produção da autora em seu conjunto mais geral. Vários 
estudos já realizados trazem contribuições para o campo 
mas estão diretamente focados em uma ou poucas obras da 
autora.

Estudos como o de CAVALCANTI (2001), CARVALHO 
(2005) e MELLER (2009), por exemplo, buscam compreender 
as concepções de infância e de leitor infantil na obra de Ruth 
Rocha, ou seja, propõem-se a analisar a obra da autora para 
compreender a visão de criança patrocinada por elas.  Outros 
estudos focam a produção da autora a partir do contexto 
histórico social, investigando os textos como instrumento 
de denúncia, de crítica da realidade, como os realizados por 
MENNA (2003), OLIVEIRA (2003), e CIPOLINI (2007). 

Em nossa investigação procuramos levantar dados sobre 
a totalidade da obra da autora, buscando compreender as 
características gerais de sua produção para, em seguida, analisar 
os indícios da concepção de literatura infantil que orienta esta 
produção. A importância de sua produção e a projeção que a 
autora alcança no cenário nacional, especialmente junto aos 
leitores infantis reafi rma a pertinência de um estudo exploratório 
e analítico de sua obra.
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Resumo

A partir de uma ancoragem teórico-metodológica na 
perspectiva histórico-cultural que concebe o desenvolvimento 
humano como apropriação cultural, o presente estudo tem 
como foco o processo de participação - atentando-se para 
suas diferentes formas e nuances - e a elaboração de sentidos 
de um aluno com síndrome de Down na dinâmica da leitura, 
mediante as condições sociais concretas da educação inclusiva. 
Esta pesquisa, de caráter qualitativo, aconteceu em uma escola 
pública da rede municipal de Campinas-SP. O modo como 
procedemos em campo envolveu o registro em diário de campo 
e o registro em vídeo, seguido de transcrição e transformação 
de episódios para análise. Orientamos as análises para as 
possibilidades da educação inclusiva, bem como para os 
indícios do modo de participação e de apropriação da prática de 
leitura pelo aluno. Os resultados mostram os modos, os recursos 
e as estratégias que vão sendo produzidas na relação criada na 
prática de leitura e que se tornam constitutivas dos sujeitos; 
mostram ainda as possibilidades da criança com defi ciência de 
ocupar o lugar de leitor/narrador. Condições essas que podem 
orientar um trabalho de elaboração conceitual.

Palavras-chave

Prática de leitura; elaboração de sentidos; constituição 
social; educação inclusiva.

Abstract

From a theoretical and methodological grounding in 
the historical-cultural perspective, which conceives human 
development as cultural appropriation, the following study 
focuses on the participation process under concrete social 
conditions of the inclusive education. Special consideration 
is given to the many ways and nuances of participating and 
to the meaning formulation of a student with Down syndrome 
during the reading dynamics. The qualitative research was 
carried out at a State School in the municipality of Campinas – 
São Paulo. Field work procedures included a fi eld journal and 
video records transcribed and edited in episodes for a better 
analysis. The investigation is focused on the possibilities of 
inclusive education, as well as on the evidences of the student 
modes of participation and ownership of the reading practices. 
Results show that the ways, resources and strategies which are 
produced within the relationship established by the reading 
practice are constitutive if the subjects; they also demonstrate 
possibilities of the disabled child to occupy a place as reader/
narrator – conditions that can guide the work of conceptual 
elaboration.

Keywords

Reading practices; development of senses; social 
constitution of the subject; inclusive education.
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Introdução

O trabalho em questão tem como foco o processo de 
participação, atentando-se para suas diferentes formas e nuances, 
e a elaboração de sentidos de um aluno com síndrome de Down 
na dinâmica da leitura, mediante as condições sociais concretas 
da educação inclusiva. As indagações que se intercruzam no 
âmago desse estudo podem ser sintetizadas do seguinte modo: 
Em que condições uma relação de leitura é produzida e o que 
se torna possível nessa relação? 

Temos como ponto de ancoragem a perspectiva histórico-
cultural (Vigotski 1995, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003) que 
concebe o desenvolvimento humano como apropriação cultural, 
quer dizer a constituição de uma história pessoal articulada às 
práticas culturais e à história humana. Uma possível chave para 
a compreensão da constituição dos sujeitos nas/pelas relações 
sociais encontra-se, segundo Pino (2000) e Smolka (2004), 
no modo de conceber a dimensão simbólica nas condições 
materiais de existência.

O uso de instrumentos é um dos assuntos mais relevantes 
na obra de Vigotski. O caráter basilar atribuído a este tema 
deve-se à função transformadora possibilitada não apenas 
pela utilização, mas pela criação de instrumento como meio e 
modo de apropriação da natureza e constituição da atividade 
simbólica. 

No diálogo com Piaget, Vigotski (1995) marca uma 
posição, argumentando que não se trata de uma mera adaptação 
biológica por assimilação e acomodação, e sim se refere a 
uma transformação ativa, à ação do homem como produtor de 
instrumentos técnicos e instrumentos psicológicos/signos.

É importante notar que Vigotski (1995, 2003) aborda dois 
tipos de instrumentos: os técnicos, produzidos pelo homem 
para agir sobre a natureza ou realidade material, controlando-a 
e transformando-a; os instrumentos psicológicos/signos, 
produzidos pelo homem para a comunicação, representação 
da realidade, pelo qual se torna possível assumir o domínio de 
si. Desdobrando essa perspectiva, Pino (1995, 2000) e Smolka 
(2004) ressaltam o termo “instrumento técnico-semiótico” para 
destacar a ideia de que o homem produz as condições de sua 

própria existência e se produz nessas condições. “Isso faz do 
homem o artífi ce de si mesmo” (PINO, 2000, p.51). 

Desta forma, conceber a cultura como produto da vida 
social, como atividade social do ser humano implica pensar na 
produção e no uso desses instrumentos ao mesmo tempo em 
que afetam e constituem o humano. Neste sentido, o técnico é 
semiótico e o semiótico é técnico.

O instrumento psicológico por excelência, para Vigotski 
(1995, 2001, 2003), é a linguagem verbal. Ao discorrer sobre 
essa questão o autor comenta sobre as funções da palavra: 
planeja/prevê/dirige/regula/signifi ca/transforma a ação, a 
atividade humana; linguagem que possibilita a constituição/
organização do pensamento; palavra que possibilita o domínio 
da ação/refl exão.

Bakhtin (2006), também destaca a palavra como signo por 
excelência. Segundo suas análises, os sentidos de uma palavra 
não existem em si mesmos como algo já determinado. Os 
sentidos são elaborados nas enunciações concretas que são a 
unidade da língua. A palavra é interindividual, é produzida e 
signifi ca na interação de “vozes”; os sentidos elaborados são 
em parte nossos e em parte do outro, é um efeito das interações 
verbais produzidas nas condições de interlocução.

Por meio de argumentos semelhantes aos de Vigotski, 
Bakhtin (2006) mostra como os enunciados dos outros vão se 
tornando próprios da pessoa. O discurso individual está repleto 
do discurso do outro, se confi gura numa relação de alteridade. 
Na apropriação do discurso, apropriamo-nos dos conceitos e 
valores que transitam na cultura, e modifi camos, reiteramos, 
discordamos, recusamos... A apreensão do discurso do outro 
é um processo dialógico em que se confrontam as palavras 
alheias e as palavras já elaboradas pelo sujeito. 

Deste modo, o psiquismo, nesta perspectiva, se localiza no 
limite entre organismo e mundo exterior, sendo que esse encontro 
não é físico, mas semiótico; uma possibilidade de signifi cação, 
isto é, produção material, de natureza social, de signos e sentidos, 
de acordo com Smolka (2004); possibilidades e modos de 
conhecer o mundo e a si próprio no mundo; “signifi cação que se 
torna possível e acontece na interação dialética, histórica, entre 
psiquismo e ideologia” (SMOLKA, 2004, p.46). 
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Segundo Smolka (1997), o modo como Vigotski e Bakhtin 
concebem a emergência e o funcionamento do signo e a forma 
como interpretam o material semiótico na vida mental nos 
sugerem que a dimensão psicológica não pode ser separada da 
signifi cação e do discurso.

Neste viés, como conceber a leitura? Como atividade, 
produção/criação social? Uma dinâmica externo-interna? Uma 
ação (com)partilhada? Uma relação imersa na linguagem? 
Uma prática discursiva? Um trabalho de signifi cação? Como 
instrumento técnico-semiótico? 

Chartier (1945) traz pertinentes contribuições quando 
analisa a relação leitor-livro. O autor aponta que ao mudar 
o instrumento, no caso, o livro, muda-se também a ação 
do sujeito, modifi ca-se a forma de ler. O argumento que vai 
sendo trabalhado é que os gestos mudam segundo os tempos 
e lugares, os objetos lidos e as razões de ler; do rolo antigo ao 
códex medieval, do livro impresso ao texto eletrônico, várias 
rupturas maiores dividem a longa história das maneiras de ler. 
São rupturas que colocam em jogo a relação entre o corpo e o 
livro, os possíveis usos da escrita e as categorias intelectuais 
que asseguram sua compreensão.

É nesse diálogo com Chartier que aprofundamos a 
discussão, a partir da perspectiva histórico-cultural, a fi m de 
compreender como essa ação do sujeito - a leitura - ao mesmo 
tempo em que é produzida, afeta o próprio funcionamento 
psicológico, torna-se lugar de produção de sentidos e de 
constituição de sujeitos.

A prática de leitura não é uma ação fechada em si mesma, 
mas, em sua amplitude, possibilita a relação com o contexto 
sócio-cultural do leitor e o estabelecimento de diversas relações, 
marcadas pelo gesto de curiosidade, interação, expressão e 
prazer. Certeau (1994) se ancora em diversos autores e aponta 
que uma literatura difere de outra não somente pelo texto, mas 
pela maneira de como é lida. Enquanto sistemas de signos 
verbais e icônicos, a literatura é uma reserva de formas, as 
quais esperam do leitor o seu sentido. O livro é, portanto, um 
efeito (uma construção) do leitor. 

Por meio de um referencial teórico que viabiliza a análise 
da dimensão social enquanto provocando e produzindo o 

desenvolvimento humano, adentramos no interior de uma 
escola pública e procuramos problematizar as situações, mais 
especifi camente, as situações de leitura vivenciadas por um 
aluno com defi ciência na relação com outros. 

Metodologia: Considerações e Procedimentos 

 O contexto escolar enquanto espaço investigativo de 
nossa pesquisa compõe um cenário histórico-cultural. Nesse 
sentido, direcionaremos nossos olhares para as interações e 
as particularidades das ações. Isso nos remete a um caminho 
metodológico de caráter qualitativo. Para Minayo (2010), 
a pesquisa qualitativa se preocupa em responder questões 
específi cas que não podem ser apenas quantifi cadas, vai além, 
na medida em que está voltada para a investigação das relações 
humanas e envolve, portanto, esse universo dinâmico de 
signifi cações.

 Nesse modo de pesquisar, o pesquisador também 
compõe o processo investigativo, ou seja, é alguém que se 
(re)signifi ca e se transforma em campo (Freitas, 2003). Fazer 
pesquisa qualitativa na perspectiva histórico-cultural consiste, 
de acordo com Freitas (2010) não apenas em descrever a 
realidade, mas explicá-la e, nesse processo, transformá-la. 

 Vale destacar, também, que a investigação se orienta 
por uma inspiração etnográfi ca (Ezpeleta e Rockwell, 1986) a 
qual ressalta a participação do pesquisador na escola, na sala 
de aula, como elemento fundamental no direcionamento das 
situações vivenciadas.

 No ano de 2010, adentramos numa escola pública da 
rede municipal de Campinas, interior do estado de São Paulo; 
uma de nós na condição de pesquisadora de doutorado que 
acompanhou uma turma do 2o. ano do Ciclo I, tendo como 
foco a questão da educação inclusiva; a outra na condição de 
bolsista TT3 (bolsa técnica) que desenvolveu atividades de 
rodas de leitura por meio do projeto “Ações de educação na 
biblioteca escolar”. Ambas as pesquisadoras participavam, 
nesse momento, do projeto que estava sendo realizado nessa 
escola “Condições de desenvolvimento humano e práticas 
contemporâneas: as relações de ensino em foco” (Programa 
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FAPESP - Melhoria do Ensino Público), contexto do qual 
resultou esse trabalho.

O modo como procedemos em campo envolveu o registro 
em diário de campo e o registro em vídeo. As palavras de 
Smolka (1997) condensam nossos fazeres e refrata nas nossas 
próprias palavras: 

“Na forma de registro videogravado, as palavras e os 
gestos, capturados, perduram na reprise e no repasse 
da fi ta. A fugaz sucessão de momentos vividos, de 
imagens instantâneas, ganha nova materialidade 
e lugar de fi xidez. Cristalizam-se na mobilidade. 
Nessa forma de registro, certos modos específi cos de 
lembrar tornam-se possíveis. Modos que mudam as 
formas de olhar, de analisar, de ler, de transcrever, 
de interpretar. No trabalho de olhar, a intenção de 
perscrutar as fi ligranas dos movimentos, de estudar a 
coreografi a além do cenário. No trabalho de ouvir, a 
busca para captar e distinguir barulhos burburinhos 
e vozes, ditos e não ditos, silêncios. O retorno 
interminável da fi ta. Trabalho de (re)signifi car. 
O que não tinha realce se destaca. O detalhe vira 
tema. O que está entranhado na rotina pode tornar-
se acontecimento. Transcrito, narrado, comentado “. 
(SMOLKA, 1997, p.106-107).

Retornamos, então, às cenas. E, nesse retorno, orientamos 
a análise para as possibilidades da educação inclusiva, bem 
como para os indícios (Ginzburg, 2003) de apropriação, quer 
dizer, os modos de tornar própria (Smolka, 2000) a prática de 
leitura. 

O aluno nas con(tra)dições da educação inclusiva

Mário, com oito anos de idade, cursava, no ano de 2010, 
o 2o.ano do Ciclo I, em uma turma com 26 alunos; apresenta 
diagnóstico de síndrome de Down e, também, graves sequelas 
por decorrência de um acidente vascular cerebral. Não está 
alfabetizado. Quanto à sua linguagem oral, não fala claramente, 
mas pronuncia algumas palavras isoladas.

- Situações de sala de aula

Algumas situações, observadas e registradas, que dizem 
respeito a Mário no interior da sala de aula: 

“Mário rasteja pelo chão da sala de aula durante quase todo 
o período de aula; muitas vezes, assopra o nariz em cima da sua 
carteira e também dos colegas e, quando os colegas reclamam, 
cospe saliva neles e na professora quando chama sua atenção; 
passa pelas carteiras dos colegas, rabisca os cadernos e/ou joga 
os materiais escolares no chão; sempre fi ca com a mão na boca, 
mordendo os dedos e um pano, o mesmo que limpa o nariz e 
esfrega no chão; frequentemente, o aluno saia da sala e fi cava, 
um tempo considerável, sozinho no pátio da escola, rastejando 
ao chão, se molhando no bebedouro, batendo a cadeira de 
plástico da secretária no chão. 

A professora, muito disposta, tenta de todas as formas 
atender Mário, que requer muita atenção, e dar conta do 
restante dos alunos; por exemplo, segurava em sua mão 
durante a explicação de uma atividade para a turma; quando lê 
histórias segura o aluno no colo a fi m de conseguir terminá-la. 
Alguns colegas (duas garotas, mais especifi camente) ajudam a 
professora a ‘cuidar’ (termo muito usado pelos alunos e pela 
professora ao se referirem a Mário); mostram revistas e livros 
a ele, mas não o deixam segurar o livro e/ou a revista, pelo 
motivo de que ele pode cuspir e amassar; fazem bolinhas de 
sabão e jogam peteca entre elas para Mário observar”.

(Condensado Diário de Campo e Videogravações, 2010).

A partir desse excerto indagamos: Como se produz a relação 
de leitura nas condições de sala de aula? Como Mário participa 
dessa prática social realizada no contexto escolar? Segurar o aluno 
no colo foi a estratégia que a professora encontrou para viabilizar 
a leitura no grupo. Esse gesto, no entanto, dá a ele condições de 
participar da prática de leitura como os outros colegas participam, 
isso não só o contém mas o promove à posição de leitor. 

Em outras situações, a professora solicita a colaboração de 
outros alunos para o acompanhamento das atividades propostas 
para Mário. Essa estratégia de aproximação das crianças 
minimizam as perturbações causadas pelo comportamento do 
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aluno, orientando suas ações e integrando-o à dinâmica da sala 
de aula.

Mário escapa da norma pelo comportamento desviante: é 
visto como o aluno que não se enquadra no sistema escolar, 
não corresponde aos padrões esperados por essa instituição, 
porque subverte a ordem. A grande questão é: O que fazer com 
esse aluno na escola, mediante a essas condições que provocam 
embaraços, perplexidades, hesitações?

A condição de aluno da educação inclusiva, a condição de 
aluno do ensino regular, a condição de professora, revelam os 
dramas (Vigotski, 2000) vividos pelos sujeitos nas relações 
sociais, mais especifi camente, nas relações de ensino. 

-  Episódios de leituras 

Episódio 1: Aconteceu no dia 04.10.2010. Mário estava com 
o porteiro da escola, ali permanece durante um bom tempo. 
A pesquisadora se aproxima e pergunta para Mário se ele 
gostaria de ir até a biblioteca para ler um livro. O aluno aceita.  
A pesquisadora conversa com a professora que autoriza e 
agradece pelo apoio. Pela primeira vez a pesquisadora vai com 
Mário à biblioteca. Lá, ele escolhe vários livros nas prateleiras 
e escolhe o primeiro a ser lido pela pesquisadora. O livro era 
“Pato Atolado”. A pesquisadora, a pedido do garoto, lê o livro 
três vezes e, na quarta vez, sugere a Mário que contasse a 
história para ela. 
1. Pesq.: Quem é esse aí Mário? Conta a história para mim. 
2. Mário: Pato.
3. Pesq.: Ele está passeando.
4. Mário: (Aponta o caminho que o carro do pato percorre).
5. Pesq.: Ele está indo para casa?
6. Mário: Tá. 
7. Mário e Pesq.: (viram a página do livro).
8. Mário: (Abre a boca como se estivesse surpreso) Tá tudo 
sujo!
9. Pesq.: Ele correu muito.
10. Mário: É (prolonga o som). Ó (aponta para a ilustração), 
vixe (coloca as mãos sobre os olhos e balança a cabeça fazendo 
sinal de não).

11. Pesq.: Esse pato, correu, correu, acelerou e caio.
12. Mário: Ó (prolonga o som) pato, vixe (sorri).
13. Pesq.: E aí o que aconteceu?
14. Mário: (Aponta a fi gura do sapo no livro que aparece pela 
primeira vez na história) Sapo (continua apontando para a 
fi gura do sapo). 
15. Pesq.: O que ele (apontando para a fi gura do pato no livro) 
fez aqui?
16. Mário: (Faz gesto apontando para baixo, como se estivesse 
mostrando o chão).
17. Pesq.: Pisou na lama?
18. Mário: Ola, otra.
19. Pesq.: Pisou com a outra pata também.
(...)
20. Mário: (leva as duas mãos à cabeça).
21. Pesq.: O que aconteceu Mário?
22. Mário: Tá tudo sujo, ó (aponta para os animais sujos de 
lama).
23. Pesq. O que eles estão fazendo aqui?
24. Mário: (faz gesto de empurrar com as mãos) empurra.
(...)
25. Pesq.: E esse aqui quem é?
26. Mário: Bode (sorri).
27. Pesq. e Mário: (Viram a página do livro).
28. Mário: Ah, judiação!
29. Pesq.: Tá puxando... Mas o que vai acontecer com ele 
(refere-se ao bode)?
30. Mário: (Bate no livro e faz expressão como se estivesse 
bravo).
31. Pesq.: Vai cair?
32. Mário: (levanta os dois pés).
33. Pesq.: Caiu!
34. Mário: Vixe.
35. Pesq.: Coitado do bode.
36. Mário: Ai, ai.

O convite do outro e o início de uma prática. Uma prática de 
leitura condensada nas inter-relações adulto-criança, criança-
livro, criança-adulto-livro. Um processo de mediação, do outro, 
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da palavra/gesto do outro, da própria palavra/gesto... Como 
compreender a prática de leitura como condição de atividade 
mental da criança?

Na biblioteca (inter)ações são produzidas para a/na 
preparação e organização da(s) leitura(s): a escolha dos livros 
nas prateleiras, a escolha do primeiro livro a ser lido, a leitura, 
a demanda do aluno – pede para a pesquisadora ler mais uma 
vez o mesmo livro, e outra vez. Ações que organizam o próprio 
sujeito. 

Vale notar a repetição da leitura do mesmo livro, demandada 
pela criança e atendida pelo adulto. Repetição não como um 
processo mecânico, mas como um processo ativo, um modo 
de ter como base a leitura do outro, um modo de retomada 
da leitura do outro (Nogueira, 2005). A repetição vai sendo 
construída nas relações produzidas na prática de leitura como 
uma estratégia, um recurso de apropriação da própria prática. 
E, o que isso possibilita?

No turno 14 Mário responde o questionamento do outro 
fazendo uso da palavra “Sapo” e do gesto de apontar para a 
fi gura do sapo no livro. Mário nomeia para o outro. A resposta 
revela um conhecimento elaborado nas leituras anteriores e que 
é mobilizado, resgatado, usado, possibilitando a resposta, o 
contar. Em outras palavras, o processo de leitura do aluno esta 
apoiado em um conhecimento prévio do texto, o que possibilita 
relembrar e reconstruir a leitura. No turno 25, o adulto faz uma 
pergunta planejada, orientada de maneira deliberada e explícita 
no sentido da aquisição pela criança de um conhecimento 
sistematizado, pois na primeira leitura feita da história desse 
livro Mário não sabia o que era “bode”. No turno 26, Mário 
responde à pergunta “E esse aqui quem é?” enunciando 
“Bode”. Signos que possibilitam a comunicação como 
também viabilizam modos da criança operar com sentidos. Ter 
domínio de um instrumento, segundo Vigotski (1997, 2001) dá 
condições para novos modos de funcionamento mental, orienta 
novas (inter)ações. 

Mário não deixou de ser conduzido pelo outro, mas também 
passou a conduzir o outro. Isto é, um processo de reciprocidade 
e de alternância de lugar. Num jogo de perguntas e respostas, 
num jogo de enunciados, Mário e a pesquisadora, a criança 

e o adulto são sustentados e orientados, mudam de posição, 
cumprem diferentes papéis. O redimensionamento aparece nas 
formas de dizer e nas formas de convocação. A pesquisadora 
que antes narrava à história assume o lugar de quem questiona, 
quer saber. Mário, que escutava a história passa a ocupar o 
lugar de narrador. Muda a posição na relação e o que se torna 
possível? Lembramos aqui Vigotski (1997) quando analisa que 
a posição social ocupada pelo sujeito na relação é constitutiva 
do psiquismo.

Por meio de gestos, palavras, imagens, expressões faciais, 
olhares, variações entonacionais, quer dizer, signos que 
ganham sentidos na condição de interlocução, num processo 
de negociação, Mário lê/narra. Uma leitura/narração para si e 
para o outro. Num jogo de palavras e contrapalavras, palavras 
enunciadas que provocam réplicas (Bakhtin, 2006), sujeitos em 
relação elaboram consciência. 

A ação do adulto - quando Mário solicita, pela quarta vez, a 
leitura do mesmo livro, no início do episódio, ao dizer “Conta 
a história para mim” - impulsiona a mudança da dinâmica 
de leitura; orienta a ação/atividade na criação da “zona de 
desenvolvimento potencial”; abre possibilidades de um novo 
modo de participação do aluno na prática de leitura. O modo de 
propor as questões, de estabelecer a atividade de leitura marca 
o modo de agir do sujeito. 

É importante notar como o livro dá condições para que 
Mário aponte para as imagens/fi guras quando não podia dizer 
com palavras, tornando-as suas próprias imagens (turno 4). 
Neste caso, o livro pode ser pensado como um instrumento 
mediador de uma ação também mediadora. Vemos que o 
livro é condição de produção de sentido e ao mesmo tempo se 
confi gura como produção do próprio leitor, conforme analisa 
Certeau (1994). 

Ressaltamos que o conhecimento do adulto sobre a história 
possibilitou interpretar os movimentos e os dizeres de Mário 
que se tornam gestos no processo de signifi cação, como por 
exemplo, acontece nos turnos 17 e 19. Instrumentos técnicos-
semióticos (livro, gestos, imagens, palavras, narrativas, (inter)
ação, prática de leitura) que se complementam na produção dos 
sentidos.
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Episódio 2: Aconteceu no dia 17.11.2010. Mário, no momento 
de aula, estava no pátio quando encontra com a pesquisadora e 
aponta para a biblioteca. O garoto pega na mão da pesquisadora 
e a puxa em direção à biblioteca. A pesquisadora conversa com 
a professora que autoriza a ida de Mário à biblioteca e comenta 
que está difícil fi car com o aluno na sala de aula. Nesse espaço, 
Mário escolhe um livro - “A promessa do girino” -, não lido 
anteriormente com a pesquisadora. 
1. Pesq.: Que bicho é esse, você sabe qual é? 
2. Mário: (silêncio).
3. Pesq.: O girino.
4. Mário: Girino.
5. Pesq.: E essa aqui, quem é?
6.  Mário: (silêncio).
7. Pesq.: A lagarta. Aqui (apontando para a fi gura do girino no 
livro) ele se encontra com a lagarta e se apaixona por ela.
8. Mário: Lagarta.
(...)
9. Mário e a pesq.: (viram a página do livro)
10.Mário: (olha atentamente para a pesquisadora).
11. Pesq.: Aqui ela fi ca triste porque o girino desapareceu.
12. Mário: ...ceu (faz expressão como se estivesse triste).
13. Pesq.: Só que um dia, o que aconteceu? (vira a página). Ele 
voltou!
14. Mário: A lá (aponta para a fi gura do girino)!
(...)
15. Pesq.: I, a lagarta entrou na casa dela, olha o casulo.
16. Mário: ...sulo.
17 Pesq.: E aí o que aconteceu.
18 Mário: (Aponta para a fi gura e sorri). A lá!
19 Pesq.: O que a lagarta virou?
20 Mário: (circula o dedo no ar, fazendo o gesto de voar) 
Lagarta.
21 Pesq.: Borboleta!
22 Mário: Blo...blo...blo...leta!
23 Pesq.: E aí o girino virou o que?
24 Mário: Sapo, assim ó (imita o pulo do sapo).
(...)
25 Pesq.: A lagarta virou o que?

26 Mário: (Pára por um instante e fi ca pensativo, como se 
estivesse tentando lembrar algo para responder à pesquisadora. 
Em seguida, aponta para a ilustração da borboleta no livro).
27 Pesq.: Bor...
28 Mário: Boleta (sorri).
29 Pesq.: Isso, a lagarta virou borboleta e o sapo não reconhecia 
mais ela 
30 Pesq. e Mário viram a página do livro.
31 Mário: Ah lá! A bo...bo...boleta!

  O convite agora parte de Mário. A incorporação da 
prática de leitura. Um novo livro, um novo modo de ler, um 
novo lugar assumido na narrativa e a elaboração de novos 
sentidos. 

 Enquanto que no episódio 1 era a quarta vez que se 
realizava a leitura do mesmo livro, no episódio 2 é a primeira 
vez que acontece a leitura de um livro novo para o aluno. Uma 
nova história (de relações, de leituras, de sentidos) é produzida. 
Deparamo-nos com modos diferentes de participação de Mário 
e do outro. A relação se confi gura de outra forma, assim como 
o modo de participação dos sujeitos.

Se no episódio 1 Mário respondia as perguntas e narrava, 
assumia a leitura para si; nesse episódio ele olha para o outro 
(turno 10) na expectativa de que o outro leia/fale/conte a história, 
produz o silêncio (turnos 2, 6), repete a palavra enunciada pelo 
outro (turnos 4, 8), repete o fi nal da palavra dita pelo outro 
(turnos 12, 16), completa o enunciado do outro (turno 28), 
aponta para a imagem do livro para responder a pergunta do 
outro (turno 26), faz uso de entonações (turnos 14, 18, 22). Isto 
é, modos de apropriação, modos de pertencer e participar de 
práticas sociais. “Nessas práticas, o sujeito – ele próprio um 
signo, interpretado e interpretante em relação ao outro – não 
existe antes ou independente do outro, do signo, mas se faz, 
se constitui nas relações signifi cativas” (SMOLKA, 2000, 
p.37).  O outro/pesquisadora muda o modo de orientar a leitura, 
muda as estratégias, apresenta o livro para o aluno, pergunta 
e responde por Mário, fornece o prompting (turno 27), narra 
a história, nomeia as imagens, complementa o dizer do aluno, 
encoraja o ato de Mário enunciar a palavra. Modos, recursos 
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e estratégias que vão sendo produzidas na relação criada na 
prática de leitura, no primeiro contato com determinado livro, 
com determinada história.

Vamos notando como o processo de leitura/fala de Mário 
vai sendo totalmente interpenetrado pelo do adulto. A mediação 
do outro conduz Mário a um sistema de processos complexos 
de compreensão ativa e responsiva relacionados às experiências 
que ele já domina. O que vemos como indícios de compreensão 
da transformação girino/sapo e lagarta/borboleta pelo aluno? 
Gestos indicativos quando responde à pergunta apontando 
para a fi gura da lagarta se transformando em borboleta no 
livro (turnos 18, 26); gestos representativos quando responde 
à pergunta representando, imitando o pulo do sapo (turno 24) 
e o voar da borboleta (turno 20). Gestos, imagens e palavras 
em relação; gestos produzidos pelas imagens e que produzem 
imagens; gestos que se tornam palavras. Gestos, imagens e 
palavras que signifi cam; lugares de materialidade de sentidos.

Podemos supor que nesse diálogo, no trabalho com imagens 
e palavras, pela nomeação e o apontar, pelo perguntar do adulto, 
o aluno participa da narrativa, do trabalho de explicitação das 
relações, da signifi cação.

No turno 31, ao virar a página do livro, Mário pronuncia 
a palavra “borboleta” no interior de uma expressão “Ah lá! A 
bo...bo...boleta!”. Uma nova forma de dizer torna-se possível 
na relação imagem-gestos-palavras, produzida na prática de 
leitura. Vemos assim um movimento de fazer/ler do outro, 
fazer/ler junto com o outro e fazer/ler para o outro. 

Podemos, assim, inferir que o trabalho com imagens, palavras 
e gestos indicam possibilidades de elaboração conceitual, que é 
uma das funções da linguagem. Por ora, fazemos essa inferência 
uma vez que o processo de conceituar pode estar implicado na 
nomeação, na narrativa, mas se distingue delas por demandar 
algumas especifi cidades no trabalho simbólico. 

Considerações fi nais

Ressaltamos como a prática de leitura, vista por uma 
perspectiva mais ampla em que se observa a produção de 
sua signifi cação (Orlandi, 1988) pode tornar-se condição da 

produção de um novo modo de pensar e operar com signos. 
Com bases em Vigotski (2001), chamamos atenção para 
as funções psicológicas (atenção, memória, linguagem, 
percepção, pensamento, imaginação, emoção), que compõem 
um sistema dinâmico complexo, e que são acionadas todas e ao 
mesmo tempo na prática de leitura e no processo de elaboração 
de sentidos. Mário sente, imagina, lembra, focaliza, percebe, 
fala, pensa, se expressa e, essas atividades acontecem no 
(des)encontro com o outro. Funções organizadas, orientadas, 
integradas pelo signo/sentido. 

A compreensão da prática de leitura na sua dimensão 
técnica e semiótica pode transformar o trabalho docente e a 
relação de ensino, na medida em que a apropriação e o domínio 
desses recursos e instrumentos culturais passam a ser vistos 
como constitutivos do funcionamento mental da criança, 
possibilitando novas formas de agir e atuar no mundo.

Notamos como o modo de participação de Mário na prática 
de leitura na sala de aula é diferente do modo como participa 
nas situações de leituras produzidas no interior da biblioteca 
com um adulto porque as condições e as formas de produções 
são diferentes. Segundo Smolka (2000), “como sujeitos, os 
indivíduos são afetados, de diferentes modos, pelas muitas 
formas de produção nas quais eles participam, também de 
diferentes maneiras” (SMOLKA, 2000, p.31).

Enfatizamos, dessa forma, o processo de participação 
do aluno na prática de leitura e na narrativa e os modos de 
apropriação dessa prática que foram sendo construídos na 
relação com o outro, com o livro, com o signo/sentido. E, com 
isso, destacamos a função do outro, o modo como lê, os objetivos 
em relação à leitura. Mário participa dessa prática social por 
meio de um trabalho de sustentação pelo outro, em que uma 
relação de complementariedade, reciprocidade e alternância 
de lugares torna-se possível. Com isso, o aluno preenche os 
turnos, muda de lugar na leitura e na narrativa, passa a ocupar o 
lugar do adulto, o lugar do leitor/narrador. Condições essas que 
podem orientar um trabalho de elaboração conceitual.

Essa análise contribui no sentido de evidenciar as 
potencialidades de aprendizado e desenvolvimento do 
sujeito com defi ciência; a possibilidade que vai sendo 
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revelada por Mário, mediante a essas condições criadas na 
relação eu-outros, de ocupar o lugar de leitor. Isso se torna 
pertinente visto que ainda o que se predomina socialmente 
é a imagem das impossibilidades/incapacidades da criança 
com defi ciência. 
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Resumo
Esse  trabalho pretende evidenciar a noção de sujeito surdo falante 

de Libras e especifi car o funcionamento da produção desses sujeitos 
que subjaz nos discursos dos Estudos Surdos e na Política Nacional 
de Educação Especial (PNEE) através do Atendimento Educacional 
Especializado (AEE), elegendo como metodologia de pesquisa 
uma análise discursiva desse corpus na perspectiva arqueológica 
foucaultiana. O arcabouço teórico possibilitou elencar de que forma 
os discursos produzem seus sujeitos-objetos: os dados coletados na 
instância governamental indicam que esse sujeito cultural passa a 
ser “pessoa com surdez” por ter defi ciência auditiva, contrariando os 
dados coletados na instância dos Estudos Surdos que fundamentam a 
surdez não enquanto “defi ciência auditiva”, mas enquanto diferença 
primordial, cultural, tecida principalmente através das representações 
simbólicas via linguagem, nesse caso, a Língua de Sinais. As duas 
formações discursivas analisadas trabalham de forma a produzir 
verdades sobre esse sujeito, apoiando-se em suportes institucionais 
distintos – embasados em estudos acadêmicos – de forma a que 
cada instância discursiva evidencie os conhecimentos produzidos 
acerca de seu sujeito-objeto de discurso, tentando abarcá-lo em suas 
formações discursivas. Embora aparentemente falem do mesmo 
sujeito, as duas formações discursivas analisadas mostram que 
este sujeito não é o mesmo quando falado por instâncias diferentes, 
porque, embora o conhecimento apresentado pelas duas formações 
seja fruto de conhecimento acadêmico-científi co, ambas operam com 
visões de sujeito distintas, o que sugere que a instância governamental 
deve articular-se para “ouvir” o grito dos principais sujeitos de suas 
articulações educacionais: os próprios surdos falantes de Libras.

Palavras-chave
Libras (Língua Brasileira de Sinais); Estudos Surdos (Estudos 

Surdos); Política Nacional de Educação Especial (PNEE); 
Atendimento Educacional Especializado (AEE); inclusão.

Abstract
This work aims to highlight the notion of Libras deaf speaker 

subject and to specify the functioning of the production of these 
subjects that underlies on the discourse of “Estudos Surdos” (Deaf 
Studies) and the National Policy on Special Education (PNEE) 
through the Specialized Educational Care (AEE), electing as a 
Theoretical methodological framework a discursive analysis of 
these corpora in the Foucauldian archaeological perspective. The 
theoretical framework allowed to raise how the discourses produce 
its subjects-objects: data collected in the government instance 
indicate that this cultural subject becomes “person with deafness” 
to have hearing loss, contrary to the data collected in the instance 
of “Estudos Surdos” (Deaf Studies) that justify deafness not as a 
“hearing loss”, but while basic difference, cultural, woven mainly 
through symbolic representations through language, in this case, 
the sign language. The two discursive formations analyzed work 
in a way to produce truths about this subject, relying on different 
institutional ground – based on academic studies - so that each 
discursive instance evidences of the knowledge produced about its 
subject-object of discourse, trying to encompass it in their discursive 
formations. Although apparently speaking of the same subject, the 
two discursive formations analysed shows that this subject is not 
the same when spoken by different instances, because, although the 
knowledge presented by the two formations is the result of academic 
and scientifi c knowledge, both operate on different visions of the 
subject, which suggests that the governmental instance should 
articulate to “listen to” the scream of the main subjects of their 
articulated education: the deaf speakers of Libras.

Keywords
Libras (Brazilian Sign Language); Deaf Studies (Estudos 

Surdos); National Policy on Special Education (PNEE); Specialized 
Educational Care (AEE); Inclusion.
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Introdução 

A atual Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva Inclusiva (doravante PNEE), fundamentada em 
oferecer uma educação de qualidade para todos os alunos, 
preconiza que o melhor lugar para exercermos nosso direito 
à educação é a escola regular. Apoiando-se em acordos 
internacionais (Declaração de Salamanca - 19943, ratifi cada 
pela Declaração da Guatemala – 20024, Educação para Todos 
– EFA - 20005), o Ministério da Educação (doravante MEC), 
promoveu discussões com vistas a preparar os professores 
para a nova realidade. A efetivação dessa discussão culminou, 
dentre outras ações, com um Curso de Formação Continuada 
em Atendimento Educacional Especializado (doravante 
AEE) – que é a materialização da PNEE – que capacitou 
aproximadamente 600 professores da Rede Regular em 
2007 e mais de 3.300 professores através de Programa de 
Pós-Graduação para Especialização em AEE em 2011. Tal 
empreendimento pretende dar conta das diferenças trazidas pelo 
aluno da Educação Especial, suplementando e complementando 
a necessidade educacional dos alunos com defi ciência6, através 
do atendimento pedagógico dos professores formados em AEE 
(nas Salas Multifuncionais), no contraturno àquele frequentado 
pelo aluno no ensino regular.

Muito antes desta proposta do MEC, vários pesquisadores 
de universidades brasileiras já vinham se mobilizando desde 
aproximadamente 1996: Marianne Rossi Stumpf, Antônio 
Carlos da Rocha Costa, repensando tecnologias de suporte 
para nativos da Língua Brasileira de Sinais – doravante Libras 
(STUMPF, 2005); Lucinda Ferreira Brito e Ronice Müller de 
Quadros publicando materiais sobre a estruturação gramatical 
(léxica e semântica) da Libras (BRITO, 1995; QUADROS, 

2004). Na região sul do Brasil, vários grupos, compostos 
por docentes, alunos de graduação e de pós-graduação, bem 
como pelas comunidades de surdos de Santa Catarina e do 
Rio Grande do Sul, teceram refl exões acerca da surdez numa 
perspectiva sócio-antropológica (SKLIAR: 1998, 1999 e 2000), 
culminando em uma mobilização maior dos pesquisadores de 
outras universidades brasileiras. Essas refl exões formaram 
um conjunto que passou a apontar a necessidade de se pensar 
numa educação bilíngue e bicultural para a pessoa surda. Fruto 
dessas refl exões, a Lei 10.436, de 22/04/2002 (Lei da Libras), 
regulamentada em 22/12/2005 através do Decreto 5.626/2005, 
ofi cializou a Língua Brasileira de Sinais. 

A Editora Arara Azul, em parceria com a Universidade 
Federal de Santa Catarina e o CAPES, lançou em 2006 uma 
série de quatro volumes de pesquisas acadêmicas intitulada: 
Estudos Surdos. Essa coletânea, segundo as organizadoras, 
visa tornar públicas as várias pesquisas que já haviam sido 
realizadas e que foram apontadas pela Coordenadora do 
Projeto – a Professora Doutora Ronice Müller de Quadros – 
como sendo realizadas numa perspectiva diferente dos estudos 
anteriores: na perspectiva dos próprios surdos. Toda a coleção 
traz capítulos escritos por pesquisadores surdos, por bilíngues e 
por Intérpretes de Libras. Esses pesquisadores afi rmam buscar 
desconstruir e construir saberes (Estudos Surdos, p. 9, v. I). 

A PNEE e os Estudos Surdos ainda não tiveram suas 
reivindicações contrapostas, através de uma análise discursiva, 
de forma que possamos evidenciar quais são os sujeitos 
produzidos nessas instâncias discursivas. Esse fato justifi ca a 
necessidade de uma pesquisa que aponte quem são os sujeitos 
de cada formação discursiva, motivo pelo qual elegemos tais 
documentos como corpus de pesquisa desse artigo.

Nosso objetivo específi co será o de levantar a noção de 

3 - Proposta pela ONU, o Brasil é um dos signatários: trata dos princípios, da política e da atuação da Educação Especial, visando equiparação de oportunidades 
para todas as pessoas com defi ciência. É o marco inicial do movimento de inclusão escolar e social destas pessoas.
4 - Convenção Interamericana para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas que têm defi ciência.
5 - Acordo fi rmado no Fórum Mundial sobre a Educação, reunido em Dakar (2000), com o objetivo de mobilizar a sociedade civil, a comunidade internacional, 
exigindo de seus respectivos governos o cumprimento dos objetivos para a educação de todas as pessoas, sem exceção.
6 - Nomenclatura preconizada pelo Governo Federal, não refl etindo nossa opinião pessoal nessa pesquisa. Compartilhamos a opinião de Wrigley que coloca a 
surdez dentro dos estudos culturais por pensar que “a surdez é uma temática epistemológica e não audiológica” (LOPES, 1998, p. 105).
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sujeito surdo falante de Libras7 e especifi car o funcionamento 
da produção desses sujeitos que subjaz nos discursos dos 
Estudos Surdos e na PNEE, elegendo como metodologia de 
pesquisa uma análise discursiva na perspectiva arqueológica 
foucaultiana. Para tanto, o tópico seguinte versará sobre o 
referencial teórico e metodológico utilizado para análise dos 
dados coletados. Em seguida, apresentaremos os excertos e 
o desenvolvimento da pesquisa, fi nalizando com as devidas 
considerações.

Referencial teórico e metodológico
 
Visando uma análise que elucidasse quem é o sujeito nos 

discursos sobre a surdez, sentimos a necessidade de um estudo 
sobre a Arqueologia do Saber, de Michel Foucault. Nosso 
objetivo é levantar um arcabouço teórico que propicie um estudo 
discursivo na perspectiva arqueológica foucaultiana visando 
compreender melhor de que forma os discursos produzem seus 
sujeitos-objetos.

No capítulo II - As regularidades discursivas, o autor 
defi ne de forma precisa as unidades do discurso, rejeitando 
as interpretações psicológicas que vinham sendo feitas 
anteriormente. Aborda também as formações discursivas, 
buscando defi nir as relações existentes entre elas e a formação 
de seus objetos de discurso. Trata da formação das modalidades 
enunciativas, dos conceitos e das estratégias, visando descrever 
todas as nuances analisáveis em uma formação discursiva. 
No decorrer do capítulo IV: A descrição arqueológica, que irá 
embasar nossa análise, delineia os conceitos de original e regular, 
em seguida aponta as contradições e os fatos comparativos que 
utiliza para realizar uma análise arqueológica, culminando nas 
mudanças e transformações que tal análise pode empreender. 
Pensar uma arqueologia conforme Foucault propõe, possibilita 
observar e defi nir os discursos enquanto práticas que obedecem 
a regras. Mostra as contradições, para que surja em seu espaço 

uma descrição sistemática dos objetos em um discurso. Essas 
oposições, quando intrínsecas, se repartem em diferentes planos 
da formação discursiva, assegurando um desenvolvimento 
adicional ao campo discursivo, reorganizando-o ou até mesmo 
funcionando como um papel crítico na prática discursiva 
(FOUCAULT, 2002). 

Foucault sugere que acolhamos “cada momento do discurso 
em sua irrupção de acontecimentos” (p. 28); para isso, devemos 
defi nir as regras e as justifi cativas dessas continuidades, fazendo 
uma seleção. Esses fatos exigirão uma teoria na qual apareça “o 
campo dos fatos do discurso a partir do qual são construídas” 
(p. 28). 

Para que ocorra uma análise do discurso, ele propõe que 
sigamos alguns passos iniciais (p. 30): a) Tomar por marco 
inicial as unidades inteiramente fechadas (no nosso caso, os 
discursos sobre a surdez), colocando-se fora delas para estudar 
seu interior e suas contradições; b) perguntar quais unidades 
formam esse discurso e com que direito podem reivindicar 
um domínio e uma continuidade que as individualize no 
tempo, descrevendo estas unidades; c) identifi car as leis que as 
formam e o pano de fundo dos acontecimentos dos quais elas 
se recortam, o conjunto de enunciados efetuados através de um 
sistema linguístico – falado ou escrito – “em sua dispersão de 
acontecimentos e na instância própria de cada um”; d) buscar 
os efeitos de superfície: se existe total aceitação ou até uma 
institucionalização desta unidade. Fazer uma descrição dos 
acontecimentos do discurso, colocando a questão: “como 
apareceu um determinado enunciado, e não outro em seu lugar?” 
(p. 31); e) evitar uma análise psicológica do pensamento do 
autor, o que estava oculto no já dito. Deve-se “compreender 
o enunciado na estreiteza e singularidade de sua situação”, 
estabelecendo correlações com outros enunciados, buscando a 
singular existência do que emerge no enunciado, restituindo-
lhe a condição de acontecimento (p. 32); f) descrever outras 
unidades: “a análise de sua coexistência, de sua sucessão, de seu 

7 - Surdo falante de Libras: nomeamos assim apenas as pessoas que têm surdez e que se consideram pertencentes à Comunidade Surda, por comunicarem-se 
prioritariamente em Libras e tecerem toda uma representação sobre si atrelada à produção cultural gerada por sua perspectiva de mundo, pautada na experiência 
visual de comunicação (DALLAN, 2012, p. 13).
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funcionamento mútuo, de sua determinação recíproca, de sua 
transformação independente ou correlativa” (p. 33); escolher 
uma região inicial que poderá ser reorganizada posteriormente 
– por um lado escolher um domínio e, por outro, apreender em 
um enunciado o momento de sua existência e as regras de seu 
aparecimento (p. 34).

Através do referencial teórico estudado, tentaremos 
demarcar nos documentos selecionados como corpus, quais são 
os sujeitos produzidos em cada uma das formações discursivas. 
Nossa indagação principal: as pessoas surdas falantes de Libras 
são as mesmas, quando as formações discursivas pertencem a 
instâncias diferentes?

Análise discursiva na perspectiva arqueológica 
foucaultiana: quem são os sujeitos? 

Neste tópico, tentaremos defi nir como o governo, através da 
legislação e das medidas de ação global em busca de educação 
para todos os brasileiros na escola regular, produz e concebe 
a pessoa surda falante de Libras. Em seguida, passaremos aos 
Estudos Surdos.

Iniciaremos pela Lei nº 10.436/2002 (ou Lei de Libras) 
que no primeiro artigo, parágrafo único, afi rma-se que esta 
língua é “um sistema linguístico de transmissão de ideias e 
fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil”, 
reconhecendo a existência dessa comunidade linguística, 
incluindo essa língua nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(doravante PCNs) em seu artigo quarto. Porém, no parágrafo 
único, determina que a “Libras não poderá substituir a 
modalidade escrita da Língua Portuguesa”, fundamentando 
um paradoxo: a Libras é incompleta e, por isso, aceita pela 
metade – a Língua Portuguesa escrita é a que fundamenta 
toda e qualquer legalidade, não devendo ser substituída por 
nenhuma outra.

O Decreto 5.626/2005, que regulamenta a Lei de Libras 
referendada no parágrafo anterior afi rma, entre outras coisas, que:

Art. 2o (...) considera-se pessoa surda aquela que, por 
ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo 

por meio de experiências visuais, manifestando sua 
cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira 
de Sinais - Libras.
Parágrafo único. Considera-se defi ciência auditiva 
a perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibeis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas 
frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz 
(Decreto 5626/2005, DOU 23/12/2005).

A redação proposta no Art. 2º permite compreender que o 
Governo Federal reconhece que as pessoas que falam a Libras 
têm uma cultura própria e que falam uma Língua visual (não 
a oral) por terem perda auditiva. Por defi ciência auditiva, 
conforme explicitado no Parágrafo Único, considera-se a 
questão da perda auditiva bilateral, parcial ou total. Refere-se 
primeiro ao sujeito da linguagem e cultura (o surdo), para em 
seguida, referir-se a sua “perda” nomeando por “defi ciência 
auditiva”, demonstrando como parâmetro de referência os 
saberes constituídos através das ciências médicas, usando essa 
positividade com fi nalidade explicativa. 

A PNEE, “a partir da visão dos direitos humanos e do 
conceito de cidadania fundamentado no reconhecimento das 
diferenças e na participação dos sujeitos” (BRASIL, 2008), 
afi rma a necessidade de um enfoque diferenciado no trabalho 
junto aos alunos atendidos pela educação especial, visando 
“promover uma reestruturação das escolas de ensino regular e da 
educação especial” (BRASIL, 2008). Afi rma que “considera-se 
pessoa com defi ciência aquela que tem impedimentos de longo 
prazo, de natureza física, mental ou sensorial que, em interação 
com várias barreiras, pode ter restringida sua participação plena 
e efetiva na escola e na sociedade” (ibidem). 

Especifi camente sobre os alunos surdos falantes de Libras, 
nomeia-os por “surdos”, preconiza a educação bilíngue na 
escola, afi rmando que “devido à diferença linguística, orienta-se 
que o aluno surdo esteja com outros surdos em turmas comuns 
na escola regular” (BRASIL, 2008). Essa diferença linguística 
que reivindica uma troca entre os pares dentro da escola, é uma 
tradução para o termo “comunidade surda”? 

Ocorreu um estranhamento ao observarmos o uso do termo 



O SURDO GRITA: ANÁLISE DISCURSIVA DOS MOVIMENTOS DE ASSUJEITAMENTO E RESISTÊNCIA DESSES SUJEITOS

868LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

“surdo” na PNEE de 2008, porque no curso implementado pelo 
MEC – órgão governamental – sendo a materialização da PNEE 
para dar conta da formação profi ssional dos professores que 
atuam nas escolas regulares com vista à educação inclusiva, 
esse sujeito é nomeado por “pessoa com surdez” (ALVEZ, 
FERREIRA e DAMAZIO, 2007), termo criado por Damázio 
(2005 a).  

Sobre o termo “surdo” ser usado na PNEE, a explicação 
deve residir no fato de que uma das elaboradoras da PNEE 
(nomeada pela Portaria Ministerial n. 555, de 05 de julho de 
2007, prorrogada pela Portaria n. 498, de 09 de outubro de 
2007) foi a Profª Drª Ronice Muller de Quadros, uma das 
organizadoras dos Estudos Surdos. Já o referencial teórico 
que serviu como fundamentação à formação continuada de 
professores do AEE Pessoas com Surdez promovido pelo MEC, 
é a tese de doutorado da Professora Doutora Mirlene Ferreira 
Macedo Damázio, fruto de uma pesquisa com vistas à inclusão 
dos alunos surdos falantes de Libras na escola regular. 

Devido à representação diversa que cada uma tece em 
relação à surdez, ambas veem esse aluno falante de Libras 
de forma diferente. Sem dúvida, a nomenclatura gera visões 
multifacetadas de um mesmo sujeito. Sendo assim, como é visto 
este sujeito surdo falante de Libras, que no curso de Formação 
de Professores para o AEE é uma “pessoa com surdez”, uma 
vez que esses professores serão os responsáveis pelo ensino aos 
alunos surdos nas escolas regulares? 

Em um artigo embasado por sua tese de doutoramento – 
cuja orientadora foi a Profª Drª Maria Teresa Eglér Mantoan8 

– Damázio afi rma que: 

Ser contrário à inclusão escolar de alunos com 
surdez, de acordo com nossa visão, é defender guetos 
normalizadores que, em nome das diferenças existentes 

entre pessoas com surdez e ouvintes, sectarizam, 
homogeneízam a educação escolar. 
(...)
Assinalamos que a escolaridade segregada é tão ruim 
para as pessoas com surdez como para todos os demais 
alunos (...) Consideramos que as práticas pedagógicas 
são, no geral, inefi cientes para qualquer aluno da escola 
comum ou especial, principalmente, quando se trata 
de alunos com defi ciência e, no caso, de alunos com 
surdez. (DAMÁZIO, 2005 b)

Analisando os excertos retirados deste texto divulgado pelo 
Ministério da Educação no referido Curso de Formação para 
o AEE9, Damázio deixa claro que o viés pelo qual é visto este 
aluno é o da defi ciência, quando afi rma: “alunos com defi ciência 
e, no caso, com surdez”, ou seja, entende que esses alunos 
possuem uma Defi ciência Auditiva. Não vê essa característica 
como um entrave ao processo de escolarização, pois entende 
que não é a questão linguística o problema principal, e sim 
as práticas pedagógicas desenvolvidas na escola, as quais 
considera “inefi cientes para qualquer aluno da escola comum 
ou especial”. Enfatiza que a escola regular é realmente o melhor 
local para qualquer aluno estudar, por promover diferentes 
trocas que geram crescimento. 

Quando os autores do AEE reportam-se especifi camente 
à questão sobre qual é o sujeito desta proposta educacional, 
afi rmam que:

O paradigma inclusivo não se coaduna com concepções 
que dicotomizam as pessoas com ou sem defi ciência, 
pois os seres humanos se igualam na diferença, refl etida 
nas relações, experiências e interações. As pessoas com 
surdez não podem ser reduzidas à condição sensorial, 
desconsiderando as potencialidades que as integram 

8 - Considerada como precursora do movimento inclusivo e irrestrito no âmbito educacional no Brasil. Para ela “se o nosso objetivo é desconstruir esse sistema temos, 
então, de assumir uma posição contrária à perspectiva da identidade “normal” que justifi ca essa falsa uniformidade das turmas escolares” (MANTOAN, 2006).
9 - Tive oportunidade de fazer o referido curso, como aluna, em 2008. A proposta motivou em mim um interesse muito grande e, na oportunidade, pude ir até 
a cidade de Uberlândia para conhecer pessoalmente o trabalho desenvolvido através do AEE-Pessoa com Surdez. Pude comprovar a proposta implantada, que 
funciona na EMEF Leôncio. Nesta escola, grande parte da comunidade escolar é bilíngue, demonstrando que a interação entre alunos surdos e não surdos é 
viável, mas, reconhecemos que existem outras nuances envolvidas nesse processo cujo escopo foge ao nosso trabalho de pesquisa.
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a outros processos perceptuais, enquanto seres de 
consciência, pensamento e linguagem.
As pessoas com surdez não podem ser reduzidas ao 
chamado mundo surdo, com uma identidade e uma 
cultura surda. É no descentramento identitário que 
podemos conceber cada pessoa com surdez como um 
ser biopsicossocial, cognitivo, cultural, não somente 
na constituição de sua subjetividade, mas também 
na forma de aquisição e produção de conhecimentos, 
capazes de adquirirem e desenvolverem não somente 
os processos visuais-gestuais, mas também de leitura e 
escrita, e de fala se desejarem.  (ALVES, FERREIRA e 
DAMÁZIO, 2010, p. 10)

De acordo com as falas dos autores, podemos delinear os 
sujeitos surdos falantes de Libras como sendo: pessoas que 
se igualam “na diferença, refl etida nas relações, experiências 
e interações”; pessoas com “potencialidades, singularidades 
e diferenças”, vistas em “seus contextos de vida”. Ela “não é 
estrangeira em seu próprio país”, apesar de não falar a língua 
que circula em seu entorno, não devendo ser “reduzidas ao 
chamado mundo surdo, com uma identidade e uma cultura 
surda”, embora, repetindo o trecho já citado, o Decreto 
5.626/2005 afi rme em seu artigo segundo que “considera-se 
pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, compreende 
e interage com o mundo por meio de experiências visuais, 
manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua 
Brasileira de Sinais – Libras”. 

Cultura dos surdos não é cultura surda? Aparentemente, na 
legislação federal, existe uma cultura surda que não é considerada 
como conteúdo relevante na formação de professores para 
atuarem na escola inclusiva, uma vez que este curso não abriu 
espaço, durante a formação, para que estes novos professores 
que atuarão no AEE Pessoa com Surdez conheçam a cultura 
dos alunos surdos falantes de Libras. 

Sendo assim, podemos conceber, através dos dados 
coletados na instância governamental, que a produção 
desse sujeito “surdo”, com uma “cultura surda” e com uma 
“comunidade surda”, não tem uma sustentação epistemológica 
na prática: é um sujeito com direitos assegurados através da 

PNEE apenas no decreto, uma vez que quando se trata de 
formação continuada para trabalhar com esse sujeito, ele se 
torna outro. O sujeito cultural passa a ser pessoa com surdez 
por ter defi ciência auditiva – possui potencialidades que não 
lhe bastam, pois devem ser desenvolvidas através de práticas 
pedagógicas adequadas, visando suprir sua falta. Nessa 
instância discursiva esses sujeitos de linguagem formam um 
grupo de sujeitos-objetos do discurso que reconhecidamente 
são “usuários” da Libras e, embora devam ser vistos como 
“seres biopsicossociais”, eles acabam por ser reconhecidos 
como portadores de uma defi ciência sensorial (a auditiva), 
embora apresentem um leque de possibilidades dentro do 
processo educacional.  

De “surdo” torna-se “pessoa com surdez”, perdendo um 
lugar requisitado há muito tempo. Segundo Lopes, o que “os 
próprios surdos dizem de si quando articulados e engajados na 
luta por seus direitos [é o] de quererem ser vistos como sujeitos 
surdos, e não como sujeitos com surdez” (LOPES, 2007, p. 8). 
Em nossa opinião, esse deslocamento, de “sujeitos surdos” para 
”pessoas com surdez” que “não podem ser reduzidas ao chamado 
mundo surdo, com uma identidade e uma cultura surda” (sic), 
acaba por desterritorializar e promover um aculturamento do 
sujeito de linguagem. 

A segunda instância de produção de discursos – os 
Estudos surdos apresenta um farto material sobre quem vem 
a ser este sujeito que se nomeia por “surdo” porque faz parte 
de um “povo surdo” (PERLIN, 2006, p. 10). Estes Estudos 
consideram que “Atualmente, a educação de surdos está sendo 
construída na perspectiva dos surdos nos interstícios culturais 
que se constituem (...) que vão além, ou seja, rompem com a 
mesmidade” (op. cit., p. 09). 

Sobre as políticas públicas voltadas à educação inclusiva, 
afi rmam que traduzem “a inclusão como uma forma 
hegemônica de oferecer educação para todos.” (idem, p. 11), 
afi rmando que “os sofrimentos dos surdos diante das políticas 
de integração/inclusão” se “traduzem em colocar o aluno na 
rede regular de ensino.” (ibidem, p. 11). Mostram “a escola 
que os surdos querem, ou seja, a escola sonhada pelos surdos” 
(idem, p. 11), concluindo que é “a formação dos professores 
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surdos que viabilizam essa escola tão sonhada.” (idem, p. 11), 
mesmo que estes professores sejam “formados por instituições 
que desconhecem os surdos” (idem, p. 11). 

Evidenciam a importância ‘familiar’ que a comunidade 
surda passa a representar na vida desses surdos, enfatizando 
que o contato com o “outro surdo dá a dimensão que possibilita 
a signifi cação do mundo” (op. cit., p. 12), concluindo que a 
dimensão da signifi cação é pautada a partir da língua de sinais 
e, sendo assim, “essa dimensão não é representada no berço 
familiar, mas sim junto aos outros surdos.” (idem, p 12). 

Sobre os sentimentos em relação à sociedade onde estas 
pessoas surdas falantes de Libras estão inseridas, Silva afi rma 
que eles sentem-se “esmagados pela hegemonia ouvinte que 
tenta anular a sua forma de comunicação (a língua de sinais), 
procurando assemelhá-los cultural e linguisticamente aos 
ouvintes, resistem a essa imposição, reivindicando seus direitos 
linguísticos e de cidadania.” (SILVA, 2006, p. 15). Miorando 
considera que a escola não acompanhou o crescimento da 
comunidade surda, “bem como a expansão de seu movimento 
político”, que organizou-se no sentido de assegurar formação 
para seus membros, autorizando os surdos professores a “entrar 
para a escola, junto das crianças surdas que estavam chegando” 
(MIORANDO, 2006, p. 79). 

Sobre a identidade das pessoas surdas, Quadros e 
Sutton-Spence afi rmam que são complexas por viverem em 
um ambiente bilíngue e multicultural, pois fazem parte da 
comunidade surda nacional e mundial e também com culturas 
partilhadas com pessoas ouvintes de seu país (QUADROS e 
SUTTON-SPENCE, 2006, p. 111).

Sobre as manifestações artísticas e culturais desse grupo, 
essas autoras usam o termo “raízes surdas”, Deafhood (sic.), 
afi rmando que este conceito representa “o processo através do 
qual uma pessoa descobre e desenvolve uma identidade surda, 
como um membro de uma comunidade coletiva visual” (p. 
114). Para elas, “ao contrário do estado de surdez, as raízes 
surdas envolvem um processo ativo” (p. 114). Ao produzir 

o folclore surdo (incluindo a poesia) as pessoas surdas estão 
produzindo raízes surdas (QUADROS e SUTTON-SPENCE, 
2006, p. 114). 

Defi nindo o que vem a ser este mundo das pessoas surdas, 
as autoras Perlin e Quadros afi rmam que “para os surdos, 
esse mundo se aventura entre o outro ouvinte, os outros 
surdos do colonialismo e o ser surdo no pós-colonialismo, 
momento em que se desenrola a causa sociocultural surda”. 
(PERLIN e QUADROS, 2006, p. 168). Afi rmam, também, 
que “a fi losofi a pós-moderna e os estudos culturais tomam 
sua grande oportunidade histórica para a emergência das 
alteridades que não se repetem e que atualmente nos brindam 
com novos signifi cados epistemológicos que se produzem 
entre os discursos no interior de diferentes culturas” (op. cit., p. 
168), completando que “o constante entre as narrativas em que 
víamos o outro de si mesmo como o anormal tende a decair” 
(op. cit., p. 168). 

Mais adiante, elas falam sobre o “ouvicentrismo”, termo 
que cunharam, afi rmando que epistemologicamente concebem 
o “ouvicentrismo” no “sentido de que ele existe na medida em 
que o ouvinte seja centro de toda metodologia da normalidade” 
(PERLIN e QUADROS, 2006, p. 172), cujo problema central 
é que “somente vale o que é a ‘experiência ouvinte’” (op. cit., 
p. 172). As afi rmações das autoras deixam pistas que nos fazem 
desconfi ar de que o caminho traçado no artigo seja justamente o 
do surdocentrismo10, uma vez que o centro da metodologia que 
concebe o sujeito da aprendizagem passa a ser o surdo como 
centro da normalidade, normalidade esta que deve receber um 
espaço que agregue apenas esse tipo de normalidade: a da não 
audição.

Com relação aos adeptos do “ouvicentrismo”, estes são 
nomeados pelas autoras como “ouvintes exterminadores”, os 
quais, segundo elas, “tentam acabar com a língua de sinais e 
com todos os tipos de manifestações culturais advindas dos 
grupos surdos” (PERLIN e QUADROS, 2006, p. 173).  No 
entanto, paradoxalmente, as autoras afi rmam que é possível que 

10 - Neologismo proposto por nós, contrapondo-se à ideia de ouvicentrismo, mostrando que sob a ótica das autoras, o surdo é o centro de todas as referências 
de normalidade. 
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“um outro ouvinte conceda uma política cultural em favor do 
outro surdo, inclusive levando-o à militância” (op. cit., p. 174), 
reconhecendo que “as relações de exploração e dominação na 
divisão discursiva entre surdos e ouvintes estão presentes na 
sociedade atual” (op. cit., p. 174)  e que a oposição entre surdo 
e ouvinte pode estar sendo colocada nesta mesma  sociedade de 
forma binária, moderna. 

Sobre o ouvinte da pós-modernidade, o que aceita a 
diferença surda, descrevem que esses veem o surdo como 
pessoa capaz de raciocínio e escrita. Para as autoras:

As leis, as identidades, as representações, as 
determinações não são mais baseadas na fala e na 
audição. Não mais se atribui ao outro surdo expressões 
degradantes, deprimentes, tais como minoria linguística, 
minorias, menos valia, incapacidade, desabilitados, 
necessitados de “ter a fala como o ouvinte tem. 
(PERLIN e QUADROS, 2006, p. 176).

Deixam claro que a relação a ser estabelecida agora é a 
de “entender o eu do outro” (PERLIN e QUADROS, 2006, 
p. 178), e reconhecem a existência de ouvintes que “dmitem a 
alteridade, a diferença de ‘ser surdo’: “Junto a esses, os surdos 
estão alcançando maior tolerância e encontram mais espaço 
para a produção simbólica da cultura surda e possibilidades 
maiores para continuar sua distinção social como surdos.” (op. 
cit., p. 182). A importância do desenvolvimento enquanto grupo 
linguístico, para as autoras, possibilita que esse surdo referencie 
os signifi cados “que constituem sua cultura, sua naturalidade 
como um povo e os aspectos que tornam esse povo diferente de 
um outro povo” (PERLIN E QUADROS, 2006, p. 184). 

Concluem que ser um “povo surdo” é representar “as 
comunidades surdas que transcendem questões geográfi cas e 
linguísticas. Os surdos que celebram uma língua visual-espacial 
por meio do encontro surdo-surdo” (PERLIN e QUADROS, 
2006, p. 185). 

Retomando alguns pontos em busca de uma melhor defi nição 
em relação ao objetivo central deste artigo, podemos concluir 
que os autores frisam sua “normalidade” surda, conforme 

afi rmada por Miorando, quando exemplifi cam que os surdos 
usam camisetas que estampam seu “desejo de reconhecimento: 
“Pelo direito de ser surdo, pela não obrigação de ser submetido 
a estratégias que o queiram ouvinte, como se não fosse normal” 
(MIORANDO, 2006, p. 79).

Todo o conjunto de enunciados apresentados nos excertos 
coletados, bem como os jogos de conceitos e as séries de 
escolhas teóricas trazidas até o momento, também funcionam 
nos Estudos Surdos – semelhantes aos excertos coletados no 
tópico anterior, relativo ao PNEE – de forma a apresentar todo 
um conjunto de conhecimento sistematizado sobre esse sujeito 
surdo, que produz um espaço de possibilidades/limitações 
através de um discurso também considerado ofi cial, legitimado 
pelo conhecimento científi co: o conhecimento acadêmico. 
Essas formações discursivas reverberam no sentido de estar 
fortalecendo um movimento que inicialmente era apenas 
social, ligado à queixa de pequenas comunidades, mas que 
conseguiram visibilidade através do empoderamento que os 
estudos científi cos proporcionam. 

Estes sujeitos dos Estudos Surdos estão fundamentando 
a surdez não enquanto “defi ciência auditiva”, mas enquanto 
diferença primordial, cultural, tecida principalmente através das 
representações simbólicas via linguagem, nesse caso, a Língua 
de Sinais. Recriam um espaço próprio para si, diametralmente 
oposto ao que os discursos clínico-terapêuticos do AEE 
reservaram para esses sujeitos.

Diferentes sujeitos: Considerações e refl exões sobre os 
dados encontrados

Tentamos demonstrar que os sujeitos dos discursos sobre 
a surdez nas esferas governamental e dos Estudos Surdos, 
embora embasados pelo saber acadêmico, são sujeitos distintos.  
As duas formações discursivas analisadas trabalham de forma 
a produzir verdades sobre o surdo falante de Libras, apoiando-
se em um suporte institucional de forma a que cada instância 
discursiva coloque os conhecimentos que produziu acerca deste 
sujeito, tentando abarcá-lo em suas formações discursivas: um 
modo de aplicação social do conhecimento produzido. 
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Os saberes propostos pelos Estudos Surdos evidenciam um 
povo surdo cujas barreiras geográfi cas são rompidas através da 
língua de sinais e das raízes surdas desenvolvidas no contato 
surdo-surdo na comunidade surda, através da família surda. 
Não se referem à defi ciência sensorial, uma vez que a língua 
e a cultura surda é que compõem e solidifi cam o processo 
educacional. No conjunto dessa formação discursiva é possível 
se ocupar uma posição para falar contra os sujeitos de que se 
ocupa o discurso ofi cial, através do AEE. 

Evidenciamos através deste artigo que, embora sejam sujeitos 
surdos falantes de Libras, as duas formações discursivas analisadas 
mostram que este sujeito não é o mesmo quando falado por 
instâncias diferentes, porque, embora o conhecimento apresentado 
pelas duas formações seja fruto de conhecimento acadêmico-
científi co, ambas operam com visões de sujeito distintas, o que 
sugere que a instância governamental deve articular-se para 
“ouvir” o grito visual dos principais sujeitos de suas articulações 
educacionais: os próprios surdos falantes de Libras.
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A TECELAGEM FORMATIVA DE LEITORES E LEITURAS: ENTREMEIOS DE QUERÊNCIAS E 
SAPIÊNCIAS

Handherson Leyltton Costa Damasceno1

Resumo

Nos tempos hodiernos, tem-se travado uma discussão bastante 
fértil acerca dos caminhos que se trilham quando se propõe a 
formação de leitores. Dessa forma, mediante a preocupação 
da escola, professores, pais, órgãos públicos e comunidade 
em geral no tocante a esse tema, tem havido transformações 
consubstanciais: revisão de práticas pedagógicas, investimento 
do governo em programas de instrumentalização e fomento 
às práticas leitoras, investimento na formação de professores-
leitores. O trabalho em voga tem sua gênese a partir da dinâmica 
experienciada num encontro de formação continuada com 
professores da rede pública municipal de Itaetê, interior da Bahia e 
tem como objetivo apresentar algumas refl exões sobre o processo 
de formação continuada, em que a leitura (docente e discente) 
aparece como conteúdo de ensino. Intentamos levantar discussões 
acerca da profi cuidade de espaços de formação docente no tocante 
à leitura, bem como a necessidade de se criar condições e políticas 
de formação continuada docente, a fi m de que, por intermédio da 
ressignifi cação do saber do professorado no que tange ao processo 
de (auto)formação leitora, se contribua de modo fecundo para o 
fortalecimento das aprendizagens discentes.

Palavras-chave

Formação de leitores; pedagogia da leitura; formação 
continuada docente.

1 - Mestrando em Educação pela Universidade Federal da Bahia, Linha de Pesquisa: Currículo e (In)Formação. Pesquisador do GEC: Grupo de Pesquisa em Edu-
cação, Comunicação e Tecnologias. Pedagogo, licenciado pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). E-mail: handhersondamasceno@gmail.com. 

Abstract

In modern times, has waged a very fruitful discussion 
about the ways that treadwen it proposes the formation of 
readers. Thus, by the concern of the school, teachers, parents, 
public agencies and the general community regarding this 
issue, there have been changes consubstantial: a review 
of teaching practices, government investment in programs 
to provide tools na encouragement toreading, pratices, 
investment in training of teachers-readers. The work has its 
Genesis in vogue from the dynamics experienced in meeting 
continuing education with teachers from municipal public 
Itaetê, inside of Bahia and aims to present some refl ections 
on the process of continuing education, in which reading 
(teaching and students) appears as content of education. 
Intend to raise discussions about the usefulness of spaces 
for teacher training in relation to reading, as well as the need 
to create conditions and policies for continuing education 
teacher, so that, throught the redefi nition of the teaching 
of knowledge regarding the process (self) training reader, 
if fruitfully contribute to the strengthening of learning 
opportunies for students.

Keywords

Training of readers; pedagogy of reading; ongoing teacher 
education.
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Trançando os teares da leitura...

Muito se tem discutido acerca da importância da 
leitura como mecanismo de ampliação de horizontes e, 
consequentemente, como dispositivo da equidade social. 
Talvez nunca se falou tanto sobre formação de leitores, 
fomento de práticas leitoras, tampouco o governo investiu 
pesadamente na instrumentalização do acervo das escolas 
públicas2, todos avidamente implicados no processo de que se 
almeja sobremaneira: uma sociedade leitora, letrada e todos os 
predicados advindos de sua profi ciência.

Frente a esta conjuntura, o desafi o da leitura é um desafi o de 
democracia e de cidadania, da constituição do aluno leitor, e isso 
ultrapassa amplamente os muros da escola – que se confi gura 
uma etapa importantíssima nesse processo. A leitura é também 
uma chave para a integração política do sujeito, no sentido, aos 
códigos de discussão da comunidade política, de inserção efetiva 
nessas discussões: lembremos da Polis grega, pois.

A leitura na escola tem sido imprescindivelmente um 
objeto de ensino e para que possa se constituir em objeto 
de aprendizagem, é de fundamental importância que haja 
signifi cado para o aluno, isto é, a esta atividade deve responder 
do seu ponto de vista, a objetivos de realização imediata.

Isto posto, por se tratar de uma prática social complexa, 
e se a escola pretende converter a leitura em objeto de 
aprendizagem deve preservar sua natureza e sua complexidade, 
sem descaracterizá-la, didatizá-la ou torná-la uma atividade 
autômata. O trabalho com leitura deve encarar o texto como 
um constructo social, uma vez que “não se pode observar um 
texto em si e isolado de seu contexto sociocomunicativo, já que 
todo texto é um evento comunicativo numa dada prática social 
de uso da língua.” (MARCUSCHI, 2001, p.32)

Nesse contexto, não se pode afi rmar que a formação de 
leitores e leitoras esteja fi rmada tão-somente na entrega do 

portador textual aos estudantes. Não basta tão-somente entregar 
os livros ou os textos para que os alunos tenham acesso e 
deixarem-nos em contato e a mágica do encantamento e da 
profi ciência os envolverá e se tornarão leitores proativos, como 
se fosse um conto de fadas com fi nal feliz. Além do efetivo 
contato – sentir nas mãos o livro, sua textura, seu cheiro, 
sua atmosfera – é ímpar que se tenha condições para mediar 
didaticamente essa tarefa. É preciso, pois, conhecer os limiares 
da pedagogia da leitura, bem como ser um leitor, tendo em vista 
que formar leitores perpassa também pela formação leitora dos 
professores, afi nal, o formador precisa estar plenamente (ou 
construindo) implicado no processo de (auto) formação leitora. 

Isso signifi ca dizer que o fazer pedagógico deve ser 
permeado pela diversidade e continuidade de textos e de 
combinações entre eles, bem como o professor-formador deve 
estar também se constituindo leitor.

Signifi ca, pois, trabalhar com a pluralidade de objetivos e 
modalidades que caracterizam a leitura, os diferentes propósitos 
leitores e resolver um problema prático, informar-se, divertir-se, 
estudar, escrever ou revisar o próprio texto e com as diferentes 
formas de leitura em função de diferentes objetivos e gêneros: ler 
buscando as informações relevantes, ou o signifi cado implícito 
nas entrelinhas, ou dados para a solução de um problema.

Todavia, para que se possa usufruir da formação de sujeitos-
leitores, em cuja profi ciência os habilite na tarefa “de ler a si, o 
outro e o seu entorno” (CORDEIRO, 2004, p.95), a mediação 
didática assume uma face ímpar e desse modo, o professor 
como sendo o leitor-modelo e “uma espécie de tipo ideal que o 
texto não só prevê como colaborador, mas ainda procura criar” 
(ECO, 1994.p.15), tem uma função primordial nesse contexto: 
formar leitores profi cientes.

Com referência a essa questão Délia Lerner (2005), 
afi rma: “Ensinar a ler e escrever é um desafi o que transcende 
amplamente a alfabetização em sentido escrito”. O desafi o que 

2 - Um dos programas de fortalecimento de leitores, no que tange à melhoria do acervo literário escolar é o PNBE: Programa Nacional Biblioteca Escolar, “que 
tem por objetivo tem o objetivo de promover o acesso à cultura e o incentivo à leitura nos alunos e professores por meio da distribuição de acervos de obras 
de literatura, de pesquisa e de referência.” C.f. <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12368&Itemid=574>. Acesso em 
25.02.2012.
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a escola enfrenta hoje é o de incorporar todos os alunos à cultura 
do escrito, é o de conseguir que todos os seus egressos cheguem 
a ser membros plenos da comunidade de leitores e escritores.

Dessa forma, esse trabalho é fruto de algumas inquietações, 
querências, mas, sobretudo, a tentativa de fazer um breve 
recorte do investimento na formação de professores no tocante 
à leitura na-da Escola Municipal Carlos Santana3, localizada 
na cidade de Itaetê, Bahia4, onde se tem bastante preocupação 
no que tange ao processo de formação leitora de professores, 
alunos e comunidade daquela instituição escolar.

Desejamos, outrossim, apresentar um relato de experiência5 
vivenciado pelos atores educacionais daquela localidade e, 
consequentemente, refl etir sobre alguns pontos à luz teórica de 
estudiosos da pedagogia da leitura.

O entrelaçamento docente-leitor

É de uma pertinência ímpar que os professores estejam 
envolvidos no processo de se (auto)formar. Assim, dessa 
necessidade de qualifi cação profi ssional, nascem cursos de 
formação inicial e continuada, de encontros pedagógicos, 
reuniões de planejamento, dentre outros momentos, nos quais a 
práxis pedagógica é constantemente (re)avaliada.

Nessa perspectiva, muitos teóricos se debruçam sobre 
pesquisas relacionadas ao processo de formação docente e sua 
relação com o fazer pedagógico e, mediante tais estudos, alguns 
ensejos surgem: de qualifi car o ensino, as visões de educação, 
as concepções de posturas. Urge, pois, que cada vez mais a 
carreira docente se efetive de modo profi ssional e não, como 
em épocas remotas, simplesmente uma mera e sagrada vocação.

Tardif (2002) e Gauthier (1998) enfatizam a urgência numa 
reforma do ensino, bem como na profi ssionalização docente 
com vistas ao fortalecimento dos saberes docentes e, como 
resultado, a legitimação de tal carreira e a superação da ideia 
de que há os “saberes sem ofícios e os ofícios sem saberes”, 
consoante o Tardif (2002, p. 56).

Logo, pressupõe-se que se um professor ampliar suas 
capacidades cognitivas e fortalecida a sua aprendizagem - não 
somente pelo viés livresco - consequentemente o estudante que 
está sob sua tutoria terá maiores chances de receber uma educação 
mais qualifi cada. Contudo, essa aprendizagem docente carece 
ser perpassada pela constante atividade dialética da refl exão e 
ressignifi cação de saberes. Essa é a função da formação continuada. 
Desse modo, como afi rma Alda Junqueira Marin (1995):

A educação continuada como geradora de mudanças 
insere-se num quadro político prospectivo, em que 
formação é idealmente participar do futuro a partir 
do presente, e assumir o risco para formar é mudar de 
forma que pode implicar deformar! Mas o que devemos 
considerar de vital importância é ter sempre presente 
que educação continuada não é apenas transmissão de 
conhecimentos científi cos, mas, também, de atitudes 
em relação à utilização desses conhecimentos [...] que 
deve deixar de ser livresco para se inserir na vivência 
das crianças, adolescentes ou adultos. (MARIN, 1995, 
p. 27 – citada por FERREIRA, 2006, p.65) (grifo meu)

Pimenta (2005) assinala a importância das vivências 
docentes nos programas de formação continuada, dado o se 
caráter formativo, rico e válido, que deve ser aproveitado, haja 

3 - Escola situada na sede da cidade de Itaetê, Bahia. Atende a uma clientela de alunos e alunas de todo o município, desde os residentes na zona urbana, como 
na zona rural. Em 2011, recebeu 569 matrículas para estudantes do Ensino Fundamental II – 6º. ao 9º. ano.
4 - Município localizado no centro-sul da Bahia. É banhado pelas águas do Rio Paraguaçu e fi ca a 387 km de distância de Salvador, com uma população de 
aproximadamente 15.000 habitantes, cujas atividades que sustentam a economia local são a agricultura e a pecuária, bem como o turismo ecológico, onde se 
vislumbram diversas cachoeiras, cânions, grutas e o Poço Encantado, principal atrativo turístico da região da Chapada Diamantina.
5 - Fruto de refl exões oriundas da escrita do relatório de formação, quando atuamos na função de formador de professores, pela Secretaria Municipal de Educa-
ção de Itaetê – Bahia. Como prática naquele município, é solicitada do formador uma escrita profi ssional, onde deve apontar o percurso formativo, bem como 
sinalizar – via pauta e relatório – as aprendizagens construídas, registros de aulas dos docentes, portfólios (dentre outros dispositivos), a fi m de se avaliar a 
trajetória e propor ou ajustar novas diretrizes, com vistas a fortalecer os saberes dos professores e potencializar as aprendizagens dos estudantes.
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vista ser de extrema valia no que tange à construção cognitiva 
docente, de seu percurso formativo. Freire (2001) sabiamente 
valora essa experiência socialmente construída e Tardif (2002), 
exclama que “os saberes brotam da experiência, são por ela 
validados.” 

Josso (2004, p.50) alerta que “só se torna sujeito dessa 
formação no momento em que sua intencionalidade é 
explicitada no ato de aprender e em que é capaz de intervir no 
seu processo de aprendizagem e de formação.” É preciso que se 
utilize do arcabouço formativo docente a fi m de enriquecer de 
modo consubstancial esse processo de formação, assim como 
meio de fortalecimento da identidade docente e de amenizar o 
mal estar no que diz respeito ao estatuto social e profi ssional do 
professor, conforme sinalizam Enguita (1991), Costa (1995), 
Contreras (2002), Gatti (2003) e Antelo (2003).

Assim, entremeados de sonhos, vontades, mas, sobretudo de 
desejos em qualifi car a prática pedagógica e nos aperfeiçoarmos 
enquanto profi ssionais em serviço, foi inaugurado o espaço de 
formação continuada com foco na docência, sobretudo à práxis 
pedagógica concernente à leitura. Nesse ponto, dada a demanda 
apresentada através do diagnóstico de leitura6 que é realizado 
na rede municipal de ensino há cerca de quatro anos, bem como 
o trabalho com o referido assunto – leitura, no caso -, foi eleita 
“A avaliação de leitura: diagnóstico como indutor curricular” 
sendo a frente de trabalho para esse encontro de formação 
continuada.

Intentou-se alcançar os seguintes objetivos:

• Analisar o desempenho acadêmico dos alunos no 
diagnóstico de leitura, para tomada de decisões acerca dos 
saberes e difi culdades sinalizadas;

• Organizar a rotina do trabalho com leitura, tendo em vista 
os critérios de continuidade e diversidade de gênero para 
garantir que os alunos aprendam a ler e escrever com 
diferentes propósitos;

• Traçar metas para incluir no Plano de Gestão da escola 
com vistas ao enfrentamento das questões relativas à 
aprendizagem dos alunos no tocante à leitura.

Dessa forma, o encontro formativo foi iniciado pela leitura 
compartilhada do excerto do Proust (1991, p.32):

E nisto reside, com efeito, um dos grandes e 
maravilhosos caracteres dos belos livros (que nos 
fará compreender o papel, ao mesmo tempo essencial 
e limitado que a leitura pode desempenhar em nossa 
vida espiritual) que para o autor poderiam chamar-se 
“Conclusões” e para o leitor “Incitações”. Sentimos 
muito bem que a nossa sabedoria começa onde a 
do autor termina, e gostaríamos que ele nos desse 
respostas, quando tudo o que ele pode despertar 
em nós senão fazendo-nos contemplar a beleza 
suprema à qual o último esforço de sua arte lhe 
permitiu chegar. Mas por uma lei singular e, aliás, 
providencial da ótica dos espíritos (lei que talvez 
signifi que que não podemos receber a verdade de 
ninguém e que devemos criá-la nós mesmos), o que 
é o fi m de sua sabedoria não nos aparece senão como 
o começo da nossa, de sorte que é no momento em 
que eles nos disseram tudo que podiam nos dizer que 
fazem nascer em nós o sentimento de que ainda nada 
nos disseram.

Com essa leitura, quis-se refl etir, de maneira coletiva e 
colaborativa, sobre uma das funções da leitura, bem como os 
comportamentos leitores e conhecimentos que são acionados 
a partir da funcionalidade do gênero, bem como o possível 
tratamento didático que lhe é oferecido, de acordo com sua 
intencionalidade didática7.

Posteriormente, com vistas a qualifi car e consolidar a formação 
leitora, foram distribuídas senhas e todos os presentes deveriam 
ir em busca dos livros que correspondessem as senhas sorteadas. 

6 - Diz-se de um instrumento construído pela equipe pedagógica do Ensino Fundamental II – professores e coordenadores pedagógicos – que objetiva aferir as 
competências leitoras dos estudantes daquela modalidade de ensino.
7 - C.f. SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. Trad. Cláudia Schiling. 6ª ed. Porto Alegre. Artmed. 1998.
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Essa atividade consistia em montar um catálogo de indicações 
literárias construído pelos profi ssionais que estavam no encontro 
formativo, com vistas a experienciarem a função social da leitura e 
escrita a partir do gênero textual indicação literária. 

Adentrando o conteúdo da formação, foi socializado o 
resultado do diagnóstico de leitura realizado no primeiro 
bimestre, em que cada dado relacionado ao descritor foi 
discutido e explanado de forma clara e objetiva, contribuindo 
no sentido de aprofundar os saberes acerca do letramento, da 
função social da leitura, em que 

A necessidade de habilidades de letramento na nossa 
vida diária é óbvia; no emprego, passeando pela cidade, 
fazendo compras, todos encontramos situações que 
requerem o uso da leitura ou a produção de símbolos 
escritos. Não é necessário apresentar justifi cativas para 
insistir que as escolas são obrigadas a desenvolver nas 
crianças as habilidades de letramento que as tornarão 
aptas a responder a estas demandas sociais cotidianas. 
E os programas de educação básica têm também a 
obrigação de desenvolver nos adultos as habilidades 
que devem ter para manter seus empregos ou obter 
outros melhores, receber o treinamento e os benefícios 
a que têm direito, e assumir suas responsabilidades 
cívicas e políticas. (SCRIBNER, 1982, p. 9 citado por 
SOARES, 2004, p. 73)

Questionou-se, a partir das seguintes provocações:

• Por que a escola ensina a ler?
• De onde surgem os conteúdos que norteiam o trabalho de 

sala de aula?

Travou-se uma discussão fértil acerca da intencionalidade 
da leitura, sobretudo de quem cabia essa tarefa. A polifonia 
dos discursos mais uma vez contribuiu para a construção da 
ideia de que é função da escola a tarefa de ensinar a ler e esse 

conteúdo deve ser objeto de estudo e de ensino sistemático por 
todos os professores e nas diversas áreas do conhecimento, por 
conta de que

...o leitor, cada vez mais letrado, deve ganhar a 
versatilidade de lidar com todos os gêneros, de maneira 
que não tenha a sensação de completo estranhamento 
quando tiver contato com novas possibilidades de 
texto ou suporte. O letramento, além de signifi car 
a experiência com objetos de leitura, também deve 
possibilitar que o leitor deduza e explore o que pode 
haver de híbrido e reconhecível em cada gênero ou 
em cada suporte, e, assim, manipulá-lo como quem 
conquista, e não como quem tem medo. (RIBEIRO, 
2006, p.135-136)

É salubre, outrossim, que a escola se vista de conhecimentos 
no sentido de oportunizar a ampliação dos horizontes leitores 
discentes, quando oferece condições didáticas profícuas para 
que essas aprendizagens se dilatem e aconteçam avanços no 
campo da leitura.

A posteriori, foram apresentados slides que traziam em seu 
bojo refl exões acerca da leitura como objeto de ensino e não só 
em Língua Portuguesa, mas em todas as áreas do conhecimento8.

Alguns professores enriqueceram as discussões e 
contribuíram de maneira consubstancial, apresentando situações 
em que os alunos demonstraram difi culdades concernentes ao 
processo de resolução das questões, a saber:

• Apresentaram situação em que o aluno conseguiu ler o 
enunciado, contudo, não compreendeu o que se pedia 
naquele contexto;

• Ressaltaram algumas respostas dos alunos, considerando o 
vocabulário ainda desconhecido, bem como a necessidade 
de intensifi car o trabalho com leitura em sua área de ensino;

• Reafi rmaram que alguns alunos conseguiram localizar uma 
informação, sem, contudo, recuperá-la e consequentemente, 
lograr êxito nessa resposta;

8 - Sobre esse tema, conferir NEVES, Iara Conceição et al. Ler e Escrever. Compromisso de Todas as Áreas. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 1998.
9 - Consoantes as modalidades organizativas do tempo didático.
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• Considerações feitas, fi cou acordado que as rotinas de trabalho9 
e as ações seriam construídas nos encontros de planejamento10, 
em parceria com a coordenação pedagógica, de acordo com 
a realidade de cada professor e o nível de desenvolvimento 
leitor das turmas atendidas.

Considerações fi nais

É válido perceber que, quando o assunto é a leitura pelo e do 
professor, é impreterível ao mesmo tempo em que se constitua 
leitor, o conhecimento consistente do objeto (leitura), isso porque

“o professor não é um leitor como qualquer outro: ele 
precisa aprender como se aprende a ler para descobrir 
como se ensina a ler e não tem outro jeito a não ser 
observar-se aprendendo a ler. Esse aprendizado baseia-
se em sua leitura pessoal, indispensável para ensinar 
a ler, mas insufi ciente se não for uma leitura feita em 
confronto com a leitura da tradição”. (GUEDES, 2006).

Decerto fi camos empenhados em efetivar momentos de 
formação, onde as discussões sejam voltadas para a melhoria 
da prática pedagógica docente, em que os conteúdos surjam de 
dentro da sala de aula, onde é o lugar rico de experimentações 
e fecundo de ações e nessa dinâmica de ressignifi cação e 
reavaliação constantes. E nessa empreitada educacional, as 
construções acontecerem de maneira colaborativa, proativa e 
que de maneira vívida seja oxigenada. Aí talvez resida o maior 
desafi o da formação continuada: qualifi car a práxis e ampliar os 
horizontes longitudinais dos professores envolvidos.

Nesse ínterim, nos perguntamos:

• Qual tem sido de fato, o nosso papel como formadores de 
professores- leitores?

• Até onde os nossos encontros têm-se constituído em 

verdadeiros momentos de refl exão dialética?
Logo, alguns questionamentos se fazem pertinentes, dentre 

o quais se confi guram:

Saber refl etir sobre a própria prática não é a coisa mais 
óbvia do mundo? Todos os professores no exercício 
de sua profi ssão não refl etem sobre o que fazem? 
Poderíamos sequer impedi-los? A refl exão na e sobre a 
ação não é a característica peculiar da espécie humana? 
(PERRENOUD, 2002, p. 86).

Isso sinaliza que é pertinente:

• Gerir de maneira mais objetiva o tempo, a fi m de garantir 
as aprendizagens dos professores e a conclusão da pauta;

• Reavaliar os conteúdos trabalhados durante os encontros 
formativos, de modo a tomar posição acerca das 
necessidades apresentadas pelo grupo;

• Repensar dispositivos de formação com vistas a ajudar os 
professores a administrarem a progressão das aprendizagens 
dos estudantes, bem como fortalecer as suas aprendizagens 
relacionadas à leitura e às dos estudantes.

Pensamos que ainda há muita coisa a ser alcançada, muito 
no que investir: o desafi o, logo, é sempre promover encontros 
formativos que ajudem os professores a ajudarem os alunos, 
desenvolvendo, potencializando e fortalecendo as suas e as 
aprendizagens dos meninos e de fato, que os nossos discursos 
caminhem de maneira harmônica com as nossas práticas.

Ademais espaços formativos devem, pela sua natureza de 
formação permanente, proporcionar aos docentes uma refl exão 
de que

o exercício da profi ssão docente (...) desenvolve-se 
(...) em contexto de trabalho e a riqueza formativa das 

10 - No município, o Plano de Cargos e Salários enfatiza que existe uma carga horária além da hora-aula em que o professor está em trabalho com os estudantes. 
Entende-se que é importante oferecer ao professor um acompanhamento e oportunizar análise e refl exão de sua práxis, quer seja por encontros de planejamento 
de aulas (normalmente quinzenais), quer seja de encontros de formação continuada junto ao coordenador pedagógico (8h mensais). Faz-se necessário enfatizar 
que o professor é remunerado para participar desses encontros, não como um incentivo fi nanceiro, mas como parte importante de sua profi ssionalização docente.
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situações de trabalho, onde se deve ter a atenção para 
os três eixos que parecem fundamentais nesse potencial 
de formação: a interação com as tarefas educativas, a 
interação com os outros e a interação consigo mesmo.
(ALARCÃO, 2007, p.51)

Isso implica que, como formadores de professores, é impreterível 
ajudá-los a compreender (e a viver) que “a atividade docente não é 
simples, monótona, acrítica, descomprometida, mas sim altamente 
complexa e singular, envolvendo os seres humanos na teia das suas 
vidas entrecruzadas e da história da humanidade”. (op. cit.)

Anseia-se, igualmente, que a interação desses docentes 
se constitua (também) como meios férteis de construção de 
conhecimentos sólidos e que a política de formação continuada 
presente na rede municipal de ensino seja intensifi cada cada dia 
mais e que possamos, mediante a realidade de onde nasce esse 
texto, ratifi car a fala do Pretto (2002, p.126), quando diz que “o 
que precisamos é de projetos diferenciados e não de projetos 
gestados em gabinetes e distribuídos para serem seguidos Brasil 
afora. E adentro!” e assim, continuar gerindo os processos de 
formação docente de maneira autônoma e signifi cativa.

Finalmente, concluiu-se que:

• O trabalho com a leitura PRECISA ser objeto de ensino 
com todos os professores, considerando as especifi cidades 
das áreas do conhecimento;

• Os encontros de formação precisam ser mais focados, em 
que as discussões gerem em torno de uma construção: há 
necessidade de sair do espaço com algo construído e/ou 
encaminhado;

• É importante que todos os professores compreendam a 
função da leitura na escola, bem como assumam essa tarefa 
como sendo imprescindível ao trabalho da escola;

• Urge que se ofereça apoio aos professores que apresentam 
mais difi culdades e/ou concepções equivocadas acerca do 
ensino da leitura, bem como o acompanhamento sistemático 
da equipe pedagógica, no sentido de planejar, supervisionar 
as práticas em sala de aula e voltar ao espaço de planejamento, 
com o intuito de se fazerem os devidos ajustes;

• Faz-se imprescindível a garantia dos encontros de 
formação, pois é nesse espaço que se constroem os saberes 
e se fortalecem as aprendizagens profi ssionais.

Sendo assim, nesse constante trabalho dialético de educar, 
certamente a Escola Municipal Carlos Santana consolidará a 
dinâmica da educação pública de qualidade, que tanto se busca 
conquistar plenamente, bem como contribuirá de maneira 
assertiva na consolidação de práticas pedagógicas mais 
proativas e, como resultado, o fortalecimento e a criação de 
uma comunidade leitora profi ciente.
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BLOG “FATOS E DADOS”: ESPAÇO VIRTUAL DE DISPUTA DISCURSIVA
Daniel Dantas

Resumo

Este trabalho se baseia em parte de tese de doutorado 
apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Estudos da 
Linguagem (PPgEL) da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte.  Neste artigo, realizamos uma análise do discurso 
manifesto no Blog “Fatos e Dados”, mantido pela Petrobras.  
O blog foi criado pela empresa no contexto de denúncias de 
corrupção que culminaram na instalação de uma CPI para 
investigá-la no âmbito do Congresso Federal. Para tanto, 
consideramos a disputa ideológica em torno da existência do 
Blog, assim como os lugares sociais de onde se pronunciam a 
Petrobras e os seus leitores, que lêem escrevendo e interferem, 
não apenas na produção dos textos em disputa como também 
nos movimentos de leitura e na produção de leitura.  Fizemos 
uso de conceitos de ideologia segundo, principalmente, o círculo 
de Bakhtin, e de elementos de análise do discurso em Foucault 
(2008) e na escola francesa, além de algumas implicações para 
leitura.

Palavras-chave

Argumentação; cibercultura; linguagem; representação 
social; linguística aplicada.

Abstract

This article is based on part of a doctoral thesis submitted 
to the Graduate Program in Language Studies (PPgEL) of the 
Federal University of Rio Grande do Norte. In this paper we 
present a discourse analysis of the material published in the 
Blog “Facts and Data”, by Petrobras. The blog was created by 
the company in the context of allegations of corruption that 
culminated in the installation of parliamentary commission to 
investigate it in the Federal Congress. We have considered the 
ideological dispute around the existence of the blog, as well 
as the social places pronounced by Petrobras and its readers, 
reading and writing, and inferring, not only the production of 
texts in dispute but also in movements of reading and reading 
production. We have used the concepts of ideology according 
to the Bakhtin circle, and the elements of discourse analysis 
based on Foucault (2008) and other French authors, and its 
implications for reading.

Keywords

Argumentation; cyberculture; language; social representation; 
applied linguistics.
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Introdução 

Este trabalho se baseia em parte da pesquisa que 
fundamentou nossos estudos doutorais junto ao Programa de 
Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte.  

Nesta pesquisa, que ora apresentamos, nos propusemos a 
analisar as estratégias argumentativas relacionadas ao uso da 
mídia digital, em particular os blogs.  Para tanto, assumimos 
conceitos de ideologia próximos àquele do Círculo de Bakhtin, 
além de afi rmarmos as questões de linguagem relativas às 
suas caraterísticas dialéticas e dialógicas - o que termina por 
implicar na compreensão dos conceitos de ideologia ofi cial e 
ideologias cotidianas.

É nesse contexto que podemos analisar o discurso do Blog 
“Fatos e Dados”, fundado pela Petrobras em meio à crise 
representada pela instalação de uma CPI que investigaria uma 
série de denúncias contra a empresa.  Os dados de que dispomos 
apontam as disputas ideológicas e discursivas em torno do blog, 
fundamentais para a compreensão dos diálogos ali manifestos, 
o que vem a ser talvez a conclusão mais importante neste 
âmbito de nossa pesquisa.

Conceitos de ideologia a serem considerados

Bakhtin e o seu círculo avançaram bastante os estudos da 
ideologia ao analisarem-na a partir de uma perspectiva dos 
estudos da linguagem, valendo-se do método marxista.  A 
concepção de ideologia no Círculo de Bakhtin parte de dois 
principais pontos, segundo Miotello (2007: 168), com os 
quais dialoga, procurando superá-los.  Em primeiro lugar, o 
círculo discorda da visão mecanicista dos teóricos marxistas 
que relacionam diretamente os acontecimentos nas estruturas 
socioeconômicas com as repercussões na ideologia.  Para o 
Círculo de Bakhtin falta um necessário aprofundamento dos 
estudos da ideologia e da linguagem no ambiente teórico do 

marxismo.  
O outro ponto de partida é o enfrentamento da perspectiva 

da ideologia entendida sob o psicologismo, ou seja, como sendo 
subjetiva/interiorizada – presente na cabeça dos sujeitos – ou 
idealista/psicologizada – uma ideia já dada com a qual somente 
é possível se defrontar. 

Nenhuma dessas noções satisfez os pensadores do Círculo 
de Bakhtin.  A ideologia, a partir da análise da comunicação 
cotidiana, é tratada por eles de forma concreta e dialética, 
como fundamento na constituição dos signos e da própria 
subjetividade.  Nessa direção, o pensamento bakhtiniano 
parte da concepção da ideologia como “falsa consciência” 
legitimadora do poder político, mas interpõe à questão, além 
da ideologia ofi cial – dominante1 – a ideologia do cotidiano.  
Essa é uma discussão que aparece em Bakhtin (2006), sendo 
apontada por Miotello (2007: 168).

Nesse sentido, o próprio Miotello (2007: 169) destaca 
que, em toda obra do círculo, apenas uma defi nição explícita 
do entendimento da ideologia é exposta.  Voloshinov, no texto 
“Que é a linguagem”, de 1930, diz que ideologia é “todo o 
conjunto dos refl exos e das interpretações da realidade social 
e natural que tem lugar no cérebro do homem e se expressa 
por meio de palavras (...) ou outras formas sígnicas” (apud 
MIOTELLO, 2007: 169).

É ainda com base nesse entendimento que se pode afi rmar 
a existência de uma relação dialética e dialógica, entre a 
ideologia ofi cial e as ideologias do cotidiano, resultando em um 
determinado contexto ideológico complexo e único em cada 
realidade social, conforme expressa ainda Miotello (2007: 169).  
Essas manifestações ideológicas são vistas como expressões 
de tomadas de posição – por exemplo, um jornal diário que se 
afi rma como defensor da livre iniciativa assume uma posição 
ideológica.  Nas tomadas de posição valora-se o signo, arena 
da luta ideológica onde se dão os combates pelo sentido e seu 
poder decorrente.  Aqui, os signos são arrastados da polissemia 
inerente à linguagem e constituição da palavra à monossemia 

1 - Classifi car uma ideologia como dominante não parece ser muito adequado em uma perspectiva bakhtiana, sendo preferível usar a expressão ideologia ofi -
cial.  No entanto, manteremos aqui o uso dos dois nomes com o intuito de facilitar todos os diálogos teóricos que temos travado em nossa pesquisa.
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de uma ou outra formação ideológica.  Desse modo, por 
exemplo, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra 
terá realizado uma ocupação de terra, porque a terra é de quem 
produz, que será sistematicamente chamada de invasão por parte 
dos sujeitos de uma determinada perspectiva ideológica.  É por 
isso também que pode ser dito que a ideologia se manifesta a 
partir dos sentidos que são estabelecidos nos grupos sociais, 
a partir de suas relações, para objetos materiais cujas funções 
são pelos mesmos grupos defi nidos.  Assim, o comunismo toma 
os objetos materiais da foice e do martelo para uma função 
ideológica, constituindo um sentido que realiza nas relações do 
grupo social dos comunistas.  A foice e o martelo são, agora, 
muito mais que objetos para atividade laboral.  E essa função é 
determinada por um lugar social e histórico onde se situam os 
sujeitos e, desse modo, defi nem pontos de vista e valorações a 
todo signo que, assim, se caracteriza como ideológico.

Segundo Miotello (2007: 171), a ideologia, em Bakhtin, 
pode ser caracterizada como “a expressão, a organização e 
a regulação das relações histórico-materiais dos homens”.  
As ideologias, em uma sociedade de classes, têm interesses 
contraditórios, respondendo aos interesses dessas classes.  
Devido a isso e ao fato de que se manifestam essas contradições 
no signo – e no discurso –, a visão bakhtiniana implica que não 
existe discurso ou ideias neutros.  

Na sua crítica à psicologia de Freud, Bakhtin (2007) deixa 
claros alguns dos pontos de sua concepção acerca da ideologia.  
Na melhor tradição marxista, o autor defende que não se pode 
acreditar em qualquer ideologia porque a “ideologia mente para 
aquele que não é capaz de penetrar no jogo de forças materiais 
objetivas que se esconde por trás dela” (BAKHTIN, 2007: 
78).  É nesse ponto que também costumam entrar em cena as 
“ideologias do cotidiano”, ou “não-ofi ciais”, compreendendo-
se que toda enunciação verbal é uma pequena construção 
ideológica – ou seja, não existe linguagem real desassociada de 
conteúdo ideológico.  Para Bakhtin (2007), o 

conteúdo e a composição das camadas não-ofi ciais da 
ideologia do cotidiano (...) são condicionadas pela época 
e por uma classe tanto quanto o são as suas camadas 

‘censuradas” e os sistemas da ideologia enformada (a 
moral, o direito, a visão de mundo) (BAKHTIN, 2007: 
89).

Assim, a concepção bakhtiniana de ideologia, diz Miotello 
(2007: 175), defende que não é possível separar a ideologia 
da realidade material do signo, que não pode ser, por sua 
vez, dissociado da concretude da comunicação – que não é 
dissociável de sua base material.

Desse modo, as leituras e as atitudes responsivas dos leitores 
nunca se separam de uma determinação discursiva, ideológica.  
“Lendo” o mundo a partir de uma muito determinada posição 
de sujeito, no bojo de uma formação discursiva defi nida, o 
indivíduo sempre terá uma compreensão responsiva ativa 
comprometida ideologicamente.

Importante para a nossa proposta de pesquisa também é a 
discussão acerca da noção de formação discursiva, fundamental 
para a compreensão e defi nição da disputa discursiva e 
ideológica em torno do Blog “Fatos e Dados”.  

Um dos principais conceitos da Análise do Discurso, o 
de Formação Discursiva, deriva diretamente dos escritos de 
Foucault.  Foucault (2008) defi ne essa noção dizendo que 
quando

 
se puder descrever, entre um certo número de 
enunciados, semelhante sistema de dispersão e, no 
caso em que entre os objetivos, os tipos de enunciação, 
os conceitos, as escolhas temáticas se puder defi nir 
uma regularidade (uma ordem, correlações, posições 
e funcionamentos, transformações) diremos, por 
convenção, que se trata de uma formação discursiva 
– evitando, assim, palavras demasiado carregadas de 
condições e consequências, inadequadas, aliás, para 
designar semelhante dispersão, tais como “ciência”, ou 
“ideologia, ou “teoria”, ou “domínio de objetividade” 
(FOUCAULT, 2008: 43)

Ao se apropriar desse conceito, a Análise do Discurso 
francesa, em Pêcheux, o interpreta de tal maneira que fortalece 
aspectos linguísticos e a insere no contexto das proposições 



BLOG “FATOS E DADOS”: ESPAÇO VIRTUAL DE DISPUTA DISCURSIVA

885LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

althusserianas.  Gregolin (2006: 41) destaca que a primeira 
grande crítica de Pêcheux a Foucault se refere ao fato de que 
seu estudo do discurso e da linguagem promove uma elisão da 
língua, excluindo-a. Mesmo a noção de enunciado em Foucault 
não se fundamenta na língua: o que transforma um ato de fala 
em enunciado é a função enunciativa, ou seja, o fato de ele ser 
produzido por um sujeito, a partir de um lugar e instituição, 
assumindo determinadas regras sócio-históricas que defi nem e 
possibilitam que ele seja enunciado. 

De forma bastante elementar e resumida, podemos afi rmar 
que a Análise do Discurso considera que cada classe tem sua 
própria ideologia em uma formação social.  E cada uma dessas 
ideologias tem a sua própria formação discursiva. Desse modo, 
cada sujeito, ligado que é a uma classe, identifi ca-se com uma 
determinada posição de sujeito, comprometida a uma dessas 
possíveis formações discursivas.  Ao mesmo tempo, diz 
Indursky (1998: 190), põe-se em tensão em relação às demais 
posições de sujeitos, ligadas a outras das formações discursivas 
e ideológicas da sociedade.

Dessa maneira, de acordo com esta concepção da 
linguagem, a discursivização acontece não no indivíduo, mas 
sim na classe social.  É por isso que Fiorin (2001: 43) entende 
que o sujeito “não pensa e não fala o que quer, mas o que a 
realidade impõe que ele pense e fale”.  Ele, em verdade, é um 
sujeito assujeitado, tendo a “ilusão de ser a origem do que diz”, 
nas palavras de Orlandi (1988: 69).

Para a concepção mais comum da AD, as formações sociais 
têm, todas, uma ideologia dominante - o Círculo de Bakhtin 
preferiria chamar de ideologia ofi cial.  Mesmo que estejam 
presentes na sociedade inúmeras visões de mundo diferentes, a 
ideologia dominante será, evidentemente, a ideologia da classe 
dominante. E, assim, a formação discursiva dominante será 
determinada por essa ideologia e essa classe. Tal ideologia ofi cial 
aparecerá sempre em disputa mais ou menos explícita com outras 
ideologias do cotidiano.  No contexto de nosso trabalho, o Blog 
“Fatos e Dados” é um espaço virtual de disputa ideológica.  Os 
campos em disputa se posicionam na situação ou oposição ao 
governo federal e, portanto, à Petrobras, como empresa estatal.  
O fundamento de sua posição discursiva será a imagem pública 

e representação social da empresa - opostas entre si, o que fi cará 
mais claro nos dados que analisaremos a seguir.

Os movimentos de leitura do leitor estão condicionados 
à formação discursiva da qual faz parte.  Para Ferreira (1998: 
203), essa formação vai defi nir, assim, o processo de produção de 
sentido de determinado texto a partir da conexão da língua e da 
história com um sujeito colocado em função de uma ideologia.

A produção de sentido de uma leitura em um sujeito se 
dá em relação às sequências discursivas internas que geram 
uma matriz de sentido, própria de cada formação discursiva, 
que vai defi nir o movimento de leitura.  Por isso, quando se 
transpõe uma leitura para uma diferente formação discursiva, 
ela, necessariamente, produzirá um sentido diferente, já que é 
transposta, também, para uma matriz de sentido diferente. 

O embate com a imprensa 

O post que destacamos neste artigo foi publicado no dia 
04 de junho de 2009, apenas dois dias depois que o Blog 
“Fatos e Dados” teve início.  Nele se destaca o fato de ter 
sido o primeiro a reproduzir as perguntas de um jornal e as 
respostas encaminhadas pela Petrobras, o que por fi m provocou 
a polêmica em torno da existência do Blog “Fatos e Dados”.  
Neste caso inicial, no entanto, as perguntas e respostas 
foram publicadas após a circulação do jornal - a polêmica 
se estabeleceu a partir da discussão acerca de um pacto de 
exclusividade que supostamente existiria entre jornalista e suas 
fontes e sua quebra quando o Blog “Fatos e Dados” passou a 
publicar as perguntas e respostas tão logo eram enviadas ao 
veículo de imprensa que as solicitavam.

Percebemos que o argumento principal em defesa de tal 
prática é o fato de que os jornais sonegavam aos seus leitores as 
informações repassadas pela Petrobras, ora distorcendo-as ora 
ignorando-as.  Em alguns momentos matérias foram publicadas 
sem que se ouvisse o outro lado (no caso, a própria empresa), 
pressuposto básico da atividade jornalística.

A matéria, objeto da discussão neste post, foi publicada no 
dia anterior (03 de junho de 2009).  O post reproduz perguntas do 
Jornal O Globo e as respostas encaminhadas a ele pela Petrobras.
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1. Respostas da Petrobras – Jornal O Globo
2. Em 01/06/2009, o jornal O Globo entrou em contato 

com a
3. assessoria de imprensa da Petrobras com as perguntas 

abaixo:
• 4. Como é  a estrutura de comunicação da Petrobras?

 Detalhar essa estrutura. 
• 5. Está ligada direto à presidência? 
• 6. Quantos profi ssionais ao todo trabalham na assessoria

 de imprensa? 
• 7. Desses, quantos são funcionários concursados, e

 quantos são contratados? 
• 8. Especifi car quantas trabalham na assessoria, seja em

 atividades internas
9. como site, etc., seja para atender imprensa, etc. 

• 10. Qual é a estrutura nas diretorias e subsidiárias (tem
 diretoria que publica
11. boletins internos, e tem assessores específi cos como 

na diretoria de Gás,
12. Engenharia, E&P, além dos assessores diretos da 

presidência, etc.). 
• 13. Por que a Petrobras contratou a CDN? O pessoal

 próprio já não seria 
14. sufi ciente para atender a demanda da CPI?
15. A seguir, as respostas enviadas pela assessoria de 

imprensa da
16. Petrobras no dia 02/06/2009:
17. A Petrobras possui várias gerências de comunicação 

tanto na holding
18. quanto nas subsidiárias. Na sede, além da 

Comunicação Institucional
19. ligada ao presidente, existem gerências de 

comunicação ligadas às
20. diretorias de Exploração e Produção (E&P), 

Abastecimento (ABAST),
21. Gás e Energia (G&E), Serviços (SERV), Financeiro 

(FIN) e Internacional
22. (IN) que atuam de forma independente para atender 

suas necessidades.

23. Além destas gerências corporativas na sede ainda 
existem as regionais que

24. cuidam das comunidades vizinhas às instalações da 
Companhia. São nove

25. unidades de negócio do E&P (áreas de produção de 
petróleo e gás)

26. espalhadas pelo país, 16 refi narias e 3 fábricas de 
fertilizantes do ABAST,

27. e os empreendimentos da engenharia (SERV). A área 
internacional (IN)

28. possui estruturas de comunicação na Argentina, 
Uruguai, Paraguai,

29. Bolívia, Colômbia, Venezuela, Estados Unidos e 
outros países, além das

30. subsidiárias Transpetro, com terminais em todo o país 
e Petrobras

31. Distribuidora, com escritórios nas grandes capitais. 
No total são cerca de

32. 1.150 pessoas, sendo 400 na Comunicação 
Institucional e 750 nestas

33. outras áreas da empresa entre empregados 
concursados e profi ssionais

34. contratados.
35. A Petrobras, assim como toda grande empresa, possui 

um Sistema de
36. Comunicação de Crise com o objetivo de comunicar-

se de forma ágil,
37. objetiva e transparente, buscando atender às 

demandas de informação de
38. seus públicos de relacionamento principalmente em 

situações de crise. O
39. Sistema foi criado por norma, aprovada pela diretoria 

em 2002 e desde
40. então atua em todos os momentos mais importantes 

como acidentes,
41. greves ou outros assuntos de maior relevância que 

em, muitos casos,
42. exigem a contratação de agências externas de forma a 

garantir o pleno
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43. atendimento a todas as demandas de comunicação.
44. Conheça aqui a matéria publicada pelo jornal O Globo 

em 03/06/2009

A estrutura do post buscou uma forma argumentativa, 
associativa, que atribui ao leitor a possibilidade de perceber 
que a matéria publicada pelo jornal não levou em consideração 
as respostas às perguntas encaminhadas pela empresa.  Por 
outro lado, o jornal enfatizou uma única informação, e 
descontextualizada, sobre as “cerca de 1.150 pessoas” (linhas 31 
- 32), entre empregados próprios e contratados, que trabalham 
nas áreas de comunicação da Petrobras, conforme vemos na 
notícia:

1. REFORÇO
2. Comunicação da Petrobras tem 1.150 pessoas, 
 mas estatal contratou
3. empresa de assessoria de imprensa para assuntos 
 relativos à CPI2

4. Publicada em 02/06/2009 às 23h31m
5. Ramona Ordoñez
6.
7. RIO - A Petrobras contratou a empresa de 
 comunicação Companhia de
8. Notícias (CDN) para ajudá-la a responder aos 
 pedidos de informações por
9. conta da CPI no Senado que investigará suas 
 atividades. A contratação foi
10. feita apesar de a estatal contar com um total de 
 1.150 profi ssionais da área
11. de comunicação (jornalismo, relações públicas e 
 marketing), entre
12. concursados e não concursados, em todo o país.
13. A Vale, ex-estatal e uma das maiores mineradoras 
 do mundo, tem uma
14. estrutura na área de comunicação bem mais 

 enxuta: são ao todo 80
15. profi ssionais no país. A Vale é uma empresa 
 brasileira global. No ano
16. passado, teve um lucro líquido de R$ 21,2 bilhões. 
 O lucro da Petrobras
17. foi de R$ 32,9 bilhões.
18. Estatal tem Sistema de Comunicação de Crise
19. A Petrobras informou que, como toda grande 
 empresa, possui um Sistema
20. de Comunicação de Crise, que é acionado quando 
 ocorrem eventos de
21. vulto como greves, acidentes e assuntos de maior 
 relevância. Em alguns
22. casos, porém, a estatal argumenta que, ainda 
 assim, é necessária a
23. contratação de uma empresa externa, como 
 ocorreu com a CDN para
24. cuidar dos pedidos de informações decorrentes da 
 CPI.
25. Segundo um executivo da Petrobras, apesar do 
 grande número de
26. profi ssionais da área de comunicação, muitos 
 exercem atividades internas
27. junto a outros órgãos ou nas diretorias e difi cilmente 
 poderiam ser
28. escalados para atender à demanda de informações 
 por conta da CPI. Na
29. Gerência de Imprensa, na sede, no Rio, dos 15 
 jornalistas ali lotados, 11
30. fi cariam encarregados de responder à imprensa 
 sobre assuntos gerais e
31. também sobre a CPI, caso não fosse contratada 
 empresa de fora, alega a
32. fonte.
33. A estrutura da Petrobras inclui várias gerências de 
 comunicação na

2 - Disponível em: http://oglobo.globo.com/pais/mat/2009/06/02/comunicacao-da-petrobras-tem-1-150-pessoas-mas-estatal-contratou-empresa-de-assesso-
ria-de-imprensa-para-assuntos-relativos-cpi-756169285.asp, acessado em 15 nov 2010.
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34. holding e em suas subsidiárias. Na holding, a 
 Gerência de Imprensa é
35. subordinada à Comunicação Institucional, 
 comandada por Wilson
36. Santarosa, ex-dirigente sindical. A Comunicação 
 Institucional, ligada
37. diretamente à presidência da Petrobras, movimenta 
 em torno de R$ 1
38. bilhão por ano em patrocínios, programas sociais, 
 ambientais e
39. propaganda institucional.
40. Cada uma das seis diretorias da Petrobras tem 
 ainda uma gerência de
41. comunicação que executa diversas atividades, 
 como publicações internas e
42. outras funções. Cada diretor da Petrobras, assim 
 como o presidente, José
43. Sergio Gabrielli, tem direito a ter um assessor de 
 imprensa com cargo de
44. confi ança, que não precisa ser concursado. Mas 
 apenas Gabrielli e a
45. diretora de Gás e Energia, Maria das Graças 
 Foster, tem uma assessoria de
46. imprensa própria.
47. Na Vale nenhum executivo tem assessor direto
48. No caso da Vale, por exemplo, toda a comunicação 
 é centralizada na
49. diretoria de Comunicação, e os diretores não 
 podem ter um assessor
50. direto.
51. As unidades da Petrobras, como de refi no, 
 terminais e bases de operação
52. em todo o país têm, também, uma gerência de 
 comunicação própria. Essa
53. gerência cuida dos contatos com as comunidades 
 vizinhas às instalações
54. da companhia. A estatal tem ainda funcionários da 
 área de comunicação
55. que respondem por suas unidades no exterior.

56. A Petrobras alegou que teve de contratar a CDN, 
 mesmo tendo 1.150
57. funcionários no setor de comunicação, porque tem 
 uma estrutura que
58. inclui nove unidades de negócio da área de 
 Exploração e Produção (E&P)
59. espalhadas pelo país, 16 refi narias e três fábricas 
 de fertilizantes.

É intenção do post conduzir o leitor a se posicionar 
contrariamente à matéria do jornal O Globo e favorável à 
posição exposta pela Petrobras.  Destaca-se que o autor do 
texto não qualifi ca por meio de adjetivos ou outras expressões 
linguísticas a matéria jornalística, mas se utiliza da estrutura, 
como dissemos, e de uma argumentação fundamentada em 
números para demonstrar a desonestidade do jornal para com 
as informações que lhe foram prestadas.  Ganha relevo, na 
estrutura argumentativa, a proposta de que o leitor construa 
suas próprias conclusões a partir da exposição das perguntas, 
das respostas enviadas e da matéria pronta.

Os dados apresentados que foram tranformados em 
notícia pelo jornal - e em post pelo Blog - sofreram diferentes 
processos qualifi catórios.  De um lado, o jornal enquadrou de 
maneira negativa os números e informações encaminhadas 
pela Petrobras.  Já o Blog “Fatos e Dados” utilizou os mesmos 
dados para enquadrar como parcial e distorcida a matéria do 
jornal.  Este processo de transformação de elementos em notícia 
é ideológicos e intencionais.  É na qualifi cação que ideologias e 
intenções dos sujeitos fi cam mais à mostra e, assim, percebemos 
que Petrobras e a imprensa representada nesse caso pelo jornal O 
Globo posicionam-se em pólos ideológicos opostos e em confl ito 
- manifesto na própria existência do Blog “Fatos e Dados”.

Para justifi car suas intenções e escolhas ideológicas - de um 
lado e de outro - vemos a utilização de elementos narrativos, 
entendidos neste trabalho como sendo fundamentalmente a 
descrição de ações em que se engajam os sujeitos e as coisas 
que foram consideradas no discurso.  Tanto a resposta ao 
jornal quanto a reportagem realizada por O Globo fazem uso 
de elementos narrativos para justifi car seus enquadramentos e 
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conclusões propostas, todos fundamentados nos argumentos 
expostos por um e outro, em defesa da adequação da equipe 
de comunicação da Petrobras em termos de envolvidos, ou no 
ataque a esse número como exagerado e desproporcional.

O enquadramento fi nal é dado pelo processo de modalização.  
O post é modulado e enquadrado.  Na linha 17 do post, o texto 
refere as “várias gerências de comunicação”, descrevendo-as 
a seguir (linhas 18 a 31).  A descrição das “várias gerências” 
de Comunicação da Petrobras constrói o enquadramento para 
que se torne adequado o número de profi ssionais que trabalham 
nessas atividades: 1.150 pessoas.  Assim, a modalização 
enquadra esse número, que poderia ser considerado elevado, a 
partir da citação inicial da complexidade da área e das “várias 
gerências” de Comunicação na empresa.  

O segundo parágrafo da nota está enquadrado a partir da 
modalização apontada na linha 35: como toda grande empresa, a 
Petrobras tem um Sistema de Comunicação de Crise.  Adiante, o 
texto procura esclarecer que muitas vezes é necessário que haja 
um contrato específi co com uma empresa de comunicação para o 
atendimento de comunicação de crise (linhas 41 a 43).  O texto é 
modalizado no sentido de enquadrar as informações de maneira 
positiva em favor da Petrobras, justifi cando os dados referidos.

Evidentemente, a modulação e o enquadramento no texto 
do jornal é diferente.  Enfatiza o contrato com a empresa para 
a Comunicação de Crise, “apesar de a estatal contar com um 
total de 1.150 profi ssionais da área de comunicação” (linhas 
10 e 11).  Se de um lado, a resposta da Petrobras comparava a 
empresa às maiores do mundo para explicar a necessidade de 
um equipe de comunicação grande, o texto do jornal enquadra a 
questão em outra perspectiva, comparando a Petrobras e a Vale, 
uma das maiores empresas do Brasil, dizendo que a última tem 
apenas 80 profi ssionais de comunicação (linhas 14 e 15).  A 
comparação com a Vale é retomada ao afi rmar que nenhum de 
seus diretores tem assessores de imprensa diretos, ao contrário 
do que ocorre na Petrobras (linhas 44 a 47).

Os processos de modulação e o enquadramento daí 
decorrente evidencia as diferenças de intenção e ideológicas 
entre a perspectiva aponta no texto do Post (opinião da Petrobras) 
e a que aponta o texto do jornal O Globo.  Há duas posições 

em confronto.  E é interessante que esse confronto ideológico 
se dê logo na primeira vez que o Blog “Fatos e Dados” adota o 
comportamento que resultará nas críticas mais intensas contra 
a iniciativa da Petrobras.  Esse confl ito ideológico nitidamente 
expresso e manifesto nesse caso aponta que as críticas feitas, 
posteriormente, pela imprensa não tinham suas bases reais 
apenas na superfi cialidade de um pacto de confi dencialidade com 
as fontes: o risco é que a publicação das respostas encaminhadas 
pela empresa no seu blog exponham com clareza os interesses 
ideológicos dos textos jornalísticos sobre a Petrobras a partir do 
confronto das perspectivas distintas dos jornais e da empresa.   A 
comparação mostrará com clareza o enquadramento negativo 
contra a Petrobras dos jornais e estes fi cam em situação 
desconfortável consequentemente.  O objetivo do texto de O 
globo é, nitidamente, conduzir a opinião pública a uma posição 
contrária à Petrobras - o texto transaciona nessa direção entre os 
interlocutores.  Enquanto isso, é papel expresso do Blog “Fatos e 
Dados” conduzir à opinião pública os pontos de vista da empresa 
em textos que representam sua voz ofi cial. 

Considerações fi nais

Neste trabalho compreendemos que cada formação ideológica 
manifesta-se em uma respectiva formação discursiva - e o blog 
manifestou as tensões entre posições de sujeitos de formações 
discursivas diferentes.  O próprio blog, ainda que escrito pela maior 
empresa brasileira, posicionou-se de maneira confl ituosa em relação 
à ideologia dominante - expressa através dos posicionamentos dos 
veículos de imprensa, entidades de classe e outros sujeitos a ela 
vinculados contrários às suas iniciativas.  Ainda assim, a dialogia 
que se apresenta no Blog “Fatos e Dados” confi rma a percepção 
do Círculo de Bakhtin que, a partir da análise da comunicação 
cotidiana, trata a ideologia de forma concreta e dialética, como 
fundamento na constituição dos signos e da própria subjetividade.  
Além disso, como dissemos acima, fora de uma ideologia ofi cial 
surgem as ideologias do cotidiano, que estão em relação dialética 
e dialógica com a ideologia ofi cial, resultando em um determinado 
contexto ideológico complexo e único em cada realidade social. 
Esta complexidade é capaz de explicar como pode ser possível à 
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maior empresa brasileira criar um blog que expõe uma formação 
discursiva e uma ideologia não dominante - ainda que ao fi m 
do processo dialógico e dialético sua posição tenha saído como 
preponderante e vencedora da disputa em curso. 

Essa disputa ideológica, assim como os lugares sociais 
de onde se pronunciam a Petrobras e os leitores de seu blog, 
que lêem escrevendo, interferem, não apenas na produção dos 
textos em disputa como também nos movimentos de leitura 
e na produção de leitura, o que resta evidenciado a partir da 
análise das relações discursivas e argumentativas do Blog Fatos 
e Dados nesta pesquisa.

No contexto sócio-político que se confi gura no entorno 
da disputa ideológica que tem lugar na Petrobras e na CPI - 
prefi gurando o processo eleitoral do ano seguinte -, essa 
dimensão cresce em importância.  Afi nal, há uma disputa 
ideológica entre os dois maiores partidos ou campos políticos 
do país acerca do programa de privatização do estado brasileiro.  
As afi rmações, expressas ou subentendidas, acerca da Petrobras 
são, de um lado ou de outro, fundamentadas em representações 
que se ligam aos campos ideológicos em disputa.  

Essa disputa de poder em questão é o prosseguimento da 
disputa pelo poder entre os partidos políticos que de colocam no 
governo e na oposição e não perdia de vista o processo eleitoral 
do ano seguinte (2010), quando seria eleito o novo presidente da 
República.  Podemos afi rmar, também, que a disputa não foi bem 
sucedida para a oposição - o que revela uma estratégia discursiva 
e argumentativa adequada -, uma vez que acabou por ser eleita 
presidente da República a candidata governista, Dilma Roussef 
(PT). Evidente que o processo eleitoral não se resumiu, por fi m, 
às questões que conduziram e permearam a CPI da Petrobras, 
mas o seu resultado indica o fracasso da iniciativa pelo poder por 
parte da oposição - que passou pela CPI.

Por que, ainda, diante de tudo, a disputa discursiva aparentemente 
foi vencida pelo “Fatos e Dados”? Possivelmente porque outros 
sistemas de verdade estavam na disputa fortalecendo a posição da 
Petrobras.  As representações sociais da empresa de um lado, o 
forte apoio popular do governo federal, uma maior proeminência 
do hipertexto da Internet frente ao sistema convencional da 
imprensa, entre outros fatores mais ou menos descritos nesta tese 

ajudam a explicar porque neste confl ito a iniciativa da Petrobras 
com o Blog “Fatos e Dados” foi bem sucedida.
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Resumo

O ensino da matemática limita-se, na maioria das vezes, ao 
repasse de fórmulas que geralmente não fazem o menor sentido 
para o aluno, causando prejuízos a sua aprendizagem, pois o 
aprendente não consegue ver aplicabilidade dos conteúdos 
matemáticos em seu contexto, interpretar os enunciados, ver 
signifi cado nos conceitos e na própria linguagem simbólica. 
Esta falta de signifi cação dos conteúdos matemáticos é gerada 
por diferentes fatores, dentre eles está a ausência de um trabalho 
consistente envolvendo a matemática e a leitura que, certamente, 
levaria o aprendente a transcender a decodifi cação de números, 
fórmulas e enunciados, atingindo um alto nível de compreensão/
interpretação e, consequentemente, de aprendizagem. Este trabalho 
propõe apresentar considerações sobre a relação interdisciplinar 
entre a Língua Materna e a Matemática e, também, uma proposta 
de atividade matemática desenvolvida a partir de uma prática de 
leitura envolvendo o conteúdo Geometria: sólidos geométricos, 
regiões planas e contornos; para ser aplicada com alunos do 6º 
ano do EF II3 de uma escola da rede particular de ensino da cidade 
de Mossoró. Fundamentamos nossos estudos em Machado (2001), 
Klüsener (2007), Carrasco (2006), Danyluk (1998), Smole (2001), 
Amarilha (2006), Martins (2007) e outros autores que versam 
sobre o tema. Este é parte de uma pesquisa qualitativa, com perfi l 
de pesquisa-ação, que está em fase de conclusão. (Observatório 
da Educação - Capes/INEP. Ed. 038-2010. Grupo de Pesquisas 
CONTAR - UFRN - PPGED/PPGEL/PPGECNM - Propesq).

Palavras-chave

Língua materna; leitura; matemática; aprendizagem.

Abstract

The teaching of mathematics is limited, in most cases, 
the transfer of formulas that do not generally make sense to 
the student, causing their learning because the learner can’t 
see the applicability of mathematical content in context, 
interpreting the statements, see the concepts and meaning 
in their own symbolic language. This lack of signifi cance of 
the mathematical content is generated by different factors, 
among them is the lack of consistent work involving math and 
reading, of course, the learner would transcend the decoding 
of numbers, formulas and utterances, reaching a high level 
of understanding / interpretation and hence learning. This 
paper aims to present interdisciplinary considerations on 
the relationship that exists between Mother Tongue and 
Mathematics and also a proposal for a mathematical activity 
developed from a practice of reading content involving 
geometry, solid geometry, plane regions and contours, to be 
applied with students from the 6th year of EF II² at a school 
in private schools of the town of  Mossoró. Substantiate our 
studies in Machado (2001), Klüsener (2007), Carrasco (2006), 
Danyluk (1998), Smole (2001), Amarilha (2006), Martins 
(2007) and others that deal with the issue. This is part of a 
qualitative research, action research profi le, which is nearing 
completion. (Centre for Education - CAPES / INEP. Ed 038-
2010. Research Group COUNT - UFRN - PPGED / PPGEL / 
PPGECNM - Propesq).
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Mother tongue; reading; mathematics; learning.



LÍNGUA MATERNA, LEITURA E MATEMÁTICA: UMA RELAÇÃO DE COMPLETUDE

892LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

1. Introdução

Durante a minha atuação como professora de Língua 
Portuguesa nos níveis de ensino Fundamental e Médio, 
sempre ouvi queixas dos professores, principalmente dos 
de matemática, sobre o fato dos alunos não conseguirem 
interpretar determinados enunciados para, assim, responderem 
às questões das provas e atividades e até compreenderem 
melhor a Matemática que, embora possua uma linguagem 
própria e diferente da Língua Materna (LM), necessita, de certa 
forma, da mesma para o seu entendimento, pois a comunicação 
entre aprendente e ensinante se dá por meio da LM. 

Estas queixas despertaram-me a curiosidade por 
compreender como a leitura – quase sempre explorada mais 
nas aulas de LM, no nosso caso Língua Portuguesa (LP) – 
pode colaborar para uma maior e melhor aprendizagem da 
Matemática. Daí o porquê deste artigo objetivar realizar um 
estudo interdisciplinar para identifi car as relações entre estas 
duas áreas de conhecimento, tão diferentes e, ao mesmo tempo, 
com tantas semelhanças. 

O contato com a LM ocorre muito antes do nascimento de 
uma criança, pois ela, ainda, encontrando-se no ventre da mãe, é 
submetida a horas de diálogos em que a mãe, muitas vezes, age 
como se a criança estivesse respondendo a suas indagações e/ou 
fazendo-lhe confi dências. Ao nascer, a criança começa a desbravar 
um mundo repleto de signos e adaptar-se-á a eles em um curto 
espaço de tempo, balbuciando, gesticulando e, por fi m, articulando 
esses signos, de início, oralmente e, depois, também, por escrito.

Ao entrar na escola, a criança já carrega consigo um 
vocabulário signifi cativo e domina uma gramática embasadoura 
da LM da qual ela (a criança) é usuária, o que facilita muito 
a compreensão do mundo do qual ela está começando a fazer 
parte (a escola). 

É neste momento que se estreitam os laços entre LM e 
as outras áreas do conhecimento, pois a escola se valerá do 
domínio que o aluno tem sobre aquela para expandir o universo 
de conhecimento dos alunos sobre estas.

É claro que não se deve responsabilizar unicamente a LM 
pelo sucesso e/ou insucesso de um aluno em determinada 

área de conhecimento, mas se pode, por meio de uma prática 
interdisciplinar, levar o aluno a perceber que o estudo destinado 
à LM não se acaba em si, mas se expande e enriquece as demais 
áreas de conhecimento.

O papel interdisciplinar da LM se dá pelo uso oral e 
escrito e requer dos usuários uma constante prática de 
leitura e produção de texto, isto porque, como é sabido, a 
nossa comunicação acontece por meio de textos, sejam eles 
oralizados e/ou escritos, e estes textos necessitam ser lidos 
para que a mensagem seja compreendida e a comunicação 
ocorra de forma satisfatória. Daí o porquê da necessidade 
de se trabalhar a leitura, considerando-a como um elemento 
fundamental para que o papel interdisciplinar da LM se 
concretize. 

2. A relação entre Leitura/Língua Materna e Matemática

Sabendo que a criticidade é oriunda de um trabalho 
consistente e amplo que perpassa todas as áreas de conhecimento 
e estabelece relações entre elas e, sabendo ser a linguagem 
um forte instrumento na construção desse conhecimento, os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), na busca de formar 
cidadãos críticos, propõe a utilização das diferentes linguagens 
como um dos objetivos gerais para o Ensino Fundamental:

Utilizar as diferentes linguagens – verbal, musical, 
matemática, gráfi ca, plástica e corporal – com meio 
para produzir, expressar e comunicar suas ideias, 
interpretar e usufruir das produções culturais, em 
contextos públicos e privados, atendendo a diferentes 
intenções e situações de comunicação (BRASIL, 1997, 
p. 06).

A expressão “Utilizar diferentes linguagens” propõe a 
capacidade para ler e escrever, fazendo uso consciente das mais 
variadas linguagens de forma que elas venham a agir como um 
elemento modifi cador do indivíduo e do seu contexto.

Sabe-se que a difi culdade de ler em toda e/ou qualquer esfera 
da atividade humana é o que, muitas vezes, impede a interação 
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entre o aprendente e o objeto de estudo. Bakhtin (1992, p.280) 
nos diz que “[...] para cada esfera da atividade humana, ou 
para cada esfera da comunicação verbal, são gerados tipos de 
enunciados relativamente estáveis no que diz respeito ao tema, 
à composição e ao estilo”. Esses tipos de enunciados foram 
denominados por ele gêneros de discurso. Sendo assim, para 
Bakhtin (op. cit.) “[...] todos os enunciados, orais ou escritos, 
que atendam a um propósito comunicativo se constituem em 
um gênero de discurso”.

Baseados nas ideias de Bakhtin, podemos concluir que uma 
das razões que podem justifi car as difi culdades apresentadas 
pelos alunos de realizar a leitura dos textos matemáticos deve-
se à falta de domínio desse gênero discursivo - e de seu contexto 
de circulação - por não terem tido muito contato com ele ou, 
mesmo, por desconhecê-lo. Bakhtin (1992, apud BRÄKLING, 
2006, p.1) nos esclarece este assunto na seguinte citação:

Muitas pessoas que dominam muito bem a língua 
se sentem, entretanto, totalmente desamparadas em 
algumas esferas de comunicação, precisamente porque 
não dominam os gêneros criados por essas esferas. 
Não raro, uma pessoa que domina perfeitamente o 
discurso de diferentes esferas da comunicação cultural, 
que sabe dar uma conferência, levar a termo uma 
discussão científi ca, que se expressa excelentemente 
em relação a questões públicas, fi ca, não obstante, 
calada ou participa de uma maneira muito inadequada 
numa conversa trivial de bar. Nesse caso, não se trata 
da pobreza de vocabulário nem de um estilo abstrato; 
simplesmente trata-se de uma inabilidade para dominar 
o gênero da conversação mundana, que provém da 
ausência de noções sobre a totalidade do enunciado, 
que ajudem a planejar seu discurso em determinar 
forma composicionais e estilísticas (gêneros) rápida 
e fl uentemente; uma pessoa assim não sabe intervir 
a tempo, não sabe começar e terminar corretamente 
(apesar desses gêneros serem muito simples) 
(BAKHTIN, 1992 apud BRÄKLING, 2006, p.1).

Desta forma, fi ca claro que necessitamos de um contato 
com a maior variedade possível de gêneros textuais, cabendo 

à escola, na pessoa do professor, propiciar esse contato, 
oportunizando ao aprendente a maior vivência com as mais 
diversas linguagens e, consequentemente, com os mais 
diversos discursos, e isso deve ser realizado por todas as áreas 
de conhecimento

Um dos objetivos propostos pelos PCN de Matemática para 
o Ensino Fundamental é desenvolver no aluno a capacidade de: 

Comunicar-se matematicamente, ou seja, descrever, 
representar e apresentar resultados com precisão e 
argumentar sobre suas conjecturas, fazendo uso da 
linguagem oral e estabelecendo relações entre ela e 
diferentes representações matemáticas (BRASILa, 
1997, p. 33).

Não podemos nem devemos ignorar a formação a qual 
os nossos professores de matemática foram submetidos. 
Formação essa que, em geral, descartou toda possibilidade 
de leitura, centrando-se apenas na aplicação de conceitos e 
fórmulas matemáticas, sem que houvesse uma preocupação 
em contextualizar esses conceitos e fórmulas. Ainda hoje, 
percebe-se que a formação matemática, embora tenha havido 
mudanças, é muito enrijecida, e o professor termina concebendo 
a matemática como algo isolado e imune a toda e qualquer 
intervenção. 

Devido a esta formação, o próprio professor tem difi culdade 
de, no processo de ensino-aprendizagem, apresentar a 
matemática como uma ciência em que o aluno pode intervir 
e percebê-la presente em seu contexto, daí a necessidade de 
que, nas aulas de matemática, se busque estratégias que levem 
o indivíduo a compreender e deixar-se compreender. Mas, para 
isso, precisa “comunicar-se” e, portanto, utilizar-se, não só da 
Linguagem Matemática, tida como universal, mas também da 
LM. 

De acordo com Machado (2001, p.15), “[...] mesmo 
as tentativas mais singelas de iniciação à matemática 
pressupõem um conhecimento da Língua Materna”. Embora 
a Matemática tenha uma linguagem universal e diferente da 
LM, o aprendizado da Matemática só irá acontecer de forma 
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signifi cativa, se houver o domínio da LM. Com isso, não quer 
dizer que essa seja superior aquela, mas que, se a formação 
do indivíduo requer o conhecimento lógico matemático, esse 
só acontecerá se houver o conhecimento da LM. Infelizmente, 
mesmo havendo uma relação tão estreita entre essas duas áreas 
de conhecimento, a escola ainda ignora qualquer tentativa de 
aproximação entre ambas e “[...] o que se percebe no nível do 
senso comum é uma ênfase nos aspectos que separam as duas 
disciplinas [...]” (MACHADO, 2001, p.17).

A linguagem e a leitura permeiam a construção do 
indivíduo nos mais diversos aspectos da sua formação e sem 
esses requisitos o indivíduo vê-se impossibilitado de atribuir 
signifi cados consistentes ao mundo do qual faz parte e no qual 
necessita atuar para modifi cá-lo em benefi cio próprio e da 
comunidade onde está inserido. E, como a leitura e a linguagem 
são exploradas mais no contexto escolar, explicitamente, nas 
aulas de LM, fi ca sob maior responsabilidade da escola “este 
atribuir signifi cado ao mundo”, ou seja, o agir cidadão.  

Desta forma, que sistemática o professor de Matemática 
poderia acrescentar em suas práticas a fi m tornar o ensino da 
Matemática mais consistente, a partir de uma prática de leitura 
dentro das aulas de matemática, de modo que os alunos do 
Ensino Fundamental e Médio tenham uma aprendizagem mais 
signifi cativa? Será que um trabalho mais abrangente da LM, 
levando o aluno perceber que a mesma está presente em todas 
as esferas da comunicação, não possibilitaria uma aprendizagem 
consistente, não só das outras disciplinas, mas da própria LM? 
Será que a utilização da leitura de gêneros textuais diversifi cados 
(ex.: música, notícia, entrevista, propaganda, faturas de cartão 
de crédito, charges etc.) não funcionaria como instrumento 
dinamizador do ensino da matemática? Será que a leitura aliada 
à matemática não viabilizaria ao professor em sala de aula uma 
melhor contextualização da prática da leitura na vida do aluno? 

Na busca de responder a esses questionamentos e, mais 
ainda, contribuir para o sucesso do processo de ensino-
aprendizagem, propomos que o ensino de todas as disciplinas e, 
no nosso caso, da Matemática, seja permeado por uma prática 
de leitura, prática essa, como já foi destacada, ainda é apenas 
explorada nas aulas de LM.

Mas não podemos esquecer que o ensino da LM ainda é 
extremamente prescritivo – de acordo com Halliday, MecIntosh 
e Strevens, (1974, 257-287 apud Travaglia, 2006, p.38): 

[...] objetiva levar o aluno a substituir seus próprios 
padrões de atividades linguísticos considerados 
errados/inaceitáveis por outros considerados corretos/
aceitáveis. [...] está diretamente ligado à primeira 
concepção de linguagem e à gramática normativa e só 
privilegia, em sala de aula, o trabalho com a variedade 
escrita culta, tendo como um dos seus objetivos básicos 
a correção formal da linguagem.

Esta forma de conceber o ensino da LM termina por ignorar 
todo o conhecimento que o aluno possui ao entrar na escola e/
ou em determinado ano escolar, acarretando uma supremacia 
das regras preconizadas pela gramática normativa – aquela 
que estuda apenas os fatos da língua padrão, da norma culta de 
uma língua, da norma que se tornou ofi cial – em detrimento ao 
trabalho com a leitura. 

Isto contribui para que aluno não consiga perceber a 
importância da leitura na sua formação, acreditando serem 
as regras gramaticais o caminho para uma escrita e nível 
de entendimento textual adequado. Sabemos que o ensino 
da língua baseado na internalização da regra pela regra não 
produz o conhecimento, e mesmo ainda que nos deparemos 
com essas práticas, já conseguimos perceber uma mudança 
signifi cativa na postura dos professores de língua portuguesa, 
pois eles vêm tentando não priorizar a gramática frente às 
práticas de leitura e escrita. Isso vem colaborando, também, 
para que o nosso aluno, pelo menos no que se refere à 
leitura dentro do trabalho com a LM, possa ter uma postura 
diferenciada. 

Para uma melhor compreensão da ideia aqui defendida, 
torna-se necessário apresentar a defi nição de leitura com a qual 
nós trabalhamos, pois, como sabemos, o conceito de leitura é 
abrangente e, por isso, esta defi nição torna-se fundamental para 
o entendimento do trabalho aqui exposto.

Adotamos a concepção a partir das ideias defendida por 
Kock (2006), para quem a leitura deve ser defi nida a partir das 
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concepções de língua sob o foco do autor, do texto e do autor-
texto-leitor, sendo este último a mais explorada pela autora. Ela 
afi rma que:

[...] Na concepção interacional da língua, os sujeitos 
são vistos como autores/construtores sociais, sujeitos 
ativos e, por isso, a leitura é, pois, uma atividade 
interativa altamente complexa de produção de sentido, 
que se realiza evidentemente com base nos elementos 
linguísticos presentes na superfície textual e na sua 
forma organizacional [...].  (KOCK, 2006, p. 09-10).

A partir desta conceituação, percebe-se que a defi nição 
dada à leitura, embora abrangente, converge para um avanço 
da postura adotada frente ao ato de ler. A leitura deve ser 
uma atividade na qual se leva em conta as experiências e o 
conhecimento do leitor, pois ao ler um texto é exigido bem 
mais que a decodifi cação do código linguístico, já que a leitura 
é uma atividade de produção de sentido, construído pelo leitor 
e este, ampara-se nas suas concepções de mundo, de texto, de 
língua e de leitura.

É esta visão interacionista que permite ao leitor questionar/
questionar-se e construir/reconstruir seu conhecimento, pois 
permite um trabalho de leitura voltado para a compreensão não 
só do texto, mas também dos elementos que agem como aporte 
de sentido desse texto. Essa visão de leitura busca o sentido 
além do texto, considera não só os elementos presentes dentro 
do próprio texto (ideias veiculadas, linguagem utilizada, gênero 
textual, tipo do texto etc.), mas também os elementos que 
estão fora dele e que servem para a atribuição de signifi cado, 
como o contexto (quando foi escrito, onde foi escrito, em que 
circunstâncias foi escrito, por quem foi escrito, quando foi lido, 
por quem foi lido, qual o momento sócio-cultural-histórico 
etc.).  Esses elementos são, muitas vezes, ignorados pelos 
educadores quando se busca desenvolver um trabalho de leitura 
e, consequentemente, serão ignorados pelos alunos, já que os 
mesmos não são estimulados/orientados a observá-los.

A ideia de sentido atribuída ao texto e das modifi cações 
que a interação leitor/texto pode ocasionar encontra aporte 

nas ideias de Amarilha (2006, p. 73), quando afi rma que “[...] 
prevendo a multiplicidade do mundo de cada leitor, o texto 
interage oferecendo e recebendo diferentes informações e 
signifi cados. Nesse fl uxo, modifi cam-se texto e leitor – o que é 
a marca do processo de comunicação”. Fica claro que tanto o 
texto age sobre o leitor como o leitor age sobre o texto e ambos 
agem sobre o mundo. O incentivo à leitura só contribuiria 
para a transformação do aprendente para aprendente leitor e, 
consequentemente, em um cidadão mais consciente.

A interação construída no ato da leitura entre leitor-texto-
autor, envolvida pelos elementos do meio que perpassa cada um 
desses atores nesse processo, quando aplicada ao trabalho não só 
da Língua Portuguesa, mas também de outras disciplinas e, no 
caso aqui estudado, na Matemática, possibilita a construção de 
conhecimentos bem mais consistentes por parte do aprendente.

Se partirmos da aplicação da leitura à matemática, notar-se-á 
que o aprendente não mais permanecerá como um reprodutor 
de fórmulas e conceitos que, em sua maioria, não fazem o 
menor sentido para ele, pois não encontram aplicabilidade 
em seu contexto para estes conceitos e fórmulas. O mesmo 
se verá como um ser que vive, faz e necessita da matemática 
para entender o mundo a sua volta, pois a matemática como 
estratégia de ensino e aprendizagem suporteada pela leitura/
LM atua como uma fonte de refl exão, tornando-se, pois, 
fundamental para uma visão mais ampla da matemática o que, 
de certa forma, levará o aprendente a refl etir e conscientizar-se 
do lugar e do papel da matemática e da leitura/LM na sua vida.

A escola, em geral, não tem a preocupação em trabalhar 
com o aluno os signifi cados inerentes a linguagem matemática. 
Essa linguagem é a tradução de uma situação-problema (real 
ou não) por meio de símbolos e ordem lógica (estrutura) que 
permite formular, resolver questões das mais diversas áreas 
do conhecimento e da própria matemática. Além de codifi car 
situações do nosso meio, a linguagem matemática também 
representa e favorece a criação de novos níveis de signifi cados, 
novos objetos, novos modelos, permitindo a quem a utiliza, 
descrever a si mesmo e às suas circunstâncias. 

Ao associarmos a linguagem verbal e/ou não-verbal à 
matemática, tornamos a comunicação matemática mais 
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compreensível. Para isso, podemos usar desenhos, tabelas, 
gráfi cos, expressões algébricas, concretizando, assim, a 
abstração dos símbolos. Nesta compreensão associativa, 
temos um entendimento da situação, fazendo uma leitura, 
de acordo com sua contextualização, sem restringir o ensino 
da matemática a fórmulas e cálculos, pois isso termina 
acarretando inúmeros problemas, dentre eles o fato de o 
aluno não se ver como um ser matemático, descartando, 
assim, toda e qualquer possibilidade de uma aprendizagem 
signifi cativa e não percebendo a estreita relação entre a LM 
e a Matemática. 

Dessa forma, ao longo do processo de ensino-aprendizagem, 
essas difi culdades tenderão a se perpetuar, principalmente, de 
acordo com Klüsener (2007), a partir do momento em que as 
letras começam a substituir os números, pois, até então, o aluno 
aprendeu que “Letra + Letra” forma palavra, e transformar 
esse saber, calcifi cado pela própria escola ao longo dos 
cinco primeiros anos do ensino fundamental, torna-se, para o 
aprendente e ensinante, um processo lento, doloroso e motivo, 
muitas vezes, para o aluno não se ver como um ser que faz e 
vive a matemática.

Assim, a visão de “assunto árido, especialmente difícil, 
destinado à compreensão de poucos, não se adéqua à Língua 
Materna de uma maneira geral, mas se ajusta perfeitamente 
à Matemática” (MACHADO, 2001, p. 17). Para a 
desmistifi cação dessa ideia, exige-se a necessidade de um 
trabalho aprofundado na linguagem matemática, permeado 
por práticas de leitura, a fi m de construir o conhecimento 
matemático, e é aí que o domínio da LM pode agir de forma 
signifi cativa. 

É importante deixar claro que a leitura/LM é usada como 
uma das várias possibilidades de instrumentos construtores 
do saber matemático e não como único elemento capaz de 
construir este saber. Por isso, não devemos atribuir à leitura 
toda a responsabilidade para a ocorrência da aprendizagem 
matemática. A responsabilidade é de tudo e de todos os 
envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, e cabe a 
cada elemento envolvido buscar soluções para reverter as 
difi culdades detectadas ao longo do processo.

3. A atividade 

Consciente da importância da leitura e do quão signifi cativa 
ela é para o processo de aprendizagem, não só da Língua 
Materna (No nosso caso a Língua Portuguesa), mas de todas 
as áreas de conhecimento, procuramos, a partir da inserção 
de textos do gênero lenda, explorar o conteúdo matemático 
Geometria, sólidos geométricos, regiões planas e contornos, 
com o objetivo  de contribuir para o ensino da matemática 
de forma mais contextrualizada, a partir de uma visão 
interdisciplinar, pois somos conscientes que o conhecimento 
visto fragmentado limita o aluno, impedindo-o de perceber que 
um mesmo conhecimento pode ser aplicado nas mais diversas 
situações e variados contextos.

Desta forma, apresentamos aqui uma atividade  que explora 
a geometria a partir de textos. A atividade aqui disponibilizada 
pode e deve ser  utilizada como modelo para que o professor de 
matemática utilize-a aprimorando sua prática.

Atividade

Texto: A Origem do Tangram

Diz a lenda que um jovem chinês, ao despedir-se de seu 
mestre para uma grande viagem pelo mundo, recebeu um 
espelho de forma quadrada e ouviu:

- Com esse espelho, você registrará tudo o que você verá 
durante a viagem, para mostrar-me na volta. 

O discípulo, surpreso, indagou:
- Mas mestre, como, com um simples espelho, poderei eu 

lhe mostrar tudo o que encontrar durante a viagem? 
No momento em que fazia esta pergunta, o espelho caiu-lhe 

das mãos, quebrando-se em sete peças com formatos variados 
(dois triângulos grandes, um triângulo médio, dois triângulos 
pequenos, um losango/quadrado e um paralelograma). Então 
o mestre disse:

- Agora, você poderá com essas sete peças construir fi guras 
para ilustrar o que verá durante a viagem. Vamos dar ao conjunto 
dessas fi guras o nome de TANGRAM. 
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E, assim, o jovem foi ilustrando as fi guras que foi vendo. 
Com essa descoberta os chineses passaram o Tangram para 
todo o mundo tornando-o um objeto famoso.

Essa história sofreu algumas adaptações a fim de facilitar a exploração de alguns 
conceitos. A original pode ser lida no seguinte  endereço eletrônico:  
ttp://ensinoassim.blogspot.com/2009/03/tangram.html 
 

http://ensinoassim.blogspot.com/2009/03/tangram.html - Texto adaptado

As etapas de pré-leitura, leitura e pós-leitura, serão 
desenvolvidas oralmente com  os alunos

Pré-leitura:
 

  

   

 Professor, 
 
 Na atividade de pré-leitura você tem oportunidade de 
sondar o aluno a cerca do conhecimento que ele tem sobre o 
assunto e da capacidade dele de fazer predições. As 
questões presentes aqui são só sugestões, você poderá 
modificá-las adequando-as ao contexto da turma.

       
1. Mostrar um TANGRAM e perguntar se eles sabem o que é?

Professor, 
Leve um TANGRAM para que os alunos apenas observem. Não deve ser dito nem o nome e nem 
para que serve o TANGRAM. 

Aqui você poderá enaltecer as características do gênero lenda, procurando saber se o aluno: Leu  
outras lendas? Quais? O que achou? etc. 

2. Apresentar o título do texto e pedir que eles façam predições 
a respeito da lenda.
3. Comentar sobre o gênero lenda.
4. Perguntar se alguém já teve vontade de viajar pelo mundo 
conhecendo vários lugares e pessoas.

 

Procure deixar os alunos bem à vontade para falar de lugares que eles têm vontade de conhecer, 
isto contribuirá para uma melhor interação da turma. 

 Professor, 
Não esqueça que o estabelecimento dos contratos é importante para que o aluno perceba a hora da 
leitura como um momento de total dedicação. 

• Estabelecer os combinados (enquanto o professor estiver 
lendo, não ser interrompido. Perguntas somente ao fi nal da 
leitura).

Leitura:

• Leitura oral pelo professor acompanhada silenciosamente 
pelos alunos.
  

• Após estabelecer os contratos didáticos entregar o texto 
a cada aluno e solicitar que eles só observem o título; só 
após essa observação é que eles deverão fazer a leitura 
silenciosa;

• Após a leitura silenciosa, o professor faz a leitura oral, buscando 
dar a entonação diferenciada para a fala de cada personagem e 
também para a fala do narrador. O professor, também, poderá 
selecionar alguns alunos para encenarem a história.

 

Textos do tipo narrativos dos gêneros fábulas, lendas, parábolas, contos etc., favorecem a 
encenação. Você professor poderá improvisar uma apresentação na turma sobre a história lida, 
oportunizando, assim, uma maior interação entre os alunos e o texto. 

Pós-leitura:

• Observar se as previsões feitas na etapa de pré-leitura se 
confi rmaram.

• O que, na história, você achou mais interessante?
• O que você aprendeu com essa história que ensinaria aos 

seus colegas?

Vamos estudar o texto e aprender geometria:

1. O texto que você leu é do tipo narrativo e do gênero lenda. 
Que elementos presentes do texto podem caracterizá-los 
como narrativo e como uma lenda?

2. Na lenda, o jovem chinês recebeu um espelho para registrar 
o que ele veria durante a viagem. Quando você viaja, como 
faz para registrar as coisas que você acha interessante?

 

 Não esqueça que essa etapa é a oportunidade de você perceber junto ao 
aluno o nível de compreensão/interpretação do mesmo frente o a leitura 
do texto. É  importante que  você não responda as perguntas, mas use-as 
como instrumentos  instigadoras para que, assim, o aluno reflita sobre o 
texto lido. 
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3. Você gosta de viajar? 
4. Qual a viagem que você fez que achou mais interessante? 

Por quê?
5. De acordo com o texto, qual o signifi cado da palavra 

TANGRAM?
6. O que você achou do TANGRAM?
7. No texto há o nome de várias fi guras geométricas. 

Identifi que essas fi guras e desenhe-as.
8. Vamos construir um TANGRAM.

- Após a construção do TANGRAM responda as questões 
abaixo propostas:

a. As fi guras geométricas presentes no TANGRAM são de 
natureza planas ou não-planas? Justifi que.

b. Para construir o TANGRAM você teve que desenhá-lo. 
Na construção desse desenho você utilizou linhas abertas 
ou fechadas? Justifi que.

c. Os contornos podem ser classifi cados em polígonos 
(formados apenas por segmentos de retas) e não-polígonos 
(formado por retas, curvas etc.). A partir dessa informação 
como podemos classifi car os contornos das fi guras 
geométricas que compõem o TANGRAM? Desenhe esses 
contornos.

d. O quadrado pode ser classifi cado como um retângulo? 
Explique

e. O TANGRAM possui 5 triângulos. Quais as diferenças 
básicas entre o triângulo e a pirâmide? 

f. Forme fi guras com as peças do TANGRAM. Não esqueça 
que, ao formar uma fi gura, você terá que usar todas as 
peças e que uma não pode estar sobreposta a outra. Escreva 
a baixo o nome das fi guras que você conseguiu formar.

g. A partir das fi guras formadas e relacionadas, crie uma 
história em que apareçam os nomes de todas elas.

4. Considerações fi nais 

Por seu papel interdisciplinar, a leitura contribui para a 
interação da LM, não só com a Matemática, mas também 

com a Química, Física, Biologia, Geografi a etc., e é essa 
interação que entraria como um instrumento aniquilador da 
barreira que há entre o pensamento matemático formulado 
pelo aluno e a linguagem simbólica exigida pela matemática 
na hora de transpor para oralidade e/ou para a escrita esse 
conhecimento. 

A capacidade de leitura propicia ao aprendente uma 
visão mais ampla e concreta da situação problematizada, 
possibilitando que o aluno tenha um número signifi cativo de 
informações que o ajudarão a compreender e construir conceitos 
e soluções matemáticas. No tratamento destas informações, os 
PCN propõem como um dos objetivos do Ensino de Língua 
Portuguesa para o Ensino Fundamental (BRASILb, 1997, 
p. 28): “Valorizar a leitura como fonte de informação, via de 
acesso aos mundos criados pela literatura e possibilidades 
de fruição estética, sendo capazes de recorrer aos materiais 
escritos em função de diferentes objetivos.”

Como sugestão para o uso da leitura, o aluno realiza 
investigações sobre o objeto de estudo de acordo com os 
interesses e realidades e, dessa forma, por apresentarem mais 
signifi cado, os dados coletados, organizados e interpretados são 
mais facilmente compreendidos e internalizados pelo aluno.

Observa-se que, por meio da leitura, o aluno poderá, a 
partir de situações concretas e contextualizadas, analisar 
problemas matemáticos buscando soluções apropriadas para 
resolvê-los. Ou seja, a leitura, de fato, pode aproximar o aluno 
do conhecimento matemático que ele, muitas vezes, vê como 
algo inalcançável e descontextualizado, justamente porque 
o professor de matemática geralmente trabalha os conteúdos 
matemáticos como se não fi zessem parte da realidade do aluno 
e o professor de LM não leva o aluno a perceber a dinamicidade 
da língua frente à outra disciplina. 

Daí porque a exigência da leitura durante as aulas de matemática 
ser uma prática latente e imprescindível, pois sem uma leitura 
objetiva da problemática apresentada, o aluno certamente não 
conseguirá encontrar o caminho para a possível solução do problema 
e, consequentemente, não conseguirá construir um conhecimento 
matemático verdadeiro e, assim, a Matemática passará a ser para o 
aprendente mais uma disciplina sem muito signifi cado.
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Nesse sentido, esperamos que a ideia de interdisciplinar 
saia do papel e passe à prática; que o trabalho com a LM 
desenvolvida nas escolas seja aplicado de forma ampla e 
irrestrita a todas as outras áreas de conhecimento, inclusive 
à Matemática, funcionando como instrumento colaborador 
na construção do conhecimento, pertinente à vida e ao 
desenvolvimento de cada indivíduo independente do contexto 
que o mesmo faça parte. 

E para que isso aconteça, acreditamos que a o ensino da 
Matemática, amparado numa prática de leitura das várias 
linguagens, certamente funcionará como um instrumento 
efi ciente para o processo de ensino-aprendizagem da 
matemática, levando, dessa forma, o aprendente a construir 
os conhecimentos matemáticos e, assim, perceber-se como 
alguém que vive, faz e conhece a matemática e todo o conteúdo 
que ela engloba.

De acordo com Machado (2001, p. 83):

[...] a Matemática e a Língua Materna representam 
elementos fundamentais e complementares, que 
constituem condição de possibilidade do conhecimento, 
em qualquer setor, mas que não podem ser plenamente 
compreendidos quando considerados de maneira 
isolada. (MACHADO, 2001, p. 83)

Estando a LM e a Matemática presente no currículo desde 
os primeiros anos de escolaridade e sendo destinado a elas o 
papel de alicerce do conhecimento, a escola, a partir de uma 
prática de leitura, poderá levar o aprendente a chegar ao fi m 
do Ensino Fundamental conseguindo pensar, expressar-se, ler e 
compreender a matemática e a sua aplicabilidade no mundo no 
qual está inserido e, principalmente, pensar e viver a LM como 
algo além da gramática, algo que lhe proporciona a aquisição 
de novos conhecimentos e habilidades. 
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Resumo
Este texto trata de socializar as percepções das crianças sobre 

as práticas pedagógicas desenvolvidas no primeiro ano do ensino 
fundamental, com o intuito de que suas falas possam atuar como 
informantes das especifi cidades de sua infância e de seus interesses, 
auxiliando os professores a repensarem o processo educacional. 
Observa-se, nesse sentido, a necessidade de superar o conceito 
de criança que vem orientando o pensar acerca da infância. O ser 
em desenvolvimento, ora analisado, a criança, é frequentemente 
esquecida nos debates acerca das práticas pedagógicas. Se fala sobre 
ela, se supõe o que seja melhor, mas sem nunca dar-lhe oportunidade 
de exteriorizar sua opinião.Assim, falar sobre estas e interpretá-las à 
luz da ajuda daqueles que delas participam, reveste-se de importância, 
visto que representa uma forma de ressignifi car as hierarquias 
institucionalizadas nos papéis sociais estabelecidos culturamente, 
evidenciando a criança como um sujeito historicamente constituído, 
portador e criador de cultura.Para viabilização deste trabalho, partiu-
se de pesquisa bibliográfi ca e empírica. Utilizou-se do seguinte 
referencial teórico: Corsaro (1997), Campos (2008) Cruz (2008), Pinto 
e Sarmento (1997, 2008), Carvalho e Müller (2009), Leontiev (1978, 
2006), Vigotsky (2002) e Mello (2006). A pesquisa empírica, por sua 
vez, foi realizada com crianças entre cinco e seis anos, advindas de 
escolas públicas e privada do município de Foz do Iguaçu-PR. Os 
dados produzidos a partir das falas infantis descreveram um cenário 
cujas práticas pedagógicas têm centralizado no ensino da escrita 
a partir de atividades que desconsideram as múltiplas linguagens 
existentes, as singularidades e as necessidades específi cas da infância.

Palavras-chave
Percepções infantis, práticas pedagógicas; primeiro ano do 

ensino fundamental.

Abstract
This text is to socialize children’s perceptions about 

the pedagogical practices developed in the fi rst year of elementary 
school; their speech can act as an informant to the specifi cities 
of their childhood and their interests, helping teachers to 
rethink the educational process. It is observed, in that sense, the 
need to overcome the concept of a child which has guided the 
thinking about childhood. The developing being, now under 
examination, the child, it is often forgotten in discussions 
of pedagogical practices. It is talked about them, people 
suggest what is better for them, but they never give them the 
opportunity of expressing their opinion. So talk about them 
and interpret them with the help of those who participate in 
their lives is very important, it represents a way of resignifi ng 
hierarchies institutionalized  in social roles established culturally , 
showing the child as historically constituted subject, bearer and 
creator of culture. For this study, we started with a bibliographic 
and empirical research. We used the following theoretical 
reference: Corsaro (1997), Campos (2008) Cruz (2008), Pinto and 
Sarmento (1997, 2008), Carvalho and Müller (2009), Leontiev 
(1978, 2006), Vygotsky (2002) and Mello (2006, 2010). The 
empirical research was conducted with children from fi ve to six 
years old, from public and private schools in Foz do Iguaçu-PR. 
The data produced from the children’s speech described a scenario 
that pedagogical practices have been centered on the teaching 
of writing, using activities that disregard the multiple existing 
languages, the singularities and the specifi c needs of childhood.

Keywords
Children’s perceptions; pedagogical practices; fi rst year of 

elementary school.
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Ouvir as crianças nas pesquisas em educação representa 
um grande desafi o, tanto em seus aspectos teóricos, quanto aos 
metodológicos, pois essa atitude somente é possível à medida 
que se apresente uma superação do conceito de criança e de 
infância que historicamente tem orientado o pensar e o agir na 
educação.

É fato que o que se conhece sobre as crianças, e suas 
infâncias, na maioria das pesquisas, é o que foi contado pelos 
adultos e não pela criança (CAMPOS, 2008). 

 A própria palavra infância, no seu aspecto etimológico, é 
oriunda do latim infantia e signifi ca “incapacidade de falar”. 
Sendo assim, considerava-se que a criança, não teria condições 
de expressar seus pensamentos, sentimentos e desejos, 
permanecendo no anonimato, ou seja, negada a possibilidade de 
a criança falar de si mesma, sobre as suas expectativas, desejos, 
dramas e tensões vividos. Esse entendimento demonstra uma 
visão adultocentrada que, durante séculos, tem compreendido a 
criança como um ser imaturo, incapaz e inexperiente, isso em 
contraposição ao adulto, que vê a infância apenas como uma 
fase anterior à fase adulta que precisa ser ultrapassada para 
então ser considerada. 

Segundo Corazza (2003), “[...] no chamado passado da 
antiguidade, a Idade Média, não existia este objeto discursivo 
a que chamamos infância, nem esta fi gura social chamada 
criança” (CORAZZA, 2003, p. 81). Para Pinto e Sarmento 
(1997), embora as crianças existissem desde sempre, desde 
o primeiro ser humano, a infância como construção social de 
conhecimento existe desde os séculos XVII e XVIII, ou seja, 
foi preciso percorrer um longo trajeto temporal para as crianças 
saírem da condição de ausentes da história dos homens.

O pesquisador francês Philippe Ariès, em sua obra História 
Social da Criança e da Família, publicada na década de 1960, 
aponta que o conceito ou a ideia que se tem da infância foi sendo 
historicamente construído e que as crianças, por muito tempo, 
ocuparam diferentes papéis sociais coadunando com o período 
histórico, a cultura e a situação econômica a que pertenciam, 
levando a afi rmar que o termo infância é utilizado como 
uma categoria estrutural integrada na sociedade e construída 
comparativamente com outras estruturas sociais.

A criança como sujeito social ocupa o tempo e o espaço na 
sociedade de acordo com sua forma de organização, portanto, 
não existe uma infância linear e universal, pois, dependendo 
da classe social em que ela está inserida, desempenha um 
determinado papel usufruindo ou não a sua condição de infante.

Somente nos últimos 20 anos, produções científi cas 
apresentam o protagonismo das crianças e das suas infâncias, 
levando em consideração a maneira como constroem, 
estruturam e sistematizam formas próprias de representação, de 
interpretação das relações com seus pares e com os adultos, 
e de ação sobre o mundo. São pesquisas que passam a serem 
publicadas, mais especifi camente, no campo da sociologia da 
infância (SARMENTO, 2008).

Em sua defesa pela ruptura com a lógica adultocêntrica, 
pesquisadores como Corsaro (1997), Carvalho e Müller (2009) 
e Cruz (2008) defendem que a investigação científi ca sobre as 
crianças, em seus contextos, nos modos como interagem em 
grupos, procurando os signifi cados para o que elas constroem, 
pode ocorrer por meio da escuta de suas diversifi cadas formas 
de expressão e que, segundo Cruz (2008, p. 13), “[...] buscar 
formas de ouvir as crianças, explorando as suas múltiplas 
linguagens, tem como pressuposto a crença de que elas têm 
o que dizer e o desejo de socializar o ponto de vista delas”. 
As ideias de Pinto e Sarmento (2008) corroboram com essa 
afi rmação ao defenderem que a infância precisa ser estudada 
considerando a “voz” das crianças, por possibilitarem o 
descortinamento da outra realidade social cultural emergente 
das interpretações infantis. Para os autores:

[...] o estudo das crianças a partir de si mesmas permite 
descortinar outra realidade social, que é aquela que 
emerge das interpretações infantis nos respectivos 
mundos de vida, o olhar das crianças permite revelar 
fenômenos sociais que o olhar dos adultos deixa 
na penumbra ou obscurece totalmente. (PINTO e 
SARMENTO, 1997, p. 27).

Nesta esfera argumentativa, outros pesquisadores, como 
Faria; Demartini & Prado (2009) e Leite (2003), têm analisado 
as interações e manifestações infantis frente ao proposto pelos 
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adultos no interior das instituições educativas, fortalecendo 
o argumento defendido, na medida em que os resultados dos 
estudos constatam a possibilidade de que as crianças podem 
atuar como informantes das especifi cidades de sua infância e 
de seus interesses, auxiliando os adultos nas possibilidades para 
repensar o processo educacional e o papel desses profi ssionais 
que organizam as práticas pedagógicas em sintonia com esse 
status de participação social que as crianças têm conquistado 
recentemente.

Por considerar a infância como um período da vida em que 
não há necessidade de se preocupar em prover a sua existência, 
nem um período útil de preparação para a vida produtiva, mas, 
sobretudo um período em que as crianças possam brincar, 
vivenciar o faz de conta como experiência de cultura, aguçar 
os aspectos imaginativos, levantar hipóteses e aprender, e 
serem valorizadas, reconhecidas, ouvidas e, principalmente 
levadas a sério, que esse trabalho, tem como principal objetivo 
socializar dados produzidos de uma primeira aproximação com 
a investigação em andamento, que tem tratado de conhecer as 
crianças a partir delas mesmas e as suas percepções acerca das 
práticas pedagógicas realizadas cotidianamente nas salas de 
aula dos primeiros anos do ensino fundamental.

Acredita-se que investigar o que as crianças percebem, 
pensam e desejam em relação ao trabalho desenvolvido em sala 
de aula se justifi ca na medida em que o conteúdo das vozes 
infantis possa ser debatido numa relação de parceria entre a 
criança e profi ssional para que no momento de repensar as 
propostas pedagógicas nas escolas da infância, sejam ampliadas 
as possibilidades de atuação pedagógica.

 
Instrumentos metodológicos utilizados para investigação 
com as crianças

A reforma educacional decorrente da publicação da Lei 
Federal nº 11.274/2006, que amplia o período de permanência 
de oito para nove anos e antecipa a entrada das crianças de seis 
anos no ensino fundamental, desde a sua promulgação tem 
levantado discussões entre os profi ssionais envolvidos com a 
educação em relação aos impactos ocasionados no processo de 

ensino d os alunos que passam a ingressar mais cedo.
Ao realizar uma análise documental a respeito das 

orientações emanadas pelo Ministério da Educação (MEC), bem 
como, analisando o material bibliográfi co em relação à criança 
de seis anos no ensino fundamental, foi possível levantar um 
acervo textual relevante no que diz respeito a produções que 
têm evidenciado as nuances que compõem essas modifi cações 
legais no ensino fundamental. Tratam de temáticas que 
envolvem desde o desenvolvimento de práticas pedagógicas 
que atendam às especifi cidades desse novo grupo etário, das 
questões legais e burocráticas do processo de implantação, da 
transição da educação infantil para o ensino fundamental, do 
ensino da linguagem oral e escrita, até as questões relacionadas 
com os estudos da infância e da linguagem, ou seja, muito 
se tem produzido para tratar de como os professores podem 
melhor atender as crianças de seis anos no ensino fundamental, 
mas, contraditoriamente, constatou-se a insufi ciência de 
pesquisas que evidenciam as experiências escolares a partir de 
seus próprios olhares neste novo segmento de ensino.

Nessa perspectiva, propôs-se analisar as vozes infantis 
utilizando como material empírico a entrevista semiestruturada, 
com a fi nalidade produzir informações sobre as percepções 
infantis acerca das práticas pedagógicas desenvolvidos pelos 
professores.

Reconhecendo que não existe somente a infância, mas 
infâncias, os critérios de escolha das escolas selecionadas para 
as entrevistas visaram atender à realidade plural, entrevistando 
crianças advindas de contextos socioeconômicos diversos. 
Assim, a Escola A é caracterizável como de baixa renda, 
localizada num bairro periférico da cidade e fruto de um 
desfavelamento da região central. A Escola B é localizada num 
bairro de classe média. E, enfi m, a Escola C está localizada 
no centro, tradicional, e atende a uma parcela da população 
considerada a elite da cidade.

A investigação, que fez parte de uma aproximação inicial no 
que se refere a ouvir crianças, foi realizada no fi nal do primeiro 
semestre de 2011, durando aproximadamente dois meses. Nesse 
período foram entrevistadas 45 crianças, com idades entre cinco 
e seis anos, advindas das citadas três escolas do município de 
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Foz do Iguaçu-PR, sendo duas escolas públicas (A e B) e uma 
particular (C). As crianças da Escola C foram entrevistadas fora 
do espaço escolar (em casa ou em locais públicos, etc.).

Em todas as situações buscou-se esclarecer o motivo da 
visita e o interesse em entrevistá-las. Nesse sentido, foram 
verbalizados, de forma adequada ao entendimento das crianças, 
os objetivos da pesquisa e o seu interesse em participar ou 
não da investigação. Todas as crianças aceitaram o convite. 
Além disso, também foram solicitadas as autorizações aos 
responsáveis. O uso de aparelho gravador e de caderno de 
campo permitiu o registro detalhado das falas, bem como, 
das reações e expressões das crianças. Dada a preocupação 
em apresentar expressamente as falas sem expor as crianças, 
optou-se por eliminar de antemão a possibilidade de utilização 
de seus nomes ou de letras iniciais dos nomes, visto que 
alguns depoimentos podem ser interpretados como críticas às 
professoras e até mesmo às escolas.

É importe considerar que este estudo não se trata de dar 
“voz” às crianças, visto que se compreende que elas já a 
possuem, ainda que seu espaço de fala se encontre muito restrito. 
A ideia é chamar a atenção dos profi ssionais da educação sobre 
a necessidade de escutá-las e de atuar como interlocutores 
ativos, percebendo as nuances dos seus discursos, os sentidos 
que elas produzem e a riqueza de suas percepções de modo 
que possam ser amplifi cadas, compreendidas e consideradas 
durante o processo educacional.

    
As práticas pedagógicas do primeiro ano nas vozes das 
crianças 

Entende-se por práticas, todas as atividades rotineiras que 
são desenvolvidas no cenário escolar, assim, investigá-las a 
partir das perspectivas das crianças abriu portas para conhecer, 
além dessas práticas em si, mas a condição da infância no 
interior das escolas. O trecho abaixo faz parte da pesquisa 
realizada na Escola A:

Pesquisadora: Conta pra mim as coisas que você faz 
aqui na escola.

Criança A4: Eu, é que eu todo dia mexo no meu 
caderninho e daí cada vez nós faz uma tarefi nha, de vez 
em quando nós pula de tarefa, de vez em quando nós fi ca 
na mesma, de vez enquanto nós fi ca atrasadinho porque 
daí bate o sinal para ir embora e nós fi ca atrasadinho e 
nós faz no outro dia.
Pesquisadora: Você faz outras coisas além das tarefas? 
Criança A4: Eu gosto de ir na computação, brincar na 
quadra na hora do recreio.
Pesquisadora: Você brinca em outro lugar além da 
quadra?
 Criança A4: Não... mas nós assiste DVD também 
, e daí por enquanto que nós  não escuta nada daí a 
“pro” põe uma musiquinha e nós fi ca fazendo as 
tarefi nha e a professora disse, quando nós estudava lá 
em cima, a professora falou assim , que os pintinhos 
tava pequenininho e agora os pintinhos cresceram. 
Ela chamava a gente de pintinho. (Caderno de campo, 
maio/2011).

Na Escola A, de A4, assim como em todas as públicas 
municipais de Foz do Iguaçu, no início do ano letivo de 2011 
foi adotada uma apostila com aproximadamente 150 atividades 
referentes a exercícios de prontidão e que complementam 
atividades do livro didático que as escolas já utilizavam desde 
2009. O livro didático traz a proposta do método fônico dos 
autores Alessandra Seabra e Fernando Capovilla (2009). 
Exemplares dele foram comprados e distribuídos, como 
complementares ao trabalho, além da distribuição dos livros do 
Programa Nacional do Livro Didático.

As crianças ainda relataram que possuem caderno de sala, 
caderno de tarefas e algumas atividades impressas em papel 
sulfi te: “Iiiii, a gente tem muita coisa, nossa! A gente tem livro 
de escrever as letras, livro de risquinhos, que são bem grandes! 
Tarefi nha na folha, ann, e ainda tem caderno. É, acho que é só 
isso!” (Criança A7).

As crianças entrevistadas dessa escola, de modo geral, 
descreveram a mesma rotina escolar: “Eu estudo, eu corro 
na quadra, depois eu estudo de novo, gente faz o caderno, 
às vezes o livro, às vezes a apostila e daí vai já vai embora” 
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(Criança A2). Mesmo quando incentivadas a falarem sobre 
a leitura de uma história ou a possibilidade de brincarem 
na sala, os únicos episódios lembrados pelas criança se 
referem a assistir a um fi lme em DVD, aula informática que 
acontece uma vez por semana e brincadeira na quadra, mas 
sempre após o recreio, que, no caso, são apenas 20 minutos 
diariamente, disputados entre os restantes dos alunos da 
escola.

É interessante quando a Criança A4 diz: “...a professora 
disse (...) que os pintinhos ‘tava’ pequenininho e agora os 
pintinhos cresceram”, pois isso denota a concepção destas 
crianças a partir desse novo ano. Eles cresceram, ou seja, não 
sobra tempo para brincar ou para fazer outras atividades além 
das tarefas. 

No que diz respeito às atividades privilegiadas, elas 
parecem atender a uma lógica adultocêntrica, contemplando 
as necessidades do adulto. As atividades referendadas nos 
documentos ofi ciais e nos textos orientadores, como roda, 
audição de histórias e momentos de brincadeiras e a necessidade 
de articular o processo de alfabetização com o de letramento 
não fazem parte do cotidiano dessa turma.

As práticas manifestadas nas vozes das crianças têm 
demonstrado um cenário de desconsideração das singularidades 
da criança de seis anos, transformando-as apenas em alunos 
que precisam aprender a ler e a escrever, ignorando as outras 
necessidades, as outras linguagens. Corroborando essa 
afi rmação, temos a fala da Criança A10:                          

                                 
Pesquisadora: Conta pra mim as coisas que você faz 
aqui na escola.  
Criança A10: A gente aprende um monte de coisa, a 
gente faz a data do ano, a gente faz um monte de coisa, 
a gente faz muitas tarefi nhas...
Pesquisadora: Como são as suas tarefas?
Criança A10: A gente tem um livro cheio de tarefa e a 
gente faz uma vez por dia cada livro, daí quando nós 
termina os risquinhos, daí pega o caderno.
Pesquisadora: Um amigo me falou que ele gosta muito 
quando tem histórias. O que você acha das histórias? 
Criança A10: Eu? A gente ouve historia e daí a gente 

pensa que “nós tamo” na história e daí às vezes nós vai 
no computador, daí, quando volta, nós faz continha de 
mais e menos.
Pesquisadora: Você já foi à creche antes de vir para cá? 
Criança A10: Claro que sim!
Pesquisadora: O que você fazia na creche? 
Criança A10: Lá eu fazia um monte de coisas, eu 
brincava muito mais, eu fazia uma história, eu fazia 
um teatro, aqui não! Eu acho que aqui a gente não faz 
teatro, porque nunca a gente fez teatro aqui!
Pesquisadora: Você queria fazer teatro?
Criança A10:  Eu queria! Mas eu acho que sou grande, 
né?
Pesquisadora: Nunca é grande demais para fazer teatro. 
Os adultos e até o idosos fazem. Você já pensou em 
conversar com a professora sobre isto?
Criança A10: Ei, eu sou criança, né! Como eu vou pedir 
pra profe isso?
Pesquisadora: Eu acho que você deveria tentar! 
(Caderno de campo, mar./2011).

No meio do diálogo com A10 notou-se que ela se deu 
conta de que não fazia teatro na escola. Logo depois, quando 
ela, espantada, diz “Ei, eu sou criança, né! Como eu vou pedir 
pra profe isso!”, apresenta uma reação de não participação 
das decisões sobre qualquer natureza, remetendo a uma 
indagação levantada por Kramer (2007) e impossível de se 
desconsiderar: “Como deixar de ser in-fans (aquele que não 
fala), como adquirir voz e poder num contexto que, de um 
lado, infantiliza os sujeitos sociais e empurra para frente o 
momento da maturidade, e, de outro, os adultiza, jogando 
para trás a curta etapa da primeira infância?” (KRAMER, 
2007, p. 15). O período da infância já é curto e, a cada 
vez mais, tem sido ocupado por novas exigências, novas 
atividades e novas necessidades, tomando o tempo da criança 
e, consequentemente, deixando de vivenciar sua infância. É 
importante para a criança vivenciar esses momento, pois de 
acordo com Redin (2009), é: 

(...) durante a infância que estrutura a capacidade de 
ação e simbolização, e o brinquedo é a forma de mais 
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completa de lidar com elas. [...] brincar, portanto, deixa 
de ser somente um direito para se tornar o espaço de 
liberdade, de criação. Através da brincadeira a criança 
mergulha na vida, criando um espaço que expressa, 
que atribui sentido e signifi cado aos acontecimentos. 
[...] Por isso, a atividade lúdica não pode ser pensando 
fora do contexto social e cultural da infância. (REDIN, 
2009, p. 123/124).

O coletivo das falas das crianças demonstra que elas estão 
sobrecarregadas de atividades, além disso, pode-se observar, 
também, que o recreio ou a informática se tornam objeto de 
troca, alternativas utilizadas pelos professores para negociações 
meritocráticas em relação aos comportamentos e à realização 
das tarefas dos alunos: “Se comportar brinca no recreio e vai 
na informática, senão fi ca na sala fazendo umas tarefi nhas” 
(Criança A19). Ficou constatado, por meio da análise do tempo 
de uso dos espaços, que os momentos destinados às brincadeiras 
são escassos nas duas turmas. O acesso a brinquedos também 
é muito limitado.

Além do distanciamento das brincadeiras e das atividades 
lúdicas das atividades escolares, a utilização do “deixar 
brincar” como um instrumento de controle ou de punição foi 
observada em todas as escolas visitadas, separando as atividades 
desenvolvidas pelas crianças dos motivos dos quais elas devem 
ocorrer na prática social. 

Para Leontiev (1978), o núcleo do aprendizado e, 
consequentemente, do ensino, é a fi nalidade do que se pretende 
ensinar. Desse modo é que ele afi rma que é pela atividade que 
se têm ações eminentemente relacionadas aos fi ns pretendidos 
e que, conforme:

[...] o objeto da atividade é seu verdadeiro motivo. [...] 
os “componentes”essenciais de algumas atividades dos 
homens são as ações que eles realizam. Denominamos 
ação ao processo subordinado da representação que se 
relaciona diretamente ao resultado fi nal pretendido, 
ou seja, ao processo subordinado a uma fi nalidade 
consciente. Do mesmo modo que o conceito de motivo 
se correlaciona com o conceito de atividade, o conceito 

de fi nalidade se correlaciona com o conceito de ação. 
(LEONTIEV, 1978, p. 82).

As crianças precisam desenvolver as ações de seu 
aprendizado pela intencionalidade da própria ação e não por 
outros motivos. Por exemplo, uma criança que está aprendendo 
a resolver cálculos de adições simples não deve ser incentivada 
a concluir os seus cálculos pelo “prêmio” que é o “deixar 
brincar” ou pelo “castigo” por não fazer, mas pelo aprendizado 
do próprio conteúdo trabalhado. 

Para as crianças de seis anos, a brincadeira é a atividade 
real! As crianças brincam pelo próprio prazer de brincar e 
quando brincam é que “[...] as operações exigidas podem ser 
substituídas por outras e as condições do objeto podem ser 
substituídas por outras condições do objeto, com preservação 
do próprio conteúdo da ação” (LEONTIEV, 2006, p. 122). Uma 
das principais características das crianças ainda é o brincar. 
Nas brincadeiras elas compartilham e produzem sentidos e 
signifi cados para mundo ao seu redor: “E a escola, mesmo a 
infantil, não consegue reconhecer a importância do brincar para 
as crianças” (REDIN, 2009, p. 123). 

A realidade das práticas pedagógicas desenvolvidas na 
Escola B não se diferencia consideravelmente da Escola A, 
pois os primeiros anos possuem o mesmo material pedagógico 
citado anteriormente e a mesma concepção de ensino focada na 
aquisição da escrita. A realidade arquitetônica dessa escola é, no 
obstante, muito diferente, pois possui um amplo espaço de lazer, 
parquinho, quadra, campo de areia, salas livres que as professoras 
podem ocupar para atividades artísticas, por exemplo. Pode-se 
observar, no relato de B12: “De vez em quando eu faço mais 
atividades do que brinco, daí eu não gosto, as atividades são 
muito chatas, é risquinhos, risquinhos, risquinhos... mas quando 
a gente brinca, eu adoro! Eu até brigo com a minha mãe quando 
ela vem me buscar rapidinho...” (Criança B12). B12 sai correndo 
para terminar a lição, senta, volta correndo e diz “Eu esqueci falar 
para você escrever aí que eu só quero aula de literatura, tá!”. Sai 
correndo novamente para continuar a lição, afi nal a professora 
havia combinado que quem não terminasse os “risquinhos” iria 
para a outra sala até terminar e somente depois iria ao parque.
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De modo geral, as práticas relatadas através falas das 
crianças da Escola B, apesar de demonstrarem preocupar-se 
exclusivamente com o trabalho de alfabetização, distante do 
letramento, ressaltam uma rotina que valoriza um pouco mais 
a importância da brincadeira. Todas as crianças ouvidas dessa 
escola afi rmaram que brincam na escola, o que também se 
pode observar, pois em todos os momentos havia crianças nos 
espaços de lazer. Segundo Vigotsky (2002), os brinquedos e as 
atividades imaginárias satisfazem muitas necessidades infantis, 
pois ensinam a desejar e a relacionar os seus desejos a um “eu” 
fi ctício, no papel do jogo e suas regras: “É no brinquedo que a 
criança aprende a agir numa esfera cognitiva, ao invés de numa 
esfera visual externa, dependendo das motivações e tendências 
internas, e não dos incentivos fornecidos pelos objetos 
externos” (VIGOTSKY, 2002, p. 126). É certo que as crianças 
criam atividades baseadas no ato de brincar, na imaginação e 
na interpretação da realidade de uma forma própria dos grupos 
infantis.

A Escola C, uma escola de grande porte, onde parte da 
considerada elite iguaçuense estudou e, portanto, seus fi lhos 
e netos também lá estudam, retrata a ideia de que qualidade 
na educação signifi ca ocupar todo o tempo da criança com 
atividades mais difíceis do que as que ela possa realizar e 
que quanto mais cedo ela apropriar da escrita maiores são as 
chances de sucesso na escola e na vida.

Durante o ano letivo, as crianças do primeiro ano do 
ensino fundamental precisam dar conta de oito livros didáticos: 
linguagem, matemática, jogos matemáticos, religião, inglês, 
história, geografi a, história e ciências. Há também caderno de 
matemática, caderno de português, caderno de artes, além das 
atividades impressas em papel sulfi te. Possuem aula de inglês, 
música, informática, religião e educação física. Realizam 
apresentações nas datas comemorativas referentes ao dia das 
mães, festa junina, dia dos pais e Natal. A escola ainda conta 
com exposições literárias e artísticas distribuídas entre as festas 
comemorativas.

Além de todas essas atividades, distribuídas em apenas 20 
horas semanais, constatou-se que todas as crianças entrevistadas 
frequentam, no contraturno escolar, outras atividades 

independentes, como natação, artes marciais, violão, balé, etc.: 
                            

Pesquisadora: Conta pra mim as coisas que você faz 
aqui na escola. 
Criança C1: Nós fazemos atividades no caderno, 
pintamos, às vezes a gente desenha, tem matemática, a 
professora conta histórias, ah, um monte de coisas! Eu 
até fi co cansada...
Pesquisadora: Você já estudou em outra sala ou em 
outra escola antes de vir para o primeiro ano?
Criança C1: Já!Eu estudo desde bebê aqui...
Pesquisadora: Você sente saudades da Educação 
Infantil?
Criança C1: Um pouco... mas lá nem podia usar 
mochila de rodinha...
Pesquisadora: Do que você sente saudades?
Criança C1: Da minha profe... De conversar na rodinha 
sobre as coisas e de desenhar mais, porque aqui não dá 
tempo de desenhar tudo o que eu quero. É que eu gosto 
muito de desenhar!
Pesquisadora: Se você pudesse escolher as coisas que a 
professora pede para você fazer, o que você faria? Faz 
de conta que você é a professora!
Criança C1: Ann pensa, pensa, pensa.... Ah! Eu proibia 
os outros do primeiro ano ir ao parque, assim só iria 
sobrar tempo pra gente brincar mais! 
Pesquisadora: E na sala, o que você faria? 
Criança C1: Deixa eu ver ... Eu acho que na sala tem 
muito livro, acho que eu não mandava fazer os livros, 
menos o de matemática, porque eu sou muito boa em 
matemática! (Caderno de campo, mar./2011).

As crianças advindas de famílias de melhor renda estão 
inseridas no ambiente escolar que preconiza um ensino 
sistematizado para promover as ampliações de aprendizagem 
a qualquer custo. Assim, elas, acrescentando ainda as outras 
atividades paralelas, acabam recebendo muitas responsabilidades 
relacionadas ao seu desempenho. Um exemplo do excesso de 
responsabilidade que pode levam ao esgotamento cognitivo, 
emocional e físico das crianças é a rotina descrita pela Criança 
C5, com apenas cinco anos, ele além de realizar todas as 
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atividades descritas durante período escolar, frequenta aulas 
de natação, aulas de coral, e ainda conta com uma professora 
particular durante três vezes na semana para complemento do 
aprendizado. Ao perguntar o motivo que levou a contratação 
de uma professora em sua residência, ele disse: “Eu pensei 
que ia aprender ler rápido, mas eu não consigo e daí minha 
mãe chamou outra professora na minha casa para me ajudar a 
melhorar as letras e os desenhos” (Criança C5). 

Dito isto, pergunta-se se as crianças de seis anos, por passarem 
ao ensino fundamental, necessitam estudar “seriamente” e 
não possam mais poder brincar? “O que signifi ca estudar 
seriamente”? Há um modo único de se tornar alfabetizado ou 
de se alfabetizar? De que forma as crianças interagem umas 
com as outras e com os diversos objetos de conhecimento na 
perspectiva de conhecer e representar o mundo? Que signifi cado 
tem a linguagem escrita para uma criança de seis anos? Que 
condições ela apresenta para apropriar-se dessa linguagem? As 
vozes das crianças são ouvidas ou silenciadas?

 Partindo do pressuposto do discurso vigente, que 
repetidamente afi rma que lugar de criança é na escola, acredita-
se que a escola também deva ser o lugar dessas crianças e ser o 
melhor lugar para se estar  próprio, específi co, atraente, bonito 
e essencialmente produtivo intelectualmente, permitindo aos 
alunos o exercício do pensar, do elaborar, do levantar e do testar 
suas hipóteses através de atividades lúdicas, de brincadeiras e, 
principalmente, o faz de conta  pois é realidade que muitas 
dessas crianças que estão entrando pela primeira vez na 
escola estão automaticamente sendo tomadas pelos ambientes 
enfadonhos cuja centralidade das práticas pedagógicas se dá 
apenas no processo de aquisição da escrita e, antecipando os 
conteúdos, antecipam também o processo de exclusão.

Acredita-se, em concordância com Leite (2003) que se as 
instituições escolares estivessem inseridas em uma postura mais 
atenta às expressividades infantis, “[...] o trabalho das crianças 
e as suas capacidades expressivas, como criação/recriação de 
sua realidade, estariam não só valorizando a produção, mas 
contribuindo para o fortalecimento da luta pela expressividade, 
pela legitimação de uma cultura” (LEITE, 2003, p. 91).

Para uma educação que atenda às especifi cidades da 

infância, faz-se necessário o reconhecimento das crianças como 
atores sociais, capazes de organizar os tempos e os espaços, 
desenvolvendo postura ativa no processo de aprendizado. 
Considera-se que o professor é o responsável pela orientação 
da atividade, que somente se concretiza pela apropriação do 
signifi cado desta pela criança. Assim, a “[...] participação 
da criança no processo de organização e planejamento da 
atividade deve acontecer, seja de forma direta – quando ela 
toma a iniciativa ou verbaliza seu desejo de conhecimento –, 
seja através da escuta competente do profi ssional que educa e 
cuida dela” (MELLO, 2006, p. 194).

A criança e professores podem caminhar juntos numa 
relação de parceria, de modo que ambos possam participar do 
processo de aprendizado, tomar decisões, organizar os espaços, 
decidir a rotina, escolher assuntos para debater, planejar 
eventos, apresentações, etc, afi nal, as crianças vão construindo 
suas identidades em interlocução com os outros dos quais 
convivem e das experiências que vivenciam, mas para isso se 
tornar rotineiro, se faz necessário escutar o que as crianças têm 
a dizer.

Nesse contexto é importante considerar, no entanto, a 
participação dos profi ssionais da educação, pois não são meros 
repetidores de propostas ofi ciais determinadas. Suas práticas 
são marcadas e constituídas pelas suas histórias pessoais e 
profi ssionais, derivadas das mediações formais e informais, dos 
diálogos e da valorização das diferentes vozes que circulam nos 
espaços de interação do cotidiano escolar. Sua ação é fruto também 
das condições que são impostas pela política educacional ofi cial 
no que diz respeito aos baixos salários, à formação insufi ciente, 
à formação continuada que não atende às necessidades da 
escola, à infraestrutura regularmente insufi ciente, a currículos 
engavetados, entre outras coisas, que o discurso da qualidade da 
educação repetidamente aponta como fatores justifi cativos do 
fracasso ou da inefi ciência da educação. 

Reconhece-se que essas condições são de fato 
condicionantes e que realmente podem infl uenciar na qualidade 
do atendimento, no entanto, nem todas as vozes que circulam, 
nem todas as práticas desenvolvidas, nem todas as posturas 
profi ssionais caracterizam de fato a defesa pela escola da 
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infância, que cada vez mais tem sido tomada pelas exigências 
de uma sociedade cujo modo de produção é o capitalista, através 
de práticas positivistas que reproduzem ao conformismo e à 
adequação a esse modo de produção, assim desconsiderando 
a expressividades e as potencialidades que deveriam estar 
presentes na infância das crianças.

Considerações iniciais 

Considerar a expressividade da criança sobre seus contextos 
e vivencias, permite transformá-la em sujeito ativo de pesquisa 
na tentativa de buscar respostas às questões relativas à infância. 
Entretanto, acredita-se que o desafi o maior, não está somente 
em ouvi-las, mas, de escutá-las, tornando os seus depoimentos 
como uma fonte propulsora para que se possa compreender e 
modifi car os contextos educativos em que estão inseridas.                                                 

Portanto, o desafi o do trabalho proposto neste estudo foi o de 
realizar uma pesquisa considerando a criança como ser ativo a partir 
de sua voz e de sua produção, estudando a sua rotina e cotidiano 
escolar, pois esse caminho viabiliza para uma contribuição dos 
subsídios que possibilitam direcionar ou redirecionar o atendimento 
à infância nas referidas escolas onde as crianças aprendem, 
desenvolve, convive com seus pares e assim se humanizam.

Os dados que emergiram da presente investigação, tanto dos 
aspectos teóricos, quanto da coleta dos depoimentos infantis, 
permitem ressaltar a necessidade dos professores conhecerem 
melhor seu grupo de crianças. Faz necessário o desenvolvimento 
de alternativas pedagógicas, das quais seja promovida uma 
educação que respeite as especifi cidades da infância, que 
reconheça a criança como um ser capaz, com potencialidades 
e diversas linguagens. Em outras palavras, defende-se que 
o processo de aprendizado exige a atuação do adulto junto à 
criança, numa relação solidária, dialógica e de escuta.

Nesse sentido, espera-se que as vozes das crianças aqui 
descritas, encorajem as vozes dos profi ssionais da educação e 
que coletivamente possam superar, além das práticas marcadas 
por concepções positivistas, a superação de um estado de coisas 
que não permitem aos sujeitos a expressão e apropriação dos 
produtos culturais produzidos socialmente.
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“DANDO LÍNGUA AOS AFETOS QUE PEDEM PASSAGEM”1: A POTÊNCIA MICROPOLÍTICA 
DO COTIDIANO ESCOLAR
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Resumo

A potência micropolítica do cotidiano escolar está nos 
movimentos, nos fl uxos, nas intensidades da vida vivida 
enredada nos afetos, afecções, desejos, enfi m, nas relações, 
nos encontros, em que os processos e modos de subjetivação 
se relacionam com o político, o social, o cultural em um 
movimento de criação de vida coletiva, que pulsa nos encontros 
dos corpos que afetam e são afetados, em movimentos que 
nos levam a outras formas de se pensar e viver a escola, e por 
que não dizer, a vida? Surgido no campo de uma pesquisa 
realizada nos anos de 2009-2010 em uma escola de ensino 
fundamental de Vitória, Espírito Santo, o estudo buscou 
aproximar os afetos, de Spinoza, com a estética da existência, 
de Foucault. O caminho metodológico percorrido foi a 
pesquisa cartográfi ca no cotidiano escolar, que possibilitou-
nos pensar sobre a potência micropolítica, desejando articular 
um conhecimento sobre a vida, comovente, aquele que 
movimenta, desloca conceitos, ideias, conhecimentos. Os 
movimentos de alunos e alunas dão visibilidade à vida que 
pulsa nos corpos, nas relações, nas linhas que se entrecruzam, 
linhas pulsantes, vibrantes e intensas. Nos corpos de alunos 
e alunas há vibração causando ressonâncias à medida que 
vão inventando conexões, relações, encontros, existências 
singulares, instáveis, mutantes e pulsantes, dando língua aos 
afetos que pedem passagem!

Palavras-chave

Afetos; cotidiano escolar; micropolítica. 

Abstract

The micro political power of the school everyday life is present 
in movements, in fl ows, in the intensity of the life lived entangled 
in the affections, care, desires, that is, in relations, gatherings, 
which the processes and ways of subjectivities relate with the 
political, social and cultural in a movement of collective life 
creation that pulses when bodies that affect and are affected meet, 
in movements that guides us to other ways of thinking and living 
the school, and why don´t say, life? Arisen in the research fi eld 
titled “The school daily life as community of care/affections in 
their conversations and images: culture, curriculum and teachers’ 
formation”, carried out in  2009-2010 in an elementary school in 
Vitória, Espírito Santo, the research tried an approach between the 
affections of Spinoza with the esthetics of existence of Foucault. 
The methodological path traveled was the cartographic research 
in the school daily life, which made possible for us to think about 
the micro political power, wishing to articulate a knowledge 
about life, moving, the one that moves, displaces concepts, ideas, 
knowledge, which is written as the spaces created at school are 
lived. The movement of students give visibility to the life that 
pulses in bodies, in relations, in the lines that intersect, pulsating, 
vibrating and intense lines. In students` bodies, there is a vibration 
causing resonance as connections, relations, gatherings, singular, 
instable, mutating and pulsating existences are invented, in which 
knowledge is the most powerful of the affections. 

Keywords

Affections; school daily life; micro politics.
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[...] A importância de uma coisa não se mede com fi ta métrica nem 
com balanças nem barômetros etc. [...] A importância de uma coisa 

há que ser medida pelo encantamento que a coisa produz em nós. 
Manoel d e Barros

Movimentos iniciais...

O desejo que impulsiona esta escrita está nos movimentos, 
nos fl uxos, nas intensidades da vida vivida no cotidiano escolar, 
enredada nas micropolíticas: nos afetos, afecções, desejos, 
enfi m, nas relações, nos encontros, onde os processos e modos 
de subjetivação se relacionam com o político, o social, o cultural, 
através dos quais são engendrados os contornos da realidade 
em um movimento de criação de vida coletiva, que pulsa nos 
encontros dos corpos que afetam e são afetados, entendendo o 
encontro como acontecimento, com diferentes intensidades e 
pulsão de vida, que supõe diferença, divergência, dissonância: 
encontro como política, sendo que a potência política está na 
invenção de possíveis, de movimentos que possibilitam criar 
um ethos ético-político, na criação de outras formas de vida, na 
criação da vida como uma obra de arte, da vida na/da escola.

Assim, o objetivo desta escrita é pensar - através dos 
movimentos, encontros, afetos, afecções e desejos vividos por 
alunos e alunas no cotidiano escolar - como esse espaço/tempo 
vai engendrando fl uxos, mobilidades, potências... Pensar na 
possibilidade de “dar língua aos afetos que pedem passagem”, 
como fl uxos, como movimentos, desejando articular “[...] um 
conhecimento sobre a vida, comovente, aquele que move-
mente” (GARCIA, 2007, p.104), movimentando, deslocando 
conceitos, ideias, conhecimentos fazendo-os “[...] dançar antes 
do que marchar axiomas plenos de certeza” (GARCIA, 2007, 
p.104).  

O dispositivo da pesquisa cartográfi ca possibilitou 
acompanhar os movimentos das linhas desejantes de alunos 
e alunas, de diversas séries do ensino fundamental de uma 
escola pública do município de Vitória, Espírito Santo, que 
ousam expressar uma paisagem transbordante de intensidades, 
fl uxos, e por que não dizer, de vida? Movimentos de corpos de 
alunos e alunas que vibram e causam ressonâncias à medida 

que vão inventando conexões, relações, encontros, existências 
singulares, instáveis, mutantes e pulsantes à medida que vão 
dando língua aos afetos que pedem passagem.

Como intercessor teórico que possibilitou a criação 
de agenciamentos apresento os afetos, de Spinoza (2008), 
aproximando-os com a estética da existência, de Foucault 
(1983), para problematizar o cotidiano escolar como campo 
possível para a potência micropolítica, engendrada nos 
encontros, nas redes de conversações, enfi m, nos afetos e 
afecções e suas intensidades e possibilidades para a criação de 
vida que pulsa e que torna possível pensar na invenção de uma 
estética da existência – na qual a vida se torna uma obra de arte. 

Apresento, a seguir, alguns movimentos experienciados 
a partir dos agenciamentos criados com Spinoza, Foucault e 
com a produção de vida de alunos e alunas a partir de alguns 
dispositivos criados, por nós, pesquisadores, para estabelecer 
algum tipo de relação com os alunos, tais como: fi lmes, contação 
de histórias, desenhos, músicas, pinturas, brincadeiras, jogos. 
Nosso objetivo consistia em possibilitar/incentivar/disparar 
redes de conversação nas quais pudéssemos produzir encontros/
relações e também entrar nas redes criadas por alunos e alunas 
para experimentar a potência dos afetos e afecções vividas no 
cotidiano escolar.         

Movimento um: o corpo, a potência e os afetos 

Às vezes, na aula, a tia fala uma coisa e eu fi co viajando [...] parece 
que eu tô em outro mundo [...]. É muito legal! (Aluno 3ª série)

Como o cotidiano escolar pode ser problematizado como 
campo possível para a potência micropolítica, engendrada nos 
encontros, nos afetos, afecções? Que movimentos de corpos 
de alunos e alunas aumentam a potência de vida, causando 
ressonâncias na invenção de um currículo a partir da relação 
com o outro? 

Segundo Spinoza (2008), o que deve ser conhecido pelo 
homem são os afetos humanos, e a sua proposição de uma ética do 
conhecimento implica em conhecer para ser afetado, e ser afetado 
para que possamos viver felizes. São os afetos humanos que 
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explicam os comportamentos, suas tristezas, suas felicidades... 
Trata-se, aqui, de uma ética que implica conhecer/aprender quais 
são os nossos afetos, como afetamos e como somos afetados, ou 
seja, trata-se de conhecer/aprender o que nos constitui, o que nos 
afeta, o que aumenta ou diminui a nossa potência. 

Spinoza defi ne “afeto”, mostrando que este é 
indissoluvelmente afecção corporal: “Por afeto compreendo as 
afecções do corpo, pelas quais sua potência de agir é aumentada 
ou diminuída, estimulada ou refreada, e, ao mesmo tempo, 
as ideias dessas afecções” (SPINOZA, 2008, p. 163). Desta 
forma, mesmo uma simples alegria é no corpo uma afecção que 
aumenta ou estimula sua potência de agir, e na mente é uma 
ideia que aumenta ou estimula sua potência de pensar.

Para Spinoza o corpo humano compõe-se de muitos 
indivíduos (de natureza diferente), cada um dos quais é também 
composto e afetado por outros corpos de várias maneiras: “Os 
indivíduos que compõem o corpo humano e, consequentemente, 
o próprio corpo humano, são afetados pelos corpos exteriores 
de muitas maneiras” (SPINOZA, 2008, p. 105). Assim, o corpo 
é concebido como uma pluralidade, através de uma série de 
trocas com o ambiente, ou seja, o corpo pulsa a partir de e nos 
encontros com outros corpos que afetam e são afetados.

Devido ao fato de vivermos em relação, sendo esta que nos 
constitui (“O corpo humano tem necessidade, para conservar-
se, de muitos outros corpos, pelos quais ele é como que 
continuamente regenerado” 3), podemos dizer que um corpo 
é defi nido por tudo aquilo que o distingue de outros corpos 
(movimento e repouso, velocidade e lentidão) e pelos afetos 
produzidos por outros corpos, onde a capacidade de um corpo 
ser afetado por outro se deve ao grau de complexidade de sua 
composição interna. 

A fala do aluno colocada como epígrafe neste “Movimento 
Um” instiga-me a problematizar o que possibilita alunos 
e alunas a “viajarem”, a “irem para um outro mundo”, 
com deslocamentos, atravessamentos, desterritorializações 
produzidos pela vibração, pela relação de corpos que vibram e, 
nesse movimento, aumentam a potência.  

Com pensar a potência dos afetos a partir das relações 
dos corpos, entendendo as relações como diferentes linhas 
que produzem, criam, inventam, intersectam múltiplas 
possibilidades engendradas no campo dos possíveis que 
traçam mapas? Como pensar a relação que se dá “entre” 
os corpos vibráteis de alunos e alunas, que não implica em 
algo que está “fora” e “dentro”, mas sim dos acontecimentos 
e movimentos “entre” pessoas, objetos, espaços, ideias, 
valores... O que essa relação com os corpos vibráteis tem 
produzido como potência no cotidiano escolar em relação à 
vida?  

“Dar língua aos afetos que pedem passagem” signifi ca 
possibilitar diferentes redes tecidas a partir de diferentes 
linguagens, saberes, fazeres e poderes, enfi m, a partir de 
diferentes expressões em um espaço de atravessamento 
corpóreo, pois um corpo atravessa conceitos, invade-os, 
transgride-os, signifi ca-os, usa-os, recria-os, inventa-os. 
Na medida em que vivemos os espaços criados pela escola 
engendramos a potência do afetar e ser afetado, que implica 
na coexistência de outros corpos vibráteis, compondo outros 
corpos que nos afetam, nos mobilizam, nos tiram do lugar, nos 
inquietam, nos fazem criar!  

Movimento dois: conhecimento e afetividade

Para Spinoza, não há separação entre conhecimento e 
afetividade. Há, sim, diferentes tipos de conhecimento que 
correspondem a diferentes (regimes) afetivos. Saber e afeto, 
juntos, implicam em uma forma de vida.

Merçon (2009, p. 28) aborda o devir da ética relacionando-o 
ao conceito de “aprendizagem afetiva”, indicando que o 
aprendizado é, essencialmente, afetivo: trata-se de “um 
aprender que é entendimento e intensifi cação de nossa potência 
de afetar e ser afetada”. Desta forma, a noção de afeto remete 
à noção de encontro, sendo o aprendizado afetivo uma arte do 
encontro: “um aprender sobre o que diminui nossas forças ou 
nos potencializa”. 

3 - SPINOZA, 2008, p. 105.
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Assim, que encontros têm sido engendrados no cotidiano 
escolar que potencializam o conhecimento? Como possibilitar/
intensifi car um aprendizado afetivo a partir da arte do encontro 
de alunos e alunas no cotidiano escolar? Que conhecimento tem 
potencializado a vida de alunos e alunas? 

Alguns movimentos de alunos e alunas foram escolhidos 
na tentativa de capturar a vibração existente no que os afeta em 
relação ao gostar da escola:

Eu gosto da escola porque eu tenho muitas amigas; porque 
eu aprendo cada dia mais; porque nós aprendemos aqui 
dentro; porque ela é legal; porque eu aprendo mais; porque 
é uma maneira de se dar bem na vida; porque eu gosto muito 
de estudar, eu gosto de aprender, para ser alguém na vida e 
também porque a gente tem as amizades aqui; porque aqui 
eu aprendo as coisas, aprendo coisas legais; porque é muito 
legal e tudo vai ser importante para o meu futuro; porque 
alguns professores são bons; por que oferece estudos de 
graça, sem pagar nada, professores, etc; porque aqui tudo 
é limpo, a merenda é de boa qualidade e os professores são 
ótimos; porque ela me ajuda a se comportar melhor do que 
nunca; porque ela é muito importante para as pessoas que 
estudam e ela nos dá muito futuro; porque é um lugar que a 
gente aprende muita coisa. A escola é boa demais e se a gente 
não estuda a gente não chega a lugar nenhum.

 
Percebemos, nas falas de alunos e alunas, que a escola 

produz um aumento de potência ao signifi car uma possibilidade 
de aprendizado, no qual a escolarização é apontada como 
possibilidade de ser alguém na vida. Há uma importância muito 
grande dada à escola em relação ao aprender e ensinar. Outro 
movimento que se apresenta diz respeito à relação entre si e o 
outro: as amigas, os professores; a merenda, a limpeza.  Assim, 
poderíamos questionar: o aumento de potência a partir dos 
afetos produzidos na relação entre diferentes corpos implica 
na possibilidade de pensarmos o conhecimento como o mais 
potente dos afetos?    

Movimento três: o conhecimento como o mais potente dos 
afetos

O conhecimento age produzindo afetos, ou os afetos 
produzem conhecimento? Se conhecer é afetar e ser afetado, 
qual a relação entre conhecimento e afeto? Quais as intensidades 
e possibilidades para a criação de vida que pulsa e que torna 
possível a invenção de processos nos quais o conhecimento 
seja o mais potente dos afetos?

Spinoza apresenta que o modo como nós pensamos, como 
nós conhecemos implica o modo como vivemos, isto é, para 
Spinoza qualquer que seja a forma de conhecimento, esta 
refl ete uma maneira de viver. O caminho ético apresentado 
por Spinoza nos leva a pensar na dignidade de vivermos o 
que somos, assumindo nossos problemas, anseios, desejos o 
que nos levaria a criar um estilo de vida próprio. As soluções, 
as saídas para os problemas encontrados no percurso da vida 
implica sempre em uma invenção. 

Se a existência do corpo humano, em Spinoza, é defi nida 
por uma proporção entre as características de movimento 
e repouso, e por sua constante relação com outros corpos, 
podemos dizer que a potência de um corpo defi ne-se por sua 
aptidão de afetar e ser afetado4. Nessa concepção de potência 
não há somente o princípio de ação (afetar), mas também de 
afecção (ser afetado). Quanto maior a aptidão afetiva, mais 
potentes e complexos serão os corpos. Assim, um corpo ativo 
é um corpo cuja sensibilidade afetiva é forte e, ser afetado 
não signifi ca padecer, mas, ao contrário, “quanto mais a 
aptidão do corpo a ser afetado é reduzida, mais o corpo vive 
num meio restrito, insensível a um grande número de coisas 
[...]” (SÉVÉRAC, 2009, p. 24). O tornar-se ativo equivale a 
uma abertura às sensibilidades humana, a um aumento de 
sua aptidão a ser afetado e afetar. Possuímos o conhecimento 
racional, segundo Spinoza, partilhando-o e, para assim o fazê-
lo, precisamos aumentá-lo. A fi nalidade ética é compreendida 
pelo desejo ativo de conhecimento. Quanto maior a aptidão 
afetiva, maior é a capacidade da mente em pensar várias 

4 -  Merçon (2009) apresenta que, para Hardt (1996), essas duas faces inseparáveis da potência de uma corpo chamam-se “produção e sensibilidade”.



“DANDO LÍNGUA AOS AFETOS QUE PEDEM PASSAGEM”: A POTÊNCIA MICROPOLÍTICA DO COTIDIANO ESCOLAR

915LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

coisas simultaneamente, e, assim, compreender as relações de 
conveniência, diferença e oposição.  

Que movimentos, encontros, afetos, afecções e desejos têm 
sido vividos por alunos e alunas possibilitando a invenção de um 
“currículo-relação”? Como podemos pensar em um “currículo-
relação” a partir dos fl uxos, conexões, relações, encontros, 
das existências singulares? O que alunos e alunas expressam 
a partir das conversações, dos corpos, dos movimentos? Como 
podemos pensar em um conhecimento a partir das experiências, 
daquilo que aumenta a potência de agir, que potencializa os 
fl uxos curriculares? 

Ao serem questionados se o que viviam fora da escola 
tinham relação com o  conhecimento que a escola ensina, 
alunos e alunas apontaram para o que é estudado nas 
diferentes áreas do conhecimento e sua relação com a vida 
cotidiana:

A escola ensina várias coisas que estão em nosso dia-a-dia; 
que tem que usar camisinha para não pegar aids; aprendemos 
a ler, escrever, respeitar...; aqui na escola a gente aprende que 
a educação é mais importante...; disciplina, comportamento; 
aprendemos sobre o meio-ambiente; aprendemos tudo... Não 
aprendemos a xingar..; a ler; a respeitar os pais; os pontos 
cardeais, que ensina a gente a se localizar; em Ciências 
aprendemos sobre sexo, sobre como evitar doenças; ensina 
principalmente a matemática e português que eu utilizo para 
tudo; a matemática, por exemplo, me ajuda a diferenciar 
os preços,  o português no modo de falar e de me expressar 
e o inglês a aprender vários tipos de coisas em inglês; no 
supermercado, por exemplo, eu vou lá e está escrito que 
custa 10,00 e você passa e dá 100,00 reais e recebe de troco 
78,00. Você pega o troco errado e não percebe; 

  
Podemos analisar, a partir das falas de alunos e alunas, que 

há um currículo que tem como centro de ação a fala e a escrita 
e uma lógica matemática pautada nas noções de número e 
resolução de problemas, além de ciências com as interfaces de 
um mundo natural, de um mundo físico no qual o ser humano 

se coloca em relação com o outro. Entretanto, em outras falas 
serão apresentados  alguns movimentos inter-relacionados com 
a vida vivida, com a experiência praticada na e para além da 
escola.

Movimento Quatro: A intensidade dos fl uxos, afetos, 
afecções...

Como o cotidiano escolar pode ser problematizado como 
campo possível para a potência micropolítica, engendrada 
nos encontros, nos afetos, afecções? Quais as intensidades e 
possibilidades para a criação de vida que pulsa e que torna 
possível a invenção de processos nos quais o conhecimento 
seja o mais potente dos afetos?

Alunos e alunas tem mostrado através dos movimentos de 
seus corpos que há uma outra possibilidade de vida possível a 
ser produzida no cotidiano escolar, estabelecendo experiências 
de existência singulares através daquilo que os afetam, daquilo 
que os potencializam. Ao serem questionados sobre o porquê 
a escola ensina determinados conteúdos e sobre o quê eles 
gostariam de aprender na escola, há uma crença de que aquilo 
que é ensinado pela escola é algo importante

[...] porque a escola quer que nós sejamos alguém na 
vida; a escola ensina muita coisa; porque a escola está 
ensinando muito mais para mim; me ensina a escrever 
e ler; a ser inteligente, ser educado; porque a gente vai 
poder saber o que fazer no mundo;  para aprender a ler 
a escrever e a  não pegar coisas do meu colega; eu acho 
que a escola está ensinando para a gente ir para um 
curso melhor; a escola está me ensinando a ser educado; 
é para sermos inteligente, educado se ser alguém na 
vida; eu gostaria de aprender a ler mais rápido; pra 
gente arrumar um bom emprego e aprender mais. Mas 
o que eu queria era jogar futebol; para a gente arrumar 
um bom emprego no futuro, mas eu queria aprender 
artesanato; Para eu ser alguém na vida [...].
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   Entretanto, há sempre um “mas...”. E este “mas” surge 
daquilo que os afeta, dos movimentos singulares produzidos 
através da vontade, do interesse, do desejo, que inscreve 
algumas marcas em seus corpos e onde está a potência para a 
criação do conhecimento como o mais potente dos afetos: 

Eu queria que tivesse mais brincadeira; eu queria aprender 
tocar guitarra, bateria e música; eu queria aprender vôlei 
e basquete, porque gosto muito destes esportes; eu queria 
aprender natação; eu quero aprender basquete porque eu sou 
muito grande e gosto deste esporte; futebol, vôlei, futebol, 
basquete e queimada; aprender a tocar instrumentos; eu 
queria aprender mais coisas como futebol e futsal; eu queria 
aprender futsal, teatro e produzir vídeo; eu queria aprender 
espanhol e vôlei; eu queria aprender chinês, espanhol, 
italiano e inglês; fazer esportes e artes; natação; sim, muitas 
coisas como natação; eu gosto de artes [...]. 

É interessante notar que alunos e alunas, nas redes de 
conversações, apresentam os afetos que aumentam ou diminuem 
a potência de vida na escola, sem desqualifi car os saberes 
inseridos nas diversas áreas do conhecimento. Entretanto, há 
um desejo em criar movimentos, em dinamizar os saberes, em 
libertar a vida pulsante que existe e vibra em seus corpos. E, 
muitas vezes, este desejo signifi ca em expandir a vida pulsante 
para além das salas de aula, praticando outros espaços-tempos 
da escola: as quadras da escola, a horta, a biblioteca, a sala 
de vídeo. Mesmo estando nas salas de aula, há também a 
necessidade (impelida pelos alunos) em criarmos outras formas 
de organização (ou será desorganização?), nos quais alunos e 
alunas inventam diferentes modos de agrupar-se, coletivizar-se, 
estabelecendo relações, deslocamentos, experimentando afetos 
e afecções.

O conhecimento, desta forma, gesta-se o tempo todo através da 
experiência vivida, sentida, cuja imanência está nos movimentos, 
na relação, na invenção. O aprender, para alunos e alunas não 
é apenas representar uma dada realidade, mas implica no co-
engendramento da vida vivida, experenciada, sentida, criada. 

Muitos movimentos de alunos e alunas em sala de aula, de 
tão intensos, produzem algum tipo de deslocamento em nós, 
professoras/pesquisadoras. Em um dos dias de pesquisa, entrei 
em sala após a aula de Ciências, cujo conteúdo trabalhado tinha 
sido “Reprodução”. Conversas, risadas, movimentos, alunos 
sentados, em pé, andando, enfi m, algo havia disparado interesse, 
desejo, questionamentos, dúvidas... Fui chegando sem entender 
aquela movimentação, aquela “organização”, que, para nós 
muitas vezes signifi ca bagunça, barulho, confusão. Eis que um 
aluno me questiona: “Professora, sexo selvagem engravida?”. 
Silêncio... E logo veio uma fala de uma aluna: “Professora, eu 
sei que meu pai não usa camisinha. Tem algum problema?”. E 
mais: “Professora, qual é o nome daquela balinha redondinha que 
a mulher toma para não engravidar?”. Eu só ouvia “professora, 
professora, professora”... Os questionamentos, dúvidas, interesses, 
curiosidades afetaram-me de tal forma que me deslocou, causando-
me estranheza e desestabilizando-me na minha função professora 
e pesquisadora que tinha planejado trabalhar com uma música 
(“Ensino errado”, de Gabriel, o Pensador) como disparador de 
redes de conversações. Diante de um turbilhão de movimentos de 
corpos de alunos e alunas que ansiavam por respostas, ou somente 
por atenção e possibilidade de conversar abertamente, tentei traçar 
algumas linhas possíveis para a conversa. 

— “O que você está chamando de sexo selvagem?” – 
perguntei.
— “É aquele em que o homem coloca a mulher de 
quatro, e vai fazendo ‘vuco-vuco’ por trás” – disse o 
aluno fazendo o movimento com o próprio corpo para 
frente e para trás, simulando uma relação sexual.
— “É igual cachorrinho, professora!” – gritou um 
aluno do fundo da sala.

 E os fi os foram sendo puxados pelos alunos e por mim 
também, traçando um emaranhado, uma tessitura a partir de 
diferentes movimentos:

 
— “Como você sabe que o seu pai não usa camisinha?” 
– questionei a aluna que tinha afi rmado com tanta 
certeza que o pai não usava.  
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— “Professora, eu moro em uma casa que só tem 
um quarto e eu durmo no sofá da sala. Entre a sala 
e o quarto não tem porta, então, à noite eu fi njo que 
eu estou dormindo e vejo o meu pai e a minha mãe 
transando”. 

A minha intenção de fazer um recorte desse acontecimento em 
sala de aula, muito mais do que mostrar como eu me saí diante dos 
questionamentos, é dar visibilidade à vida que pulsa nos corpos 
de alunos e alunas que não estão presentes nos livros didáticos, 
nos programas de ensino, nos conteúdos programáticos das 
diversas disciplinas, mas que são pulsantes, vibrantes e intensos. 
A potência dos movimentos de alunos e alunas está na invenção 
de possibilidades de se pensar/criar/produzir o conhecimento 
a partir daquilo que os afeta, e que torna possível se pensar a 
escola de uma outra forma que faça sentido e que tenha relação 
com a vida. Diante desse emaranhado tecido um questionamento 
emerge: A escola fala de coisas que fazem sentido para alunos e 
alunas? Como alunos e alunas constroem o conhecimento? Qual a 
relação entre conhecimento e afeto? Entre conhecimento e vida? 
Tais questionamentos tornam-se necessários para que possamos 
pensar em um ensinar e um aprender construídos de forma ética, 
associando-se a expressões que se movimentam a partir de nosso 
entendimento e desejo, e a potência está na provisoriedade e 
singularidade do desejo de cada um. 

Enfi m, em movimentos sem fi m... 

A tentativa aqui, neste artigo, foi transformar afetos em 
escrita, a partir de inúmeros atravessamentos do plano de 
imanência com alunos e alunas. Estes, a todo momento, tem 
demonstrado de forma singular, que os encontros são possíveis 
no cotidiano escolar e que produzir bons encontros é uma questão 
ético-política daqueles que fazem a escola no seu dia-a-dia. 

Alunos e alunas, a partir do desejo, têm demonstrado 
caminhos possíveis na criação de um devir ético, que torna 
potente o cotidiano escolar. “É no desejar ativo, consonante a um 
pensar potente, que se afi rma o devir da ética - um devir que, por 
ser impulsionado por nosso desejo, constrói-se como caminho 

irrepetível, intransferível, singular” (MERÇON, 2009, p. 20).
Os movimentos de alunos e alunas são vibrantes na criação 

da vida e estes movimentos é que são potentes para se pensar 
a escola tal como ela é - pulsante e intensa. Alunos e alunas, 
a todo o momento, estão da sua maneira, criando/produzindo 
formas para que a ação educativa seja possível, mesmo que, seja 
invisível a alguns, mas tão visível para aqueles que, em seus 
movimentos, em seus corpos há vibração causando ressonâncias 
à medida que vão inventando conexões, relações, encontros, 
existências singulares, instáveis, mutantes e pulsantes, no qual 
o conhecimento é o mais potente dos afetos. 
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Resumo

O presente artigo se propõe relatar experiências resultantes 
do projeto “Saberes, práticas educativas e letramento: a formação 
inicial e o diálogo com a formação continuada” vinculado ao 
Programa de Consolidação das Licenciaturas (Prodocência), 
fi nanciado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes), desenvolvido em 2011 pelo Departamento 
de Educação da Universidade Federal de Goiás – Campus Catalão, 
para alunas do Curso de Pedagogia e professoras da rede pública 
da primeira fase do Ensino Fundamental. Este projeto tem a 
intenção de contribuir com a formação inicial e/ou continuada 
de professores, promover a consolidação de práticas de leitura e 
colaborar com a melhoria da educação básica. Assim, o objetivo 
deste texto é socializar os resultados das ações desenvolvidas nas 
“rodas de leitura e debate”, “ofi cinas de leitura”, “clube do livro”, 
dentre outras. Superação, obstáculos, troca de experiências, emoção 
são alguns dos ingredientes que compõe o desenvolvimento deste 
projeto de leitura no espaço de formação inicial de professores.
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Abstract

The present paper reports experiences from the project 
“Knowledge, practices and literacy education: initial training 
and continuing education dialogue with the” linked to the 
Program Degree Consolidation (Prodocência), funded by the 
Coordination of Improvement of Higher Education Personnel 
(Capes), developed in 2011 by the Department of Education, 
Federal University of Goiás - Catalão Campus for students of 
the school of Education and teachers in the fi rst phase of the 
public elementary school. This project intends to contribute 
to the initial and / or continuing teachers, promote the 
consolidation of reading practices and collaborate with the 
improvement of basic education. The objective of this paper is 
to socialize the results of actions taken in “reading groups and 
discussion”, “reading workshops”, “book club”, among others. 
Overcome, obstacles, share experiences, emotions are among 
the ingredients that make up the development of this reading 
project within initial teacher training.
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1. Introdução

 Atualmente, percebe-se um aumento nas produções 
teóricas e discussões a respeito da importância da leitura para 
formação de cidadãos mais críticos, autônomos e de uma 
sociedade democrática. Sendo assim, vive-se um paradoxo uma 
vez que muito se fala sobre a leitura e a importância do ato 
de ler, mas esta prática não ocupa um espaço signifi cativo no 
cotidiano de grande parte da população brasileira, confi gurando 
“um ambiente em que a leitura não é socialmente valorizada, 
em que o livro não tem um lugar assegurado” (CUNHA, 2008, 
p. 13).

Nesse contexto, é atribuída à escola e ao ensino a 
responsabilidade quanto à formação de hábitos e atitudes 
leitoras nos alunos em formação, uma vez que os dados da 
pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, do Instituto Pró-Livro 
(2008) indicam que o ato da leitura é relacionado, por grande 
parte dos entrevistados, com a escola e com os “estudos”.  
Em face dessa realidade, Cunha (2008, p. 14-15) assinala a 
necessidade da

 
escola assumir verdadeiramente seu papel de 
formadora de leitores, intensifi cando sua ação em todas 
as direções que se relacionam com o gosto pela leitura. 
[Na sua acepção] Seria importante um mutirão que [...] 
ajudasse esses profi ssionais/educadores a, eles próprios, 
descobrirem a tal senha, e/ou se aperfeiçoassem 
com mediadores de leitura [...]. Visto que, a não ser 
entre os entrevistados que fi zeram ou fazem estudos 
universitários, a leitura decresce muito entre os adultos, 
podemos supor que a escola não tem formado leitores 
para a vida inteira, talvez por práticas pouco sedutoras 
e obrigatórias, das quais o não estudante procura se 
livrar assim que ultrapassa os limites da escola. 

Em relação à função das instituições de ensino frente 
à leitura, o ensino deve propiciar a formação de leitores 
profi cientes, garantindo-lhes uma prática que não se esgota em 
si mesma. Entretanto, a prática concreta de leitura dos alunos 
revela que as obras literárias são apresentadas num caráter 

estritamente livresco, em que raramente há a refl exão crítica 
por parte do aluno-leitor. Deste modo, a leitura, a escrita e seus 
usos se confi guram em motivo de preocupação nas escolas e 
universidades já que grande parte dos alunos, nos diferentes 
níveis de ensino, apresenta difi culdades em compreender a 
leitura de textos e de organizar as ideias no momento da escrita.

As concepções subjacentes às práticas pedagógicas e de 
leitura são diversifi cadas, há desde aquelas que consideram 
que a leitura se constitui como um ato mecânico e passivo de 
decifração de códigos, através da relação grafema-fonema, 
até as que consideram a leitura como uma prática social que 
envolve atitudes, gestos e habilidades que são mobilizados pelo 
leitor. 

A leitura, neste trabalho, é compreendida tendo por base 
a segunda perspectiva por entendermos que “como prática 
humana inserida, ela é infl uenciada e produzida nas relações 
sociais, que é tomada por seus usuários e está imbuída de crenças, 
concepções e representações constituídas historicamente”. 
(SILVA, 2005, p. 220) 

As difi culdades encontradas na formação do leitor decorrem, 
principalmente, do equívoco quanto à concepção do texto 
literário e do ato de ler já que a leitura, neste sentindo, reduz-
se a mera apreensão do código. No entanto, o ato de ler não 
se esgota na decodifi cação de códigos, mas na “compreensão 
do texto a ser alcançada por sua leitura crítica [que] implica a 
percepção das relações entre o texto e o contexto”. (FREIRE 
apud SARAIVA 2001, p. 26)

Para que a leitura faça sentindo é preciso que a leitura da 
palavra esteja ligada a leitura do mundo, isto é, signifi ca que 
o leitor enquanto lê deve acionar as signifi cações do texto, 
relacionando-as a sua compreensão de mundo. O leitor é quem 
faz com que o texto crie vida e, embora o texto estabeleça 
alguns limites às possibilidades de interpretação, é aquele que 
lê quem o reconstitui, entrelaçando as signifi cações com sua 
condição de ser histórico-social. (SARAIVA, 2001)

A leitura e a produção de textos, no contexto do ensino 
superior, são práticas comuns exigidas dos acadêmicos. 
Entretanto, observa-se que muitos graduandos apresentam 
difi culdades quanto à produção de conhecimentos, pois, ainda 
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que saibam ler e escrever nem sempre usam essas capacidades 
enquanto prática social, o que difi culta o processo de construção 
de conhecimento.

É com o intuito de mapear as condições de acesso à 
educação formal, verifi car as condições reais de práticas de 
leitura realizadas por alunos de graduação e professores do 
ensino público, contribuir para a formação tanto inicial como 
continuada dos participantes como leitores, de maneira que os 
mesmos desenvolvam o gosto pela leitura e, consequentemente, 
melhore o ensino e a formação profi ssional que sete 
professoras do Departamento de Educação da Universidade 
Federal de Goiás – Campus Catalão (DE/UFG/CAC) 
desenvolve um projeto dentro Programa de Consolidação das 
Licenciaturas (Prodocência), fi nanciado pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), 
intitulado “Saberes, práticas educativas e letramento: a 
formação inicial e o diálogo com a formação continuada”. 

O objetivo deste programa da Capes é “elevar a qualidade 
dos cursos de licenciatura, por meio de fomento a projetos 
institucionais, na perspectiva de valorizar a formação e 
reconhecer a relevância social dos profi ssionais do magistério 
da educação básica”. 

Assim, no âmbito do Prodocência, o projeto “Saberes, 
práticas educativas e letramento: a formação inicial e o diálogo 
com a formação continuada” realiza ações como: “Rodas de 
Conversa: leitura e debate”, “Leitura e escrita como mapa para 
aprendizagem” “Ofi cinas pedagógicas: contribuições para a 
formação docente” “Clube de Leitura”, “Encontros de leitura na 
escola integral”, “Ler é Aprender”  envolvendo a participação 
de vinte e nove graduandas do Curso de  Pedagogia, incluindo 
as bolsistas do Programa Institucional de Iniciação à Docência 
(PIBID), duas professoras de Ensino Fundamental do sistema 
público de ensino e  sete  professoras do Departamento de 
Educação da Universidade Federal de Goiás – Campus Catalão.

2. Formação de Professores e formação de leitores

Na sociedade atual, novas demandas surgiram/surgem 
modifi cando a forma como se estabelecem as relações 

interpessoais, a comunicação entre os indivíduos e grupos, 
o acesso a informação e ao conhecimento.  Nesse cenário de 
mudanças, o processo de formação de professores também 
implica um “quadro de mudanças curriculares, novos 
conteúdos, novas estratégias ou mediações, novos recursos, 
novas habilidades e competências” (GIOVANNI, 2003, p. 208) 

Para Giovanni (2003), faz-se necessário refl etir sobre 
as situações de formação do professor, seja em caráter 
inicial, continuada ou no exercício da profi ssão. Além disso, 
é fundamental o desenvolvimento, pelos professores, da 
capacidade de indagação e refl exão, pois,

ser capaz de indagar/refl etir é condição profi ssional por 
excelência do professor, a ser aprendida e exercitada 
ao longo de sua formação, e é essa  condição que lhe 
vai permitir manter princípios, ideias, ideais, atitudes 
e conhecimentos recebidos ao longo de sua formação, 
apesar das interdições e mensagens contrárias postas 
pela prática docente e pela realidade escolar ao longo do 
exercício de sua profi ssão. (GIOVANNI, 2003, p. 208)

Vale aqui citar a celebre frase de Kafka, “lemos para 
fazer perguntas” (apud MANGUEL, 1997, p.109). Ser capaz 
de indagar e refl etir, não é essa uma condição necessária ao 
professor? Sendo assim, a leitura é um elemento-chave na 
formação do profi ssional, tendo em vista que sua prática abre 
infi nitas possibilidades para questionar e compreender o mundo 
a sua volta.

Comungamos a compreensão defendida por Giovanni, que 
toma o processo de formação dos professores numa visão ampla e 
complexa, isto é, a formação não se desenvolve numa linearidade, 
mas a partir da trajetória marcada por experiências sociais, 
políticas, culturais e pessoais que de modo algum são absolutas 
ou (pré)determinadas, pois se confi guram como facilitadores/
difi cultadores do processo de aprendizagem da profi ssão.

Segundo Giovanni (2003, p. 209):

a formação de professores não se dá linearmente 
(curso de formação inicial + exercício da profi ssão + 
situações de formação continuada), mas é resultado 
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de muitas e diferentes infl uências, que começam na 
primeira infância, momento em que são forjadas 
imagens da profi ssão, passam pelos momentos 
formais e escolares de formação profi ssional (que 
nem sempre se constituem oportunidades de repensar 
e reelaborar tais imagens iniciais), tomando, 
fi nalmente, a forma de condições do exercício diário 
da profi ssão docente e das oportunidades vividas 
de refl exão e estudo sobre tais condições e sobre 
elementos que as compõem.  

 
Assim como a formação do professor, a formação do leitor 

também é resultado de um processo complexo e dinâmico, que 
precisa ser aprendido e exercitado continuamente. Diante deste 
cenário, este projeto tem propiciado situações formativas para alunas 
do Curso de Pedagogia e professores da rede de ensino fundamental 
a partir da promoção e consolidação de práticas leitoras. 

 
3. Para a consolidação de práticas de leitura: tecendo 
caminhos

O projeto “Saberes, práticas educativas e letramento: a 
formação inicial e o diálogo com a formação continuada” 
permite explicitar as difi culdades de leitura e escrita dos futuros 
docentes, elencando aquelas que, no parecer da equipe, possam 
ser as mais graves e que necessitam de rápida superação. Os 
encontros elencam ações como: 

• Compilação das produções escritas produzidas pelas 
graduandas ao longo das atividades, promovendo análises 
comparativas que adicionem mais conhecimentos ao perfi l 
dos futuros docentes; 

• Verifi cação dos registros de frequência dos futuros docentes 
à Biblioteca da UFG/CAC, ao longo dos vinte quatro meses 
de vigência do projeto; 

• Proposição do curso “Leitura e escrita como mapa para 
aprendizagem”, por módulos; 

• Realização de ofi cinas de letramento envolvendo 
professores de educação infantil e anos iniciais e estudantes 
do curso de pedagogia; 

• Exibição de fi lmes seguidos de debate; 
• Desenvolvimento de projetos colaborativos de letramento 

e diferentes gêneros textuais por alunas de Pedagogia 
para estudantes de educação infantil e dos anos iniciais do 
ensino fundamental. 

A avaliação vem sendo contínua, formativa e participativa 
realizada por professores e alunos envolvidos no projeto, 
em que se analisam as ações previstas e sua realização. 
Além disso, o grupo preenche uma fi cha de avaliação, sem 
identifi cação, onde expressam suas impressões e descobertas 
daquele dia.

Destaca-se ainda, que em todos os encontros os participantes 
realizam produções escritas, por meio dos registros feitos no 
“diário de bordo”. 

Foram desenvolvidas atividades que contemplaram os 
seguintes gêneros textuais: poesia, notícia, conto de fadas, 
tirinhas, história em quadrinhos, conto, literatura infantil, 
romance. 

4. Alguns resultados e discussões

O primeiro encontro do Projeto “Saberes, práticas 
educativas e letramento: a formação inicial e o diálogo 
com a formação continuada” ocorreu a partir da leitura do 
texto “Quem conta um conto”. As alunas foram convidadas 
a buscar no baú da memória experiências de formação 
enquanto leitoras e relatar episódios sobre suas práticas 
de leitura. Esse processo de recuar no tempo, rememorar 
acontecimentos e compartilhá-los não se fez ausente de risos, 
lágrimas e trocas, pois se para uma minoria o acesso ao livro 
e a leitura era incentivada em casa, para a maioria o processo 
de formação da leitura se deu, especialmente, no espaço 
escolar e mediante o uso de cartilhas. Para estas, muitas 
vezes, aprender a ler foi um exercício árduo e doloroso e, 
em alguns casos, o acesso ao livro literário se deu apenas 
com a inserção no Ensino Superior.

Por meio de depoimentos das participantes, fi ca claro a 
responsabilidade que a escola tem em relação à formação de 



PROMOÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PRÁTICAS DE LEITURA: TECENDO CAMINHOS A PARTIR DO PRODOCÊNCIA

922LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

leitores, já que quase unanimemente, as primeiras leituras se 
deram neste contexto e se confundiram com o próprio processo 
de alfabetização, confi rmando a estreita relação entre leitura e 
escola. 

Outro aspecto relevante foi a percepção da visão que a 
escola tem acerca da leitura, uma vez que foi apontada pelas 
participantes que as práticas de leitura realizadas neste ambiente 
estavam, em sua maioria, orientadas apenas para a execução de 
tarefas escolares, em que as leitoras em formação assumiam “o 
papel de decodifi cador e de eventual intérprete, sem almejar o 
desenvolvimento de atitudes crítico-refl exivas, limitando suas 
experiências com textos literários às exigidas pela escola”. 
(SARAIVA, 2001 p. 23)

No que diz respeito ao tempo reservado para a leitura 
de livros, muitas alegaram não ler com a frequência 
desejada, devido à ausência de tempo para tal atividade, 
sob o argumento de uma dupla ou tripla jornada, isto 
é, trabalham, cuidam da casa e/ou dos filhos ou porque 
as atividades acadêmicas ocupam boa parte do tempo. 
Nota-se que a atividade acadêmica não foi incluída pelas 
participantes como uma atividade de leitura de livros. Pode-
se aqui, levantar a hipótese de que a não vinculação se deve 
ao fato dos alunos acabarem optando pela reprodução do 
livro ou texto. A cultura da “xerox” tão presente nos meios 
acadêmicos tem potencializado a ausência da percepção, 
por parte do aluno, da obra e do autor lido. Ou ainda, pelo 
fato da reprodução tratar-se de fragmentos de livro, artigos 
científicos ou capítulos de livro, levando a uma visão 
comprometida da obra completa.

Segundo os dados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil 
(2008) a falta de tempo é a principal alegação dos brasileiros 
para justifi car a ausência da leitura, evidenciando-se assim, 
que a mesma não ocupa lugar signifi cativo dentro das práticas 
cotidianas, como por exemplo, assistir televisão.

Contudo, ainda que a maioria das participantes do 
Prodocência declare não ter tempo para a prática da leitura, uma 
minoria, que não poder ser silenciada, relata ler frequentemente 
livros de literatura, textos acadêmicos e científi cos, auto-ajuda, 
religioso e fi cção. 

4.1. Troca de livros e experiências

 As rodas de leitura realizadas durante o decorrer dos 
encontros constituíram-se como defi ne Garcia (2010) por um 
círculo ou semicírculo que reúne um determinado número de 
indivíduos ao redor de um leitor-guia, que tem por função 
dinamizar as discussões realizadas pelo grupo e possibilitar que 
as pessoas se expressem. Para tanto, o “leitor-guia lê o texto 
em voz alta e, em geral, o distribui para que os participantes 
da roda acompanhem sua leitura”. (GARCIA, 2010, p. 68) 
Em cada encontro um dos docentes que integram o projeto era 
responsável por assumir a função de leitor-guia. 

 Visando aprimorar o gosto pela leitura, na atividade 
“Clube do Livro” foi disponibilizado às alunas o empréstimo 
de livros literários, dentre os quais: “Memórias de minhas putas 
tristes”, de Gabriel Garcia Marquez, “Uma ideia toda azul”, de 
Marina Colassanti e “Múltipla Escolha” de Lya Luft. Após ler 
os livros escolhidos, as participantes compartilhavam na roda de 
leitura as sensações e impressões acerca das leituras realizadas, 
dos personagens, da história, do caráter físico do livro, a 
escolha da imagem da capa, enfi m, comunicavam sentimentos 
e refl exões que fi zeram com que a leitura partilhada tomasse 
uma dimensão para além do seu tempo, uma vez que permitiu 
pensar e sentir criticamente a vida e a realidade com todos os 
seus confl itos tornando a leitura uma experiência.

 De acordo com Kramer (2010, p.115) a leitura como 
experiência se dá quando “o lido se enraíza naqueles que lêem 
e também quando os textos são comentados com os outros 
[...], plantando no ouvinte a coisa narrada, criando um solo 
comum de interlocutores”, havendo não só o intercâmbio 
entre as vivências, mas também o crescimento, a alteração e 
modifi cação do outro. Assim, não é acúmulo de informações 
sobre as correntes literárias, os gêneros textuais, os aspectos 
teóricos da leitura que a torna uma experiência, mas a leitura  
produz refl exão e sentimento após o momento em que acontece, 
propiciando a compreensão da história vivida e contada.

Dessa forma, por meio da roda de leitura e pela leitura de 
livros, as alunas puderam partilhar pensamentos, sentimentos, 
vivências e práticas de leitura e, na medida em que pensavam 
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e intercambiavam histórias e experiências, puderam dialogar 
entre si construindo por meio da palavra uma colcha de retalhos 
dotada de riqueza e signifi cado.

Algumas participantes se emocionaram ao dizer que tinham 
vergonha de assumir que nunca tinham lido um livro. E que 
a partir do Prodocência descobriram o prazer que a leitura 
provoca e que fi nalmente, reconheciam em si, a capacidade de 
ler livros. 

4.2. Ofi cina, Contato com autor e sessão de cinema

Uma das atividades realizadas no projeto foi a “Ofi cina 
pedagógica”. Nesta, as alunas discutiram sobre a importância 
do uso de recursos para a contação de história. Em seguida, 
confeccionaram um avental e alguns personagens. E ainda, 
cada participante preparou e contou uma história para o grupo. 

Outra atividade realizada foi à participação de uma autora 
de obras de literatura infantil. As integrantes do projeto puderam 
debater sobre elementos históricos da literatura infantil, ouvir a 
autora contar histórias e trocar experiências com a mesma. Na 
oportunidade, cada participante recebeu um livro autografado – 
O que teria na trouxa de Maria – Diane Valdez. 

Na sessão pipoca, carinhosamente intitulada pelo grupo, as 
participantes assistiram ao fi lme Cinema Paradiso e ao curta 
de animação A maior fl or do mundo , de Saramago. Além da 
pipoca, as participantes após assistir aos fi lmes participavam de 
um debate, em que era abordada a direção, montagem, música, 
personagens, a narrativa fílmica e animação. Além disso, elas 
apresentavam suas impressões, opiniões e atribuição de sentido 
e registravam no diário de bordo.

4.3 Narrando histórias: O diário de bordo

O Diário de Bordo foi considerado um instrumento que 
possibilitou as participantes descreverem, relatarem e refl etirem 
sobre as ações ocorridas, bem como sobre suas vivências de 
leitura desenvolvidas dentro do âmbito do projeto. Inicialmente, 
quando foi proposto a elas que escrevessem suas experiências, 
houve relutâncias, pois temiam que fossem avaliadas através 

da escrita. Entretanto, com o decorrer dos encontros, a relação 
entre as participantes e a escrita modifi cou-se, sendo que muitas 
passaram não só a decorar seus o diário de bordo com imagens, 
como também a ter interesse em socializar o que escreviam. 

A equipe executora informou ao grupo, desde o primeiro 
encontro, que não haveria avaliações ou qualquer tipo de 
verifi cação nos registros realizados por elas. Conforme já 
descrito elas superaram o medo em realizar o registro com o 
desenvolver do projeto. Contudo, foi possível observar que nos 
últimos encontros de 2011, algumas participantes passaram 
a fazer o registro rapidamente. Isto chamou a atenção das 
responsáveis pela condução do projeto e se constitui elemento 
para análise e ação no ano de 2012.

Considerações fi nais

Por meio do desenvolvimento do projeto percebeu-se a 
importância da escola na formação de leitores, uma vez que 
grande parte das alunas teve contato com a leitura e a escrita 
dentro desse espaço. Sendo assim, para que essas práticas 
realizadas no âmbito escolar sejam de fato signifi cativas e 
contribuam para a formação de leitores críticos é necessário 
serem aliadas a concepções que compreendem a leitura como 
um ato problematizador, em que o leitor realiza um trabalho 
ativo enquanto lê, relacionando as suas experiências com o 
lido, desenvolvendo uma postura crítica frente ao texto.

As atividades desenvolvidas fi zeram com que a leitura se 
transformasse em experiência, de maneira que aquilo que foi 
contado e lido pudesse ser partilhado, revivido e impregnado 
no sujeito, gerando tanto transformação individual quanto 
coletiva. Segundo a avaliação das participantes, a cada encontro 
uma nova descoberta se confi gura em seus universos. 

Muitas relataram que pela primeira vez leram um livro por 
inteiro e que isso fazia com que se sentissem importantes, pois 
até então isso não havia ocorrido.

 Em suma, houve melhoras nas práticas de escrita\leitura 
dos sujeitos envolvidos, contribuindo para seu processo de 
letramento. Em todos os momentos elas demonstraram interesse 
em trabalhar com os gêneros literários. Entretanto, ainda 
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afi rmam ter difi culdades em registrar as atividades realizadas 
no diário de bordo.

Outro aspecto que chama a atenção é que apesar de avaliarem 
que gostam de participar do projeto, pois “cada encontro é uma 
surpresa adorável” ou “aprendi muito hoje” (fi cha de Avaliação) 
ocorreram desistências. O abandono destas atividades deve-se, 
principalmente, pelo horário em que ocorre o projeto, isto é, no 
período matutino enquanto que o Curso de Pedagogia é noturno. 
Durante a realização do projeto algumas participantes arrumaram 
emprego e outras alegaram ter difi culdades para deslocar-se para 
a faculdade no contra-turno, por diferentes motivos (casa, fi lhos, 
doença, distância, etc). 

Contudo, um grupo de alunas permanece atuante no projeto 
e novas vagas serão disponibilizadas, oportunizando assim, a 
promoção e consolidação de práticas de leitura entre alunas do 
Curso de Pedagogia.

Para este ano, cada integrante do Prodocência receberá 
um exemplar de Memórias Inventadas - Infância de Manoel 
de Barros, novas ofi cinas serão ofertadas, happy-hour 
cultural, exibição de fi lmes, debates, assim como a troca de 
experiência com autores e contadores de história. A leitura, 
a escrita, o livro, o jornal, a poesia, o conto, a música, a 
pipoca na hora do fi lme, o lanche no intervalo, as fotos, o 
diário de bordo, as lágrimas e os risos já fazem parte da 
rotina deste Prodocência e se confi guram em experiências de 
leitura e escrita para cada uma das participantes, seja aluna 
ou professora.  Na dinâmica da realização deste projeto 
muitos são os desafi os a serem superados compondo assim 
a tessitura que é o processo de promoção e consolidação de 
práticas de leitura. 
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Resumo

O presente trabalho pretende propor considerações 
acerca da leitura e da história da leitura através de uma das 
enciclopédias mais populares da primeira metade do século XX: 
Tesouro da Juventude, nas suas edições de 192(?) e reedição 
de 1957. Para tanto, a pesquisa se limitou trabalhar apenas as 
introduções e três seções da coleção, o livro de Poesias, o Livro 
dos Contos e Livros Famosos. Utilizou-se da metodologia de 
análise dos historiadores Roger Chartier e Robert Darnton 
sobre as práticas da leitura e história da leitura, levando em 
consideração tais questionamentos, apontamos para a discussão 
sobre a materialidade dos textos, além da relação do leitor com 
a sociedade a qual vivia. Também levando em consideração os 
estudos de Marisa Lajolo e Regina Zilberman sobre a formação 
de leitores no Brasil. Esse trabalho faz parte de uma pesquisa de 
mestrado, vinculada ao programa Pós-graduação do Instituto 
de Filosofi a e Ciências Humanas da Unicamp.

Palavras-chave

Tesouro da Juventude; leitura; livro.

Abstract

This paper intends to propose considerations about 
the reading and history of reading through a very popular 
encyclopedia of the fi rst half of the twentieth century: 
Tesouro da Juventude in the editions of 192(?) and reissue 
of 1957. To do so, the research was limited to work only 
the Introduction and three sections of the collection, the 
book of Poesias, the book of Contos and Livros Famosos. 
It was used the methodology of analysis by historians Roger 
Chartier and Robert Darnton on the practices of reading and 
history of reading, considering such questions, we point to 
the discussion of the materiality of texts and the relation 
of the reader with the society he lived. Also taking into 
account the studies Marisa Lajolo and Regina Zilberman on 
the formation of readers in Brazil. This work is part of a 
research, linked to the program of the Instituto de Filosofi a e 
Ciências Humanas at Unicamp.
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“A leitura possui uma história”
(Robert Darnton, O beijo de Lamourette, 1990)

 
A enciclopédia Tesouro da Juventude é uma coleção de 

18 volumes que se apresenta como “Enciclopédia em que 
se reúnem os conhecimentos que todas as pessoas cultas 
necessitam possuir, oferecendo-os em forma adequada para 
o proveito e entretenimento dos meninos” (TESOURO DA 
JUVENTUDE, 1957) e que foi uma das obras mais populares 
nesse formato no início do século XX no Brasil. Não se pode 
confi rmar o ano exato de sua publicação no país, mas de 
acordo com outras pesquisas (OLIVEIRA, 2008) ela teria sido 
publicada na segunda metade da década de 1920 pela editora 
americana W. M. Jackson. Mesmo não revelando nem datas de 
publicações e nem os autores colaboradores, sabe-se que a obra 
foi uma adaptação da enciclopédia estadunidense The book of 
knowleage de 1910 publicada pela mesma editora. 

Para podermos compreender melhor como essa coleção é um 
objeto valioso para estudos acerca da história da leitura no Brasil, 
devemos saber mais sobre tal documentação. Como já apontado 
anteriormente, não há muitos dados sobre a enciclopédia em sua 
versão brasileira, como por exemplo, o número de edições no 
país, quais foram os autores que contribuíram com as seleções, 
autorias e traduções dos textos e nas primeiras publicações não 
se confi rmam o ano em que foram publicadas, e também não 
podendo confi rmá-las através de outras pesquisas já realizadas 
(OLIVEIRA, 2008; RUIZ e OLIVEIRA, 2011). Devido a isso, 
é necessário analisar com cuidado as informações que nos são 
dadas nos volumes, podendo dessa forma tirar indícios de como 
ela pode ser divulgada, se chegou a várias partes do Brasil e 
como ela permitiu promover certos tipos de leituras. 

A coleção é composta por 18 volumes, com cerca de 350 
páginas cada. Todos os volumes possuem 15 seções que são 
intituladas: Nossa Terra, Natureza, ou animais e plantas, 
Nossa Vida, Novo Mundo, Velho Mundo, Coisas que devemos 
saber, Homens e Mulheres Célebres, Contos, Belas Ações, 

Livros Famosos, Por quês, Coisas que podemos fazer Poesias, 
Lições Atraentes. Diferentemente das enciclopédias que 
são organizadas em ordem alfabética, essa obra não possui 
uma organização aparente entre as seções. De acordo com a 
introdução da edição de 1957 “A obra está organizada de tal 
maneira que o jovem começa a ler um assunto ocasionalmente 
interessante e é quase certo encontrar outros que lhe despertem 
uma atração idêntica e que, sozinho nunca teria pensado em 
procurar.” (TESOURO DA JUVENTUDE, 1957, p.I), por isso 
ao folhear a coleção podemos ver que não há uma organização 
coerente, não seguindo sempre uma ordem de seções, podendo 
até cortar os textos em duas partes como o conto do “Aladino 
ou a lâmpada maravilhosa I e II”.2 Ao que indica em ambas as 
introduções, essa escolha de “organização” foi feita para aguçar 
a curiosidade e interesse do leitor, principalmente a das crianças. 
Curiosidade esta que seria o objetivo a ser alcançado pela obra, 
pois, para os apresentadores de ambas, é tal sentimento que 
origina e é o motor de todas as ciências. 

São através desses dados, das narrativas dos textos e do 
entendimento do suporte material que pretendemos apontar 
possibilidades de compreensão sobre leituras dessa coleção. 
Apesar dos objetivos desse trabalho ser esses apontamentos e 
contribuição para a história da leitura no Brasil, compreende-se 
que para entender e responder algumas perguntas das práticas 
de leitura, os “por quês” e o “como” foram feitas as muitas 
leituras desses textos, necessitaríamos também de fontes onde 
pudéssemos alcançar os testemunhos dos leitores, sabendo 
sempre que seria impossível mapear todas as leituras, pois essa 
é uma prática extremamente ativa e que depende do leitor e 
pode “variar de cultura para cultura” 3. Entretanto, ainda não 
foi possível alcançar essas fontes e por isso esse não é um dos 
objetivos desse estudo. 

Apontaremos com a ajuda dos estudos sobre a história da 
leitura, dos historiadores Roger Chartier e Robert Darnton, 
onde esses discutiram não somente as formas de leituras que 
marcaram e transformou a sociedade, como também entender 

2 - O livro dos Contos IN: Tesouro da Juventude. São Paulo: W. M. Jackson, 192(?). Vol. 3.
3 - DARNTON, Robert (1992) “História da Leitura” IN: BURKE, Peter (org.) A Escrita da história: novas perspectivas. São Paulo: Editora Unesp. p.218.
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essas leituras através dos suportes materiais (papel, formato, 
oralidade) e agentes ligados (autor, editor, livreiro, entre 
outros) a estrutura escrita que se conectará ao leitor. Além 
dessas questões relacionadas ao impresso, seguindo a análise 
de Marisa Lajolo e Regina Zilbeman referente à formação 
da leitura no Brasil, através da literatura brasileira, também 
observaremos como pelas escolhas de certas poesias e como 
foram feitos os resumos dos livros, podemos contribuir para a 
compreensão dos leitores dessa primeira metade do século XX 
no país.4

Robert Darnton levanta muito bem questionamentos em 
relação ao desenvolvimento da pesquisa acerca da leitura, 
principalmente entre os séculos XVII e XVIII na Europa. 
Podemos deslocar algumas dessas questões (DARNTON, 
1992) para compreendermos melhor as possíveis leituras, por 
exemplo, qual era a forma de ensino de leitura? Tal pergunta nos 
faz pensar em como os manuais de ensino de leitura conduziam 
seus “modos”. Se eles funcionaram, se os leitores desenvolveram 
a leitura exatamente como o professor ou o manual indicava 
a prática, não há como sabermos a não ser por depoimentos. 
Ao vermos pesquisas como de Claudia Panizzolo5, onde esta 
mostra como livros de leitura de um dos educadores brasileiros 
mais famosos desse período – João Köpke – criou modelos 
de ensino de leitura onde suas histórias davam exemplos de 
“ensinamentos de virtude, de trabalho, generosidade, bondade, 
honradez e humanidade.”6, podemos entender certas formas de 
leitura foram desenvolvidas nesse período. Tais livros tinham 
a intenção de instruir e educar através do fi ccional que ia para 
o real. Percebemos esse tipo de narrativa no texto introdutório 

da primeira edição do Tesouro da Juventude aqui analisado, 
que traz como autor o então conhecido jurista brasileiro Clóvis 
Bevilaqua (1859-1944). Assim como os livros de Köpke 
procuravam instruir e moralizar, a preocupação da coleção 
parecia seguir o mesmo caminho: 

A educação tem por escopo, segundo as palavras de 
Alexandre Bain, suavizar os costumes, crear habitos 
de abnegação, favorecer o equilíbrio das faculdades, 
desenvolver, enfi m, o homem na sua integridade. 
Refere-se o psychologo inglez á educação intellectual 
e moral.
Outro não é intuito d´este livro. Encyclopedia para 
meninos, adolescentes e homens do povo; procurando 
instruir, sem discussões theoricas, inadequadas e 
fastidiosas para os espíritos juvenis, e para os que 
não dispõem do tempo necessário para se aprofundar 
nas sciencias ou nas lettras; não fazendo philosophia, 
não tendo preoccupações technicas, nem intuitos 
didacticos; narra os factos mais notáveis da história, 
desenvolve o senso esthetico, ensina a moral por meios 
de exemplos, estimula o patriotismo, o amor da familia 
e o da humanidade, por meio de suggestões adequadas 
e criteriosamente escolhidas. 
É, pois, um excellente livro de educação intellectual e 
moral. (THESOURO DA JUVENTUDE, 192(?), p.7)7

Esses tipos de narrativas são mais recorrentes principalmente 
nas seções que destacamos da coleção, o livro de Contos8 e 
também nas descrições dos fatos históricos que marcaram a 

4 - Nesse trabalho destacamos os estudos de CHARTIER, Roger (1990) A História Cultural: entre práticas e representações. Lisboa: Difel; CHARTIER, R 
(1996) Práticas da Leitura. Tradução: Cristiane Nascimento. São Paulo: Estação da Liberdade. DARNTON, Robert (2010) O beijo de Lamourette: mídia, 
cultura e revolução. São Paulo: Companhia das Letras; DARNTON, R (1992) “História da Leitura” IN: BURKE, Peter (org.) A Escrita da história: novas pers-
pectivas. São Paulo: Editora Unesp e o no Brasil: LAJOLO, Marisa e ZILBERMAN, Regina (1998) A formação da leitura no Brasil. São Paulo: Editora Ática
5 - PANIZZOLO, Claudia. “Civilizar, educar e instruir: a infância impressa nos livros de leitura.” IN: Anais do XXVI Simpósio Nacional 
de História-ANPUH. São Paulo. Julho/2011. Disponível em: http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1300851459_ARQUIVO_
Civilizar,educareinstruir_ClaudiaPanizzolo.pdf. Acesso: 27/01/2012.
6 - Idem. P. 4.
7 - Nesse trabalho optei por manter a ortografi a original da época.
8 - Contos como “Sindbad, o marinheiro”, “O cão que se lembrou de Odysseus”, “Os quatro ministros sabios”, “O pequeno vigia lombardo”, entre outros.
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sociedade mundial e principalmente a brasileira9. As fábulas 
são de acordo com o Bevilaqua, uma ótima forma de educar e 
instruir os meninos: 

Tambem as fabulas, que são a poesia a serviço da 
moral; que, desde o Pantchatantra da India, até 
Esopo, Lafontaine, Florian e Lessing, teem divertido 
e educado o homem; que não foram repellidas pelos 
livros sagrados, onde appararecem sob a forma de 
parábolas; que se afi guram a Taine, quando leves, 
aladas e poéticas, o enxame de abelhas que poisara na 
bocca de Platão adormecido; também as fabulas aqui 
apparecem, delicadas e simples, ensinando com graça, 
recreiando para moralizar e, fornecendo preceitos de 
ethica, envolvidos no assucar d´uma pequena historia 
litteralmente trabalhada. (IDEM., p.8).

Podemos imaginar que associada a esse desenvolvimento 
do ensino da leitura no país junto a maior proximidade com o 
leitor brasileiro e o desenvolvimento de valores que enalteciam 
sentimentos em relação à nação é possível entender o motivo 
da maioria dos poemas escolhidos na coleção fosse de autores 
brasileiros. Apesar de o tipo de ensino e relação do livro e 
leitor terem se modifi cado devido à infl uência do movimento 
escolanovista a partir de 1920 até 1960, a maioria dos autores 
das poesias continuou sendo brasileira, com o diferencial de 
incluir poetas que viveram já na primeira metade do século, 
até a então reedição da enciclopédia. Sendo interessante a não 
mudança pela escolha de cânones da literatura brasileira, mas o 
distinto modo que os textos dos famosos autores foram tratados, 
diminuindo o caráter moral e instrutivo que a mensagem da 
introdução queria passar e começando a incentivar habilidades 
do jovem leitor a descobrir por si os conhecimentos necessários 
para ser um bom cidadão. 

Pode-se ver também uma maior mudança dos temas e como 
esses são tratados nas outras seções em comparação com as 

tratadas nessa análise, entretanto, o que chama a atenção não é 
somente a troca dos poemas ou livros resenhados, mas a maneira 
como o organizador ou organizadores da enciclopédia vão tratar 
tais textos. Essa alteração parece acompanhar a maneira como o 
livro e o ensino de leitura passam a ser apresentados no inicio desse 
século. A pesquisadora Diana Gonçalves Vidal10 apresenta como 
educadores da primeira metade do século XX, sob a infl uência 
da Escola Nova e o ensino ativo, combateram a ideia de que esse 
movimento não utilizaria o livro e a leitura, por estarem associados 
a um antigo método de ensino que era considerado tradicional, 
livresco e passivo. De acordo com a autora, ao ser introduzido o 
movimento escolanovista no Brasil, a preocupação maior desse 
método era pregar o movimento, trabalhos em grupos entre outras 
atividades que fossem mais dinâmicas:

(...) vivenciar o ensino, tornando-o mais atraente e efi caz. 
Essa nova formação discursiva parecia alijar o livro do 
universo da escola, uma vez que a própria postura de 
ler indicava o silêncio e o repouso, afi gurando-se o 
livro como um instrumento de ensino mais adaptado à 
representação que constituíam os educadores novos da 
escola que criticavam. (VIDAL, 1998, p.336)

Entretanto, educadores como a professora Maria Campos, 
adepta desse novo movimento, afi rmaram que o livro não perdia 
lugar na educação brasileira, mas modifi caram-se as maneiras 
de usá-lo. A leitura deveria ser vista como um novo campo, 
onde os leitores poderiam ampliar suas vivências individuais e 
coletivas e o conhecimento cumulativo e contínuo (CAMPOS, 
1998, p.339). Sob esse sentido a introdução da reedição de 1957 
defende ao leitor que tanto seu conteúdo como seus objetivos 
mudaram desde a edição de 192(?) para se adequar a novas 
questões que giravam em torno da leitura:

Assim profusamente ilustrado, não só com fotografi a, 
mas com desenhos e reproduções de quadros célebres, 

9 - As narrativas sobre “heróis” nacionais e mundiais encontram-se com maior recorrência nas seções Belas Ações e Homens e mulheres célebres.
10 - VIDAL, Diana G (1999) “Livros por toda a parte: o ensino ativo e a racionalização da leitura nos anos 1920 e 1930 no Brasil” IN: ABREU, Márcia Leitura, 
História e História da leitura. São Paulo: Fapesp.
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de instrumentos e aparelhos, o Tesouro da Juventude 
segue os ditames da moderna pedagogia.
Na Escola, o convívio de bons mestres e o estimulo dos 
condiscípulos despertam na criança a sede de saber. 
Mas o tempo ai é limitado, em si mesmo e na liberdade 
de ação. E é no lar, com outro mestre e companheiro 
– o livro – que ela poderá satisfazer completamente a 
sua curiosidade. (TESOURO DA JUVENTUDE, 1957, 
p.VI)

Os temas e textos escolhidos não mudaram radicalmente, 
muitos se mantiveram por serem considerados cânones e 
histórias que descrevem bem a história da sociedade e literatura 
brasileira, mas mesmo sem haver tantas transformações nas 
narrativas, somente o fato de se propor e conduzir o leitor 
de outra maneira fez com que a coleção fosse vista de outra 
forma, sendo aceita por muitos adeptos do ensino ativo e da 
Escola Nova, como uma das coleções mais utilizadas pelos 
professores, de acordo com o periódico mineiro, Revista do 
Ensino (1925-1971) 11.

Outro questionamento apontado por Robert Darnton 
acerca de possíveis maneiras de fazer história da leitura ou 
compreender os diversos tipos de sua prática é em relação à 
teoria literária. No caso da enciclopédia esse encontro entre 
historiadores e teóricos da literatura é de grande utilidade, 
não somente para a tentativa de entender a escolha por esses 
diversos poemas e contos de épocas e narrativas tão distintas, 
mas principalmente ao se tratar dos textos, nesse caso, mais 
especifi camente das resenhas e resumos contidos na seção 
Livros Famosos. Pois, é nessa parte da enciclopédia que 
podemos ver maior interferência dos autores colaboradores 
da coleção nas obras literárias de autores tão conhecidos. 
De forma muito perspicaz Marisa Lajolo e Regina Zilbeman 
utilizaram características da teoria literária para compreender 
como se deu a formação da sociedade leitora no Brasil. Elas 

analisam a narrativa do romance fi ccional, onde o “leitor 
virtual”, que é sempre esperado pelo autor e para quem ele 
está falando, é mais claro e recorrente: 

Estes leitores de carne e osso, dos quais se ocupam 
os censos e que sustentam o negócio dos livros, 
passíveis, portanto, de serem historicizados e estudados 
estatisticamente, têm sua contrapartida textual: o leitor 
empírico, destinatário virtual de toda criação literária, é 
também direta ou indiretamente introjetado na obra que 
a ele se dirige. Assim, nomeado ou anônimo, converte-
se em texto, tomando a feição de um sujeito com o 
qual se estabelece um diálogo, latente, mas necessário 
(LAJOLO & ZILBERMAN, 1998, p.17).

Sempre ao indicar ou introduzir a obra que será comentada 
nessa seção, a enciclopédia fez uma pequena apresentação e 
biografi a de seu autor, como por exemplo, José de Alencar, no 
qual ela o apresentou como “Um grande romancista brasileiro”, ou 
Victor Hugo “admirado como um dos maiores poetas da França”. 
Além dessa introdução é interessante ver como esses autores 
lidaram com cada tipo de texto, pois, a condução do resumo 
depende dessa variação das obras. O Tesouro da Juventude, em 
ambas as edições começa com as resenhas dos clássicos: Ilíada, 
que foi apresentada com o título “A guerra por uma rainha raptada”, 
a Odisséia, que nessa coleção levou o nome de “As estranhas 
aventuras de Ulisses”, do poeta Homero e a Eneida de Virgilio 
que apareceu como “O estratagema do cavalo de pau”, nesses três 
casos de poemas, o autor as comentou não apenas resumindo-as, 
mas em toda a narrativa fez explicações e comentários sobre as 
obras. Podemos observar também que nesses casos não há quase 
nenhuma citação de trechos dos poemas:

Antes de ouvirmos a história da “Ilíada”, é preciso 
sabermos o sentido do título. “Ilíada” é a forma 

11 - Observamos o uso da enciclopédia nos clubes de leituras na Revista do Ensino de mar de 1929, ano IV, n.21, p.33; 1932, ano VI, ns.71-73, p.65; 1933, 
ano VII, p.37; A  preferência por ela pode ser vista por pesquisas levantadas pela revista em 1935, V.123; 1936, vol.10.p.316 e vol.14; 1946, p.210. Dados a 
partir de 1935 retirados de OLIVEIRA, Bernardo J. (2008) “A ciência e a curiosidade na enciclopédia Tesouro da Juventude” IN: MARTINS, Roberto; SILVA, 
Cibelle C. (et.) (orgs.) Filosofi a e História da Ciência no Cone Sul, seleção de trabalhos do 5º encontro. Campinas: AFHIC
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portuguesa de uma palavra grega que quer dizer “a 
respeito de Ilion” e Ilion era o nome de uma cidade 
que havia na costa da Ásia Menor. (...) A “Ilíada”, que 
foi composta por Homero, um poeta grego, há quase 
três mil anos, conta-nos a história de uma grande guerra 
que os gregos fi zeram aos troianos (...) (TESOURO DA 
JUVENTUDE, 1957, p.231)

E os comentários continuam com explicações sobre a 
veracidade dos fatos descritos na obra: “(...) mas não é muito 
fácil dizer o que é verdade e o que é só fantasiado pelo poeta, 
de tal forma essas duas coisas ali se encontram misturadas” 
(IDEM, p.231). O mesmo acontece com os outros textos de 
Homero e Virgilio:

Depois da guerra de Troia os gregos regressaram á 
pátria, mas Ulisses estava fadado para viajar muitos 
anos de voltar a ela, e a “Odisseia” contém as histórias 
das suas aventuras durante esses anos. O nome grego 
de Ulisses é “Odisseu”, e, portanto a palavra “Odisseia” 
quer dizer “a respeito de Odisseu”. (As estranhas 
aventuras de Ulisses, IDEM, p.232)

Entre os príncipes troianos que tomaram parte 
importante na grande guerra, havia um chamado Enéas, 
e quase oitocentos anos depois de Homero ter escrito 
aqueles poemas em louvor de Aquiles e de Ulisses, 
Virgilio, o poeta latino, seguiu o estilo de Homero 
compondo o grande da “Eneida”, que quer dizer “com 
respeito a Enéas”. O verdadeiro fi m do poema era 
agradar ao povo latino e aos seus senhores, mostrando 
como seus reis descendiam d´este grande príncipe 
troiano, a história de cuja vida cessara já de ser verídica, 
e se convertera, na sua maior parte, em pura fabula. (O 
estratagema do cavalo de pau, IDEM, p.236)

Nesses casos, o autor da enciclopédia cumpre o papel 
didático que esse tipo de livro costuma ter: o de esclarecer ao 
leitor sobre quem são os autores de que estão se falando, sobre 
a história que é narrada nessas obras e o tipo da narrativa, 
nestes casos, o poema. A enciclopédia conduz o leitor para 

aproximá-lo da história, que por ser muito antiga, pressupõe 
que não esteja habituado. Já no caso de romances, como 
Iracema e Noventa e três de Vitor Hugo, a abordagem da 
enciclopédia é outra, onde ao lê-las percebemos um número 
maior de citações e por isso, a sensação de mais proximidade 
com os textos “reais”:

Iracema era fi lha de Araken, grande sacerdote de 
Tupan deus dos indígenas. Page da tribu dos tabajaras, 
personagem importante e respeitado, a quem os 
guerreiros obedeciam e temiam porque era senhor do 
trovão que rugia quando elle mandava.
Iracema era linda.
“Iracema, a virgem dos labios de mel que tinha os 
cabellos mais negros que a aza da graúna, e mais longos 
que seu talhe de palmeira. O favo da jaty não era dôce 
como seu sorriso; nem a baunilha rescendia no bosque 
como seu halito perfumado.” (Iracema, THESOURO 
DA JUVENTUDE, 192(?), p.243.)

 O autor/colaborador dessa seção apresenta Vitor Hugo 
como um dos maiores poetas da França, pois, mesmo textos em 
prosas chegam a transportar o pensamento do leitor para fora da 
realidade, “elevando-o ao domínio da phantasia” (THESOURO 
DA JUVENTUDE, 192(?), p.783.), devido a esse fator a 
enciclopédia também considera os romances do autor como 
poesia.  Essa proximidade do narrar da enciclopédia com a 
narrativa de Vitor Hugo é tão grande que não há nem indicativo 
de quem são os trechos, se é o texto original, ou um resumo:

O canhão que quebra as suas amarras, transforma-se 
bruscamente numa espécie de fera sobrenatural; é uma 
machina que se torna monstro; é uma massa que se agita 
sobre as suas rodas, que tem movimentos de bola de bilhar, 
que se inclina ao transportar-se d´um lado para o outro, 
que se encrava quando choca, que vai, vem, se demora, 
parece que pensa, recomeça a correr, atravessa como uma 
fl echa o navio d´um estremo ao outro (...). (IDEM, p.783)

 Tais escritas se aproximam muito mais do leitor 
moderno e contemporâneo do que as obras de Homero e 
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Virgilio, podendo dessa forma conduzir os leitores das décadas 
de 1920 e 1950 com maior sutileza e proximidade com a 
narrativa original, não sendo o mesmo caso com os textos da 
antiguidade. 

 Assim como as pesquisadoras Marisa Lajolo e Regina 
Zilberman, a análise desse trabalho procurou, através das 
narrativas, compreender parte das práticas de leitura confi nadas 
à literatura escolhidas pela coleção. Além de perceber quem é 
esse “leitor virtual”, é interessante nesse caso também entender 
que há outro narrador, o da própria enciclopédia, onde esses se 
misturam para alcançar esses leitores.

 Por fi m devemos apontar a questão da relação do suporte 
físico da enciclopédia com a leitura. Vários historiadores, 
principalmente entre eles Roger Chartier, estudam como os 
aspectos materiais dos impressos e todo o processo que o livro 
passa até chegar ao leitor contribuem para a prática da leitura, 
pois, nenhum texto está desligado do suporte que o carrega 
(CHARTIER, 1990). No Tesouro da Juventude observamos que 
todos os 18 volumes de cada edição possuem a capa dura verde, 
de boa encadernação. Incluem-se nelas também um elevado 
número de ilustrações, quantidade que mereceu destaque no 
texto de introdução de ambas as edições, pois, de acordo com 
o ditado popular citado por ela “uma imagem vale mais que 
mil palavras”, portanto, se utilizaram da narrativa de colocar 
desenhos e fotografi as entre os textos. 

A respeito da sua apresentação e da variedade de temas 
que incluíam desde a temática de história, poesias, contos, 
resumo de livros, abordagem do conhecimento cientifi co, 
entre outros, essa coleção se apresentou como uma pequena 
biblioteca, onde esses mais variados temas poderiam 
contribuir com o conhecimento da “cultura média geral” ou 
complemento ao aprendizado escolar, se equivalendo de um 
bacharelado. Portanto, ao que tudo indica, ela objetivava 
chegar e se encaixar a todo tipo de necessidade e vontade 
do leitor. Entretanto, junto ao número elevado de volumes, 
páginas e imagens (algo de custo elevado no início do 
século), possivelmente ao ser adaptada ao Brasil, apenas 
famílias com renda média alta poderiam adquiri-las, além 
das bibliotecas escolares. 

Então como poderia ela ter feito tanto sucesso na primeira 
metade do século? Ao pesquisar sobre sua editora e quais 
foram os artifícios utilizados para a distribuição de seus 
produtos, podemos entender melhor o alcance da coleção. 
A editora W.M.Jackson fazia parte da empresa Grolier 
Society, empresa esta que desenvolveu e inaugurou várias 
estratégias de divulgação e circulação das edições no país e 
em outras partes do mundo. Entre elas estava a sondagem do 
público, consultando leitores e livreiros através de agentes 
(OLIVEIRA, 2008, p.84). Outra estratégia foi a implantação 
da venda de suas coleções feita pelo segmento porta a porta, ou 
crediário que fazia o comércio diretamente com as famílias ou 
com as escolas (NOJOSA, 2002). Esse plano possibilitava a 
maior parte dos lucros somente à editora, implementando um 
novo formato ao campo editorial brasileiro nesse momento. 
Esse aumento de alcance da editora se confi rma ao ver os 
nomes de cidades que estão na folha de rosto na edição de 
192(?), que são: Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, 
cidades essas que faziam parte de um circuito concentrado 
de editoras no sudeste-sul do país. No entanto, esse quadro 
aumentou na reedição de 1957, quando passou a fazer parte 
desse grupo a cidade de Recife.  Acredita-se ser possível 
outras capitais terem feito parte das distribuidoras, como por 
exemplo, Belo Horizonte, que também estava nesse circuito 
editorial e que na década de 1930 se mantinha fortemente 
no debate político educacional, principalmente por ter o 
intelectual mineiro Gustavo Capanema como ministro da 
Saúde e Educação no governo de Getúlio Vargas. Entretanto 
seria necessária uma pesquisa mais aprofundada, para que 
seja confi rmada tal ideia.

Todas essas características físicas e editoriais, onde a 
história da leitura se une a história do livro, mostram como não 
é somente o texto ou as palavras que movimentam a prática da 
leitura, mas também o formato do livro, o papel, a apresentação, 
a narrativa, a distribuição e o momento em que se encontra o 
leitor, entre outros, os quais também possibilitam a formação 
desse leitor. Por isso que consideramos esses apontamentos 
acerca da leitura na enciclopédia, como uma forma de contribuir 
com a história da leitura no Brasil. 
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Através desses apontamentos, podemos ver como essa 
coleção chegou a várias bibliotecas privadas e públicas e 
provavelmente marcou a memória da infância de numerosos 
jovens e adultos de diferentes formas. Ela não somente 
conquistou seus leitores devido aos modos em que viviam 
nessa sociedade, mas também porque os objetivos e a 
narrativa da enciclopédia mudaram, tentando se adaptar 
melhor as expectativas dos antigos e novos leitores. Dessa 
forma retomamos a frase de Robert Darnton sobre a leitura: 
“A leitura tem história”, e como parte dessa história brasileira 
consideramos que a enciclopédia Tesouro da Juventude fez e 
faz parte dela.
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Resumo

Este trabalho analisará os caminhos, as formas e as razões que 
levam as crianças a assumirem a posição de consumidor. Ou seja, 
visa a pesquisar como as crianças, na faixa etária de 7 a 14 anos, 
se transformam em consumidores; e de que maneiras e quais os 
suportes auxiliam os pais a orientar, instruir, educar e formar 
jovens consumidores. Para tanto, serão analisadas propagandas 
infantis para sabermos como a publicidade se comunica 
com o público infantil. Para as análises, serão mobilizadas 
concepções de sociólogos que discutem o consumismo, tais 
como Lipovetsky (2007) que, em A felicidade paradoxal, retrata 
a sociedade contemporânea do hiperconsumo; Bourdieu (1997) 
também comporá o alicerce teórico deste trabalho. Este autor, 
na obra Sobre a Televisão, apresenta um pensamento sucinto, 
porém, totalmente ácido e elucidativo sobre a televisão. Na área 
educacional correlacionaremos as teses de Vorraber (2009) sobre 
consumo infantil e mídia e que e mostram o quão prejudicial é a 
investida da mídia sobre o público infantil. A base metodológica 
para organização do corpus será formada pelas concepções de 
paradigma indiciário do italiano Carlo Ginzburg (1999) e pelas 
concepções de pesquisa sociológica de Bourdieu, Chamboredon 
e Passeron (2007).

Palavras-chave

Formação; criança; consumidor.

Abstract

This paper aims to analyze the ways and the reasons that 
lead children to take on the position of consumers. It aims 
to discuss how children, aged 7 to 14, become consumers, 
and in what ways and what media support helps parents 
guide, instruct, educate and train young consumers. We 
have analyzed advertisements for children to study how 
advertising communicates with the children. In order to do 
so, the conceptions of sociologists who discuss consumerism 
will be used, such as Lipovetsky (2007) who, in Le bonheur 
paradoxal, portrays contemporary hyper society, or Bourdieu 
(1997), whose theory is also part of the theoretical foundation 
of this paper. This last author’s work, On Television, presents 
a clear and sharp thought on the television. For authors on 
the fi eld of education, we take Vorraber’s thesis (2009) on 
children and media consumption which show how harmful 
the charge of media can be on children. The methodological 
basis for organization of the corpus will be the conceptions 
of evidentiary paradigm of the Italian Carlo Ginzburg (1999) 
and the concepts of Bourdieu’s, Chamboredon and Passeron’s 
(2007) sociological research.

Keywords

Training; children; consumer.
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1. Introdução 

Atualmente, o capitalismo já se encontra em uma fase 
consolidada, mas, no início, era impulsionado pela indústria 
que colocava seus produtos no mercado de consumo. Havia 
a necessidade de produzir e, ao mesmo tempo, criar uma 
necessidade de consumo. Nos dias atuais, com a propaganda, 
o desejo de consumir já existe; o trabalho é para manter sua 
existência. Ou seja, as pessoas, por meio de um intenso processo 
de constituição do desejo de consumo, buscam os produtos que 
podem suprir suas necessidades e desejos; procuram adquirir 
objetos que possibilitem viver plenamente. Isto fez surgir a 
Revolução do Consumo – “a civilização do desejo” como 
pontua Lipovestky (2007). 

A partir do meado do século XX, o capitalismo de consumo 
tomou o lugar das economias de produção e o ser humano se 
transformou no homo consumericus. Essa transformação se 
evidenciou com a crescente necessidade e procura de bem-
estar. Com isso, o mundo pós-moderno tornou-se um campo 
de inúmeras possibilidades de aquisições: roupas com diversos 
tipos de cortes, estampas e grifes; carros para todos os gostos 
e bolsos; casas com estilos diferentes e tamanhos e inúmeros 
tipos de móveis para decorá-las.  Essa diversidade de ofertas 
permite, pela via do consumismo, explicar muitas nuances de 
comportamento e valores do ser humano. 

Campbell (2001) pontua que o ser humano deseja, anseia 
e até devaneia em busca do desejo possível. Como transita 
em diferentes contextos sociais, os prazeres que almeja, como 
enxerga a si mesmo e aos outros, demonstra o que realmente 
tem como objetivo de vida e percepção de mundo. Quem nunca 
ouviu ou participou de conversas em que tanto homens como 
mulheres compartilham as últimas conquistas de consumo e as 
metas de aquisições que pretendem? Para esse autor, o mundo 
pós-moderno tem essa particularidade: temos, inclusive, 
sentimentos de superioridade e inferioridade, de inveja e 
ostentação, de hedonismo e melancolia em função do “poder 
consumir”.  O consumo é da ordem emocional também. 

O consumo emocional que, de acordo Baudrillard (2008) e 
Lipovetsky (2007), está em voga na sociedade contemporânea, 

se dá a partir da busca incessante das necessidades, vontades, 
ansiedades e desejos humanos. Sendo que estes são construídos 
a partir de um processo de aprendizagem que passa pela 
atuação da família, da televisão e do contexto social em que os 
indivíduos estão inseridos.

Vorraber (2009), baseada em Camozzatto, afi rma que o 
consumo não é apenas o ato da compra em si. É também o 
consumo de nós mesmos; isto é, um processo operacionalizado 
nos movimentos realizados em prol de produzir-se para atender 
aos apelos e ditames identitários de determinado tempo-espaço, 
num determinado momento histórico. Ou seja, isso se traduz 
em seguir o que pais, a moda ou a mídia ensinam acerca do 
que deve ser o comportamento de consumo. Segundo a autora, 
colocar a si mesmo como uma imagem a ser apresentada, 
apreciada, e, assim, consumida pelos demais, é algo que traduz 
e sinaliza uma série de transformações que estão em processo 
no nosso tempo.

Por essa perspectiva, o consumidor seria constituído, desde 
criança, a partir das relações que estabelece com o contexto em 
que está inserido. Esse processo de construção do consumidor 
ocorre ainda na infância. A criança atuante, pertencente a 
esse contexto passa então por um processo de formação e 
preparação para ser o consumidor adulto. McNeal (2000) 
afi rma que o desenvolvimento e formação de uma criança em 
consumidor se dividem em cinco estágios. São eles: estágio 
1- criança observadora; estágio 2- pedidos; estágio 3- criança 
selecionadora; estágio 4- co-aquisição e estágio 5- comprador 
independente.

Ainda de acordo com McNeal esses estágios são constituídos 
e mediados pela ação da mídia; principalmente pela ação da 
televisão. O marketing se especializou em ensinar em suas 
propagandas padrões de comportamento, de moda, de linguajar, 
e, principalmente, hábitos de consumo. Ensina, também, como 
convencer os pais até que consigam o que querem. Há na 
sociedade capitalista, pela perspectiva desse autor, uma espécie 
de projeto de constituição de consumidores que tem como 
principal foco a criança nas fases mais tenras da vida. 

O pressuposto assumido aqui é o de que as crianças 
aprendem e apreendem saberes, modos de ser, práticas de 
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cuidado com o corpo a partir do diálogo que estabelecem com o 
contexto social amplo em que estão inseridas. Com isso, outros 
elementos também agem na constituição da criança em ser de 
consumo. A televisão não é única. A educação familiar, por 
exemplo, é imprescindível, central na defi nição dos nortes que 
a criança deve seguir para formar seu caráter, valores, senso de 
responsabilidade e maturidade. Nesse sentido, corrobora com 
a família as relações com a comunidade que defi ne modos de 
pensar e agir para seus integrantes. 

As crianças dialogam com práticas sociais e culturais 
presentes no seu contexto de desenvolvimento. Não a criança 
como um “adulto em miniatura” ou alguém que treina para a 
vida adulta, mas como um ser que interage ativamente com 
os adultos, com as outras crianças e com o mundo. O que a 
torna parte importante na consolidação dos papéis que assume 
na constituição de suas próprias relações e comportamentos, 
incluindo o consumo. 

Segundo Anthony Giddens (2007), a televisão atinge 
fronteiras no mundo globalizado nunca antes imaginado 
porque apresenta uma dupla relação de democracia: a 
diversidade de informação que proporciona; e a forma 
como se dá a comunicação deste veículo, que tende a 
destruir o próprio espaço público, mediante uma incansável 
banalização e personalização das questões políticas, sociais e 
comportamentais.

2. Base teórica do estudo

Uma primeira chave de leitura que será utilizada para 
discutir a constituição da criança em consumidor, a partir de 
uma relação tensa entre os valores defendidos pela família e 
aqueles defendidos pela televisão, será baseada nas concepções 
de bio-poder e as técnicas de si (os cuidados de si), tal como 
defendidos por Foucault (1985). De acordo com esse autor, 
bio-poder pode ser defi nido como todo trabalho que visa à 
conformação do corpo combinando utilidade e docilidade. 
É, portanto, toda busca de disciplina dos corpos por meio 
de estratégias de controle dos ritmos, das mobilidades e 
organização da força. A ação das propagandas de marketing 

televisivo, por essa perspectiva, visa construir o desejo de 
consumo e, ao mesmo tempo, cultivar esse desejo por meio do 
controle dos modos de ser desse consumidor infantil até chegar 
a vida adulta.

Foucault se baseia na genealogia da moral socrática para 
formular sua teoria dos cuidados de si: vale a pena viver uma 
vida bem examinada. E a partir disso discorre sobre como 
o sujeito se forma sujeito de sua própria percepção de vida, 
costumes, cultura e saber. Para esse pensador, a verdadeira 
“cultura de si” pode ser defi nida da seguinte forma:

[...] Por essa expressão é preciso entender que o princípio 
do cuidado de si adquiriu um alcance bastante geral: 
o preceito segundo o qual convém ocupar-se consigo 
mesmo e é em todo um caso um imperativo que circula 
entre numerosas doutrinas diferentes; ele também 
tomou a forma de uma atitude, de uma maneira de se 
comportar, impregnou formas de viver; desenvolveu-se 
em procedimentos, em práticas e em receitas que eram 
refl etidas, desenvolvidas, aperfeiçoadas e ensinadas; 
ele constitui assim uma prática social, dando lugar a 
relações interindividuais, a trocas e comunicações e 
até mesmo a instituições. Ele proporcionou, enfi m, um 
certo modo de conhecimento e elaboração de um saber 
[...] (FOUCAULT 1985, p.50) 

Assim, Foucault chama atenção para o fato de que o 
indivíduo, ao se ver nas malhas dos controles e coerções 
sociais, oferece resistências. Ou seja, se há o trabalho visando 
o controle do indivíduo, este, por sua vez, também respondem 
com pequenos enfrentamentos, pequenas manobras que tornam 
os resultados das ações de controles nem sempre previsíveis.  

Foucault enfatiza que “nas relações de poder, há 
forçosamente possibilidade de resistência, porque se não 
houvesse possibilidade de resistência – de resistência violenta, 
de fuga, de astúcia, de estratégias que invertem a situação – não 
haveria de modo algum relações de poder .” Foucaut (1985)

Para compor essa base teórica, também tomaremos como 
base as concepções de Pierre Bourdieu (1997). Na obra Sobre 
a Televisão, que apresenta um pensamento sucinto, porém, 
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totalmente ácido e elucidativo sobre esse meio de comunicação, 
põe em evidência o jogo de poder e as infl uências que são 
postas em movimento pela televisão para conquistar seu 
público cativo. O autor demonstra com clareza os interesses 
que cada emissora tem na escolha de sua programação e como 
passa as informações que considera pertinente e escondem as 
que consideram impertinentes para seu público, tudo em prol 
da audiência.

É oportuno também estudarmos outra obra de Bourdieu- O 
poder simbólico. Nesta, o poder é descrito como construção 
da realidade que tende a estabelecer uma ordem gnoseológica: 
(conhecimento e saber) o sentido imediato do mundo (em 
particular do mundo social). É a sutileza do poder que faz, por 
exemplo, uma cultura dominante e que, portanto, contribui 
para a integração real da classe dominante (assegurando uma 
comunicação imediata entre todos os seus membros e os 
distinguindo das outras classes. (BOURDIEU, 2010, p. 9-10).

O entrelaçamento destas teorias acima pode nos ajudar a 
defi nir como se a cria na criança a relação e o desejo de consumir, 
baseado na família e na mídia televisiva como é o nosso 
propósito do trabalho. Para elucidar o possível entrelaçamento 
entre as teorias de Foucault e Bourdieu, podemos compravar 
que o segundo usa relações de poder e a teoria do habitus em 
sua pesquisa sobre distinção. 

Se as variações do capital são sempre estreitamente 
associadas às variações da competência, até mesmo 
em domínios- por exemplo, cinema, jazz- que não 
são ensinados, nem controlados diretamente pela 
instituição escolar, ocorre que, no caso de capital 
escolar equivalente, as diferenças de origem social 
(cujos “efeitos” já se exprimem nas diferenças do 
capital escolar) estão associadas a diferenças relevantes 
[...]”  (BOURDIEU, 2008, p.62)

Isso pode nos auxiliar na solidifi cação de nosso referencial 
teórico. A distinção do gosto gera a uma espécie de segregação 
cultural entre grupos de pessoas com as mesmas afi nidades e, 
como consequência, há um jogo de poder a ser observado em 
nossa pesquisa.

Além disso, para complementar as discussões teóricas, 
serão mobilizadas concepções sociológicas que visam discutir 
a questão do consumo na sociedade contemporânea. Gilles 
Lipovetsky (2007) será um desses autores, uma vez que, na 
obra A felicidade paradoxal, retrata a sociedade contemporânea 
como sociedade do hiperconsumo. Lipovetsky esmiúça o 
nosso cotidiano em todas as suas nuanças e comprova que 
tudo é permeado pelo consumo. Do acordar até adormecermos 
e descansarmos para outro dia, há sempre uma prática de 
consumo permeando, orientando nossas atividades. 

Diante disso, o autor defende que, além dos sentimentos 
inatos ao ser humano, surgem aqueles que são sentidos em 
razão de uma “nova aquisição”; ou surgem as frustrações por 
não se ter algo que a mídia, por meio de seu discurso apelativo, 
diz que é necessário ter.  Este paradoxo leva o indivíduo a 
acreditar que sabe o que é bom ou ruim para ele. Porém, ao 
mesmo tempo, esse indivíduo vive as incertezas e as emoções 
entre (novamente) o ter e o ser. O consumo produz um ser 
individualista que justifi ca seus atos e ações no consumo e 
constrói relações baseadas em convívios de consumo.

Para Vorraber (2009, p.30-31), há na mídia um espaço onde 
juntam personagens negros, brancos, mestiços, japoneses para 
anunciar determinado produto. E tal ação visa que o produto 
difundido na propaganda seja aceito por todas as “tribos” étnicas 
ou de determinado padrão de comportamento. Tudo para que 
o capitalismo tenha seu sucesso continuado e possa legitimar 
sua estratégia de convocação ao consumo. Tais concepções nos 
permitem hipotetizar teoricamente que, inserido nesse contexto, 
o indivíduo vive sempre em um processo de tensão entre acatar 
a lógica do consumo ou construir para si uma lógica própria de 
vida.  Daí que:

[...] as práticas sociais são constantemente examinadas 
e reformadas à luz de informação renovadas sobre estas 
próprias práticas, alterando assim constitutivamente 
o seu caráter. Temos que elucidar a natureza desse 
fenômeno. Todas as formas de vida social são 
parcialmente constituídas pelo conhecimento que os 
atores têm delas. Saber ‘como ir adiante’ no sentido de 
Wittgenstein é intrínseco às convenções que são tiradas 
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da, e reproduzidas pela, atividade humana (GIDDENS, 
1991, p.45).     

             
Em síntese, com esse arcabouço teórico buscaremos 

problematizar quais papeis a televisão e a família ocupam no 
processo de constituição da criança em consumidor. Isso será 
feito a partir da consideração sociológica de que vivemos 
em uma sociedade capitalista, voltada para o consumo e que, 
portanto, visa sempre imprimir nos indivíduos uma necessidade 
de consumir. E isso se explica pelo fato de que o consumo é a 
mola propulsora da sociedade atual. 

3. Análises preliminares

Neste tópico, analisaremos como as propagandas buscam 
convencer os espectadores infantis a comprar algo não pela 
persuasão propriamente dita, mas pondo em evidência um 
tipo de comportamento que, segundo os publicitários, está em 
voga na sociedade. Conforme veremos, tais comportamentos, 
que são postos para as crianças como referências, revelam um 
processo de transformação da criança em adulto.

A seguir apresentamos uma propaganda, inclusive proibida, 
de uma empresa de telefonia móvel, facilmente encontrada no 
sítio youtube3 que retrata quatro meninas na faixa etária entre 
8 e 10 anos, conversando sobre o produto da empresa. Como 
recurso para se falar do produto, o tema é um propenso namoro 
entre um garoto e a protagonista da peça publicitária. Elas 
devaneiam, gracejam e suspiram à medida que conversam sobre 
o garoto, tal como fazem jovens em fase de namoro ou adultos. 
Uma delas, inclusive, pergunta se a protagonista aceitaria o 
namoro e esta se expressa de tal modo que dá a entender que 
sim.

Vejamos o diálogo das personagens da propaganda:

M2: Aquele garoto fi ca: não sei o que lá, não sei o que 
lá....
M1: Menino gruda no pé, né?!
Uníssono: Noooossaaaa!

M1: Agora então que na Claro 6 centavos o minuto. 
Tô assistindo televisão, ele liga para minha casa. Tô 
brincando de boneca, ele liga pro celular. Pra desejar 
feliz natal, ele liga toda hora.
M3: Muita pressão!
M4: Daqui a pouco tá querendo casar.
M2: Você gosta dele?
M1 Aaaaiiiii! Desesperadamente!
Locutor: 6 centavos o minuto para fi xo e para outro 
Claro. E você ainda ganha os melhores celulares. 
Claro- a vida na sua mão.

       
 

Neste comercial de televisão, o texto, para chamar a atenção 
para o produto da operadora de telefonia móvel, é totalmente 
desproporcional a fala de uma criança da idade apresentada. O 
texto aposta que é normal crianças desta idade terem vontades 
e desejos de enamorar. Entretanto, educadores, pedagogos e 
psicólogos não concordam com esse tipo de prática que leva 
a construção de um comportamento “adulto em miniatura” da 
criança. Isso porque a criança segue ao longo de seu crescimento 
tendo a imagem e exemplos de comportamento dos pais e de 
pessoas que esta admira para construir seus próprios parâmetros. 

Nessa consideração das ações do outro, emula e segue 
características de um adulto como se fosse um ritual de 
preparação para a vida adulta. Nesse sentido, propagandas com 
a citada acima colocam a necessidade de levantarmos alguns 
questionamentos as representações que estão sendo postas para 
as crianças na sociedade atual. A antropóloga Cohn (2010), 
usando como exemplo a criança da tribo Xikrin, afi rma que o 
menino que caça um passarinho e entrega a uma menina está 
praticando um treino para a vida adulta. O ato e a ação têm 
cunho totalmente infantil, mas é representativo para que o 
menino vá se introduzindo paulatinamente na vida adulta. Com 
esta atitude, passa a ser uma criança atuante e que compreende 
a estrutura social da tribo. 

Entretanto, Cohn salienta que este mesmo processo não 
pode ser levado à risca como um processo que torna a criança 
um adulto em miniatura e sim uma criança que pode não saber 

3 - O sítio consultado na data de 03/09/10 e serve como referência para a nossa apresentação é: http://www.youtube.com/watch?v=A0BJ5_ckhHQ&feature=related.
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das coisas como um adulto, mas sabe outras coisas. Essa 
margem entre saber e não saber dos valores da vida adulta não 
existe nas propagandas. Estas trabalham, usando diferentes 
tipos de linguagem, para tornar o mundo adulto como um forte 
parâmetro para a criança contemporânea.

 Nesse sentido, podemos assinalar que as propagandas 
de modo geral e a televisiva mais especifi camente agem 
sabendo que há margens para resistências, para uma resposta 
do sujeito as mecanismos de poder e controle. Sabendo disso 
e na capacidade de se encantar pelo lúdico, unem esses dois 
elementos numa mesma propaganda como uma estratégia para 
vencer e resistência e indicar formas de cuidados de si para a 
criança contemporânea.

Os educadores que buscam um entendimento da infância 
usando como base a concepções rosseaunianas, por exemplo, 
defendem que a criança deve usar o seu tempo para brincar. 
Este ato deve ser cercado por atitudes e gestos lúdicos e que 
fazem a criança, gradativamente, avançar seus estágios de 
amadurecimento para a vida adulta. 

Esses pensadores são contrários a permanência da criança 
em frente à televisão por mais de três horas diárias. Isto porque, 
a televisão é uma babá eletrônica que não zela pela educação 
de valores da criança. Uma criança exposta por mais de 4 horas 
diante da televisão terá a imersão de incontáveis propagandas. 
E estas mexem com o imaginário, provocando desejos de 
consumo. Algumas aquisições serão feitas apenas e tão somente 
por que a programação da babá eletrônica está dizendo: compre 
agora, seja isso, faça aquilo, você merece etc. 

Vorraber (2009), baseada em Camozzatto, afi rma que o 
consumo não é apenas o ato da compra em si. É também o 
consumo de nós mesmos; isto é, um processo operacionalizado 
nos movimentos realizados em prol de produzir-se para atender 
aos apelos e ditames identitários de determinado tempo-espaço, 
num determinado momento histórico. Ou seja, isso se traduz 
em seguir a moda ou a mídia ensinam acerca do que deve ser 
o comportamento de consumo. Segundo a autora, colocar a 
si mesmo como uma imagem a ser apresentada, apreciada, e, 
assim, consumida pelos demais, é algo que traduz e sinaliza 
uma série de transformações que estão em processo no nosso 

tempo.
 Diante desse cenário, Linn (2006) afi rma que hoje os 

pais vivem uma espécie de guerra perdida para os meios de 
comunicação de massa, sobretudo para a televisão; ou seja, 
de acordo com a autora, a televisão é de fato quem determina, 
educa a criança na relação com o consumo. Dito de outro modo, 
a criança ouve e vê a televisão passivamente e considera inócua 
a voz dos pais. Isso porque há um aparato do marketing voltado 
para a criança. 

Esse aparato ganha materializada por meio de um trabalho 
que visa à constituição de modos de ser para a criança. Tanto que 
no discurso da propaganda não difícil encontrarmos enunciados 
como os que seguem: “Coma a comidinha tal que serás um 
adulto forte”, “vista a roupinha da marca x e fi cará uma bela 
criança”, Esses discursos, aliados a magia da televisão, passam 
a fazer parte do processo de constituição da criança em sujeito 
de consumo. 

 
4. Considerações fi nais

A partir de propagandas como a exposta no tópico anterior 
é que temos defendido a necessidade de desenvolvermos 
estudos para por em evidência a relação poder do marketing 
na constituição da criança em consumidor. Segundo Foucault 
(1975), somente analisando as táticas de poder – entendemos 
que a mídia assume um lugar de poder na relação com o 
cidadão – é que podemos enxergar a estrutura social ou as 
regularidades de um campo social qualquer que contextualiza 
relação antagônica (poder- resistência). 

Diante disso, partimos do pressuposto de que a relação 
de antagonismo entre os valores da família e os valores posto 
pela mídia são o ponto central dessa questão.  É extremamente 
importante para se compreender o poder e o alcance que a 
mídia televisiva pode/deseja exercer sobre o espectador infantil 
e, sobretudo, para saber quais são os efeitos de suas ações sobre 
a constituição desse espectador em sujeito de consumo.

A sociedade brasileira precisa ter senso crítico com 
relação a propaganda voltada para o público infantil para que 
as crianças de hoje sejam os consumidores conscientes do 
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futuro. Os pais precisam lutar contra as iniciativas da mídia nos 
bombardeios constantes a criança; também precisam exigir do 
governo que regulamente a lei 5921 de 2001, que restringe a 
publicidade infantil em alguns horários chaves por exemplo. A 
falta de uma lei específi ca para a publicidade infantil no Brasil 
é um problema sério. Nos Estados Unidos, berço do consumo 
mundial, tem-se uma lei que proíbe a publicidade infantil na 
programação semanal matutina e vespertina e nos fi nais de 
semana também.

Outro ponto importante a se considerar na construção de 
resistência a esse modo de constituição do consumidor infantil 
é que o planeta Terra sucumbirá mediante a quantidade de 
lixo produzido pelo consumismo. A extração do insumo na 
natureza para transformar em matéria-prima por uma fábrica 
ou indústria e a poluição produzidas por estas mesmas 
fábricas poluem o meio ambiente. O consumo, após o uso ou 
o descarte, materializa-se em material que vai para aterros ou 
lixões. Esse processo só potencializa a destruição do planeta. 
Em suma, sem planejamento e cuidados com as crianças e 
com a natureza, nossa água, nossos mares, nossa vegetação e 
nossa fauna terão sérios danos. Sem estes, o homem não tem 
futuro. 
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AS INFLUÊNCIAS DA POLÍTICA DOS CICLOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA: REFLEXÕES SOBRE 
O APRENDIZADO DE LÍNGUA PORTUGUESA
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Resumo

Este artigo é fruto de uma pesquisa que teve início em 2001 
e que vem sendo desenvolvida até hoje. Tem como objeto a 
escolaridade em Ciclos. Mais precisamente, busca analisar o 
aprendizado de alunos concluintes do Ensino Fundamental I 
(5º ano), na área de língua portuguesa. Para tanto, inicialmente, 
com base em escritos de historiadores e sociólogos, retoma 
embora que brevemente o contexto em que a política dos 
Ciclos é elaborada e colocada em prática, buscando apontar 
que esta está intimamente atrelada aos interesses do Capital. 
Em seguida, orientando-se pela Teoria Histórico-Cultural 
reúne elementos no sentido de entender os conceitos de 
aprendizagem, desenvolvimento, ensino e mediação. Por fi m, 
valendo-se de textos produzidos por alunos concluintes do 
Ensino Fundamental I (5º ano) de escolas públicas de Maringá e 
região, analisa como está o aprendizado de Língua Portuguesa. 

Palavras-chave

Ensino; ciclos; aprendizado.

Abstract

This article is the result of a search that began in 2001 
and which has been developed until today. Has as object 
the schooling in cycles. More precisely, seeks review of 
learning students graduating from elementary I (5th year), 
in Portuguese-speaking area. To do this, initially, based 
on the writings of historians and sociologists, who briefly 
resumed although the context in which the policy is drawn 
up cycles and put into practice, seeking to point out that this 
is closely tied to the interests of Capital. Then, guided by 
Historical-Cultural Theory, there are elements to understand 
the concepts of learning, development, education and 
mediation. Finally, using of texts produced by students 
graduating from elementary I (5th year) of public schools 
of Maringá and region, we analyze how is the Portuguese 
language learning. 

 
Keywords
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Introdução

Segundo Leite (1999), na década de 1960, os altos índices 
de fracasso escolar já se colocavam como um dos principais 
problemas que permeavam o sistema educacional brasileiro. 
Foi o aumento desses índices que possibilitou o início das 
discussões acerca de algumas medidas que pudessem mudar o 
quadro educacional brasileiro. Tais discussões resultaram nas 
primeiras experiências com o Ciclo Básico em São Paulo e em 
Minas Gerais. 

Portanto, a história da escolaridade organizada em Ciclos 
tem início com essas experiências que foram as pioneiras 
no setor. Quando da sua implantação, o Ciclo Básico de 
Alfabetização (CBA), como era denominado, se restringia à 
junção da 1ª e da 2ª séries numa sequência única. Com o fi m 
da reprovação da 1ª para a 2ª série, estende-se o período de 
alfabetização para dois anos. 

Seguindo o mesmo encaminhamento adotado por São Paulo 
e Minas Gerais, o Paraná também adere à proposta. E, em 1988, 
implanta o Ciclo Básico de Alfabetização, por meio do Decreto 
nº 2545/88 da SEED (PARANÁ,1988).

Os pressupostos teóricos que orientavam o processo de 
alfabetização até então foram revisados com o Ciclo Básico. 
As ideias de Emília Ferreiro passaram a ser a base da nova 
proposta. Dessa forma, a alfabetização ganhou um enfoque 
construtivista, onde a aquisição da linguagem escrita é vista 
como um processo de construção que tem início muito antes do 
ingresso da criança na escola.

Em 1993, a proposta foi avaliada e considerada um sucesso 
do ponto de vista dos governantes. Devido a essa razão, no 
Paraná, a Secretaria da Educação decidiu estendê-la às quatro 
primeiras séries do Ensino Fundamental. Decisão esta legalizada 
pela Resolução nº 6342/93  SEED (PARANÁ, 1993). Com 
essa mudança, o aluno do Ensino Fundamental passou a ter um 
período de quatro anos para ser alfabetizado e desenvolver as 
capacidades relativas à leitura e à escrita. 

Tal reestruturação encontra respaldo na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), que regulamenta 
essa modalidade de ensino. Em seu artigo 32, parágrafos 1º e 

2º, sugere que o ensino fundamental seja organizado em Ciclos 
e no regime de Progressão Continuada, no qual o aluno só pode 
fi car retido no fi nal de cada Ciclo.

Observa-se que, com o Ciclo Básico, se intensifi cou 
a preocupação para com uma educação fundamental de 
qualidade. A qualidade passou a ser a nova palavra de 
ordem. Mas de que qualidade está se falando? Há mudanças 
efetivas que evidenciam uma qualidade superior do ensino e 
da aprendizagem? A despeito do discurso e dos documentos 
ofi ciais, os dados trazidos e ponderações feitas por Ferreti 
(1996) e Frigotto (2000), dentre outros, sinalizam para uma 
realidade, quando menos, controversa.

De acordo com Frigotto (2000), num período de crise, 
de reestruturação econômica e política, alguns conceitos 
diretamente relacionados ao processo produtivo aparecem 
com mais intensidade. É o caso do conceito de qualidade que 
permeia a proposta do Ciclo Básico implantado, justamente, 
nessa conjuntura. Como demonstram os estudos realizados, a 
melhoria do ensino, resultante desta reforma educacional, está 
revestida de caráter imediatista, tem como propósito maior 
aplainar contradições entre promessas e a realidade objetiva. 

De acordo com Ferreti (1996), o conceito de qualidade 
aplicado à área da educação tem servido para justifi car as 
demandas imediatas do capital. É necessário desenvolver as 
capacidades cognitivas básicas dos futuros trabalhadores, 
conforme as exigências da nova base técnica que caracteriza 
a reconversão produtiva em curso. E, para tanto, como em 
períodos pregressos de mudanças no conteúdo e na forma do 
trabalho, recorre-se à educação escolar.

1. A política dos ciclos e seu surgimento: um breve 
histórico

Na década de 1980, são feitas, em diversos estados do 
Brasil, propostas de organização da escolaridade em Ciclos 
com o objetivo de enfrentar o fantasma da reprovação que há 
muito tempo assombrava os educadores. Porém, essa proposta 
não é tão recente assim. Segundo Mainardes (1998), em 
1921, na Conferência Interestadual de Ensino Primário, Oscar 
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Thompson  diretor geral do ensino primário  recomendou a 
"promoção em massa". Entretanto, pondera Fernandes (2000, 
p.77), foi na década de 50 "[...] que as propostas de aprovação 
automática foram encaradas com mais entusiasmo e otimismo 
por políticos e gestores de políticas educacionais". 

Portanto, no fi nal dos anos 50, foram frequentes as discussões 
a respeito da validade de se implantar a não-reprovação. O então 
presidente da República, Juscelino Kubitschek, num discurso 
proferido na formatura de professores em Belo Horizonte e, 
posteriormente, publicado na Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos (KUBITSCHEK, 1957), enfatizou a promoção 
automática como uma medida que visava o progresso do país, 
enaltecendo algumas experiências estrangeiras, como a da 
Inglaterra que exigia que toda criança inglesa passasse para a 
escola secundária aos 11 anos.

A UNESCO, em 1961, na primeira Reunião Internacional 
de Ministros da Educação, realizada em Genebra, recomendou 
a escolaridade em Ciclos para países de 3º Mundo, incluindo 
aí o Brasil. Para experienciar tal proposta, a Secretaria de 
Educação do Estado de São Paulo, em 1968, implantou uma 
reforma do ensino primário, onde a medida mais signifi cativa 
foi a instituição da aprovação automática da 1ª para a 2ª e da 3ª 
para a 4ª série. 

Em 1979, de acordo com Fernandes (2000, p.84), na 3ª 
Reunião Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação 
e Pesquisa em Educação (ANPEd), foi travado um debate 
justifi cando a necessidade de "políticas educacionais que 
visavam à implantação de sistemas de avaliação que traziam 
uma perspectiva de não-reprovação, seja em séries, níveis, ou 
ciclos".

A ideia da escolaridade em Ciclos foi novamente posta em 
pauta nos anos 80. Sendo assim, é oportuno entender em que 
contexto foram retomadas as discussões sobre essa proposta, 
que teve seus fundamentos lançados no início do século XX. 

Conforme Singer (1986), desde 1979, o Brasil estava 
vivendo mediante crescente tomada de empréstimos em 
dinheiro no euro mercado, que serviam para saldar o défi cit 
em conta corrente. É por isso que 60% dos brasileiros, nesse 
período, já se encontravam em estado de extrema pobreza 

material, em contraste com uma minoria que detinha a riqueza. 
Naquele momento, como hoje, saúde, moradia e educação eram  
necessidades básicas dos brasileiros que estavam longe de ser 
supridas. Isso porque o país, com o intuito de pagar os juros da 
dívida, deixou de investir nessas áreas. 

No que diz respeito especifi camente à área da educação, 
os problemas enfrentados, nesse período de crise fi nanceira, 
eram muitos. As altas taxas de analfabetismo, repetência e 
evasão escolar cresciam rapidamente, o que colocava o Brasil 
numa situação ainda mais crítica. Além de reverter o quadro 
econômico, era preciso, urgentemente, rever o educacional, já 
que tal quadro denunciava a realidade vivida pelo país. Aos olhos 
dos governantes, que sempre viram na educação um recurso 
importante para o crescimento e desenvolvimento da nação, o 
ensino fundamental, nos moldes existentes, representava um 
entrave na luta pela saída da crise. 

Dessa forma, o FMI passou a desempenhar o papel de 
agente central do gerenciamento das precárias relações de 
crédito internacional. Na mesma linha de atuação, o Banco 
Mundial (BM) ganhou destacada importância na reestruturação 
econômica dos países em desenvolvimento, por meio dos 
programas de ajuste estrutural, cujo objetivo era e continua 
sendo assegurar o pagamento da dívida e transformar a estrutura 
econômica desses países. Além da reestruturação econômica dos 
países, o BM auxiliou no fi nanciamento de alguns programas 
e medidas no campo da educação, que visavam diminuir os 
índices negativos apresentados pelos países nessa área. 

É nesse sentido que o Banco Mundial vem fi nanciar a 
implantação do Ciclo, entendida como uma importante medida 
na luta por reverter o quadro apresentado pelo país em termos de 
educação. Tal medida, ao mesmo tempo, haveria de impulsionar 
o desenvolvimento do Brasil, que estava vivendo um período 
de crise, já que a educação, no entender dos governantes, é uma 
arma poderosa no embate contra a pobreza.

Portanto, o precário quadro educacional pedia por 
mudanças, num momento em que o país se encontrava 
mergulhado numa profunda crise político-econômica. Nesse 
sentido, vários setores da sociedade passaram a se mobilizar, 
promovendo discussões sobre os graves problemas enfrentados 
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pela educação e procurando discutir possíveis soluções. É assim 
que, a partir de 1980, têm início as Conferências Brasileiras 
de Educação: 1980, em São Paulo; 1982, em Belo Horizonte; 
1984, em Niterói e 1986, em Goiânia. 

A partir das Conferências, as necessidades e ideias no 
campo educacional passaram a ser debatidas e todo esse 
clima de discussões gerou um saldo de produções teóricas 
importantes no campo da educação. Essas produções teóricas, 
principalmente em relação ao processo ensino e aprendizagem, 
suscitaram novas discussões, entre elas a necessidade de uma 
reforma no atual sistema de ensino, que não estava a contento, 
sobretudo, devido aos altíssimos índices de evasão e repetência.

Portanto, o Ciclo é entendido como uma medida necessária 
e importante na luta pela universalização da educação básica. 
Uma medida que vinha ao encontro de necessidades levantadas 
no contexto das lutas político-sociais. Além disso, representava, 
mais precisamente, a melhoria do próprio ensino, à medida que 
abarcava as ideias novas surgidas no campo da educação.

O Ciclo vem para dar provimento à pretensão do Governo 
Federal, que era a de reduzir, num prazo de dez anos, pela 
metade, a taxa de repetência, aumentando, por sua vez, o 
número de alunos que concluem o Ensino Fundamental. Além 
disso, com a realização da Conferência Mundial sobre Educação 
para Todos  convocada pela Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), o Fundo 
das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e pelo Banco 
Mundial  que se deu em Jomtien na Tailândia, em 1990, a 
organização da escolaridade em Ciclos passa a ser um meio 
de cumprir o compromisso, fi rmado pelo Brasil, na redução 
dos índices de analfabetismo, evasão e repetência. Nessa 
Conferência, o Brasil compromete-se, perante os demais países, 
a lançar medidas e reformas que pudessem reverter o quadro 
apresentado em relação à educação. Aliás, esse compromisso já 
havia sido fi rmado na Constituição de 1988.

O Ciclo permite um aumento de vagas sem aumentar o 
espaço físico escolar e, além disso, com a não-reprovação, 
reduzem-se os custos fi nanceiros da educação. É  uma forma 
aparente de ampliação da rede escolar e que contribui para 

a melhoria das estatísticas ofi ciais. Para além dos objetivos 
pedagógicos, a intenção é também conter gastos, diminuir as 
despesas com educação. Embora haja uma preocupação com 
a qualidade do trabalho desenvolvido pela escola, a prioridade 
é manter o aluno na escola e baixar os números relativos à 
reprovação escolar.

Oliveira (2001) explica que as reformas educacionais 
têm como preocupação primordial estender o atendimento 
do Ensino Fundamental à população, com vistas a propiciar-
lhe um mínimo de conhecimento para que consiga integrar-
se à sociedade atual. Assim sendo, é pertinente afi rmar que 
o objetivo maior de tais reformas é promover a adaptação à 
sociedade tal como está organizada. 

A educação para a emancipação, entendida aqui como 
formação humana não é de interesse do capital. A este importa 
pessoas que tenham capacidade de consumir os bens produzidos 
e disponibilizados no mercado. Interessa uma formação escolar 
traçada dentro dos limites do modelo sócio-econômico vigente, 
portanto, dentro dos limites da lógica formal. 

Cabe dizer que, para o Estado, é interessante ter uma 
população escolarizada ou, pelo menos, incluída na escola. Não 
bastassem as vantagens sociais e, porque não dizer, políticas 
desse fato, dele sobrevêm números positivos para serem 
apresentados ao Banco Mundial, a fi m de se obter fi nanciamento 
de mais projetos. No entanto, não se trata de qualquer educação, e 
sim de uma que, pautada na lógica da positivização, desenvolva 
nos homens as capacidades requeridas pelas necessidades do 
mercado, tais como: criatividade, desenvoltura na comunicação, 
abstração, capacidade para resolver problemas de imediato, 
entre outras. É, também, por essa via que a educação contribui 
para a manutenção da ordem vigente.

2. A política dos ciclos e o aprendizado de Língua 
Portuguesa

O Ciclo, ao ser implantado nos estados de São Paulo, Minas 
Gerais e Paraná, objetivava oferecer um ensino diferenciado 
do até então ministrado nas escolas estaduais. Um ensino de 
qualidade superior, que formasse um aluno capaz de produzir 
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textos pautados num pensamento crítico bem articulado.  
Todavia, para escrever sobre algum assunto se faz necessário ter 
argumentos e conhecimentos interiorizados sobre o conteúdo 
que será cobrado nas produções. O aluno só pode escrever 
sobre aquilo que conhece. Aqui, a função do professor ganha 
uma importância maior. Compete a ele promover discussões, 
debates, enfi m, fornecer ao aluno os elementos de que necessita 
para produzir. 

A ênfase dada pela proposta do Ciclo na produção de 
texto deixa muitas questões para serem pensadas: Quando ela 
preconiza a formação de um aluno leitor e construtor de texto, 
em que está se baseando? Quais os aspectos a serem priorizados 
nessa atividade? Um aluno que tenha técnicas de produção, que 
domine a forma do texto? Um aluno que mostre, em seu texto, 
domínio de conteúdo? 

Para realizar essa pesquisa foram recolhidas produções 
de texto de alunos concluintes do ensino fundamental I de 10 
escolas diferentes de Maringá e região. Os textos foram lidos 
e analisados cuidadosamente com o intuito de verifi car se as 
crianças dominavam ao fi nal dessa etapa da educação pelo 
menos os conceitos mínimos relativos à Língua Portuguesa. 

 De acordo com Vygotsky (1994), a aprendizagem 
é um processo ativo de internalização de conhecimentos 
presentes nas relações com pessoas e objetos; é apropriação e 
reconstrução interna de um conteúdo que, inicialmente, está 
dado no plano externo das relações sociais. A aprendizagem, 
na teoria Histórico-Cultural, é sinônimo de aquisição de 
conteúdo, de conhecimento, de formas de pensar, de sentir, 
enfi m, de ser. 

 Um aspecto que chama a atenção nas produções  
analisadas nesta pesquisa, em se tratando de alunos situados na 
faixa etária de 10, 11 anos, é o pensamento, ainda, marcadamente 
fantasioso. Nelas, com frequência, seres inanimados têm vida e 
animais agem como se fossem humanos. Se esta é a realidade, 
então, é importante atentar para as explicações de Vygotsky no 
que se referem à relevância do trabalho de mediação a ser feito 
pelo professor. Trabalho esse que deve dispor o conhecimento 
científi co, os conceitos capazes de desequilibrar a visão 
fantasiosa de mundo antes sublinhada. 

Dos textos analisados, infere-se que a aprendizagem, 
no sentido que Vygotsky (1994) a concebe está longe de ser 
contemplada. Têm-se fortes evidências de que os momentos de 
refl exão, nos quais o professor dispõe elementos à compreensão de 
um assunto, estabelece relações, enfi m, faculta o aprendizado de 
novos conteúdos, não estão ocorrendo. Não se detecta nos textos 
qualquer ideia que possa ser resultado do exercício da crítica. 

No que se refere ao desenvolvimento Vygotsky (1994), o 
concebe como o processo de constituição das funções psíquicas 
superiores, próprias do homem. Tais funções ou capacidades 
são de base social. Isto signifi ca que não nascem com o 
sujeito, antes sim, se formam na e por meio da convivência 
em sociedade, fundamentalmente pela via da linguagem nas 
suas diferentes formas. Fazem parte dessas capacidades as 
intelectivas  dentre elas, a memória, a atenção, o raciocínio, 
emoções e afetos, e as relativas à psicomotricidade. Todas elas 
são histórico-culturais, escrevem Vygotsky (1998) e Luria 
(1979). Ou seja, se modifi cam a depender das necessidades, dos 
valores, dos conceitos em cada época e lugar. 

Vygotsky (1994) entende que o ensino, se comprometido com 
o saber científi co, exerce um papel ativo no desenvolvimento. 
Todavia, é preciso que esse saber seja ensinado não como fatos 
mortos, naturalizados, mas sim a partir das relações sociais, das 
necessidades que estão na base da produção do saber científi co, 
da sua história. Através do domínio de conceitos cada vez 
mais complexos e articulados, desenvolvem-se nos alunos a 
percepção, a abstração, a generalização, as operações lógicas, 
a curiosidade, a iniciativa, em síntese as capacidades psíquicas, 
típicas do homem.

 As produções analisadas sinalizam no sentido de que 
falta ensino. E, como Vygotsky (1994), acredita-se que esse 
processo é fundamental. Dele depende o desenvolvimento de 
novos e superiores níveis de pensamento, de entendimento. O 
ensino só se justifi ca, afi rma o autor, se for capaz de promover 
o desenvolvimento.

Fundamentada em Vygotsky e com base nas pesquisas 
que realiza, Fontana (1996) adverte que, para a elaboração de 
conceitos, a criança precisa ter a possibilidade de, nas suas 
interações, se apropriar de conteúdos e formas de organização e 
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de elaboração do conhecimento historicamente desenvolvidos. 
Assim sendo, na escola, a criança, mediada pelo professor, 
precisa estudar esses conteúdos, como se confi guram, o que os 
justifi ca, os processos de transformação pelos quais passam, 
para isso, ela tem que participar de discussões, de atividades que 
lhe permitam, em entendendo seus signifi cados e suas relações, 
internalizá-los. O ensino escolar se torna, pois, indispensável. 

Percebe-se que a maioria das crianças que produziram 
os textos analisados nesta pesquisa, não é capaz de narrar 
um acontecimento contendo início, confl ito e conclusão bem 
delimitados e articulados. Faltam elementos que expliquem 
melhor cada ideia lançada. Nos textos, os alunos mostram 
que não têm internalizado o que é uma narração. Falta ensino, 
discussão, envolvimento do professor no trabalho de produção 
textual. Pergunta-se: que tipo de mediação está sendo promovida 
para que o aluno produza um texto com essa qualidade? 

Outro conceito fundamental em Vygotsky, no que diz 
respeito ao processo de ensino, é a mediação. A mediação social 
é o principal fator no curso do desenvolvimento. Na escola, ela é 
sinônimo de conteúdo que perpassa a relação professor e aluno. 

Portanto, para escrever um texto, o aluno precisa muito 
da ajuda, da regulação do professor, pois é ele que, através do 
trabalho com os conteúdos, possibilita a reconstrução interna 
desse conhecimento pelo aluno. É o professor que, ao dirigir a 
discussão, ao promover debates embasados no conhecimento 
científi co, permite ao aluno apropriar-se desse saber, dos 
conceitos, dos valores, dos modos de pensar. Tendo sido 
internalizados, pela mediação, os conteúdos, os modos de agir, 
papéis e funções sociais, passam para o controle do sujeito, 
possibilitando-lhe dirigir seu próprio comportamento.

Não se vislumbra nos textos nenhum conceito ou valor que 
possa ter sido trabalhado pela escola, discutido pela professora. 
O conteúdo enfocado lembra em muito os que são veiculados 
pelos meios de comunicação de massa, em especial pela TV. 
A escola perde, aqui, uma excelente oportunidade, a produção 
textual, para debater argumentos contundentes que ajudem a 
denunciar a cultura de massa.

Percebe-se um professor alheio no momento da produção e, 
mais do que isso, a falta de discussão, de refl exão, com base em 

conceitos, valores e raciocínios cuja lógica possa enfrentar o 
mundo das aparências, a naturalização dos fatos. Como formar 
um aluno crítico, que compreenda as relações sociais nas quais 
está inserido, se a escola não fornece os elementos necessários 
à formação desse pensamento?

Por meio dos textos analisados, verifi ca-se que a escola 
não tem conseguido formar a capacidade de refl exão, de 
análise crítica nos alunos. Estes ainda se encontram com um 
pensamento calcado no imediatismo e no senso comum, tendo 
como parâmetro de conhecimento o que é veiculado pela 
televisão. 

Assim, para ser um bom construtor de textos, o aluno precisa 
ter algumas capacidades relativas à escrita que serão avaliadas 
pelo professor, devendo este no momento da avaliação respeitar 
o nível do aluno, ou seja, deve considerar que o processo de 
apropriação dos conteúdos da língua é gradativo.

Numa produção de textos se faz necessário à clareza de 
ideias, esta se caracteriza sobretudo, pela unidade de signifi cado 
e coerência entre as ideias que integram o texto.  

No que diz respeito à capacidade de empregar 
adequadamente os elementos de coesão, os textos mostram 
uma realidade preocupante. Conforme Koch & Travaglia 
(1989, p.13) a coesão é “(...) a ligação entre os elementos 
superfi ciais do texto, o modo como eles se relacionam, o 
modo como frases ou partes delas se combinam para assegurar 
um desenvolvimento proposicional.” Portanto, os elementos 
de coesão são aqueles que dão ao texto uma unidade, que 
“costuram” as partes e dão a ele signifi cado. A maioria dos 
textos não utiliza os elementos de coesão, donde as frases 
fi cam soltas.

 Ao escrever, o aluno deve considerar o interlocutor, 
ou seja, alguém que vai ler seus escritos. Logo, a mensagem 
precisa estar clara para o leitor. Todavia, não é o que se verifi ca 
nos textos. Os alunos escrevem para si mesmos, omitindo 
informações importantes, capazes de esclarecer e dar signifi cado 
às produções.

Como bem demonstram Vygotsky (1998) e Kostiuk (1977), 
as capacidades intelectivas  no caso, de expor as ideias com 
sequência e clareza  não se formam nem, espontaneamente, 
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nem em consequência da ação direta do sujeito no meio. Para que 
possam se reconstituir no âmbito individual é preciso que, antes, 
estejam claramente articuladas nas relações que o professor 
estabelece com os alunos, quer dizer, no âmbito interpessoal. 
Assim sendo, o desenvolvimento dessas capacidades, como 
enfatizado anteriormente, requer mediação, ensino. 

Em relação ao emprego adequado do vocabulário, há 
inúmeros textos que evidenciam uma grande difi culdade no 
que diz respeito a essa capacidade. Muitos deles empregam 
palavras que não se encaixam no contexto da produção. 
Além do emprego inadequado de vocabulários, constata-se a 
repetição de termos. 

Além das capacidades já analisadas, há outra igualmente 
importante e, de acordo com o que revelam os textos, não 
menos problemática. Está-se referindo à utilização correta 
da norma padrão (concordância verbal e nominal, tempos 
verbais, ortografi a, acentuação e pontuação). É sabido que 
o aprendizado da norma padrão não é simples, demanda, 
quando menos, a percepção e internalização de convenções, 
o entendimento e posterior memorização de regras, bem 
como a associação entre determinadas situações de escrita 
e determinados recursos linguísticos, como por exemplo, os 
elementos de coesão. 

Assim sendo, para que tal aprendizado ocorra não 
basta dispor as condições físicas; e facilitar a construção do 
conhecimento É necessário, isto sim, ensinar consciente e 
deliberadamente. "O desenvolvimento é determinado pela 
educação", pondera Kostiuk (1977, p.66-67). 

 Com base nas produções estudadas, verifi ca-se que 
muitas das capacidades relativas à linguagem escrita ainda não 
são do domínio de alunos que estão concluindo a primeira etapa 
do Ensino Fundamental. A falta de um ensino compromissado 
com a qualidade da escrita, com a ortografi a, acentuação, 
pontuação, organização de parágrafos, verbos, entre outros 
aspectos, é evidente. O ensino, tal como a formação do 
professor, está deixando muito a desejar. Do que os textos 
revelam, deduz-se que a questão de maior importância, qual 
seja, a aprendizagem dos alunos, não tem sido prioridade na 
proposta do ciclo. 

Considerações fi nais

Os resultados da pesquisa indicam que o ensino em Ciclos 
é uma medida calcada, sim, em preocupações, em motivos 
pedagógicos. Porém, a própria proposta e a forma como ela é 
encaminhada levam a pensar que o interesse maior é de ordem 
político-econômica. Trata-se de uma política implantada com 
vistas a incluir no processo educacional os que vinham sendo 
excluídos da escola e, porque não dizer, da sociedade. Um dos 
propósitos é expandir vagas sem a ampliação da rede física 
escolar e, ainda, oportunizar a permanência do aluno na escola 
através da aprovação automática, quando o desafi o é oferecer 
condições efetivas de aprendizagem. 

Não se pretende, com este estudo, tirar conclusões 
generalistas e dizer que a escola não tem ensinado com 
propriedade. Contudo, não se pode ignorar os dados coletados 
nas 10 turmas de 10 escolas que serviram de campo para 
esta pesquisa. Eles denunciam um ensino que não consegue 
promover o desenvolvimento de capacidades consideradas 
indispensáveis pela Educação Fundamental no que se refere a 
Língua Portuguesa. Pode-se afi rmar, que há muito por ser feito 
no campo da educação e, mais especifi camente, no trabalho com 
a língua portuguesa, com a escrita da língua. É preciso repensar 
a forma como se tem trabalhado o que se está ensinando e, o 
mais importante, como os conteúdos estão sendo ensinados. 
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Resumo

Este trabalho tem o intuito de analisar entrevistas realizadas 
com professoras alfabetizadoras que trabalharam no período 
Ditatorial Militar a fi m de reconstruir a história da alfabetização 
no município de São Carlos, SP. Aborda aspectos relacionados 
com as cartilhas utilizadas pelas professoras no período e sobre a 
progressão automática e sua relação com a qualidade do ensino. 
Sendo que as professoras afi rmam, durante toda a entrevista, 
que houve a perda da qualidade do ensino após a implementação 
da progressão automática. Conclui que a cartilha Quem sou eu? 
veicula uma visão de sociedade harmônica em contraposição 
ao regime político, portanto, não contribuindo com a formação 
de pessoas críticas e capazes de se posicionarem no mundo. 
A cartilha Caminho suave, por sua vez, objetiva apenas 
ensinar o sistema da língua, não contribuindo, desse modo, 
para a formação cidadã. Nesse sentido, o conteúdo da cartilha 
Caminho Suave se difere muito da cartilha Quem sou eu?
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Abstract

This work aims to analyze several interviews along 
with literacy teachers who worked in during the Military 
Dictatorial period. The objective is to reconstruct the history 
of literacy in São Carlos, SP. It addresses aspects of the literacy 
books used by teachers in the period and on the automatic 
progression and its relation to the quality of education. Since 
the teachers say, throughout the interview, which was the loss 
of educational quality after the implementation of automatic 
progression.  It concludes that the book “Who am I?” conveys 
a vision of a harmonious society as opposed to the political 
regime, therefore not contributing to the formation of critical 
people and able to position themselves in the world. The book 
“Caminho Suave” though, aims only to teach the language 
system, not contributing thus to citizenship. Accordingly, the 
contents of the booklet Smooth Path to differ much from the 
booklet Who am I?

Keywords

Literacy; Literacy History; Military Dictatorship.



ALFABETIZAÇÃO INFANTIL NA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DE SÃO CARLOS - SP (1964-1985)

951LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

1. Introdução

Este artigo é parte de uma pesquisa de mestrado em 
andamento que tem por objetivo investigar a história da 
alfabetização de crianças, na cidade de São Carlos, SP, no 
período de 1964 a 1985. Assim, estamos analisando as políticas 
educacionais para a alfabetização infantil em nível nacional e 
como foram implementadas ou não na cidade de São Carlos, SP. 
Para tal, realizamos entrevistas com professoras alfabetizadores 
que atuaram no período.

Essa proposta de pesquisa se justifi ca, porque, conforme 
aponta o trabalho de Maciel e Soares (2001) sobre a produção 
do conhecimento no campo da alfabetização, no início dos anos 
2000, havia carência de estudos sobre a história da alfabetização 
no Brasil. Essa constatação proporcionou o surgimento de vários 
estudos em diferentes Estados brasileiros com a fi nalidade de 
reconstruir a história da alfabetização.

Em São Paulo, o estudo de Mortatti (2000) representa 
um marco na produção acadêmica no campo da história da 
alfabetização. Esse trabalho se deteve ao período de 1894 a 
1994. Entretanto, tendo em vista o vasto período abrangido 
pela pesquisa da autora, consideramos necessário aprofundar 
estudos sobre a alfabetização no período do regime ditatorial 
militar, na cidade de São Carlos, porque, segundo as nossas 
pesquisas, não foram produzidos estudos sobre a história da 
alfabetização desse município.

Ao longo da história da educação no Brasil, podemos 
observar diversas políticas voltadas para a alfabetização. Elas 
pretenderam garantir uma unidade de métodos e propostas de 
ensino da leitura e da escrita por meio, principalmente, da criação 
de programas de formação dos professores alfabetizadores2. 
Porém, as políticas de alfabetização adotadas em nível nacional 
não conseguiram solucionar o problema do  fracasso escolar 
na alfabetização. Nesse sentido, mesmo que as crianças, 
atualmente, tenham acesso à escola, esta continua a produzir 
analfabetos funcionais, ou seja, pessoas que não possuem 

condições de fazer uso da leitura e da escrita em diferentes 
situações sociais e profi ssionais. Conforme indica a pesquisa 
do INAF (Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional), 
realizada em 2005, somente 26% da população têm domínio 
pleno das habilidades de leitura. Esse quadro não se alterou nos 
últimos anos, indicando a necessidade de investigar a história 
da alfabetização para compreender as origens histórico-sociais 
do problema do analfabetismo e do analfabetismo funcional.

Infelizmente, ainda há, no Brasil, índices signifi cativos de 
analfabetismo. Nessa direção, Ferraro (2009) mostra o caminho 
do analfabetismo no Brasil, tendo como base os censos de 1872 
ao do ano 2000. A partir das análises elaboradas pelo autor, 
ele assinala que, durante esses 130 anos, nosso País ainda 
manteve um grande parcela de analfabetos. Isso signifi ca que 
a universalização da alfabetização no Brasil continua a ser 
um desafi o. Aliado ao problema do analfabetismo, conforme 
mencionamos, existe o problema da produção pela escola de 
analfabetos funcionais.

De acordo com Ferraro (2009), o Governo Militar tentou 
demonstrar que a alfabetização seria apenas uma questão de técnica 
e de método, além de ter reprimido e destruído os movimentos 
políticos de alfabetização e cultura popular que tinham ganhado 
força entre 1958 e 1964. Sendo assim, é fundamental analisar 
as políticas nacionais e estaduais que focam a alfabetização  de 
crianças e suas infl uências  no desenvolvimento da alfabetização 
na cidade de São Carlos durante o Governo Militar.

Conforme pesquisa realizada no site e do PPGE/UFSCar, 
verifi camos que não há estudos em âmbito local que tratem 
sobre a história da alfabetização nesse período. Encontramos 
apenas um trabalho, no site da ANPEd. A pesquisa foi 
desenvolvida em Mato Grosso e “[...] toma como objeto 
de análise o funcionamento do circuito que foi organizado 
em torno de uma cartilha escolar” (CARDOSO, 2011, p. 1). 
Encontramos também uma dissertação de mestrado no site 
da CAPES desenvolvida na Universidade Federal do Mato 
Grosso trabalho que procurou “identifi car quais práticas foram 

2 - Como exemplo de programas de formação de professores alfabetizadores, podemos citar o PROFA (Programa de Formação de Professores Alfabetizadores) 
e o Pró-Letramento. Ambos foram elaborados pelo MEC.
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utilizadas pelo professor no ensino da leitura e escrita, que tipo 
de livro didático foi adotado e em que condições se deram essa 
aprendizagem”(ROCHA, 2008, p.1). 

De acordo com o apontado anteriormente, o estudo de 
Mortatti (2000; 2006) tratou da história da alfabetização, em 
São Paulo, no período de 1894 a 1994, sem, no entanto, se deter 
especifi camente ao período ditatorial militar. A autora dividiu 
a história da alfabetização em quatro momentos. O primeiro 
momento é caracterizado pela metodização do ensino da 
leitura, o segundo pela institucionalização do método analítico, 
o terceiro é marcado pela utilização de testes padronizados 
para medir as habilidades de leitura e de escrita e o último pela 
desmetodização da alfabetização. O último momento começa, 
segundo a autora, na década de 1980. Desse modo, o terceiro 
momento abrange o período da ditadura militar e, de acordo 
com a autora, termina no fi nal da década de 1970. Assim, nesse 
momento, surge a ideia de que o “como ensinar” depende da 
maturidade da criança, portanto, “as questões de ordem didática 
[...] encontram-se subordinadas às de ordem psicológica” 
(MORTATTI, 2006, p.10 – grifos da autora). 

Para desenvolvimento do estudo, utilizamos a metodologia 
de pesquisa denominada documental. De acordo com Gil 
(2007), ela se caracteriza pelo uso de fontes que ainda não 
receberam um tratamento analítico ou que receberam, podendo, 
desse modo, as análises ser reelaboradas de acordo com novos 
objetivos da pesquisa. Sendo assim, a pesquisa envolve a 
análise de documentos escritos. Entretanto, para conhecer 
as práticas de alfabetização que se efetivaram nas escolas de 
São Carlos, SP, lançamos mão de entrevistas semiestruturadas 
com as professoras alfabetizadoras que atuaram no período. 
Esperávamos com as entrevistas encontrar elementos da 
realidade que não são mostrados nos documentos, mas foram 
essenciais para a construção das práticas alfabetizadoras.

Desse modo, a partir das entrevistas com as professoras, 
foi possível identifi car as cartilhas utilizadas nas salas de aula 
das escolas em São Carlos e, nesse sentido, este texto objetiva 
a uma breve análise dessas cartilhas. Na análise das cartilhas 
nos deteremos sobre o período preparatório na alfabetização, 
as metodologias utilizadas nas cartilhas e o conteúdo veiculado 

por cada uma delas. Ainda, analisaremos, de acordo com as 
entrevistadas, a implantação da progressão automática e sua 
repercurssão no ensino.

 
2. O que dizem as alfabetizadoras sobre suas práticas?

Para construção das análises que serão elaboradas, neste 
texto, utilizamos os dados produzidos nas entrevistas realizadas 
com as duas professoras. Elas abordaram muitos aspectos 
relativos ao seu trabalho na sala de aula e como era afetado 
pelas políticas implementadas na época pelo Governo de São 
Paulo. A professora C., no momento da entrevista, tinha 73 
anos de idade. Sua experiência como professora alfabetizadora 
foi predominantemente em “escolas isoladas”. Ela estudou no 
Instituto de Educação Álvaro  Guião do primário ao colegial. 
Ao terminar o colegial e o curso normal, realizou o curso de 
aperfeiçoamento e, depois, dois anos do curso de administração 
escolar, também no Instituto de Educação Álvaro  Guião. 
Participou do vestibular na Faculdade Moura Lacerda (atual 
Centro Universitário Moura Lacerda em Ribeirão Preto), onde 
fez os cursos de administração escolar e orientação educacional 
e, também, cursou um ano de magistério. Começou a trabalhar 
em 1958, como substituta, no Instituto de Educação Álvaro  
Guião. A partir de 1967, quando assumiu uma cadeira do 
ensino primário, foi trabalhar em classes de alfabetização em 
diversas fazendas distantes e nas imediações da cidade de São 
Carlos. Por volta de 1978, trabalhou na cidade nas escolas 
denominadas atualmente de Escola Estadual Luiz Augusto de 
Oliveira e  Escola Estadual Jesuino de Arruda.

A professora I., no momento da entrevista tinha 71 anos 
de idade. Ela estudou na Escola Normal Padre Anchieta, em 
São Paulo, desde o primário até o curso normal. Logo que se 
formou, assumiu cadeira premium (1960) por ser a primeira 
aluna da turma. Trabalhou por algum tempo em escolas 
isoladas e, quando se casou, em São Carlos, fez o curso de 
administração escolar no Instituto de Educação Álvaro  Guião. 
Nessa escola, exerceu função comissionada e, em 1965, 
no processo de remoção, conseguiu lecionar na atualmente 
denominada Escola Estadual Luiz Augusto de Oliveira, onde 
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trabalhou até se aposentar em 1990. A professora I. também foi 
aluna da segunda turma da Universidade Federal de São Carlos 
no período de 1972 a 1976.

2.1. As cartilhas

Durante as entrevistas, as professoras assinalaram para 
modos diferentes de uso das cartilhas. A professora C. sublinhou 
que era ferramenta essencial para o ensino, juntamente com os 
carimbos, cartazes e musiquinhas que contribuíam no processo 
de alfabetização das crianças. Já a professora I. disse que 
utilizava a cartilha Caminho Suave para o desenvolvimento 
de atividade extra, e a cartilha Quem sou eu?, imposta pelo 
regime, mas que gostava mesmo era de produzir o seu próprio 
material.

Foi uma época de muitas imposições, como o regime 
mesmo exigia. Então, era imposto formação de fi la, era 
imposto hino nacional antes da entrada, era imposto que 
a criança soubesse todos os hinos. A gente trabalhava 
com eles desde a 1ª série. E a imposição mais grave que 
eu achei, muito desadaptada, foi a do método global. 
Tudo bem, o método global é excelente, mas ele é 
uma parte do processo, a gente vê em  psicologia que 
a primeira visão é a global, mas depois você tem que 
fazer um processo analítico-sintético pra complementar 
o método. E as pessoas que orientavam elas também 
eram penduradas em cabides de emprego e não davam 
a melhor orientação. Elas impunham, inclusive a 
cartilha que a gente tinha que usar na época. Tivemos 
que usar, usamos “Quem sou eu?”, uma cartilha, uma 
determinada cartilha. Impunham o método, davam 
alguns subsídios, mas eram incompletos. E como o 
professorado mais antigo estava acostumado a trabalhar 
com o método não analítico, que era do global para 
parte, estava acostumado a trabalhar com o sintético, 
que é da parte pro todo. Trabalhava a letra, a sílaba, 
a palavra, a frase. E eles vieram, não, vocês tem que 
trabalhar o texto depois do texto que vocês vão chegar 
lá na sílaba (Professora I., setembro de 2011).

No Diário Ofi cial do Estado de São Paulo (Estados Unidos 
do Brasil), de 18 de fevereiro de 1966, por meio do Comunicado 
I, a Comissão Estadual do livro didático, uniformes e 
distintivos escolares divulgou a relação de livros de leitura 
diária e de leitura suplementar autorizada para utilização em 
1966, nas escolas de São Paulo. Dentre as cartilhas autorizadas, 
encontramos aquelas mencionadas pelas professoras. 

Nas imagens abaixo, apresentamos as capas das cartilhas 
Caminho Suave, editada em 1974 pela Editora Caminho Suave 
Limitada em parceria com o Instituto Nacional do Livro – 
Ministério da Educação e Cultura, e da Cartilha Quem sou eu?, 
publicada no ano de 1972 pela Editora do Brasil.

Figura 1- Capa da 76a ed. da 
Cartilha Caminho Suave

 
Figura 2 – Capa da 70ªed. Cartilha 

Quem sou eu?
  
Para as duas professoras entrevistadas, as crianças, 

inicialmente, teriam que dominar os requisitos para 
alfabetização, ou seja, elas precisavam de treino específi co 
para que pudessem amolecer as mãos. Segundo a professora 
C., as crianças das escolas isoladas não cursavam a pré-escola 
e, por isso, o treino da coordenação motora era tão essencial. 
Porém, mesmo que as crianças cursassem a pré-escola, a 
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professora I, considerava necessário iniciar a alfabetização 
pelo período preparatório. Conforme aponta Branca Alves 
de Lima, autora da cartilha Caminho Suave, o objetivo desse 
período  era “[...] adaptar a criança ao ambiente e […] estimular 
a formação de hábitos e de atitudes” (LIMA, 1986, p. 7). 
Nesse sentido, visava a adaptar a criança a escola, permitir 
a observação de problemas que atrapalhariam o aprendizado 
da criança e seu desenvolvimento e desenvolver habilidades 
essenciais para iniciar o aprendizado da leitura e da escrita, 
tais como: coordenação motora (fi na e grossa), discriminação 
visual, discriminação auditiva, orientação espacial, orientação 
temporal, entre outras (LIMA, 1986).

A metodologia proposta pelas duas cartilhas são bem 
diferentes, pois a cartilha Caminho Suave “[...] se baseia no 
processo essencialmente visual de ‘Alfabetização pela Imagem’ 
(Método Eclético)” (LIMA, 1986, p. 4). Segundo Lima, teve-
se a preocupação, ao fazer a cartilha, de “[...] escolher temas 
vivenciados [...] [pela criança] (a família, a casa, a escola, a 
comunidade, os animais, as plantas etc.) e de utilizar ‘palavras-
chaves’ signifi cativas, pertencentes ao seu universo vocabular 
ou facilmente assimiláveis” (LIMA, 1986, p. 4). 

Já a cartilha Quem sou eu?, utilizada pela professora I., tem 
uma proposta diferente. A autora Therezinha Rocha assinala 
que a cartilha se baseia no método analítico, pois segundo ela:

O que signifi ca um g para uma criança qua acaba de 
ingressar na escola? E um ga?
Mas, ‘gatinho’, já tem um signifi cado, já pode ser 
visualizado num todo compreensível.
E quanto mais será agradável à criança, se não apenas eu 
apresentar a palavra gatinho numa oração, mas fazendo 
parte de um pequeno conto, dividido em capítulos ou 
unidade? (ROCHA, 1968, p.11 – grifos da autora).

Rocha (1968) propõe que os alunos cheguem as sílabas, mas 
partindo de um todo compreensível. Sendo assim, mesmo que 
as cartilhas partam de unidades distintas (palavras e pequenos 
textos), elas enfatizam o ensino das sílabas e, portanto, as 
palavras e as frases são apenas pré-textos para o ensino dessa 
unidade da língua: a sílaba. 

O primeiro capítulo da Cartilha Quem sou eu?  é intitulado 
Dudu e sua família. Nas primeiras páginas, Rocha apresenta 
Dudu e a sua família (mãe, pai, irmão e irmã). Após cada 
apresentação, há uma atividade de desenho e pintura de um dos 
integrantes da família. Ao término da apresentação de toda a 
família de Dudu, a autora mostra os animais de estimação dos 
irmãos de Dudu, um cachorro e um gato. Já o segundo capítulo 
denominado Dudu vai à escola, começa com o texto abaixo:

Figura 3 –Página da Cartilha Quem sou eu?

Assim, a Cartilha começa o ensino com a leitura de pequenas 
frases. Elas visam a apresentação da família de Dudu. Em 
seguida, a criança será exposta a pequenos textos que contam 
a história do menino. De modo geral, podemos dizer que a 
cartilha veicula visões de família e de escola perfeitamente 
organizadas onde habitam pessoas felizes. Obviamente, a 
visão de felicidade e ordem condizem com o regime político 
instaurado pela ditadura militar. 

Em termos de conteúdo,  cartilha Caminho Suave se difere 
enormemente da cartilha Quem sou eu? As palavras e frases 
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nela contidas objetivam apenas ensinar o sistema da língua. Por 
isso, eles são artifi cialmente construídos para esse fi m, como 
mostra a fi gura abaixo:

Figura 4 – Página da cartilha Caminho Suave (1974)

Essa é a primeira lição da cartilha. Sua fi nalidade é ensinar 
a família silábica ba, be, bi, bo, bu. Por isso, em primeiro lugar, 
no alto da página, está escrita a palavra barriga com destaque 
em vermelho para a sílaba ba. Em seguida, esta é isolada da 
palavra e apresentada em uma frase (Eu vejo a barriga do bebê). 
Após a apresentação da frase, são apresentadas em dois quadros 
coloridos as palavras baba, bebe, bibi e bobo. Diferentemente 
da frase, as palavras são compostas somente com sílabas da 
família silábica estudada na lição. Em seguida à apresentação 
dessas palavras, é apresentada a família silábica em letras 
impressas e manuscritas, maiúsculas e minúsculas. Finalmente, 
são iniciadas as atividades de memorização da família silábica 

e das palavras.
Tendo em vista essa organização, podemos entender porque 

a autora denomina o método utilizado na cartilha de eclético. 
Ele envolve o estudo de palavra-sílaba-frase-família silábica 
e seu objetivo, conforme mencionamos, é levar as crianças a 
memorizar essas unidades essenciais que formam o texto. A 
professora I, apesar de reconhecer os benefícios do método 
global, considerava e considera importante que as crianças 
dominem essas unidades para que possam ler textos e, por isso, 
não deixava de utilizar a cartilha Caminho Suave. 

2.2. Progressão automática

Ambas as professoras entrevistadas apontam que a 
aprovação automática iniciou no período militar produzindo a 
queda na qualidade do ensino público no Brasil. Assinalam que 
a aprovação automática foi imposta legalmente nesse momento 
histórico. A professora C. disse que foi um lei criada por Jarbas 
Passarinho, Ministro da Educação. Contudo, verifi camos que, 
nesse momento, não havia uma legislação nacional específi ca 
a esse respeito. O Estado de São Paulo se valeu de uma brecha 
na Lei 5.692/71, 

[...] que instituiu e organizou o ensino que primeiro 
e segundo graus, e manteve, de acordo com o artigo 
14, parágrafo 4º, a possibilidade dos sistemas de 
ensino se organizarem de forma não seriada, em 
caráter experimental, sendo necessária, para o seu 
funcionamento, a autorização do conselho Estadual de 
Educação (JACOMINI, 2004, p. 405).

O que levou o Estado de São Paulo e diversos outros 
Estados brasileiros a implantarem experiências de organização 
do ensino em ciclos e de progressão automática. Experiências 
essas que já vinham acontecendo, como mostra Jacomini (2004), 
desde a década de 1960, amparadas na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (Lei 4.024/61). Segundo o artigo 104 
desta última lei, “[...] era permitida a organização de cursos ou 
escolas com currículo, métodos e períodos escolares próprios 
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em caráter experimental” (JACOMINI, 2004, p. 405). Algumas 
experiências começaram a ser implementadas com o objetivo 
de buscar alternativas para a superação do fracasso escolar e 
com a intenção de democratizar o acesso ao ensino ginasial. 
Nesse sentido, a autora mostra que, no estado de São Paulo, 
inicia-se, em 1968, no ensino primário a organização em dois 
ciclos: 1ª e 2ª série; 3ª e 4ª, nos quais dentro dos mesmos não 
havia reprovação. 

A intenção pode ter sido de democratização do ensino, mas 
a que custo? Segundo as professoras, a adoção da progressão 
automática implicou perda da qualidade do ensino, momento em 
que as escolas particulares passam a ser melhores que a escola 
pública. De acordo com Jacomini (2004, p. 409), conforme 
verifi camos nas entrevista. “Essa medida, democratizante em 
termos de acesso, provocou críticas por parte dos educadores que 
entendiam que tal iniciativa implicava o rebaixamento do nível 
do ensino ginasial”, pois as crianças chegariam a essa etapa de 
escolarização sem o domínio de conhecimentos necessários. As 
professoras entrevistadas achavam um absurdo ter que aprovar 
uma criança que não tinha condições de acompanhar a segunda 
série. Por isso mesmo, segundo as entrevistadas, no início, 
elas efetuavam a promoção das crianças apenas no papel, para 
atender as determinações da Delegacia de Ensino. Porém, com 
o tempo tiveram que aderir a proposta.

3. Considerações fi nais

Conforme apontado pelas professoras entrevistadas, elas 
utilizaram as duas cartilhas apresentadas anteriormente. Como 
podemos notar, a cartilha que, segundo a professora I, foi 
imposta pelo regime militar veiculava conteúdos ideológicos 
que visavam a adaptar as crianças à nova ordem imposta. 
Contrariamente, ao que se vivia no País, a cartilha veiculava 
uma visão de família nuclear (pai, mãe e fi lhos), com escolas 
muito organizadas e de pessoas muito felizes, algo que, muitas 
vezes, não retratava a realidade das crianças que estavam 
utilizando a cartilha. Como apontou a professora C. durante 
a entrevista, o material para trabalhar com as crianças era 
pouco ou inexistente, o que mostra que as escolas não eram tão 

organizadas como mostra a cartilha.
Além disso, como mencionam Ferreira Jr. e Bittar (2008) 

o sistema nacional de educação, no período ditatorial, foi 
marcado pelo autoritarismo e o produtivismo, na relação entre 
educação e trabalho que permeava uma ideologia tecnocrática. 
Nesse sentido, o que se observava, segundo Ferreira Jr. e 
Bittar (2008), era, “se possível” uma educação das primeiras 
letras para as classes populares  para que pudessem enfrentar 
o mundo do trabalho e, para as classes média e alta, “o mundo 
do conhecimento pela via da escolaridade formal” (FERREIRA 
JR., BITTAR, 2008, p. 348). 

Portanto, a cartilha Quem sou eu?, utilizada pela professora 
I., veiculava uma visão de sociedade harmoniosa e organizada, 
sem, no entanto, contribuir com a formação de pessoas críticas 
e capazes de se posicionarem no mundo. Já a cartilha Caminho 
Suave só tinha a preocupação de ensinar o sistema de leitura 
e escrita da língua portuguesa. Tendo a “(...) preocupação de 
suavizar para nossas crianças o aprendizado da leitura e da 
escrita e converter a tarefa de ensinar num ato mais simples e 
gratifi cante” (LIMA, 1986, p.3), contribuía, a seu modo, para 
a formação de pessoas adaptadas à ordem social, políticas e 
econômica.

Um segundo ponto analisado, a partir das entrevistas 
realizadas, foi o da progressão automática versus qualidade de 
ensino, pois pudemos observar que as professoras relatam que 
a implementação da progressão automática produziu a perda da 
qualidade da alfabetização/educação. Nesse sentido, as crianças 
chegavam ensino ginasial sem o domínio dos conhecimentos 
necessários, havendo, assim, uma discrepância dentro das salas 
de alunos que dominavam os conteúdos e de alunos que muitas 
vezes não sabiam ler e escrever.

A falta de domínio de conhecimentos essenciais para 
ingresso em níveis mais elevados de ensino é um problema da 
educação nacional na atualidade. Isto e, a baixa qualidade do 
ensino ofertada às crianças, jovens e adultos é um problema 
que permanece ao longo da história da educação. A progressão 
automática, que visou mais a correção do fl uxo escolar, não 
poderia mesmo, em uma sociedade desigual, contribuir para a 
distribuição igualitária do conhecimento produzido pelos seres 
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humanos. Pelo contrário, ela contribuiu para a elevação dos 
níveis de escolarização sem a devida melhoria da educação e 
distribuição igualitária dos conhecimentos produzidos ao longo 
da história humana.
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Resumo

A leitura tem sido tema bastante trabalhado, no entanto, ainda 
encontramos questões que merecem destaque. A relevância de se 
investigar sobre a leitura, aumenta a partir do momento em que nos 
questionamos sobre o que está acontecendo com as pessoas que não 
demonstram interesse por ler? Será que os professores, principais 
responsáveis pela formação de leitores, são também leitores? Esse 
trabalho somando-se a essa problemática pretende investigar e 
traçar o perfi l de leitura do professor alfabetizador, a partir de dados 
obtidos através de entrevistas com professoras alfabetizadoras, 
dados que fazem parte de um corpus mais amplo da minha 
pesquisa de mestrado referente à leitura em turmas de alfabetização. 
Necessariamente, a partir do recorte estabelecido com base nas 
perguntas respondidas, pretendemos discutir como é a relação dos 
professores alfabetizadores com a leitura. O que eles leem, com que 
frequência, com quais objetivos, que tipo de leitura proporcionam 
a seus alunos, relacionando com suas histórias de leitura: como 
aprenderam a ler, o que liam. Esperamos com esse trabalho, além de 
registrar uma signifi cativa parcela de contribuição teórica no campo 
da leitura, também destacar a infl uencia do histórico de leitura do 
professor alfabetizador no processo de formação de leitores. Nosso 
estudo será ancorado nos estudiosos: ABREU (2002); CERTEAU 
(1994); CHARTIER (1999/2001); KLEIMAN (1995); LAJOLO 
(2004); MANGUEL (1977); SOUSA (2008).
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Abstract

Reading has been the theme worked well, however, 
we still fi nd issues that deserve attention. The relevance of 
investigating about reading, increases from the moment we 
ask ourselves about what is happening with people who show 
no interest in reading? Will teachers, primary responsibility 
for educating readers are also readers? This work adding to 
this problem and will investigate profi ling literacy reading 
teacher, from data obtained through interviews with literacy 
teachers, that are part of a broader corpus of my master’s 
research on the reading literacy classes. Necessarily from 
the cut set based on questions answered, we intend to discuss 
how the relationship of literacy teachers with reading. What 
they read, how often, with what goals, what kind of reading 
to provide students, relating to reading their stories: how 
they learned to read, what they read. We hope with this work, 
and to record a signifi cant portion of theoretical contribution 
in the fi eld of reading, also highlight the infl uence of the 
history of reading literacy teacher in the process of educating 
readers. Our study is grounded in students: ABREU (2002); 
CERTEAU (1994), CHARTIER (1999/2001); KLEIMAN 
(1995); LAJOLO (2004); MANGUEL (1977), SOUSA 
(2008).
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Escutando as professoras

Questões sobre a leitura tem sido tema bastante trabalhado. 
Muito já se tem falado, e falar sobre leitura é competir com 
a grande quantidade de trabalhos em torno deste assunto, no 
entanto, ainda encontramos questões que merecem destaque, 
principalmente quando vemos números apavorantes serem 
divulgados sobre o desempenho dos alunos relacionados à 
leitura, como é o caso do IDEB, que tornou visível o baixo 
desempenho dos alunos relacionado à leitura. 

A relevância de se investigar sobre a leitura, aumenta a 
partir do momento em que nos questionamos sobre o que está 
acontecendo com as pessoas que não demonstram interesse 
por ler? O que está acontecendo com os professores que não 
estão conseguindo formar leitores “competentes”? Será que 
os professores, principais responsáveis pela formação de 
leitores, são também leitores? Esse trabalho somando-se a essa 
problemática pretende investigar e traçar o perfi l de leitura do 
professor alfabetizador, ou seja, o perfi l de leitura do professor 
formador de leitores, a partir de dados de uma pesquisa realizada 
com professores de alfabetização de escolas municipais de 
Taperoá-PB. Os dados, obtidos através de entrevistas com 
professoras alfabetizadoras, fazem parte de um corpus mais 
amplo da minha pesquisa de mestrado referente à leitura em 
turmas de alfabetização. Necessariamente, pretendemos, a partir 
do recorte estabelecido com base nas perguntas respondidas, 
discutir como é a relação dos professores alfabetizadores com 
a leitura. O que eles leem, com que frequência, com quais 
objetivos, que tipo de leitura proporcionam a seus alunos, 
relacionando com suas histórias de leitura: como aprenderam 
a ler, o que liam. De acordo com Orlandi (1984, p.8) “[...] toda 
leitura tem sua história, todo leitor tem sua história de leitura”. 

De início começaremos analisando com se deu o contato 
das professoras com a prática de leitura, para investigar o que 
liam e o que leem atualmente. 

Vejamos as respostas das professoras P1 e P2 as seguintes 
questões: 

Como se deu o seu processo de aprendizagem da leitura?

Que memória você tem de sua formação como leitor? 
Você lembra como e quando aprendeu a ler? 
O que você lia? Como lia? A escola foi responsável por sua 

formação como leitor?

A professora P1 diz o seguinte:

Através de palavras geradoras, famílias silábicas, 
separação e junção de sílabas. Minha professora passava 
a lição para casa e tínhamos que ler individualmente 
para ela, só passávamos para próxima lição se lêssemos 
tudo certo, em casa meus irmãos me ajudavam muito, 
nunca fi quei em nenhuma lição e em junho eu já lia 
fl uentemente. Acredito que escola e família caminharam 
juntas para minha formação, e também a vontade e o 
interesse louco que eu tinha para ler”.

E a professora P2 responde da seguinte forma:

Se deu dentro dos padrões ditos normais, mas não me 
recordo como foi esse processo de formação; sempre 
lia com a companhia de uma professora de reforço, pois 
meus pais não são alfabetizados, lia também sozinha 
em casa os textos de leitura marcados pela professora 
e revistas em quadrinhos; posso afi rmar que a escola 
favoreceu bastante o desenvolvimento de minhas 
competências pela leitura.

Para a P1 a aquisição da leitura se deu por uma metodologia 
baseada basicamente no aprender a ler mecanicamente, 
centrada no método de marcar e tomar lição individualmente, 
onde a fi gura central é o professor que detém o saber e repassa 
para seus alunos sem se preocupar em despertar o interesse 
para o mundo fantástico da leitura, o mundo da viagem onde 
ler “[...] não é um processo automático de capturar um texto 
como um papel fotossensível captura a luz, mas um processo 
de reconstrução desconcertante, labiríntico, comum e, contudo 
pessoal”. (MANGUEL, 1997. p.54).

 A escola, especifi camente os professores trabalham a leitura 
de diferentes formas. Existe a leitura que busca informações; 
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a leitura escolar propriamente dita, onde o objetivo é fazer 
com que se aprenda ler; a leitura prazerosa onde se procura o 
aconchego, o prazer, uma leitura que “[...] nos faz está alhures, 
onde não se está, em outro mundo; constituir uma cena secreta, 
lugar onde se entra e de onde se sai à vontade”. (CERTEAU, 
1994. p.269). É esse tipo de leitura que deveria ser dado 
prioridade no ambiente escolar. Pois a leitura é algo que requer 
envolvimento. No entanto, a lembrança de leitura da professora 
P1 não remete a essa leitura encantadora onde “[...] os leitores 
são viajantes; circulam nas terras alheias, (CERTEEAU, 1994, 
p.269), remete a uma leitura que desagrada. De acordo com 
Kleiman (1995, p.16)

[...] para a maioria as primeiras lembranças dessa 
atividade são a cópia maçante, até a mão doer, de 
palavras da família do da; “Dói o dedo do Dido”; a 
procura cansativa até os olhos arderem, das palavras 
com o dígrafo que deverá ser sublinhado naquele dia; 
[...] Letras, sílabas, dígrafos, encontros consonantais, 
encontros vocálicos, “difi culdades” imaginadas e reais 
substituem o aconchego e o amor para essas crianças, 
entravando assim o caminho até o prazer”.

Já Barthes (2006, p. 20) diferencia a leitura de prazer da 
leitura de fruição dizendo que:

Texto de prazer: aquele que contenta, enche, dá euforia; 
aquele que vem da cultura, não rompe com ela, está 
ligado a uma prática confortável da leitura. Texto de 
fruição: aquele que põe em estado de perda, aquele que 
desconforta (talvez até um certo enfado), faz vacilar 
as bases históricas, culturais, psicológicas do leitor, a 
consistência de seus gostos, de seus valores e de suas 
lembranças, faz entrar em crise sua relação com a 
linguagem.

Defendo também, que a leitura na escola não deve se resumir 
apenas nesse tipo de leitura prazerosa existe a necessidade de 
se ensinar a ler, e para isso torna-se necessário a técnica do 
aprender a ler, de se tomar leituras, mas que seja de uma forma 

estimulante, mais signifi cativa, utilizando textos que façam 
sentidos e não apenas o: “Dói o dedo do Dido”. De acordo com 
CHARTIER (2001, p.16) “a leitura não é somente uma operação 
abstrata de intelecção; ela é engajamento do corpo, inscrição 
num espaço, relação consigo e com os outros”. É preciso ver a 
leitura como prática signifi cativa levando em consideração que:

O leitor caminha entre o prazer e a obrigação, entre 
o gostar e o não gostar e que a obrigação, em geral, 
aproxima a leitura a uma atividade cansativa, entediante, 
mas necessária. As escolhas pessoais, por sua vez, 
podem aproximar a leitura do prazer que também pode 
relacionar-se com o conhecimento, com a formação e 
com as necessidades dos sujeitos (SOUSA, 2008).

Em seu depoimento a professora P1 não se refere a textos 
literários, a leitura sem obrigação enquanto aluna, destaca 
uma prática de leitura voltada para o método indutivo: onde se 
aprende primeiro o alfabeto, depois palavras, frases e por fi m 
textos. A leitura de textos literários assume papel importante na 
formação de leitores e deveria ter espaço reservado no cotidiano 
escolar, para Lajolo (2000, p.106) “[...] o cidadão, para exercer 
plenamente sua cidadania, precisa apossar-se da linguagem 
literária, alfabetizar-se nela, tornar-se seu usuário competente, 
mesmo que nunca vá escrever um livro: mas porque precisa ler 
muitos”.  A Professora P1 menciona também a relação escola/
família como parceiras em sua formação, destacando que nossa 
prática de leitura está relacionada com nossa vivência de leitura 
na escola e na família e que depende de ambos a formação de 
um leitor.

Já a professora P2 aponta a presença da leitura literária 
através do gênero história em quadrinhos durante seu processo 
de aprendizagem da leitura, de acordo com Abreu (2002, p. 81) 
“os leitores ao realizarem leitura de gênero literal identifi cam-
se com o texto lido, sofre ou rir junto com o texto mudando 
sua postura de leitor, podendo se tornar mais humanos e 
sábios em relação a sua realidade social”. A professora destaca 
também a importância da escola no desenvolvimento de suas 
competências para a leitura, já que em casa seus pais não eram 
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alfabetizados, enfatizando assim a importância de se aproveitar 
na escola os momentos direcionados a leitura. 

Vejamos o que as professoras dizem a respeito de seu hábito 
de leitura atual, quando respondem as seguintes perguntas:

Respostas da Professora P1
P. E hoje? Como é a sua história de leitura? Quanto tempo 

dedica a essa prática? 
R. Eu e a leitura somos “um caso de amor”, tenho que ler 

algo todos os dias, sou uma apaixonada por livros, revistas, 
jornais.

P. Você lê com frequência? (todo dia, uma vez por semana, 
duas vezes por semana?)

R. Todos os dias.
P.Você diria que lê mais por obrigação ou por prazer?
R. Por amor.
P. O que lê por prazer?
R. Livros, jornais, revistas, a Bíblia.
P. O que lê por obrigação?
R. As enormes apostilas do curso de pedagogia e da 

especialização.
P. O quê e onde você lê com mais frequência? Por quê?
R. Leio os livros e também as notícias e jornais on-line 

no computador em casa. Fico mais a vontade, tranquila e 
concentrada.

P. Qual a última leitura que realizou? O que lembra dessa 
leitura?

R. Tenho feito uma sequencia de leituras de Augusto Cury, 
onde ele fala das emoções, de sentimentos, de semear ideias e 
sonhos, acredito ser uma boa leitura para uma alfabetizadora.

Respostas da professora P2:
P. E hoje? Como é a sua história de leitura? Quanto tempo 

dedica a essa prática? 
R. Ao ler este questionário para respondê-lo, já faço parte 

de um seleto grupo de brasileiros que leem; sempre estou 
folheando alguma coisa, uma revista, um livro ou um jornal 
para ler o que me interessa, mas não dedico um tempo específi co 
para isso.

P. Você lê com frequência? (todo dia, uma vez por semana, 
duas vezes por semana?)

R. Uma ou duas vezes por semana.
P.Você diria que lê mais por obrigação ou por prazer?
R. Eu não diria por obrigação, as vezes leio por curiosidade, 

alguma manchete ou título que me chama atenção.
P. O que lê por prazer?
R. A Bíblia.
P. O que lê por obrigação?
R. Textos para estudo.
P. O quê e onde você lê com mais frequência? Por quê?
R. Leio sempre revistas, livros, jornais, pois os mesmos me 

trazem informações, entretenimento e conhecimento, só leio 
em ambientes que oferecem tranquilidade e silêncio.

P. Qual a última leitura que realizou? O que lembra dessa 
leitura?

R. Li um texto acompanhado de um vídeo na internet, que 
falava que a Terra é oca.

As respostas mostram o comportamento de professoras 
que leem com frequência, seja por amor, como afi rmou 
a professora P1, ou como fonte de conhecimento, 
entretenimento e na busca de informações como disse a 
professora P2. O tempo destinado a leitura é outra constatação 
de um professor leitor, que lê diariamente (P1) ou duas vezes 
por semana (P2).

Quando perguntadas se leem mais por prazer ou obrigação, 
se diferenciam em suas respostas. A professora P1 diz que lê 
por amor: livros, jornais, revistas, a Bíblia. E a professora P2 
diz que lê mais por curiosidade e não por obrigação, prefere a 
palavra curiosidade, tentando dessa forma negar que lê mais 
por obrigação textos de revistas livros, jornais. A Bíblia se 
destaca como uma leitura prazerosa na resposta das duas 
professoras, por ser aquela leitura que faz viajar por terras 
desconhecidas, que faz sair um pouco da realidade, que nos 
tranquiliza, que nos liberta da obrigação de ler para dar algo 
em troca como acontece com a leitura por obrigação. Sousa 
(2008) justifi ca a escolha unânime de professores ao ler a 
Bíblia dizendo que:
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A leitura da bíblia funcionaria, então, por um lado, 
como o grito do sujeito que busca uma verdade, para 
além do real que ele é obrigado a produzir e a fabricar; 
por outro lado, revela-se o lugar do escape, da fuga à 
“ordem da instrumentalidade escriturística” – que exige 
um saber-fazer – por meio de um retorno a um passado 
que só exigia a decifração ou a recitação de uma voz 
verdadeira. Desejo de que essa verdade do ensinamento 
divino se prolongue sobre o real do sujeito que não 
sabe o que fazer ou não gosta do que faz. Afi nal, não 
podemos esquecer que o breviário que os professores 
recitam também inclui a leitura de material escolar 
(livro didático, gramática, dicionário), a preparação 
de aula e a leitura de textos dos alunos como dever de 
ofício, portanto, obrigação.

A respeito da leitura por obrigação, as respostas foram as 
mesmas ao se referirem aos textos relacionados à sua formação 
profi ssional como uma leitura chata, que não desperta prazer, 
viagem, e sim desconforto por se tratar de textos longos, que 
deverão ser lidos em um tempo mínimo e que como consequência, 
sempre terá algo para fazer após o termino dessa leitura.

Podemos perceber que na apresentação de suas leituras as 
professoras não mencionam a leitura que fazem diariamente de 
trabalhos de alunos, livros didáticos, de preparação de aulas, 
de gramáticas como uma prática de leitura. As leituras mais 
frequentes para elas, seja por prazer ou obrigação, são leituras da 
Bíblia (em ambas as respostas citadas como leitura prazerosa), 
livros, jornais, revistas. Leem com frequência textos que 
despertam a curiosidade e trazem algum nível de informação 
e conhecimento, destacando dessa forma a necessidade de se 
manterem informadas e atualizadas, para Sousa (2008)

Essas são noções (informação, atualização, 
conhecimento) que carregam uma positividade que dá 
conta de uma imagem bem sucedida de professor (ou de 
professor reconhecido socialmente). O professor precisa 
saber (?) e como ele está sempre em desvantagem (não 
tem tempo), a informação rápida, via jornal e revista, 
parece querer dar conta dessa referência ao saber.

Sobre o que leem com mais frequência e o local adequado 
para suas leituras, o que se destaca em suas respostas é a 
leitura informativa (de jornais, revistas, livros), em ambientes 
que oferecem tranquilidade e silêncio, por exemplo, suas 
residências.

 Foram também perguntadas sobre como trabalham a leitura 
em sala de aula. Observemos suas respostas:

Respostas da professora P1:
P. como você trabalha a leitura em sala de aula? Você 

acredita que esse método é efi caz?
R. Primeiro leio para eles, depois fazemos a leitura juntos 

duas ou três vezes e por último peço que de 2 em 2 façam a 
leitura.

P.Você considera que os alunos tem alguma prática leitora? 
Por quê?

R. Eles tem muita preguiça de ler, sempre pego livro e 
mando para casa, apenas os que tem assistência familiar contam 
a estória na manhã seguinte.

P. Você considera que há na escola em que trabalha uma 
política de incentivo à leitura? Por quê? A que você atribui isso?

R. Ainda não por que não dispomos de uma biblioteca, 
nossa escola está sem prédio e funciona em uma residência com 
espaço físico muito resumido.

Respostas da professora P2:
P. como você trabalha a leitura em sala de aula? Você 

acredita que esse método é efi caz?
R. Gosto de levar livros infantis e contar as histórias para 

eles, leio letras de músicas, piadas, poemas etc, trabalho a 
leitura coletiva e individual, acredito que esse método é efi caz.

P.Você considera que os alunos tem alguma prática leitora? 
Por quê?

R. A minoria, pois muitos chegam à escola e dizem: - “Tia, 
vamos ler esse texto hoje, eu li em casa e gostei”; sem falar que 
a fase da descoberta é um ótimo período para estimular o gosto 
pelos livros.

P. Você considera que há na escola em que trabalha uma 
política de incentivo à leitura? Por quê? A que você atribui isso?
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R. Não. Os profi ssionais da escola deveriam sentar e 
discutir sobre o assunto em questão, trabalhamos com mini-
projetos em relação a leitura e escrita, mas não é sufi ciente. Isso 
está atribuído a vários fatores, como pouco acervo de livros, 
ausência da família dentre outros.

Observamos nas falas das professoras uma afi rmação 
bastante frequente no ambiente escolar, o discurso de que se 
trabalha leitura, mas os alunos não são leitores, não gostam de 
ler. P1 e P2 afi rmam que contam histórias infantis, leem letras 
de músicas, piadas, poemas, fazem leituras juntos, individual, 
mandam livros de leitura para casa, e mesmo defendendo 
seus métodos como adequados, consideram que seus alunos 
não são leitores. Atribui tal fato, a falta de assistência da 
família em casa, e também (na fala a professora P1) “por não 
dispor de uma biblioteca e um espaço escolar adequado”. A 
professora P2, diz que o fato dos alunos não serem leitores é de 
responsabilidade dos profi ssionais da escola (e aí ela também 
está incluída), afi rma que na escola não se trabalha com uma 
política de incentivo à leitura, e que os profi ssionais da escola 
deveriam sentar e discutir sobre o assunto, pois os mini-projetos 
trabalhados  relacionados a leitura e escrita não são sufi cientes.

Essa é uma realidade que encontramos nas escolas, 
professores que gostam de ler, que se dizem leitores, ou 
melhor, que são leitores. De acordo com suas respostas, são 
professoras inseridas no mundo da leitura, e apresentam suas 
práticas leitoras, seja por prazer, por obrigação ou para obter 
informações. No entanto, afi rmam que seus alunos não são 
leitores, não se interessam pela leitura. Dessa forma acabam por 
atribuir grande parte dessa responsabilidade a elas mesmas, por 
serem professoras e assumirem lugar de sujeitos responsáveis 
pelo ensino da leitura. De acordo com Neves (1999, p.10): 

O professor é aquele que apresenta o que será lido: 
o livro, o texto, a paisagem, a partitura, o corpo em 
movimento, o mundo. É ele que auxilia a interpretar e 
a estabelecer signifi cados. Cabe a ele criar, promover 
experiências, situações novas e manipulações que 
conduzam à formação de uma geração de leitores 

capazes de dominar as múltiplas formas de linguagem 
e de reconhecer os variados e inovadores recursos 
tecnológicos , disponíveis para a comunicação humana 
presentes no dia-a-dia.

A leitura é essencial em nossas vidas e parte fundamental 
no processo de ensino /aprendizagem no âmbito escolar, no 
entanto a maneira com é trabalhada como é apresentada pode 
contribuir ou difi cultar na formação de leitores. Cabe a escola, 
ensinar a ler e escrever e consequentemente incentivar o gosto 
pela leitura. Cabe ao professor orientar leituras, direcionar as 
mesmas, identifi cando as mais adequadas para cada momento na 
sala de aula, monitorando dessa forma o gosto, o histórico de 
leitura de seus alunos. Silva (2003, p. 57) diz que os “professores 
despreparados para a orientação da leitura e dos leitores em 
processo de formação, é o pior fator a considerar, pois muitas 
vezes o aluno que tem potencial e que deseja aprender a ler se 
vê diante de um profi ssional que é, ele próprio, um não leitor.” 
Sendo assim, dependendo do  incentivo, do direcionamento que 
o professor dá a leitura, os alunos irão adquiri o gosto pela mesma 
e consequentemente irão ler de um tudo, seja textos prazerosos 
ou não. Não podemos esquecer também, que o exemplo de 
um professor leitor é um dos primeiros passos direcionados ao 
incentivo a leitura. Professores que não gostam de ler difi cilmente 
serão capazes de despertar em seus alunos o gosto pela leitura.

Considerações fi nais

Como o objetivo desse trabalho é traçar o perfi l de leitura 
do professor alfabetizador, discutir como é sua relação com 
a leitura, vimos aqui que o professor se vê como leitor. Visto 
que suas respostas mostram suas práticas leitoras, seja por 
prazer, por obrigação, para obter informações ou para melhorar 
sua formação acadêmica, são leitores e praticam a leitura 
cotidianamente, e dessa forma fazem parte de um grupo de 
leitores. Leitores que leem textos Bíblicos, jornais, revistas, 
textos de auto-ajuda como os de Augusto Cury, onde ele fala 
das emoções, de sentimentos, de semear ideias e sonhos, e sem 
deixar de falar, leitores dos textos da Universidade, nas palavras 
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das professoras: “as enormes apostilas do curso de pedagogia 
e da especialização”, e também leitores de textos da internet 
(leituras de fácil e rápido acesso). Revelaram também o tipo de 
leituras que faziam, deixando subtendido que escola e família 
foram parceiros, responsáveis e incentivadores à leitura. Embora 
se perceba a presença de textos informativos e educativos como 
prioritários, elas também mostram a presença do texto literário 
desde quando leem para seu deleite, até quando leem para 
seus alunos, seja história infantil, seja poesias ou história em 
quadrinhos, o fato é que leem e essa leitura de uma forma ou 
de outra está presente no seu cotidiano e no ambiente escolar.

De encontro a esse histórico de leituras, as professoras 
entrevistadas nessa pesquisa se consideram leitoras e afi rmam 
que seu método de ensino é efi caz, acreditam que trabalham de 
forma a incentivar à leitura, proporcionando a seus alunos o 
gosto pelo ato de ler, e ao mesmo tempo afi rmam que seus alunos 
não gostam de ler. Algo está errado, será que a metodologia 
usada realmente desperta o gosto pela leitura? Acreditamos 
que o professor precisa se colocar como sujeito desse processo 
de formação de leitores e perceber sua condição de leitor e de 
formador de leitor, e que através de uma rememoração de sua 
história de leitura possa repensar sua prática de modo a adequá-
la a situações atuais de ensino/aprendizagem com o objetivo de 
desenvolver atividades desafi adoras e signifi cativas na busca 
do incentivo a leitura. E mostrar dessa forma que a leitura não é 
apenas uma prática mecânica, desmotivadora baseada somente 
em atividades de decodifi cação, e sim uma viagem fantástica a 
um mundo fantástico, cheio de emoções, onde tudo é possível.  
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Resumo 

A leitura é forma de lazer, de aquisição de conhecimento, de 
enriquecimento cultural e de interação. Favorece a imaginação, 
criatividade e é ferramenta imprescindível para formação de 
sujeitos críticos e conscientes do seu papel na sociedade. O 
presente artigo parte do pressuposto que as formas tradicionais 
de leitura e escrita não estão tão efi cientes no processo de 
aquisição da leitura e escrita e na consequente aprendizagem das 
crianças. Nesse sentido, acredita-se que a contação de histórias 
em sala de aula pode e deve ser uma importante ferramenta 
que auxilia no processo de aquisição e apropriação da leitura e 
escrita. Nessa perspectiva, objetiva-se com esse artigo refl etir 
acerca da oralidade como estratégia fundamental na formação de 
futuros leitores autônomos. Assim, o ato de contar histórias não 
é apenas remetido à forma lúdica de aprendizagem, mas integra 
a formação humana. Para tanto, discute-se os seguintes tópicos: 
“Linguagem”; “A contação de histórias”; “Leitura e contação 
de histórias”; “Oralidade, escritura e performance”.  Em nossas 
refl exões, nos apoiaremos em teóricos como: ZUMTHOR (1997), 
MARTELOTTA (2009), SOARES (2003, 2004), KLEIMAN 
(2009), GADOTTI (1988), TRAJANO (2007), dentre outros.

Palavras-chave

Contação de histórias; leitura; performance; tradição oral.

Abstract

Reading is a pastime, knowledge acquisition, cultural 
enrichment and interaction. It encourages imagination, 
creativity and is an indispensable tool for the formation 
of critical and aware of their role in society. This article 
assumes that traditional forms of reading and writing are not 
as effi cient in the acquisition of reading and writing and the 
consequent learning of children. In this sense, it is believed 
that the storytelling in the classroom can and should be an 
important tool that assists in the process of acquisition and 
ownership of reading and writing. From this perspective, 
the objective is to refl ect on this Article orality as a key 
strategy in the development of future autonomous readers. 
Thus, the storytelling is not only referred to the playful way 
of learning, but with the human. To this end, it discusses the 
following topics: “Language”, “The storytelling,” “Reading 
and storytelling”, “Orality, writing and performance”. In our 
refl ections, we will support in theoretical as ZUMTHOR 
(1997), MARTELOTTA (2009), SOARES (2003, 2004), 
KLEIMAN (2009), GADOTTI (1988), TRAJANO (2007), 
among others.

Keywords

Storytelling; reading; performance; oral tradition.
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Primeiras palavras

As discussões sobre o processo de aquisição da linguagem 
nas modalidades falada e escrita não foram inauguradas 
recentemente, no entanto, nas últimas décadas, está havendo 
um aumento considerável nas pesquisas que se propõem a 
analisar esse processo, a exemplo de: Martelotta (2009), Soares 
(2003, 2004), Kleiman (2009), dentre outros. Inúmeros são 
os motivos que remetem à essa incessante atenção dada ao 
tema e um deles, é a incessante divulgação dos baixos índices 
alcançados por estudantes brasileiros em testes de profi ciência 
de leitura e escrita. 

Segundo Soares (2004, p.9), esse fracasso se revelava 
anteriormente, apenas na etapa inicial do ensino fundamental, 
em avaliações internas à escola. Hoje, esse fracasso se revela 
em avaliações externas à escola, que vai desde exames 
estaduais (Sistema de Avaliação da Rede Estadual de São Paulo 
– SARESP; Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública 
– SIMAVE), nacionais (Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Básica – SAEB; Exame Nacional do Ensino Médio 
– ENEM; Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 
- ENADE) a internacionais (Programa Internacional de 
Avaliação de Estudantes - PISA). Cada um desses se dirige a 
um grupo diferenciado de estudantes e, portanto, a uma faixa 
etária específi ca que vai das classes iniciais de escolaridade aos 
cursos universitários.

Diante disso, consideramos que desde a educação infantil 
a criança deve ter oportunidade de vivenciar situações de 
aprendizagem da leitura e escrita. É função da escola, estimular 
no aluno o gosto pela leitura e um dos caminhos viáveis é, pois, a 
contação de histórias, de modo a possibilitar que os alunos avancem 
no processo de apropriação da leitura e da escrita alfabética. 

Assim, se faz necessário que o professor alfabetizador 
privilegie os aspectos ligados à oralidade no processo de 
construção da escrita, uma vez que esta última possui certas 
peculiaridades que envolvem o conhecimento linguístico, o uso 
da fala e sua relação com a escrita. 

Tomando como referência as breves discussões levantadas, 
partimos do pressuposto de que o texto oral como objeto de 

ensino, favorece a compreensão do processo de aquisição da 
leitura e da escrita nas séries iniciais.  Nesse caso, acredita-se 
que no processo de alfabetização, as crianças que possuem um 
amplo acesso aos textos orais através da contação de histórias 
em performance mostrarão maiores avanços na aquisição da 
leitura e da escrita.

Linguagem

A comunicação é muito mais do que troca de informações, 
é uma necessidade básica do ser humano, que está ligada à 
sua própria vida (SCHNEID, 2011, p.13). O homem é um ser 
social que se constrói e se constitui através das interações e 
da relação dialógica (MELLO, 2008, p.1).  Um dos elementos 
fundamentais para a vida em sociedade é a linguagem, pois é 
através dela, que o homem expressa suas ideias e interage com 
outros indivíduos, construindo, assim, seus conhecimentos 
acerca do mundo (MARTELLOTA, 2009, p.19).

Silva (2008, p.15) defi ne pois a linguagem como “a 
capacidade de expressar, de simbolizar e comunicar ideias, 
sentimentos, sensações... enfi m, de dizer o mundo. Portanto, 
aquilo que existe de mais humano no homem”.

A construção da linguagem ocorre em um processo de 
aproximação sucessiva com a fala do outro. Muito antes de entrar 
na escola, a criança tem muitas experiências com o universo 
linguístico. Ela escuta histórias, participa de conversas com 
pessoas próximas, escuta músicas, vê TV, entre outras situações 
cotidianas de linguagem; através desses mecanismos, a criança 
vai construindo a estrutura da linguagem oral (BESERRA e 
RODRIGUES, 2010, p.64).

A aprendizagem da linguagem oral e escrita é um dos 
elementos importantes para as crianças, pois auxiliam na 
formação do sujeito, na construção de muitos conhecimentos 
e no desenvolvimento do pensamento, ampliando assim, suas 
possibilidades de inserção e de participação nas diversas práticas 
sociais. A intervenção direta do adulto é necessária e determinante 
para a aprendizagem da criança (BRASIL, 1998, p.117). 

As sociedades do mundo inteiro estão cada vez mais 
centradas na escrita (SILVA, 2005, p.9). É imprescindível 
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compreender como as crianças elaboram suas hipóteses durante 
a aquisição da escrita. Os possíveis erros cometidos pelas 
crianças são, na verdade, tentativas de acertos característicos 
da fase em que a criança se encontra dentro do processo da 
aquisição da escrita, são hipóteses que a criança experimenta ao 
escrever, e são estas hipóteses que darão ao professor o caminho 
para o estabelecimento da escrita na criança (BESERRA e 
RODRIGUES, 2010, p.66).

A entrada da criança (e também do adulto analfabeto) no 
mundo da escrita ocorre simultaneamente por dois processos: 
alfabetização e letramento (SOARES, 2004, p.14).  De acordo 
com Silva (2005, p.9), na atualidade, ser alfabetizado, isto é, 
saber ler e escrever, não atende adequadamente às demandas 
sociais. “é preciso ir além da simples aquisição do código 
escrito, e preciso fazer uso da leitura e da escrita no cotidiano, 
apropriar-se da função social dessas duas práticas: é preciso 
letrar-se”. As duas aprendizagens (alfabetização e letramento) 
se fazem simultaneamente e uma não é pré-requisito para a 
outra (SOARES, 2003, p.1).

Kleiman (2009, p.2) resssalta a importância do 
desenvolvimento de atividades letradas na sociedade atual:

[...] são consideradas atividades letradas aquelas que 
envolvem outros sistemas semióticos, como o gestual-
corporal, ou a oralidade e, assim, são consideradas 
letradas aquelas atividades realizadas pela criança 
não alfabetizada folheando e manuseando um livro 
ou escutando a leitura de um conto infantil; ou pelo 
adulto escutando um programa de rádio ou assistindo 
a uma palestra. Até o próprio estilo de fala de pessoas 
que lêem e escrevem muito e que, por isso, adquirem 
traços e características próprias da tessitura da escrita 
é considerado um estilo letrado de falar, ou uma fala 
letrada (KLEIMAN 2009, p.2).

A contação de histórias 

A oralidade, a leitura e a escrita são atividades integradas e 
complementares, sendo que o primeiro contato da criança com 
o texto se dá através da narração oral, independentemente de 

estar ou não vinculada ao livro. Mas, apesar de muitos contos 
terem chegado até nós pela escrita, sua sobrevivência na história 
deve-se à tradição oral (RADINO, 2001, p.74). 

Durante séculos, a aprendizagem foi realizada através da 
transmissão oral e as histórias narradas foram, por muito tempo, 
a única forma de aquisição e transmissão de conhecimentos 
(formas orais) (ABREU et al., 2000, p.75), valores e regras 
sociais (RADINO, 2001, p.74) possibilitando a preservação 
da nossa cultura. Contar histórias é pois, a mais antiga e, 
paradoxalmente, a mais moderna forma de comunicação 
(PASSOS e GIROTO, 2010, p.1).

Através da mudança dos tempos, mudam-se os costumes. 
Com os avanços tecnológicos da sociedade contemporânea, os 
atuais meios de comunicação e informação como televisão, o 
vídeo game e o computador prendem mais a atenção de grandes 
e pequenos do que o livro   (MAINARDES, s/d, p.4)

Otte e Kovács (2008, p.1) nos alertam para o perigo 
da utilização desses meios de comunicação sobre o 
desenvolvimento do ser humano. Ele denomina esse perigo 
de individualismo ao expor que esses meios de comunicação 
tendem a abolir o diálogo em família. Nas palavras de Otte e 
Kovács (2008, p.1):

Em princípio isto é bom – o horizonte de 
conhecimentos é ampliado e está ao alcance de cada 
vez mais pessoas. No entanto, é preciso ver com 
muita sobriedade, que esses meios de comunicação 
e informação podem gerar graves problemas no 
desenvolvimento integral do ser humano. O perigo 
que nos ronda, chama-se individualismo. Crianças 
e adultos buscam e recebem as informações e os 
divertimentos, que a moderna tecnologia coloca 
ao alcance de todos, sem que para isso precisem 
envolver-se com os outros. A agitada vida profi ssional 
de nossa época faz com que no fi m do dia todos 
estejam tão cansados que somente querem relaxar 
(OTTE e KOVÁCS 2008, p.1). 

Otte e Kovács (2008, p.2) apontam outro grave problema, a 
diminuição da capacidade imaginativa, pois não existe diálogo 
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entre os atuais meios de comunicação e informação e o ouvinte. 
Em suas palavras:

Ao espectador e ouvinte cabe olhar e escutar em 
silêncio – e ai se alguém ousa falar ou fazer uma 
pergunta... [...] a história apresentada na TV ou em 
vídeo vem tão completa que não é necessário criar 
imagens e usar a fantasia para entendê-la. [...] nem 
mesmo é necessário usar a imaginação (OTTE e 
KOVÁCS 2008, p.2).

Na sociedade contemporânea em que muitas coisas 
tomaram novas formas e signifi cados diferentes, o fascínio 
exercido pelas histórias sobre o homem não mudou, pois 
“quando se conta uma história lança-se um fi o invisível que 
vai enredando o narrador ao ouvinte, pelas tênues tramas da 
narração” (MAINARDES, s/d, p.4). Trajano (2007, p.14) 
defende a contação de histórias como uma tradição que apesar 
de atualmente, se revestir de novos elementos pertencentes à 
nossa época, é uma tradição que jamais se perdeu e que ainda 
guarda toda a sua essência:

[...] contar histórias é uma tradição que continua 
viva e apesar de ter ganhado novos elementos 
necessários à nossa época guarda a sua essência 
exatamente como começou, ou seja, transmitindo 
conhecimentos, saberes, lendas, mitos de geração em 
geração. Os pais nunca deixaram de contar histórias 
aos filhos, nem os professores, nem as amas de leite, 
nem os avós, nem os tios e tantos outros. As crianças 
nunca deixarão de querer ouvir histórias. Há sempre 
alguém a contar uma história (TRAJANO 2007, 
p.14).

Ainda de acordo com Trajano (2007, p.20), a essência do 
conto está, pois na oralidade “assim como o homem, o conto 
não perde a sua essência que é a oralidade, nesse processo de 
mudança, ocorre uma nova roupagem ao conto de acordo com 
as necessidades que se justifi cam a região e ao público onde é 
contado”.

Leitura e contação de histórias

A oralidade e a escritura convivem lado a lado no lar, na 
escola e no lazer. Assim, “contação” e leitura complementam-
se para estimular o gosto pelo literário (CALDIN, 2002, p.31).

A leitura é para além da linguagem verbal, é uma atividade 
que antecede à escrita, ocorre de modo exclusivamente 
humano, é fundamental para a fundação e a ampliação daquilo 
que chamamos conhecimento (FERREIRA, 2010, p.22). De 
acordo com Caldin (2002, p.32) “leitura implica incorporar 
o conhecido ao desconhecido; somar a experiência anterior a 
descobertas novas, conduzindo a questionamentos”.  

Ler é um processo contínuo que nunca se completa 
(CALDIN 2002, p.32), é um exercício de compreensão que não 
tem fi m na decodifi cação do que está escrito, mas no todo, e 
à medida que lemos, compreendemos cada vez mais o nosso 
mundo (TEXEIRA, 2010, p.15). 

Sem leitura, não existe mundo humano e é, sem dúvida, a 
estratégia pedagógica mais efi caz e efi ciente para a formação 
de sujeitos críticos (FERREIRA, 2010, p.22), pois exige, dentre 
outros processos, a análise, a comparação e a associação de 
ideias atreladas aos nossos conhecimentos prévios, assim como 
o contato com novas informações que se transformarão em co-
nhecimento na medida em que lemos (TEXEIRA, 2010, p.17). 
Gadotti (1988, p.17) associa o ato de ler ao ato de escrever 
como uma relação imutável, pois segundo ele:

[...] o ato de ler é incompleto sem o ato de escrever. Um 
não pode existir sem o outro. Ler e escrever não apenas 
palavras, mas ler e escrever a vida, a história. Numa 
sociedade de privilegiados, a leitura e a escrita são um 
privilégio. Ensinar o trabalhador apenas a escrever o 
seu nome ou assiná-lo na Carteira Profi ssional, ensiná-
lo a ler alguns letreiros na fábrica como ‘perigo’, 
‘atenção’, ‘cuidado’, para que ele não provoque algum 
acidente e ponha em risco o capital do patrão, não é 
sufi ciente (GADOTTI 1988, p.17).

Desde cedo, a criança deve ser estimulada pelo gosto da 
leitura, pois de acordo com Alves (2011, p.12), é até os sete 
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anos de idade que forma este gosto pela leitura. A leitura em 
sala de aula deve ser disponibilizada de maneira atraente, 
prazerosa e signifi cativa para o leitor ou a leitora, devendo estar 
desvinculada da obrigatoriedade. É função da escola, estimular 
no aluno o gosto pela leitura e um dos caminhos viáveis é, pois a 
contação de histórias (TORRES e TETTAMANZY, 2008, p.3), 
que segundo Zumthor (1997) deve ser através de performance.

As histórias são essenciais para o desenvolvimento da 
criatividade, da socialização, da linguagem, da expressão 
corporal e oral, da capacidade de opinar, argumentar e escolher, 
da coordenação motora, da expressão artística (BARRETO, 
2003, p.21).

TORRES e TETTAMANZY (2008, p.3), argumentam que a 
contação de histórias agrada a todos sem fazer distinção de idade, 
classe social ou circunstância de vida. Não deve ser usada apenas 
com o intuito de divertir e acalmar os educandos, podendo ser 
uma poderosa ferramenta a ser utilizada pelos professores no 
processo de aquisição e apropriação da leitura e escrita. 

[...] quando bem contada, pode atingir outros objetivos, 
tais como: educar, instruir, conhecer melhor os interesses 
pessoais, desenvolver o raciocínio, ser ponto de partida 
para trabalhar algum conteúdo programático, assim 
podendo aumentar o interesse pela aula ou permitir 
a auto-identifi cação, favorecendo a compreensão de 
situações desagradáveis e ajudando a resolver confl itos 
(TORRES e TETTAMANZY, 2008, p.3).   

Muitos educadores ainda não descobriram o quanto as 
histórias podem ajudá-los e não veem as várias possibilidades 
de uma boa história (TORRES e TETTAMANZY, 2008, p.3). 
A prática da contação de histórias deve obedecer a critérios de 
escolha que variam de ocasião, fatores físicos, psicológicos à 
faixa etária. Saber escolher uma história é o primeiro passo 
para o sucesso (BARRETO, 2003, p.21). É necessário e 
imprescindível pois, ampliar o espaço da contação de história 
nas escolas, no trabalho efetivo dos professores, pois ela ajuda 
muito no aprendizado da criança, que precisa de imaginação 
para constituir-se com liberdade (ALVES, 2011, p.12).

Oralidade, escritura e performance

De acordo com Mello (2008, p.11) a oralidade e a escrita 
têm a mesma importância como duas modalidades de usos 
da língua, mas o estudo da oralidade dentro das atividades 
escolares se reveste de grande importância porque valoriza a 
textualização do aluno no seu cotidiano. Schneid (2011, p.13) 
evidencia a importância da oralidade para os seres humanos 
afi rmando que:

[...] as comunicações não-orais abrem muitos caminhos 
e são muito ricas e signifi cativas, como a gestual. 
Contudo, a comunicação que privilegia o som articulado 
tem importância especial. Onde quer que existam seres 
humanos, há linguagem e a oralidade resiste e vive 
(SCHNEID 2011, p.13).

Caldin (2002, p.26), argumenta que é fundamental e 
necessário estabelecer as diferenças existentes entre as duas 
espécies de texto literário: o oral e o escrito. Ele ressalta que “a 
literatura oral implica na dualidade de sujeitos – de um lado, o 
autor/contador e de outro, o leitor/ouvinte. A literatura escrita 
inscreve três elementos: a escritura, o texto e a leitura”.  Teixeira 
(2010, p.9) ressalta ainda que, enquanto a escrita distancia os 
interlocutores, a oralidade se caracteriza por ser uma produção 
coletiva, na qual os interlocutores estão presentes.

De acordo com Caldin (2002, p.28), entre a escritura e a 
leitura há o distanciamento e a liberdade do leitor ao fazer uso 
da interpretação para completar o texto. Tanto o texto escrito 
quanto à performance são individualizados, a diferença é que, 
o primeiro concede estilo ao autor permitindo a liberdade de 
interpretação, enquanto o segundo não permite o distanciamento 
do texto escrito e o intérprete pode manipular a recepção. Este 
mesmo autor ainda acrescenta que, o discurso oral, se distancia 
em menor grau, pois condiciona o ouvinte ao entendimento do 
narrado através da entonação da voz, dos gestos e da forma de 
conduzir a narrativa. 

Paul Zumthor em sua obra “Introdução à Poesia Oral” 
(1997) trata a oralidade como “como toda comunicação 
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poética em que, pelo menos, transmissão e recepção passam 
pela voz e pelo ouvido (ZUMTHOR, 1997, p.34). Ele 
ressalta que: “A linguagem é impensável sem a voz [...] A voz 
ultrapassa a palavra, ela não traz a linguagem, a linguagem 
nela transita [...] As emoções mais intensas suscintam o som 
da voz [...] a voz é a palavra sem palavras” (ZUMTHOR, 
1997, p.13,14).

De acordo com Zumthor (1997, p.203), oralidade não 
se reduz à ação da voz e implica em tudo o que, em nós, se 
endereça ao outro: seja gesto mudo, um olhar. Os movimentos 
do corpo são assim integrados a uma poética. 

Na perspectiva de Zumthor, a contação de histórias deve se 
utilizar não só de palavras, mas de todo um cenário que envolve 
o intérprete que atua através da voz e do corpo para transmitir 
sua mensagem poética ao ouvinte. Essa mensagem é assim 
chamada de poesia oral, que se torna teatro e está presente em 
cada performance. 

A mensagem poética que é simultaneamente transmitida 
e percebida é denominada por Zumthor de performance. 
A performance está vinculada à completa interação entre 
intérprete, texto (poesia)  e ouvinte. A relação entre ambos 
(intérprete e ouvinte) é imutável, pois só há intérprete se houver 
um ouvinte e vice-versa. (ZUMTHOR, 1997, p.33). A poesia 
é então o que é recebido pelo ouvinte, mas sua recepção é um 
ato único, fugaz, irreversível e individual, porque difi cilmente 
a mesma performance é vivida de maneira idêntica, por dois 
ouvintes (ZUMTHOR, 1997, p.241).

Zumthor (1997, p.222, 223) defende que o papel do 
intérprete é mais importante do que o do compositor, pois 
é a sua performance e o seu desempenho que propiciarão 
reações auditivas, corporais, emocionais do auditório, ou 
seja, do ouvinte. Desse modo a performance nunca será 
anônima, ao contrario da poesia oral que segundo ele, é 
anônima

Os gestos e voz do intérprete estimulam no ouvinte não 
só a recepção da poesia, mas, uma recriação desse universo 
signifi cante que lhe é transmitido, o que lhe confere não apenas 
o papel de receptor, mas também o de coautor (ZUMTHOR, 
1997, p.241).

Considerações fi nais

Demasiadamente fala-se em práticas sociais de leitura 
e escrita, contudo, observamos, que por vezes a riqueza de 
textos existentes na própria comunidade e no cotidiano do 
aluno, expressados, por exemplo, através das brincadeiras, 
receitas, contação de histórias, etc é esquecido pela maioria dos 
professores. Os textos da oralidade valorizam a textualização 
do aluno no seu cotidiano e garantem que a cada vivência de 
expressão cultural, se criem e recriem novos espaços através 
das performances.

A escola deve propor na leitura o passaporte para a 
descoberta dos inúmeros mundos habitantes em nós mesmos. 
A contação de histórias é um instrumento de ensino que pode 
desencadear no aluno o gosto pela leitura e contribuir para sua 
formação cognitiva, afetiva, social e cultural, fazendo com 
que se torne um sujeito crítico e atuante na sociedade, com 
capacidade de transformá-la em um lugar melhor de viver.

A contação de histórias em sala de aula através de 
performance é importante porque favorece não só a recepção 
da mensagem poética enviada pelo intérprete (educador) como 
estimula o imaginário do ouvinte (educando), fazendo com que 
ele estabeleça relações entre seu conhecimento já internalizado 
e  o universo signifi cante que ora lhe é transmitido se tornando 
assim um construtor de seus próprios conhecimentos.

Referências

ABREU, Ana Rosa; ARATANGY,Claudia Rosenberg;  
MINGUES, Eliane; DIAS, Marília Costa; DURANTE, Marta; 
WEISZ,Telma.  Alfabetização: livro do professor. Brasília: 
FUNDESCOLA/SEF-MEC, 176 p. 2000.

ALVES Cláudia C. Gorte.  A Contação de Histórias na Educação 
Infantil como Processo de Formação de Leitores.  Revista F@
pciência. Apucarana – PR. v.8, n.2, p.11 – 15. 2011.

BARRETO, Cíntia Costa. A ARTE DE CONTAR 
HISTÓRIAS: uma refl exão sobre a experiência com 



GÊNEROS ORAIS E O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DA LEITURA E ESCRITA

971LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

crianças na faixa etária de 4 a 5 anos. 2003. 22 f. Monografi a 
(Licenciatura Plena em Pedagogia) Faculdade de Educação, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 
2003.

BESERRA, Carla Rhaissa Gonçalves; RODRIGUES, Josiane 
Paula. Gêneros orais na sala de alfabetização: Parlendas. 
Educação & Docência, Ano 1, n. 1, p. 63-73, jan/jun. 2010. 

BRASIL/MEC/SEF. Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil. vol. 3. Brasília, 1998.

CALDIN, Clarice Fortkamp. A Oralidade e a Escritura na 
Literatura Infantil: referencial teórico para a Hora do Conto. 
Revista Eletrônica de Biblioteconomia, Florianópolis, n.13, 
p.25-38, 2002.

FERREIRA, Hugo Monteiro., A prática do/a professor/a e a 
leitura: a refl exão na sala de aula. Revista Encontros de Vista, 
Recife, PE, p. 21-35, jan/jun, 2010 Disponível em:  http://www.
encontrosdevista.com.br/Artigos/Hugo_Ferreira_Aleitura_
em_sala_de_aula_e_a_pratica_pedagogica.pdf. Acesso em: 
24/09/2011.

GADOTTI, Moacir. O que é ler? Leitura: teoria e prática. 
Porto Alegre: Mercado Aberto, 1982.

KLEIMAN, Angela. Projetos de letramento na educação infantil. 
Revista Caminhos em Linguística Aplicada, UNITAU. v. 1, 
n. 1, p. 1-10. 2009. Disponível em: www.unitau.br/caminhosla. 
Acesso em: 27/09/2011.

MAINARDES, Rita de Cássia Milléo.  Arte de Contar 
Histórias: Uma Estratrégia para a Formação de Leitores. 
Disponível em: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/
pde/arquivos/338-4.pdf. Acesso em: 02/02/12.

MARTELOTTA, Mário Eduardo (Org). Manual de linguística. 
1ª ed. São Paulo: Contexto, 2009.

MELLO, Jeanne de Albuquerque de. Interferências da oralidade 
na produção escrita. Revista Encontros de Vista, Recife, PE, 
Ed. jan/jun, 2008 Disponível em: http://www.encontrosdevista.
com.br/Artigos/INTERFERENCIAS_DA_ORALIDADE_
NA_PRODUCAO_ESCRITA.pdf. Acesso em: 24/09/2011.

OTTE, Monica Weingärtner; KOVÁCS, Anamaria.   A 
Magia de Contar Histórias. 2008. Disponível em: http://
www.posuniasselvi.com.br/artigos/rev02-02.pdf. Acesso em: 
02/02/12.

PASSOS, Thais Barbosa. GIROTTO, Cyntia Graziella 
Guizelim Simões. Leitura e Contação de Histórias para Jovens 
e Adultos Privados de Liberdade: Um Relato de Experiência. 
In: Seminário de Direitos Humanos no Século XXI, 6; Encontro 
de Direitos Humanos da UNESP, 4. 2010, Marília. Anais... 
Marília: FFC/UNESP, 2010. 

RADINO, Glória. Oralidade, um estado de escritura. Revista 
Psicologia em Estudo. Maringá, v. 6, n. 2, p. 73-79, jul./dez. 
2001.

SCHNEID, Jucelma Terezinha Neves. A arte de contar 
histórias e a formação de novos leitores em múltiplos 
suportes. 2011. 96 f. Dissertação (Mestrado em Letras) – 
Universidade de Passo Fundo - UPF, Passo Fundo. 2011.

SILVA, Ceris Ribas da.  Os fundamentos da prática de ensino 
da alfabetizacão e do letramento para as criancas de seis anos. 
IN: Alfabetização e Letramento na infância. Salto para o 
Futuro: Ministério da Educação. Brasília, DF, Boletim 09, p. 
07-12, Jun. 2005.

SILVA, René Marc da Costa. (Org).  Cultura Popular e 
Educação. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de 
Educação a Distância, 2008. 246 p. - (Salto para o futuro).

SOARES, Magda. A reinvenção da ALFABETIZAÇÃO. Revista 
Presença Pedagógica. v. 9. n. 52, p.15-21, jul/ago. 2003.



GÊNEROS ORAIS E O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DA LEITURA E ESCRITA

972LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

SOARES, Magda. Letramento e alfabetização: as muitas 
facetas. Revista Brasileira de Educação. n. 25. p. 5-17. jan/
fev/mar/abr 2004. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/
rbedu/n25/n25a01.pdf. Acesso em: 28/09/2011.

TEXEIRA, Tanija Mara de Souza Maria. Textos Literáros na 
Formação do Leitor. In: Literatura e Neoleitor.  Salto para 
o Futuro: Ministério da Educação. Brasília, DF, Boletim 08, 
p. 14-19, Jul. 2010. Disponível em: http://tvbrasil.org.br/fotos/
salto/series/10273208-LiteraturaNeoleitor.pdf. Acesso em: 
24/09/11. 

TORRES, Shirlei Milene; TETTAMANZY, Ana Lúcia 
Liberato, Contação de histórias: resgate da memória e estimulo 
à imaginação. Revista eletrônica de crítica e teoria de 
literaturas. Porto Alegre, v. 04, n. 01, 08 p., jan/jun. 2008. 
Disponível em: http://seer.ufrgs.br/NauLiteraria/article/
view/5844/3448. Acesso: 25/09/2011.

TRAJANO, Rosângela. Efeitos educacionais e terapêuticos 
da contação de histórias. 2007. Disponível em: http://www.
youblisher.com/fi les/publications/29/171108/pdf.pdf. Acesso 
em: 26/09/2011.

ZUMTHOR, Paul. Introdução a Poesia Oral. São Paulo: 
Hucitec, 1997 (tradução de Jerusa Pires Ferreira).



O ENSINO DE ARITMÉTICA E SUA UTILIDADE PRÁTICA, EIS A LUZ PEDAGÓGICA! GRITA 
O JORNAL A INSTRUÇÃO PÚBLICA NA PROVÍNCIA DO RIO DE JANEIRO

Kátia Sebastiana Carvalho dos Santos Farias1

1 - Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da FE-UNICAMP, integrante do grupo de pesquisa PHALA – (Educação, Linguagem e Práticas 
Culturais) e do Grupo HIFEM (História, Filosofi a e Educação Matemática), professora do Departamento de Ciências da Educação da Universidade Federal 
de Rondônia.

Resumo

Neste estudo, buscamos entender os discursos que tratam 
do ensino de aritmética no Jornal Pedagógico A Instrução 
Pública na província do Rio de Janeiro na segunda metade 
do século XIX. Trata-se de um recorte de minha pesquisa de 
doutorado que toma como objeto de investigação práticas 
mobilizadoras de cultura matemática, que teriam sido 
realizadas na Escola Normal de Niterói, no período de (1868 
a 1888), com o propósito de formar professores para atuarem 
nas chamadas escolas de primeiras letras. O corpus básico 
da pesquisa toma como referência, dentre outros materiais: 
o jornal A instrução pública, com dois artigos de professores 
primários; um artigo do Diretor do Jornal e Diretor da Escola 
Normal de Niterói; e parte do curso de Th Braun. Todos esses 
textos estão disponibilizados no arquivo na Biblioteca Nacional 
do Rio de Janeiro. Os resultados do trabalho apontam para 
práticas escolares fundamentadas em uma tradição, bem como 
para ideias inovadoras. As divergências que se estabeleceram 
nesse contexto geraram muitas discussões e debates entre 
professores, diretores da instrução pública e diretor da Escola 
Normal de Niterói em busca de novos métodos para o ensino 
primário e, particularmente, para o ensino de Aritmética.

Palavras-chave

Jornal A Instrução Pública; método intuitivo; ensino de 
aritmética.

Abstract

On this study, we seek to understand the speeches dealing 
with arithmetic teaching i n the newspaper “A Instrução 
Pública” in the province of Rio de Janeiro on the second half of 
the XIX century. It’s an outline of my doctoral research which 
takes as its investigation object the mobilizing practices of 
mathematical culture, which would have been performed at 
Niterói Normal School, in the period 1868 to 1888, with the 
purpose of forming teachers to work in so-called fi rst letters 
school. The research basic corpus takes as reference, between 
other materials; an article by the Director of the Niterói Journal 
and Director of Niterói Normal School; and part of the Th 
Braun course. All these texts are available in the archives of 
National Library of Rio de Janeiro. The work results point to 
school practices based on a tradition, well as innovative ideas. 
The divergences that were established in this context led to 
many discussions and debates among teachers, “A Instrução 
Pública” Director and Normal School Director of Niteroi in 
search of new methods for primary education and particularly 
for Aritmethic teaching.          

Keywords

“A Instrução Pública” newspaper; intuitive method; 
arithmetic teaching.
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1. Primeiras palavras

O interesse por artigos publicados no jornal A Instrução 
Pública na província do Rio de Janeiro está fundamentado 
no objetivo de analisar as práticas mobilizadoras de cultura 
matemática, que teriam sido realizadas na Escola Normal 
de Niterói, no período de 1868 a 1888, com o propósito de 
formar professores para atuarem nas chamadas “escolas de 
primeiras letras”, objeto de minha pesquisa de doutorado2, 
que visa contribuir para o estudo das instituições de formação 
de professores que se constituíram em nosso país, na fase 
imperial, bem como para o esclarecimento da questão 
relativa ao porquê e ao como a matemática teria participado 
dessa formação. Mais particularmente, tal pesquisa procura 
esclarecer as transformações pelas quais teriam passado as 
práticas formadoras envolvendo cultura matemática durante a 
gestão inovadora da Escola Normal de Niterói por parte de José 
Carlos Alambary Luz3.

Com esse propósito entendemos que, no Brasil, os primeiros 
anos da década de 1870 foram marcados pelos efeitos de muitos 
problemas, dentre os quais salientamos: a ocorrência de uma 
série de revoltas internas; o descontentamento do exército em 
relação ao governo central e à escravidão; gestão da guerra. 
Havia debate em torno da transição da mão-de-obra. O fi m 
da escravidão era inevitável (GOUVÊA, 2008). Esse cenário 
exigia reformas administrativas e políticas que, sem dúvida, 
envolviam a educação, campo de intensos debates, na época.

A questão do preparo de professores emerge de forma 
explícita após a independência, quando se trata da organização 
da instrução pública. Após a promulgação do Ato Adicional de 
1834, que colocou a instrução primária sob a responsabilidade 
das províncias, estas tenderam a constituir, para a formação 
de professores, um tipo de campo institucional de atividade 
humana semelhante àqueles que vinham sendo constituídos 

em países europeus: as Escolas Normais. A primeira Escola 
Normal brasileira foi instalada em 1835, em Niterói, após a 
Constituição do Império ter colocado o ensino elementar sob 
a responsabilidade das províncias, as quais, consequentemente, 
também deviam cuidar do preparo de seus professores.  

A questão da organização da Instrução Pública fi ca 
evidenciada no Relatório do Presidente da província do Rio de 
Janeiro, desembargador Manoel José de Freitas Travassos:

A educação e a instrução do povo é a questão da atualidade, 
que prende a atenção geral. Existe um movimento no 
país no sentido de alargar-se o ensino e propagar-se a 
instrução pública, esse movimento contou com o apoio 
dos legisladores da província decretando a liberdade do 
ensino, criando escolas nos povoados mais humildes, 
no entanto, nem todas as providências decretadas por lei 
foram executadas (RELATÓRIO, 1873).

A proximidade da província do Rio de Janeiro com a Corte 
da monarquia constitucional colocou essa rica e próspera 
província em uma posição privilegiada em relação à política 
brasileira como um todo, na segunda metade do século XIX.  
Esse momento testemunhou o surgimento e o apogeu da 
província fl uminense em termos de sua preeminência política 
e econômica no Brasil.

Segundo Lemos (2011), a década de 1870 inaugurou um 
tempo de reformas na Corte brasileira, suscitadas por vários 
motivos, dentre eles, o fi m da guerra do Paraguai. Novas 
ideias sugiram e, com elas, também novos jornais de cunho 
pedagógico, o que permitiu ampliação e circulação dos debates. 
Nesse contexto, novos projetos disputavam espaços e traziam 
diferentes concepções concernentes ao processo de constituição 
do Estado e da nacionalidade.  

Pesquisas históricas que tratam da educação escolar no 
período imperial, na Província do Rio de Janeiro - tais como 

2 - Doutorado em Educação na Faculdade de Educação da UNICAMP, orientador - Prof. Dr. Antonio Miguel (pesquisa em andamento). 
3 - José Carlos de Alambary Luz (1823-1915) nasceu em São Paulo, formou-se pela Academia de Direito daquela província, em 1853. Foi nomeado Secretário 
da província do Rio de Janeiro e Inspetor escolar na Corte. Na Ilha de Paquetá, fundou a “Sociedade Promotora da Instrução Pública”. Dedicou-se também ao 
jornalismo na Corte. Em 1872, fundou e dirigiu o jornal pedagógico semanal “A Instrução Pública”. (VILLELA, 2002).
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as de Villela (2002), Schueler (2005), Borges & Lemos (2009) 
e Bastos (2009) - utilizam jornais pedagógicos do século XIX 
como fontes de análise e apontam que, na década de 1870, com 
o avanço dos debates e a agitação social, houve um aumento de 
jornais pedagógicos e outros materiais impressos que discutiam 
assuntos pertinentes à educação primária.

Buscamos, neste estudo, entender como os discursos 
publicados no Jornal “A Instrução Pública” se mostraram 
constituintes do processo de transformação das práticas 
mobilizadoras de cultura matemática na escola primária da 
província do Rio de Janeiro. O corpus básico da pesquisa 
toma como referência: o jornal A Instrução Pública, com um 
artigo de José Carlos de Alambary Luz, diretor desse jornal 
e da Escola Normal de Niterói; dois artigos de professores 
primários públicos (Antonio Estevão da Costa e Cunha e M. 
Ribeiro de Almeida) e parte do curso de Th Braun, Cours 
théorique et pratique de pédagogie et de méthodologie, 
disponibilizados no Arquivo da Fundação Biblioteca 
Nacional.

1.1. Um olhar sobre o Jornal A Instrução Pública: um 
diálogo articulado de discursos de um lugar e de um tempo

Ao percorrermos o caminho da pesquisa de doutorado, 
realizamos um levantamento das teses e dissertações que 
abordam a temática Escola Normal da Província do Rio de 
Janeiro e localizamos a tese de doutoramento da professora 
Heloísa de Oliveira Santos Villela, intitulada Da Palmatória 
à Lanterna Mágica: A Escola Normal da Província do Rio de 
Janeiro entre o artesanato e a formação profi ssional (1868-
1876).  Com base na leitura desse trabalho e orientada por 
questões norteadoras iniciais da investigação - qual a relação 
entre o discurso pedagógico de Alambary Luz, presente 
no programa de 1869, para a 2ª cadeira (Matemática) para 
a Escola Normal e as práticas mobilizadoras de cultura 
matemática realizadas nessa escola?; que relações poderiam ser 
estabelecidas entre tais práticas e aquelas presentes nos livros 
didáticos de Matemática adotados na Escola Normal no período 
considerado?; como poderiam ser caracterizadas e descritas as 

práticas formativas realizadas nos domínios das disciplinas de 
Aritmética, Geometria, Álgebra e Desenho? - realizamos uma 
pesquisa na Fundação Biblioteca Nacional e tivemos acesso ao 
Jornal A Instrução Pública em microfi lme.

Os artigos do jornal foram trabalhados de forma articulada, 
buscando entender a visão dos professores daquele tempo ou 
mesmo entender as ideias contidas nos artigos. Porém, para 
esse entendimento, procuramos evitar praticar anacronismos 
imperdoáveis, uma vez que, embora nos artigos daqueles 
jornais, possamos identifi car e destacar o que hoje entendemos 
por práticas culturais situadas, tal identifi cação está baseada no 
pressuposto de que uma prática cultural situada, do modo como 
a concebemos em nossa pesquisa em andamento, constitui 
um jogo simbólico-discursivo que mobiliza simultaneamente 
ações, saberes, poderes, valores, propósitos, regras, desejos 
e memórias. E é por estarmos concebendo “memória” - não 
como uma capacidade biológica individual ou da espécie 
humana, ou então, como um repositório mental individual 
composto de conteúdos, fatos ou eventos fi xos e objetivos -, 
mas como rastros ou vestígios de acontecimentos passados 
que, por serem mobilizados por práticas culturais situadas de 
quaisquer épocas e contextos, podem também ser detectados no 
presente, mediante recursos inferenciais de natureza simbólico-
discursiva, que se torna legítima a nossa intenção metodológica 
de rastrear as memórias situadas com base exclusiva na 
investigação de práticas culturais situadas (MIGUEL, 2010).

Este nosso modo de praticar pesquisa histórica com base na 
postulação de que memórias situadas podem ser rastreadas com 
base na investigação de jogos simbólico-discursivos↔jogos de 
práticas culturais situadas (MIGUEL, VILELA, MOURA, 2010) 
- sem postular continuidade ou descontinuidade, racionalidade 
ou irracionalidade, comensurabilidade ou incomensurabilidade, 
organicidade ou dispersão de acontecimentos no tempo - pode 
ser parcialmente ilustrado por Hobsbawm (2011):

Iniciamos dos pressupostos de nossa própria época, 
lugar e situação, até mesmo da tendência a reler o 
passado nos nossos termos, a ver o que ele nos preparou 
para discernir e apenas o que nossa perspectiva nos 
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permite reconhecer. É certo que vamos lançar mão das 
ferramentas e materiais de nosso ofício, trabalhando em 
arquivos e outras fontes primárias, lendo uma enorme 
quantidade de literatura secundária, abrindo nosso 
caminho através dos debates e desavenças acumuladas 
de gerações de nossos predecessores, dos modos e 
fases mutáveis de interpretação e interesse, sempre 
curiosos, sempre (esperamos) fazendo perguntas. [...] a 
história não é como uma linha de ônibus em que todos 
– passageiros, motorista e cobrador – são substituídos 
quando chega ao ponto fi nal. (HOBSBAWM, 2011, p. 
3, grifos nossos). 

Deste modo, os estudos históricos procuram entender 
a forma como o pensamento e as ações se desenvolvem sob 
as circunstâncias de diferentes contextos sociais de atividade 
humana do passado. Investigar as transformações, no tempo e 
no espaço, de rastros de reminiscências que as práticas culturais 
mobilizam pode fazer emergir insights sobre como as situações 
que experimentamos como “realidades” contemporâneas 
situadas têm sido negociadas, re-signifi cadas e re-orientadas. 

2. Entre inovação e tradição na instrução pública: visão de 
José Carlos de Alambary Luz 

Para José Carlos de Alambary Luz, o papel da educação era 
transformar o homem comum em regenerador da sociedade. 
Sua visão de educação constituiu-se nas leituras e diálogos com 
educadores franceses, com os quais compartilhava que apenas pela 
instrução o país alcançaria o progresso material e que este caminho 
teria que passar, obrigatoriamente, pelos métodos “modernos”. 
Essa visão foi ratifi cada por meio do relatório apresentado à 
Assembleia Legislativa Provincial do Rio de Janeiro, na primeira 
sessão da décima nona legislatura, no dia 29 de setembro de 1872, 
pelo presidente Conselheiro Josino do Nascimento Silva:

Em Pedagogia apenas a parte que diz respeito à 
metodologia é prática; tudo mais é puramente teórico 
e os alunos decoram. Esse é um ponto em que o diretor 
Alambary Luz lutava com difi culdades e insistia 

muito sobre as lições que versão sobre questões mais 
importantes para os futuros professores, isto é, aqueles 
cujo conhecimento apresenta mais utilidade prática. 
(RELATÓRIO, 1872, grifos nossos). 

Os fi ns da escola pública, para Alambary, era fortifi car 
os laços da família, vivifi car o patriotismo enraizado pela 
indiferença política e renovar os costumes pervertidos pela 
impiedade ou viciados pela superstição. Esses fi ns seriam 
alcançados por meio da escola e de seus mestres. Esses mestres 
deveriam ser formados por uma educação literária e moral 
visando transformar o homem comum em regenerador da 
sociedade. Nessa visão, a Escola Normal, único e especialíssimo 
estabelecimento de instrução secundária que mantinha e 
oferecia aos seus habitantes a rica e próspera Província do Rio 
de Janeiro, foi instituída para dar essa educação e instrução 
literária.

Em abril de 1872, José Carlos de Alambary Luz lançava na 
Corte um jornal pedagógico intitulado A Instrução Pública. Este 
jornal de cunho pedagógico pode ter sido o primeiro no gênero 
a ser lançado no Brasil. Sua publicação era semanal e contava 
com vários colaboradores. Explicitou a sua fi nalidade com seu 
trabalho no jornal logo no primeiro número editado. “Nossa maior 
atenção, entretanto se volverá para a instrução primária, a mais 
negligenciada de todas, e a base indispensável, não diremos dos 
estudos clássicos, mas da grandeza futura desta terra de Santa 
Cruz.” (A INSTRUÇÃO PÚBLICA, Ano I, n.1, editorial). 

O Jornal A Instrução Pública era composto de seções 
variadas que informavam, entre outros assuntos, sobre atos legais 
e legislação do ensino, apresentavam questões metodológicas 
dos programas de ensino de matemáticas. Vilela (2002) confi rma 
que os artigos publicados nesse jornal discutiam modelos 
educacionais brasileiros e de outros países. Visava subsidiar a 
prática dos professores com relação à formação metodológica 
e as metodologias específi cas. O período que Alambary esteve 
à frente do jornal mostra uma concentração em matemática, 
principalmente em aritmética e sistema métrico.

Em janeiro de 1873, Alambary Luz escreve o artigo denominado 
A Instrução primária, nesse espaço argumenta que a instrução é 
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um meio de governo, esse entendimento vem desde a mais remota 
antiguidade, reconheceu-se que se apoderando desse meio, o 
poder público facilmente imprimiria ideias falsas ou verdadeiras, 
saudáveis ou perniciosas, conforme fossem as tendências dos que 
especulavam com a prosperidade e a sorte das nações. 

Entendia que, naquele momento, o terreno estava preparado 
para todos os cometimentos audaciosos, e que não tinham pontos 
de resistência para oposição a qualquer invasão, provenha ela 
da intolerância religiosa ou das inversões sociais. Criticando a 
instrução elementar, indagava:

Como se mostra o menino desde a primeira idade? 
Ativo e curioso, mas em nossas escolas convertemo-lo 
em estátua e sem o mínimo escrúpulo emparedamos a 
criança no alfabeto. Depois de bem materializado na 
leitura de livros sem o menor atrativo, nos exercícios 
de uma aritmética sem aplicação, na escrita do que não 
sabe utilizar [...]. (A INSTRUÇÃO PÚBLICA, Anno 
II. N.3. 1873, p. 17, grifos nossos). 

 Destacamos este segmento discursivo de 
Alambary porque, nele, é possível detectarmos rastros 
de perspectivas pedagógicas ativistas e pragmáticas, 
não apenas relativas aos modos de mobilização escolar 
da aritmética, como também, às práticas da leitura e da 
escrita na escola.  

3. Gritos sobre o ensino primário e a inefi cácia do método 
lição de coisas: a voz do professor Antonio Estevão da 
Costa e Cunha4 

No artigo denominado O Ensino Primário e seus Methodos, 
publicado no Jornal A Instrução Pública, o prof. Antonio 
Estevão da Costa e Cunha protesta contra a insufi ciência do 
ensino e a inefi cácia dos métodos ou a inconveniência da rotina. 
Dizendo-se leitor dos artigos publicados no hebdomadário A 

Instrução Pública pelo Sr. diretor da Escola Normal da província 
do  Rio de Janeiro, pede espaço nesse jornal para posicionar-se, 
lançar seu grito, afi rmando que são diversos os tópicos daqueles 
discursos sobre os quais desejaria escrever, mas o pouco tempo 
apenas permite tratar de dois pontos, exatamente aqueles que 
Alambary Luz mais enfoca: “a insufi ciência do ensino ministrado 
nas escolas; e a inefi cácia dos métodos adotados no ensino 
elementar.” (A INSTRUÇÃO PÚBLICA, N. 7, 1872,p.49).  

Ao falar acerca da inefi cácia dos métodos e, principalmente, 
sobre “lições sobre as cousas”, entendia que, “se pedagogia 
e metodologia eram, em geral, ciências novas entre eles, 
não o eram em outros países cultos onde tinha feito grandes 
progressos e produzido muito boas obras, que poderiam 
ser lidas e estudadas pelos professores”. (A INSTRUÇÃO 
PÚBLICA, N. 7, 1872, p. 49). 

O professor Estevão não se posicionava contrariamente 
aos métodos de intuição. Entretanto, dizia que o método de 
ensino intuitivo - embora constituísse um modo de ensinar que 
proporciona às crianças ideias sãs da moral, da ordem, do útil, 
do belo e noções exatas sobre os objetos e assuntos que nos 
cercam no mundo físico e moral - não encontrava espaço no 
país, cuja instrução circula ainda de forma lenta. Argumentava 
e demonstrava conhecimento além de suas fronteiras imperiais 
acerca do método intuitivo. No seu entendimento:

 
Não é outra coisa o que, sob o título de lições sobre 
as cousas (lesson on objects or oral instruction), tem 
produzido tão bons resultados nos Estados Unidos, 
em cujo relatório da instrução (Hippeau) publicado 
por ordem do governo imperial, tivemos o prazer de 
ver confi rmadas ainda uma vez as ideias adquiridas 
em nossa pratica: - para as crianças só objetos 
perceptíveis, materiais, palpáveis; histórias que 
ouvem com avidez e uma só vez ouvidas vão contá-
las adiante com admirável exatidão, quadros que 
representam as doutrinas que estudam, quando isso for 

4 - Antonio Estevão da Costa e Cunha foi professor da 3º escola pública de Santa Anna da corte do Rio de Janeiro. Teve experiência com o sistema de formação 
pela prática, no interior das escolas primárias, tendo servido de adjunto das escolas públicas entre os anos de 1860 e 1870. Dando continuidade a seus estudos, 
tornou-se farmacêutico, professor primário e secundário, autor de obras didáticas e colaborador no Jornal A Instrução Pública no período de 1872-1874. 
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possível, expondo-as constantemente a seus olhos. (A 
INSTRUÇÃO PÚBLICA, n. 7, 1872, p. 50).

Entendia o método intuitivo como sendo de prática e 
mais prática, com muitos exemplos e poucas regras, muitas 
aplicações e poucas teorias e abstrações. Na sequência de seu 
artigo, como forma de grito para quem pudesse e quisesse 
escutar, o professor Estevão aponta a diferença entre a realidade 
do Brasil (Província do Rio de Janeiro) e as da Inglaterra e 
União Americana, países em que a biblioteca está sempre junto 
à escola, quando não está dentro dela, ao passo que, no Brasil, 
o professor e, portanto, a escola, não dispõe nem mesmo de um 
dicionário da própria língua. 

O professor Estevão criticou as leis e regulamentos, 
entendendo que os professores, ou pelo menos alguns deles, 
faziam o que deviam e mais do que podiam; mas, por mais 
estudiosos, aplicados e laboriosos que fossem estes ou aqueles, 
não podiam fazer muita coisa, envolvidos como se achavam, 
por leis e regulamentos organizados por quem nunca entrou 
em uma escola; os professores são “obrigados” a ensinar por 
programas de horas matematicamente reguladas e por métodos 
engendrados por quem não tem a necessária prática; assim 
coagidos, poderiam esses servidores da nação fazer mais?

Em seguida, o professor Estevão sugere que mandem livros 
para as escolas, que se dê liberdade de ação aos mestres no que 
diz respeito a métodos, que se desenvolva a sua instrução por 
meio de escolas aos novos, por meio de jornais, conferências a 
todos, novos ou velhos, e “verão se as cousas melhoram ou não”.

4. A Aritmética e sua utilidade prática nos princípios de 
Pestalozzi: visão do professor M. Ribeiro de Almeida 

No artigo A Arithmetica, publicado pelo Jornal A Instrução 
Pública, o professor M. Ribeiro de Almeida afi rma: 

a Aritmética  é um dos ramos mais importantes do ensino 
primário, não só em razão de sua utilidade prática, 
como ainda pelos recursos que oferece para exercitar 
o juízo e cultivar a inteligência. É este também o ramo 
de ensino em que se tem tirado mais vantagem dos 
princípios de Pestalozzi5. (A INSTRUÇÃO PÚBLICA, 
N. 8, 1872, p.58).

Entendia que segundo o processo geralmente seguido 
nas escolas, o menino aprende a numeração como aprende 
o adecedário; passa depois a decorar a taboada de somar e a 
prática de pequenas adições. O professor trata apenas de ensinar 
como se faz a operação e se resolve o problema, e o menino, 
mal preparado para entrar nos trabalhos aritméticos, encontra a 
cada passo difi culdades que atrapalhavam a marcha do ensino; 
e quando, por mero esforço de memória, chegava a combinar os 
algarismos, não compreendia as operações que praticava. Fora 
da fórmula dada na escola, e do que aprendeu de cor, o que se 
apresentava à sua inteligência de forma diferente, o surpreendia 
e embaraçava; não raciocinava e não tinha liberdade de 
conhecimentos.

Na visão do professor Ribeiro de Almeida, para ensinar 
crianças era conveniente seguir a marcha natural do 
desenvolvimento das faculdades. O entendimento ocorre do 
conhecido para o desconhecido, apoiando-se no que a criança 
sabe para chegar ao que ainda não sabe. Desta maneira, nas 
ciências exatas, em que todos os princípios formam uma cadeia 
progressiva, não se podem supor conhecimentos que o menino 
não tem, e ensinar hoje o que deve ser ensinado amanhã. Sugere 
que o professor deve ajudar a criança a sair gradualmente do 
sono descuidoso da vida instintiva.

O conhecimento dos números, na visão do professor Ribeiro 
de Almeida é uma ciência necessariamente abstrata. Explica 
que como as abstrações não estão ao alcance da inteligência das 

5 - Pestalozzi, estabelece alguns princípios para o seu método de ensino, como: partir do conhecido ao desconhecido; do concreto ao abstrato, ou do particular 
ao geral; da visão intuitiva à compreensão geral, por meio de uma associação natural com outros elementos. Dentre esses princípios, o que mais se destacou foi 
o da percepção sensorial como fundamento de todo o conhecimento. A intuição da natureza é o único fundamento próprio e verdadeiro da instrução humana, 
porque é o único alicerce do conhecimento humano”. A posição de Pestalozzi está geralmente na origem dos movimentos de renovação do ensino, no uso de 
objetos na aprendizagem. Essa visão é forte no que se refere às suas ideias acerca do número e das formas do ensino de Matemática (PESTALOZZI, 1946).
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crianças, o meio mais natural e mais fecundo para dar-lhes ideia 
clara dos números, e explicar-lhes suas combinações, é a intuição. 

No seu entendimento, parte-se da unidade concreta: 

O menino aprende a contar por objetos reais (pontos, 
traços, esferas, etc.). Da mesma maneira adquire as 
primeiras noções do cálculo, somando, subtraindo, 
multiplicando e dividindo as unidades assim 
representadas; e para que abstraia pouco a pouco a noção 
pura dos números dos objetos visíveis deve o professor 
variá-los em todos os exercícios. Logo que os meninos 
podem dispensar a intuição, devem ser exercitados 
no cálculo oral, tão útil aos principiantes pelo muito 
que facilita seu progresso posterior como aos alunos 
mais adiantados, habituando-os a rápida execução, e a 
resolver muitos problemas sem necessidade de recorrer 
à pena. (A INSTRUÇÃO PÚPLICA, N. 8. 1872, p.58).

O professor Ribeiro de Almeida entende que os 
exercícios, simples em princípio, podem ser levados muito 
longe, e variados ao infinito. Cumpre, porém, graduá-los; 
e o menino não deve começar a fazer operações escritas, 
antes de conhecer perfeitamente o cálculo oral que lhe 
corresponde.

Nas escolas públicas primárias o menino decora a taboada 
de princípio ao fi m, e só depois se procede à argumentação 
salteada. Compreende que essa ação trata-se de puro esforço de 
memória sem proveito para sua inteligência. Diz que o menino 
que apenas decorou uma série de algarismos colocados em certa 
ordem, sem compreender as combinações dos números, é capaz 
de repetir sem errar toda a tabuada, mas não pode responder 
certo a qualquer pergunta sobre ela. E sem este preliminar 
indispensável do cálculo oral, sem este grande farol que deve 
guiá-lo no cálculo escrito, toma-se de aborrecimento pela 
aritmética, por parecer-lhe coisa muito difícil, calcula sempre 
com incerteza, e quando vai por diante é com passo mal seguro, 

como quem caminha às cegas em terreno pouco conhecido. 
Afi rma com ênfase: 

saber de cor não é saber. A memória não deve ser 
considerada senão como auxiliar importante, mas é 
erro supor que instrução pode basear-se sobre esta 
faculdade do espírito. Seria outro o resultado, se o 
ensino, ainda mesmo apoiando-se na taboada, fosse 
graduado, se a respeito de cada numero se fi zesse uma 
série de exercícios. [...]. Os exercícios orais devem ser 
acompanhados de pequenos problemas, que os meninos 
resolverão de cabeça. (A INSTRUÇÃO PÚPLICA, 
N.8, 1872, p.59).

Entendia que o lado prático da aritmética deve predominar 
na medida em que o menino avança em seus estudos; entende 
que nesse momento a escola primária não deve ensinar somente 
a calcular bem, deve também iniciar o menino nas questões da 
vida prática.

Fazendo estas considerações, afi rma que não se culpa os 
nossos professores pelas imperfeições e lacunas de seu modo de 
ensinar a aritmética. Eles seguem o método porque aprenderam. 
Se muitos deles, instruídos e dedicados, não sabem tirar maior 
proveito de sua atividade, de seu talento mesmo, é porque os 
livros elementares, adotados nas escolas, não tem essa luz 
pedagógica que nasce de princípios bem determinados. (A 
INSTRUÇÃO PÚPLICA, N.8 1872, p. 59).

Nos compêndios de aritmética admitidos nas escolas, de 
início constavam as defi nições, depois, a numeração seguida 
das quatro operações. O autor do compendio fazia a divisão 
científi ca da matéria, sem ter em conta o desenvolvimento 
progressivo das faculdades. Nessa visão, esse método não está 
alicerçado na base psicológica6 que regula a marcha do ensino.

Abrindo-se um livro alemão, encontra-se um exercício sobre 
unidade. É o começo da aritmética, e o professor pode fazer-se 

6 - A base psicológica está diretamente relacionada à noção de “didática tradicional”. Na prática, essa didática encontra sua expressão no que se costuma 
chamar “o ensino intuitivo”. Por meio de exemplos objetiva mostrar como a psicologia do século XIX analisava a natureza e o processo de aquisição de uma 
noção. Trás o exemplo das frações ordinárias. Entende que está na lógica da psicologia e da epistemologia sensualista-empirista conceber a noção de fração 
como sendo derivada de imagens mentais de “intuições” de superfícies e de linhas divididas em seções (AEBLI, 1974). 
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compreender, com o auxílio da intuição, por meninos de 5 e 6 anos. 
Segue-se, nos limites de cada número uma série de exercícios até 
que a criança possa contar sem difi culdade para diante e para traz, 
somar, subtrair, decompor números e resolver problemas. Assim 
se vai alargando sucessivamente a esfera dos números e o menino 
caminha insensivelmente do mais fácil para o mais difícil.

5. O ensino de Aritmética na visão de Th Braun7: proposta 
no jornal a Instrução Pública para as escolas primárias da 
província do Rio de Janeiro.

Para Th Braun, em todos os tempos, e em todos os povos 
que tiveram escolas, a aritmética foi vista como uma parte 
essencial da instrução da juventude, e por justa causa, pois 
este ramo tem uma importância real. Ela é um excelente meio 
de desenvolver as faculdades intelectuais das crianças e as 
habituar à refl exão e a uma racionalidade rigorosa. O cálculo 
é uma coisa útil, necessária, indispensável, mesmo em quase 
todas as circunstâncias da vida cotidiana.

As lições de Aritmética com exemplos do ensino prático 
elaborados por Th Braun foram largamente valorizadas nas 
publicações do jornal A Instrução Pública, entre os anos 1872 e 
1888, período em que esse jornal foi dirigido por Alambary Luz. 
Neste estudo buscamos entender a visão de Braun, acerca do 
ensino de Aritmética nos artigos: Aritmética, exemplos práticos 
por Th. Brau, publicado em julho de 1872; e Aritmética por 
Th Brau – Frases ordinárias, de agosto do mesmo ano. Além 
desses dois artigos, parte da obra Cours théorique et pratique 
de pédagogie et de méthodologie8.

No artigo Aritmética, exemplos práticos por Th. Braun, na 
parte introdutória da primeira lição, afi rma:

A fi nalidade do ensino de Aritmética nas escolas 
primárias através do ensino prático é desenvolver as 
faculdades intelectuais dos meninos, habituando-os 
a refl exionar, articular suas ideias, a enunciar-se com 
precisão e clareza, a dar-lhes conhecimentos úteis, e até 

indispensáveis em muitas circunstâncias da vida usual. 
(A INSTRUÇÃO PÚBLICA, N. 14, 1872, p. 111). 

Th. Braun entende que o meio mais natural, aquele que 
as crianças em geral são levadas a recorrer para superar as 
primeiras difi culdades, é o emprego de seus dez dedos. Nada 
lhe está mais ao seu alcance, nada lhe é mais conhecido, mais 
familiar, que seus dedos. Tanto o pobre quanto o rico traz com 
ele estes simples elementos de cálculos. Emprega-se ainda 
para o mesmo uso, grãos, cubos, pedras, pauzinhos, que se 
reúne de dez em dez, a fi m de dar á criança ideias intuitivas 
sobre o conhecimento das dezenas. O professor precisa prestar 
muita atenção para que as crianças não confundam os números 
com a qualidade dos objetos. Ou que eles não se peguem muito 
intimamente à ideia do número aos objetos em si. Para prevenir 
este inconveniente, a proposta é exercitar os alunos sobre 
diferentes objetos, para enfi m, sem os objetos, compreender 
que devem dirigir suas atenções, não sobre a qualidade, mas 
sim sobre a quantidade de objetos de mesma espécie.

A primeira lição da Aritmética de Th. Braun por meio de 
exemplos práticos foi destinada a meninos de 6 a 7anos e o 
objeto da lição era a formação e conhecimento dos dez primeiros 
números - Cálculo dos números desde 1 até 10 e desde 10 até 
20. Trabalhava o começo da adição e da subtração.

No artigo Aritmética: Exemplos do Ensino Prático - 
Frações ordinárias, Th Braun destina a lição para classe de 
meninos de 10 e 11 anos. Explica que a lição pressupõe nos 
meninos o conhecimento das quatro operações fundamentais 
sobre números inteiros e as frações decimais. Para que toda a 
operação seja trabalho raciocinado sobre os números, importa 
muito que ela tenha por base a intuição. O professor deve 
munir-se de um ou alguns objetos quaisquer que sejam para 
satisfazer a esse requisito.

Dentre os princípios pedagógicos defendidos por Th Braun 
que devem servir de base ao método da aritmética e ao seu 
ensino nas escolas primárias, o cálculo deve ser intuitivo. Não 

7 - Professor de Pedagogia e Metodologia da Escola Normal – França. 
8 - Usado por professores primários e secundários, alunos de escolas normais e todos aqueles destinados a educação de carreira. 
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somente as primeiras representações do número devem ser 
baseadas na intuição, mas todas as operações devem ser levadas 
à intuição, de sorte que a criança encontre por ela mesma, por 
sua própria refl exão, o procedimento mais conveniente.

Com essa visão, explicitada em suas lições para serem 
desenvolvidas nas escolas de primeiras letras, Th Braun (1854) 
em sua obra Cours théorique et pratique de pédagogie et de 
méthodologie criticava o método adotado em algumas escolas 
primárias para o ensino da aritmética, entendia que alguns 
professores começam por indicar às criancinhas o nome dos 
números. Eles acreditam que assim que as crianças alcançarem 
isto, e fazê-las repetir estes números em certa ordem, eles 
ensinaram a seus alunos a contar e a conhecer o valor dos 
números. Da numeração falada oralmente, da maneira que todos 
nós representamos os números, não é dito nem uma palavra. 
Após isto, escrevem-se as cifras sobre a lousa, ou faz-se com 
que as crianças copiem de um livro qualquer e aprendam de cor.

Dão-se da mesma maneira regras para a subtração. Passa-
se então à tabuada da multiplicação. Fazem-se as crianças 
aprenderem-na de cor sem dar qualquer indicação sobre a 
maneira como elas obtêm o produto.  Contenta-se aqui com uma 
maneira tão maquinal, que as crianças fi cam completamente 
desconcertadas se o professor vier a trocar por acaso a ordem 
dos fatores. Chega-se fi nalmente às regras da multiplicação 
e da divisão. Os professores estabeleceram meios artifi ciais, 
abreviações que facilitam a memorização dos números. Mas todos 
esses procedimentos não excluem o mecanismo, tão pernicioso 
à criança, pela própria razão de que é contrário à natureza dela.

Na visão de Th Braun, cada ramo de conhecimento deve 
ser considerado não apenas como um fi m em si mesmo, mas 
também como um meio poderoso de formar o julgamento das 
crianças e de desenvolver suas faculdades intelectuais.  Neste 
ponto de vista, tem-se que se pronunciar grandemente contra 
o método aritmético que se segue nas escolas. É, sobretudo 
depois de Pestalozzi, que se trata de submeter o ensino deste 
ramo aos princípios gerais da nova pedagogia.

Explicita sua pedagogia afi rmando que não é aconselhável 
traçar limites rigorosos ao ensino do cálculo nas escolas 
primárias. Entende que os alunos aprenderão as operações que 

suas condições futuras parecem dever torná-las indispensáveis, 
mas eles deverão aprendê-las de maneira a operar com certa 
habilidade dando-se conta exatamente de sua tarefa. 

Th Braun convida os professores a observar suas orientações 
porque elas têm em seu favor, a sanção da experiência: a se apoiar 
por razões uma vez que cada noção que ele der faça o aluno 
encontrar todo resultado por meio da intuição; não abandonar o 
aluno antes de estar certo de ter provocado em seu espírito uma 
representação clara e exata do objeto tratado; fazer com que cada 
regra seja descoberta pelo próprio aluno, empregando exemplos 
convenientes; que cada regra encontrada seja expressa de uma 
maneira clara, exata e concisa; cada degrau progredido deve 
estar em relação com os conhecimentos previamente adquiridos; 
não tardar a fazer aplicação de tudo àquilo que foi explicado 
às crianças, e por elas compreendido; o cálculo mental segue 
imediatamente ao cálculo escrito, jamais um deve ser ensinado 
excluindo o outro. E por último recomenda que se divida o curso 
de aritmética de uma maneira conveniente. 

Considerações fi nais

Neste estudo, pudemos entender que, na Província do Rio 
de Janeiro, por volta dos anos de 1870, professores públicos 
do magistério primário, muitos deles formados na Escola 
Normal, discutiam problemas educacionais e sociais que 
julgavam importantes e publicavam suas ideias no Jornal A 
Instrução Pública.  Nesse espaço, os professores questionavam 
as decisões políticas do império brasileiro que eram tomadas 
única e exclusivamente na Corte, sede da monarquia. Debatiam 
sobre os métodos de ensino, da formação dos professores, 
dos melhores livros a serem adotados nas escolas, do valor 
ou não de determinado material, práticas pedagógicas, critica 
os compêndios de aritmética, a proposta metodológica do 
poder central e a inefi cácia do método lição de coisas, que são 
obrigados a cumprir na escola, principalmente pela a realidade 
da escola.

Pudemos entender, no estudo dos artigos escritos por 
Alambary Luz, por professores imperiais da província do Rio 
de Janeiro e por Th Braun, uma preocupação com a realidade 
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da instrução pública, mais precisamente com o ensino primário. 
Discutem o ensino de Aritmética por meio do método do ensino 
intuitivo. Visões e práticas docentes tradicionais diante de uma 
realidade social em mudança que grita por inovações na prática 
pedagógica: a instrução pública deve conter mais luz - e luz tão 
clara e intensa - que dê para iluminar a vida inteira!
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Resumo

Esse artigo objetiva problematizar a defi ciência e a 
exclusão social com base no conto “O Soldadinho de Chumbo” 
de Hans Christian Andersen, através de elementos extraídos da 
tipologia sugerida por Bettelheim, Abramovich, Groppa, Nelly, 
Zilberman, que contempla o texto como um processo em que 
predominam atividades cognitivas e discursivas. Na concepção 
do estudo resultante da pesquisa monográfi ca intitulada “A 
exclusão social em ‘O Soldadinho de Chumbo’: interfaces 
entre a defi ciência e a literatura”, concepções de defi ciência 
embutidas na literatura, podem favorecer para que crianças 
refl itam e percebam o quanto somos vulneráveis a conviver ou a 
lidar com a diferença. Acreditamos que as questões da exclusão 
social retratadas no conto podem despertar no público infantil, 
interesse pela leitura, refl exão, valores, atitudes, favorecendo 
uma leitura crítica e a constituição de novas práticas inclusivas, 
além de caracterizar uma rica e importante forma de vislumbrar 
outras possibilidades de trabalho com o conto em apreço. 
Dessa forma, esperamos contribuir ao debate sobre o respeito 
às diferenças através da articulação entre diferentes campos 
do conhecimento e assim intensifi car as relevantes discussões 
acerca da proposta inclusiva.

Palavras chave

Literatura infanto-juvenil; exclusão social; defi ciência. 

Abstract

This article has the objective of presenting a research 
Project “Social exclusion in the steadfast tin soldier” from 
Hans Christian Andersen, through the elements that that 
are a problems related with social and cultural identity and 
defi ciency. We will use the typology suggested by Bettelheim, 
Abramovich, Groppa, Nelly, Zilberman, that look at the text as 
a process where cognitive and discursive activities are the aim. 
In designing the study resulting from the research monograph 
entitled “Social exclusion in ‘The Soldier of Lead’: interfaces 
between disability and literature,” conceptions of disability 
embedded in the literature, so that children can foster refl ect 
and realize how vulnerable we are to live or dealing with 
difference. We believe that issues of social exclusion portrayed 
in the story can awaken the child audience, interest in reading, 
thinking, values, attitudes, favoring a critical reading of the 
constitution of new inclusive practices, and to characterize a 
rich and important way to identify other opportunities work 
with the story at hand. Thus, we hope to contribute to the 
debate on respect for differences by linking different fi elds of 
knowledge and thus intensify the relevant discussions about the 
proposed inclusive.

Keywords

Literature children and youth; social exclusion; disabilities.
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Redescobrindo o soldadinho de chumbo: fragmentos de 
nossa introdução 

Todos os dias nos deparamos com pessoas com defi ciência 
ou uma situação relacionada à temática defi ciência. O 
desconhecimento, associado a mitos e preconceitos (CROCHIK, 
1995) apreendidos ao longo da vida, reforçam o distanciamento 
e a segregação, principalmente se não há familiaridade com 
quem apresenta algum tipo de defi ciência. Nosso interesse 
pela apresentação deste texto traz a importância de caracterizar 
questões da exclusão social, delimitando-o em especial no 
conto infanto-juvenil Soldadinho de Chumbo de Hans Christian 
Andersen.

Podemos inferir que o conto retrata a realidade como forma 
de consciência do mundo, deixando transparecer as vivências 
do autor sofridas na infância. Assim, revela lições morais que 
indicam o quanto devemos aceitar e respeitar as diferenças 
humanas. A fi m de conduzir o leitor nas articulações que 
faremos, salientamos que sob nosso ponto de vista, a exclusão 
é uma produção social, um processo de refl exão, atitude 
crítica que envolve as ações e situações do modelo social de 
quase todas as culturas em sua ação prática (BIANCHETTI; 
CORREIA, 2011). 

Nesse sentido, cumpre-nos questionar como a exclusão 
social é representada por um personagem da literatura infanto-
juvenil O Soldadinho de Chumbo com uma defi ciência física 
em uma época que a sociedade abominava qualquer desvio de 
padrões exigidos pelo meio social, e como esta defi ciência é 
interpretada em nosso atual contexto sócio-econômico marcado 
pelos avanços em torno da educação inclusiva e do respeito às 
diferenças. 

Tomando por base a pesquisa qualitativa, para alcançar 
os objetivos pretendidos, desenvolvemos uma ofi cina, por 
ter sido considerada a melhor forma de atingir a refl exão do 
tema supracitado. Surgiu então a necessidade de utilizarmos 
a pesquisa de abordagem etnográfi ca para compreendermos 
as relações sócio-culturais. Assim, o conto em apreço nos 
possibilitou analisar algumas marcas advindas da produção 
social, tais como o preconceito e o estigma, considerando, 

portanto propícia sua abordagem no contexto escolar. A 
metodologia da pesquisa possibilitou a coleta do corpus de 
análise, o qual é constituído de atividades respondidas pelas 
crianças/adolescentes, sendo realizados questionamentos a 
respeito da pessoa com defi ciência no meio social.

Acreditamos que nosso texto possibilite analisar o conto 
O Soldadinho de Chumbo a partir de elementos da exclusão, 
observando o posicionamento da criança/adolescente diante do 
tema. Acreditamos também que nosso estudo poderá auxiliar a 
desmitifi car conceitos como a defi ciência e a entender a exclusão 
social em nosso contexto sócio-educacional. De igual modo, 
outra possibilidade de contribuição deste trabalho é reafi rmar 
a importância da Literatura Infanto-Juvenil na resolução de 
confl itos e explicação da natureza por diferentes estudantes. 

Esperamos compartilhar o desenvolvimento de nossa 
pesquisa, ao tempo em que consideramos a importância em 
inserir a temática no campo acadêmico e assim contribuir 
com a perspectiva de novos olhares na utilização da literatura, 
bem como para o entendimento da defi ciência como produção 
social em diferentes tempos históricos, econômicos, políticos 
e sociais, além de podermos aproximar as situações do mundo 
fantasioso e do mundo real. 

Iniciamos a seguir demarcando o contexto histórico em que 
foram criados os contos de Andersen. Esperamos que em nosso 
itinerário ofereçamos ao leitor a riqueza e complexidade da 
literatura infanto-juvenil e suas contribuições até a atualidade, 
algo que sob nosso ponto de vista é campo de conhecimento 
indispensável a todo profi ssional da área de Língua Portuguesa 
e Literatura.

Contos de fada: histórico e contribuições sociais

Na contemporaneidade a literatura infanto-juvenil adota 
uma nova roupagem de “agente formador”, abertura para a 
formação de novas mentalidades. Coelho (2000) afi rma que 
a literatura tornou-se um dos campos em que estão sendo 
semeados valores que integrarão aos novos conceitos e padrões 
de pensamento ou de comportamento que se defrontam com 
valores tradicionais.
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Contudo, historicamente, as crianças demoraram até quase 
o fi m do século XVI para serem dignas de alguma importância 
e atenção. Antes disso, quando sobreviviam aos altos índices 
de mortalidade infantil, eram criadas entre os adultos, 
compartilhando promiscuamente todos os aspectos da vida, até 
que a maturidade física as tornava um deles. A partir do momento 
que começaram a valer mais para seus adultos, conquistaram o 
direito a um reduto literário (CORSO E CORSO, 2006, p.32). 
Observa-se que, no inicio, a literatura para crianças encontrava-
se mesclada com a literatura para adultos.

A criança é vista como um “adulto em miniatura”, 
cujo período de imaturidade (a infância) deve ser 
encurtada o mais rapidamente possível. Daí a educação 
rigidamente disciplinadora e punitiva; e a literatura 
exemplar que procurava levar o pequeno leitor a 
assumir, precocemente, atitudes consideradas “adultas” 
(COELHO, 2000, p.23).

Sendo assim, a utilização dos contos de fada para crianças 
representou a oportunidade de favorecer a utilização de 
atividades lúdicas, criativas e possibilitadoras de imaginação. 
Podemos afi rmar que os contos de fada encantam crianças 
e adultos até os dias atuais, com suas histórias mais puras e 
mais simples dos processos psíquicos do inconsciente coletivo. 
De forma indireta, as ensinam a aceitarem o medo, a perda, a 
conhecer o amor, o valor de uma amizade, sem falar das bruxas, 
fadas, lobos mau, príncipes encantados, princesas e tantos 
outros personagens que aparecem para representar algum tipo 
de mensagem. 

Segundo Franz (2008), em razão disso, eles representam os 
arquétipos3 na sua forma mais simples, plena e concisa. Dessa 
forma surgem imagens arquetípicas, que por sua vez, fornecem-
nos as melhores pistas para a compreensão dos processos que se 
passam na psique coletiva. Nos mitos, lendas ou qualquer outro 
material mitológico mais elaborado, atingimos as estruturas 
básicas da psique humana por meio de material cultural. 

Nos séculos XVII e XVIII, os contos de fada eram nos 
centros de civilizações primitivas, contados tanto para adultos 
quanto para crianças. Na Europa, eles costumavam ser a forma 
principal de entretenimento para as populações agrícolas na 
época do inverno. A partir do século XVIII surge o interesse 
científi co que deu aos contos de fada uma interpretação poética. 
Na atualidade podemos afi rmar que os contos de fada continuam 
sendo contados para diferentes pessoas (FRANZ, 2008).

Bettelheim (2008), afi rma que os contos de fada eram 
considerados por pais e educadores até pouco tempo como 
“irreais”, “falsos” e cheios de crueldade. Já na concepção 
das crianças, o que há de mais real, algo que lhes fala, em 
linguagem acessível, do que é real dentro delas. Os pais temem 
que os contos de fada afastem as crianças da realidade, através 
de mágicas e de fantasias. O real, a que os adultos se referem, 
é o externo, é o mundo circundante, enquanto que o conto de 
fadas fala de um mundo bem mais real para as crianças, como 
“Era uma vez um país muito longe”, ou “Numa época em que 
os bichos falavam”, evidenciando, assim, que não se trata 
da realidade adulta, mas de um território fora do tempo e do 
espaço. 

 O reconhecimento da importância e infl uência dos Contos de 
Fada leva-nos a dar destaque ao conto “O Soldadinho de Chumbo” 
de Hans Christian Andersen a fi m de problematizar a defi ciência e 
a exclusão social, como indicamos em nossos argumentos iniciais.

O traço marcante de Andersen em seu conto é a ternura 
do olhar, não encontrado em autores antecedentes que tenha 
compreendido de forma tão profunda e que tenha amado o 
mundo da criança. Enquanto alguns tentam escrever para o 
público infantil insistindo em discursos fora da realidade da 
criança, Andersen dá-nos nos seus textos a infância autêntica, 
com as suas dores, as suas angústias, as suas alegrias e os seus 
sonhos. O escritor, frente a sua realidade convive com a fi cção, 
tornando-se por isso mesmo mais gritante (DUARTE, 1995).

Apesar das críticas a Andersen que o caracterizam como 
poeta bastante neurótico (FRANZ, 2008), pode-se mesmo 

3 -  Uma fantasia e imagem poética elementar, uma emoção elementar e mesmo um impulso elementar dirigido a alguma ação típica. Nós agregamos a ele toda 
uma subestrutura de sentimento, emoção, fantasia e ação. (FRANZ, 2008, p.17)
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dizer que, seu confl ito não era só pessoal, mas de toda uma 
coletividade. Desta forma, seus contos de fada podem se tornar 
presentes na consciência coletiva numa determinada época e 
podem ser então, recontados, por todo o mundo.

A partir das contribuições acerca dos Contos de Andersen, 
cabe-nos fazer as primeiras aproximações com a defi ciência no 
sentido de reconhecer que em seu tempo histórico imbricado de 
valores culturais, o autor nos apresenta elementos importantes 
para discutirmos as diferenças, afi nal: Homens e animais 
apresentam diferenças sensíveis e signifi cativas. Enquanto 
o animal permanece preso à natureza, o homem é capaz de 
transformá-la, tornando possível a existência e a manutenção 
da cultura (FERREIRA; GUIMARÃES 2003, p.47).

Sabemos que o homem em diferentes momentos buscou/busca 
explicações para o mundo, reinventando-se através da cultura. 
Andersen, ao seu tempo, no interior de sua cultura, nos mostra 
a sutileza das diferenças introduzidas por sua forma particular 
de contar histórias. Com tantas inovações os contos do autor 
nos remete a suas experiências vivenciadas, alcançando em seu 
processo de busca ser um referencial na Literatura Infanto-Juvenil.

Pelas análises decorrentes da aproximação do tipo físico do 
autor e suas personagens, podemos depreender que Andersen 
não possuía os padrões de beleza exigidos pela sociedade em 
sua época. No mais, o contato de Andersen com as crianças não 
representa apenas pequenas alterações na linguagem e estilo, há 
um processo mais profundo. A impressão é sempre de que estamos 
dentro do conto, vivendo a situação do personagem. Refl exões 
e sentimentos, interrupções de alegria, admiração, estão muitas 
vezes ao mesmo tempo no narrador, nas personagens e com o 
ouvinte. Em determinados momentos das histórias podemos 
observar que foram escritos para serem lidos em voz alta e de 
bom tom, contrariando a tradição (DUARTE, 1995).

Como vimos, são valiosas as contribuições de Andersen 
para a literatura infanto- juvenil. Em nosso texto, intentamos 

problematizar uma de suas obras, O Soldadinho de Chumbo4, 
proporcionando uma discussão sobre a defi ciência e a 
exclusão social e sua percepção em contextos educacionais 
contemporâneos, tal como faremos a seguir. 

Interfaces entre exclusão social, defi ciência e literatura 

A sociedade está se tornando mais complexa a cada 
dia: a diversidade aumenta de forma acelerada. Com 
isso, imperceptivelmente, muda também a forma de 
compreender o mundo e os próprios semelhantes 
(FERREIRA; GUIMARÃES, 2003, p.41).

De acordo com Ferreira (2003) no contexto sociológico, o 
termo exclusão social é relativamente recente, porém o conceito 
encontra-se presente em quase todas as sociedades em diversas 
épocas. Embora não faça muito tempo que tenha passado a ser 
objeto de estudo da Sociologia, o fenômeno exclusão social vem 
de época anterior ao nascimento da própria sociologia como 
ciência. Além disso, no percurso da humanidade é construído 
por guerras e lutas em que o processo tem como base quase 
sempre o binômio inclusão - exclusão. 

É fato comprovado em diversos momentos históricos e na 
contemporaneidade, que os excluídos são aqueles que vivem 
à margem da sociedade, pessoas consideradas “diferentes” 
sem oportunidades para exercer seu espaço no meio social. É 
bem visível nas obras primas de Andersen a representação da 
exclusão social e em o “O soldadinho de chumbo” identifi camos 
uma obra de grande importância que aborda valores e objetos, 
conseguindo retratar, revelar as transformações sofridas nas 
relações sociais.  

Se observarmos com atenção as histórias infantis, veremos 
que algumas nos mostram pessoas com algum tipo de 
defi ciência ou membros que distam dos padrões sociais. Em 
O Pequeno Polegar, A bruxa, A Bela e a Fera, O Patinho Feio, 

4 - Era uma vez um soldado moldado em chumbo, que diferentemente de seus irmãos, possuía uma única perna. O soldadinho enamorado de uma bailarina 
acreditava que a moça tivesse, como ele, uma perna só. Viveu inúmeras aventuras longe de sua amada e chegou a acreditar que nunca mais a veria. Foi quando 
o soldadinho caiu, houve uma interdição de um bruxo. Começou a chover e crianças de rua fi zeram um barco de papel para colocá-lo, por descuido chega em 
um rio é engolido por um peixe, e a cozinheira o compra. Ele retorna ao lar de forma inusitada. Por fi m, é jogado numa lareira.
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presenciamos a abordagem da diferença que instiga crianças e 
adultos ao temor, acreditando que o diferente é uma ameaça.

Normalmente os contos infantis usam personagens 
revelando a posição social dos excluídos que não cabe no modelo 
exigido. Aquele desempregado, subalterno, tornando claro que 
é coadjuvante na ação e, por consequência, coadjuvante na 
vida, se mulher, por exemplo, é cozinheira ou lavadeira, tem 
excesso de peso (...). Quando sua apresentação física não é 
agradável ou bela, colocam características de benevolência: um 
ótimo coração, amigo, corajoso, para justifi car sua diferença ou 
defi ciência (ABRAMOVICH, 2005, p. 36).

Podemos observar no conto O soldadinho de chumbo, que a 
personagem principal possui uma defi ciência. O texto apresenta 
sua descrição como, forte, corajoso e seguro de si, reforçando 
que mesmo sem ter uma perna consegue até se manter em 
pé sem difi culdade, algo que como sabemos, uma pessoa 
com essa defi ciência não conseguiria fazer. Ao que parece, 
ser protagonista de uma história na condição de defi ciente, 
necessita de uma justifi cativa ou ênfase as suas características 
consideradas socialmente positivas, para explicar a sua 
centralidade. Ainda assim, o Conto revela situações de rejeição 
e exclusão submetidas em todo enredo.

Nesse momento histórico é possível observarmos que 
as sociedades estabeleciam divisões entre classes sociais 
e consideravam os seres humanos socialmente excluídos, 
determinando uma divisão estrutural entre dominantes e 
dominados. A literatura infantil nos mostra em muitos dos contos 
personagens já preestabelecidos em suas funções, modelos 
e perfi s para cada nível de renda. Na maioria das vezes, os 
indivíduos diferentes do modelo estabelecido por determinado 
grupo integram-se a uma posição subalterna na social.

Conforme Coelho (2000) a tradição herdada por séculos nos 
impõe um protótipo de herói, embora as ideias generosas visassem 
o benefício da coletividade, na prática, o individualismo forte e 
competitivo, que era a base do sistema, acabou por se transformar no 
poder absoluto das minorias.  Nesse sentido, a literatura estabelece 
uma valorização ideal do indivíduo por meio das características 
dos heróis ou personagens românticos, modelos das qualidades e 
virtudes consagradas pela sociedade, com ideais a serem imitados.

Esses são biotipos criados pela sociedade trazendo a 
concepção que o belo é do “bem” enquanto o feio ou com 
qualquer defeito físico não é capaz de atender às expectativas 
do modelo estético exigido pela sociedade, causando mal estar 
entre as pessoas chegando até a exclusão. O que se observa 
nos contos infantis são histórias que apresentam o mais forte 
sempre vencendo os mais fracos, os fortes reproduzem valores 
e comportamentos autoritários estabelecidos por uma sociedade 
que reproduz as relações de dominação. 

Segundo Abramovich (2005), as personagens dos contos são 
estereótipos estéticos europeus “príncipes”, “princesas”, “reis”, 
caracterizados como os mocinhos “bons”, são os que terão uma 
vida regrada e confortável, já as personagens defi nidas como 
serviçais são: pobres, gordos, feios, velhos, defi cientes, esses 
são marginalizados, excluídos pela sociedade caracterizados 
como pessoas de índole mal ou mau-caráter. 

De acordo com Ferreira e Guimarães (2003), até o fi nal do 
século passado, pessoas com defi ciência eram classifi cadas e 
tratadas como doentes, incapazes de aprender; eram portanto, 
desassistidas do direito a qualquer tipo de educação, e, dessa 
forma, excluídas do processo social. 

É raro encontrar na Literatura Infantil um conto que retrata 
o herói da historia como uma pessoa defi ciente ou qualquer 
outro personagem com perfi l distante do modelo dito “normal”. 
No entanto, é possível dar vida aos diversos personagens 
introduzindo seres monstruosos, ameaçadores e apavorantes 
referentes ao excluído.

Aproximando nossas análises do contexto social atual, 
consideramos que as crianças demonstram curiosidade em saber 
por que determinada pessoa não anda, ou não fala, não enxerga, 
e através de perguntas buscam explicações para entender as 
diferenças. Contudo, somos nós que não conseguimos falar ou dar 
uma resposta e por mais simples que seja, inventamos diversas 
respostas fantasiosas para fugirmos da difi culdade de aceitar o 
outro com suas diferenças. Essa difi culdade em conviver com as 
diferenças pode ser retratada através do uso corrente de apelidos: 
“crioulo doido”, “quatro olho”, “surdinho”, “mula manca”, entre 
outros. Tais expressões são discriminações que ferem o direito do 
cidadão de vivenciar sua própria vida em meio social. 
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Esses argumentos correspondem à comparação entre uma 
determinada pessoa ou grupo e o “tipo ideal” construído pelo 
grupo dominante. Para Lígia Amaral (1998, p.14)

[...] todos sabemos (embora nem todos o confessemos) 
que em nosso contexto social esse tipo ideal... 
corresponde, no mínimo, a um ser: jovem, do gênero 
masculino, branco, cristão, heterossexual, física e 
mentalmente perfeito, belo e produtivo. A aproximação 
ou semelhança com essa idealização em sua totalidade 
ou particularidades é perseguida, consciente ou 
inconscientemente, por todos nós, uma vez que o 
afastamento dela caracteriza a diferença signifi cativa, 
o desvio a anormalidade.

Em nossas difi culdades em conviver com o outro como ele 
é, acabamos por feri-lo em sua essência. Em uma sociedade 
capitalista como a nossa é muito raro uma pessoa com 
defi ciência conseguir ingressar no mercado de trabalho, ou 
mesmo no meio social, sem passar por sérios constrangimentos. 
A lógica da sociedade é que se alimenta e sobrevive da multidão 
dos excluídos sociais, e a competição é o principal combustível 
que permite sua sobrevivência. O preconceito prepara a ação da 
exclusão do mais frágil, por aqueles que não podem viver a sua 
fragilidade, numa cultura que privilegia a força (CROCHIK, 
1995). 

Nos contos infantis podemos observar personagens que 
vivem a margem da sociedade, que por sua vez 

[...] estabelece os meios de categorizar as pessoas e o 
total de atributos considerados como comuns e naturais 
para os membros de cada uma dessas categorias: Os 
ambientes sociais estabelecem as categorias de pessoas 
que têm probabilidade de serem neles encontradas 
(GOFFMAN, 2004, p. 5).

No conto O soldadinho de chumbo, há um momento que 
o Soldadinho passa a ter consciência de si. Começa a refl etir 
sobre seu poder econômico acreditando que a patente de 
soldado raso não lhe favorece em relação a sociedade, visando 

uma posição social maior. Dessa forma podemos observar o 
desejo do soldado de conquistar ser incluído e aceito em uma 
sociedade que valoriza tão somente a posição social e que 
exclui as defi ciências.

Isso ilustra a política de identidade com o recrutamento de 
sujeitos por meio do processo de formação identitária. Esse 
processo se dá tanto pelo apelo às identidades hegemônicas, 
aquele consumidor soberano, o cidadão patriótico, quanto pela 
resistência dos “novos movimentos sociais”, os que não têm 
sido reconhecidos pela sociedade (SILVA, 2009).

Diante desse contexto social podemos observar que 
pessoas consideradas “diferentes” podem ser construídas como 
“estranhas” ou “desviantes” ao seu grupo. Porque a forma 
como vivemos nossas identidades é medida pelos signifi cados 
culturais que são reproduzidos por meio de sistemas dominantes 
(SILVA, 2009).

Como é possível depreender, o poder faz com que a 
identidade e a diferença sejam tendenciosamente determinadas 
pelas produções sociais. Somos obrigados a agir de acordo com 
o que as pessoas que nos cercam julgam adequado ou grupo a 
que pertencemos defi ne como nossa identidade social, embora 
estas não sejam fi xas, como constatamos a partir das afi rmações 
de Silva (2009).

As afi rmações sobre identidade e diferença são importantes, 
sobretudo, se considerarmos que é preciso avançar para a

[...] aceitação da pessoa com defi ciência tal como ela 
é, o que não signifi ca pretender, em algum momento, 
converter em “normal” uma pessoa com defi ciência. 
Trata-se de, considerando suas limitações, reconhecer-
lhe os mesmos direitos que os outros e oferecer-lhe 
os serviços e as condições necessárias para que possa 
desenvolver, ao máximo, as suas possibilidades, 
vivendo da forma mais natural que lhe for possível 
(FERREIRA; GUIMARÃES, 2003, p.113).

Em nosso trabalho escolhemos o contexto educacional para 
acompanhar as implicações teóricas e práticas da afi rmação acima, 
pois é comum encontramos professores que ainda não têm o 
devido preparo, e nem sabem avaliar características diferenciadas 
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em alunos diferenciados, mantêm sua prática aplicando conteúdo 
como se as turmas fossem uma coletividade uniforme de alunos 
idênticos, e no decorrer do ano letivo, desconsideram o progresso 
e as necessidades de melhoria de cada um em particular.

Como apresentado no início deste artigo, a fi m de alcançar 
nossos objetivos aplicamos a Ofi cina “O Soldadinho de Chumbo 
para Crianças”, com estudantes de três espaços educacionais 
diferentes, os quais foram denominados pelo nome de seus 
respectivos municípios.

Apesar das mudanças ocorridas na contemporaneidade, 
buscamos por meio da pesquisa identifi car até que ponto crianças e 
adultos, podem conceituar e identifi car a exclusão social em um conto 
da Literatura Infanto-Juvenil, intitulado “O Soldadinho de Chumbo”.

O quadro abaixo sintetiza nosso público:

MUNICÍPIOS ITAGIBÁ URUÇUCA IPIAÚ
PARTICIPANTES 20 alunos/

 6º ano
45 alunos/

8º ano
12 alunos/

Ensino 
superior

A partir da elaboração, aplicação de questionário e atividades 
voltadas a problematização da diferença e/ou defi ciência, 
extraímos resultados importantes, em nossa ótica, passíveis de 
debates profícuos. No que diz respeito a compreensão sobre o 
preconceito, os estudantes assim se colocaram

Figura 2 - Compreensão sobre preconceito/diferenças 

Podemos constatar que 5% dos estudantes entendeu 
que a maior forma de preconceito é racial. Essa visão dos 
estudantes comprova a necessidade das reivindicações 
frequentes de grupos étnicos que vem sendo construídas e 
divulgadas há décadas e que ainda necessitam de mudanças 
atitudinais.

Discussões semelhantes as discussões etnicorraciais 
defi nem a defi ciência como uma produção social, como 
as decorrentes da Upias5. Assim, a defi ciência passa a ser 
entendida como uma forma de opressão social, como sofrido 
por outros grupos minoritários, como as mulheres ou os negros. 
A exemplo, Amaral (1998) fala das difi culdades encontradas 
nas escolas por pessoas que possuem algum tipo de diferença 
física.

Através do gráfi co pudemos constatar os costumeiros 
apelidos que circulam no ambiente escolar. Temos 2% dos 
alunos que carregam algum tipo de apelido indesejado, 5% 
por ser obesos, ou por possuírem uma diferença física, e outros 
15% são termos do cotidiano, como comer muito. 

Podemos observar que temos um número elevado de 15% 
que deixaram a questão em branco, outros 8,33% que foram 
discriminados e tiveram coragem de assumir essa discrepância 
da nossa sociedade. 

 Os dados apresentados endossam o entendimento de que 

Os nossos limites reais não estão na possibilidade ou 
impossibilidade que temos de andar, enxergar, ouvir ou 
pensar da forma como acreditamos que todos fazem. 
Os nossos limites estão na difi culdade que encontramos 
nas relações que travamos com o mundo (RIBAS, 
2007, p.8).

Um número signifi cativo demonstra lidar bem com as 
distinções sociais, sendo que 48,9% assumem que não são 
discriminados no meio em que vive.

No que diz respeito a percepção da defi ciência, ou das 
características pessoais do Soldadinho, foi possível identifi car 
os seguintes aspectos:

5 - Liga dos Lesados Físicos Contra a Segregação, a primeira organização política sobre defi ciência (DINIZ, 2007, p.14).
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Figura 3 - A Defi ciência do Soldadinho

Os estudantes, em sua grande maioria identifi caram a 
defi ciência do Soldadinho. Traçando um paralelo com o 
mundo real, alguns estudantes relataram conhecer pessoas com 
defi ciência. Em um dos relatos eles informaram que em uma 
das escolas tem um aluno defi ciente físico, e que no intervalo 
disputam quem empurra a cadeira do garoto. Segundo Crochík 
(1995), o preconceito não é inato, a criança pode de fato 
perceber que o outro é diferente dele, mas não interfere em seu 
relacionamento com ele. 

No conto O soldadinho de chumbo o menino vibrava 
por ter ganhado vinte e cinco soldadinhos de chumbo, mas 
alguém notou que tinha um entre tantos que “apresentava 
uma pequena diferença: tinha uma perna só, pois fora fundido 
por último, e faltara chumbo”. Dessa forma Crochík (1995), 
refere que o agir sem refl exão, de forma aparentemente 
imediata perante alguém marca o preconceito. Ocorre muito 
esse tipo de atitude quando as pessoas esboçam o exagero de 
reação como a compaixão ou aceitação diante de uma pessoa 
com defi ciência.

Algo que marcou um número signifi cativo de estudantes 
foi o sentimento de compaixão em relação ao soldadinho de 
chumbo, 4,4% não acharam justo o Soldadinho ter sido jogado 
na fogueira, queriam que ele fi casse com a bailarina e achavam 
que o duende é que deveria ter sido queimado. 

Ribas (2007) afi rma que durante muito tempo as pessoas com 
defi ciência foram vistas pelo prisma da insufi ciência, da falta, 
da carência. Quando começamos a contar a história os alunos 
fi caram em silêncio prestando atenção em cada passagem do 
conto. Muitos manifestaram o sentimento de piedade porque o 
Soldadinho foi jogado no fogo e a historia não teve um fi nal feliz. 

Figueira (2008) afi rma que nossos arquétipos presentes no 
inconsciente coletivo são universais e idênticos em todos os 
indivíduos, manifestando simbolicamente em religião, mitos, 
contos de fada e fantasias. Com a convivência familiar, essas 
imagens preconcebidas são desenvolvidas e moldadas conforme 
as experiências do indivíduo. Assim, reproduzimos o que 
nos foi passado na nossa infância, até apresentar explicações 
estereotipadas sobre a existência da defi ciência: castigo, punição, 
por erros de vidas passadas, perigosas, algo que precisa ser 
excluído, que a morte será um alivio para elas, dentre outras.

O diferente excluído na Literatura infanto-juvenil não 
poderia ser diferente. A necessidade da mágica e da fantasia 
é de todas as crianças. Suas angústias e confl itos interiores 
sempre aparecerão, mesmo que de forma diferente, por isso, 
percebemos em O Soldadinho Chumbo, um rico arsenal 
simbólico que representa muitas das difi culdades enfrentadas 
pelas pessoas com defi ciência excluídas em nossa sociedade.

Dentre os aspectos que já elucidamos, há muitos elementos 
a serem analisados. A personagem principal possui uma 
defi ciência e é militar. Sua profi ssão é soldado raso, no conto 
percebe-se e é justifi cada a falta de sua perna, além disso, ele se 
mostra fi rme, corajoso, tem o desejo de ser cabo para conquistar 
a bailarina, não possui nome próprio, passa boa parte do conto 
perseguido por um bruxo, tem o fi nal trágico e em todos os 
momentos do conto é reforçado que é muito corajoso. 

Pudemos verifi car que a exclusão social é um fenômeno de 
construção social e que o defi ciente foi erroneamente descrito 
por séculos em nossas histórias como anormal, monstruoso 
ou trágico. Essa descrição corresponde a visão histórica da 
defi ciência de cunho excludente e/ou assistencialista. É preciso 
então redescrever a defi ciência sem perder a força conceitual 
e política. É preciso ter o direito de ser “diferente” e ao que 
parece a problematização do Conto através de nossas ofi cinas, 
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constituiu-se um espaço para esse importante passo. Ampliá-lo, 
investigá-lo pode ser condição para a criação de outras, novas 
histórias sobre pessoas com defi ciência.
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Resumo

Este artigo discute o diálogo como objeto de estudo e 
ferramenta de ensino-aprendizagem nos primeiros anos do 
ensino fundamental, compreendendo suas relações conceituais 
com democracia e educação e possíveis aplicações na 
mediação de confl itos no ambiente escolar. Tendo como 
cenário o momento em que a escola pública brasileira, como 
dispositivo social, ensaia atuar democraticamente, investigou-
se a proposta de ensino do diálogo segundo os documentos 
ofi ciais- parâmetros curriculares nacionais, proposta curricular 
para o ensino fundamental municipal - e como ele pode ser 
vivenciado no ambiente escolar em situações de enfrentamento 
à violência conforme projeto político pedagógico e políticas 
públicas locais que incidem na escola. Buscou-se compreender 
o que se quer enfrentar e/ou evitar e o que se pode ensinar a 
partir da inter-relação destes temas: “educação”, violência/
confl ito” e “diálogo”. A partir da análise documental com 
referenciais teóricos da análise do discurso francesa propõe-
se que os objetivos educacionais tratados transversalmente 
no tema “ética” na educação básica sejam incorporados aos 
relacionados à modalidade oral da língua portuguesa.

Palavras-chave

Confl ito; diálogo; democracia; violência; currículo.

Resumen

Este artículo aborda el diálogo como um objeto de estúdio y 
una herramienta de enseñanza-aprendizaje em los primeiros años 
de la escuela primaria,incluyendo sus relaciones conceptuales 
com la democracia y la educación y las posibles aplicaciones 
em la mediación de confl itos em el ámbito escolar. Situado 
em el momento em que las escuelas públicas brasileñas como 
dispositivo social, las pruebas de actuar democraticamente,se 
busco propuesta de enseñanza para el diálogo de acuerdo a los 
documentos ofi ciales , el parâmetro nacionale de currículo, plan 
de estúdios para la escuela primaria local – y como puede tener 
experiencia em el ámbito escolar em las situaciones para hacer 
frente a la violência como proyecto politicopedagogico y las 
politicas públicas locales que ocorriem em la escuela.Tratamos 
de entender lo que quieres conocer y o evitar y lo que se puede 
enseñar de la interrelación de los siguientes temas: “educacion”,  
“violência/confl ito” y “diálogo”. A partir del análisis teórico de 
los documentos com el análisis del discurso se sugere que los 
objetivos educativos  tratados en el tema “ética” se incorporan 
em la educación básica en relación com la modalidade oral de 
la lengua portuguesa.

Palabras clave

Confl icto; diálogo; democracia; violência; curriculum.
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Introdução 

Sendo a construção da cidadania o principal objetivo 
da Educação Básica, a participação ativa na vida pública e 
política da sociedade é chave para o exercício de autoria e 
corresponsabilização. Neste cenário educacional, a relação 
entre sujeitos, grupos e objetos de conhecimento tem o diálogo 
em posição de destaque. Sendo base para a constituição 
individual e para o posicionamento nas relações sociais, ele 
pode ser considerado uma das experiências mais estruturantes 
dos humanos e, consequentemente, da humanidade.

A violência relacionada à escola, tornou-se objeto de pesquisa 
no Brasil na década de 1980 do século passado, primeiramente 
enfocando danos materiais às instalações escolares, passando, 
em 2000, às relações interpessoais entre alunos, professores e 
funcionários da escola (SPOSITO, 2001) e chegando ao Bulliyng 
mais recentemente. Raramente, atos violentos são praticados por 
pessoas que vêem sentido e prazer na escola (CHARLOT, 2002; 
CANDAU, 1999). Mas, Zaluar e Leal (2001) atentam para uma 
possível confusão entre os mecanismos deles decorrentes e as 
formas de convivência que podem promover a “destruição ou o 
silenciamento dos outros”. Se como Paulo Freire (1987), violência 
é a prática da exploração, injustiça e da opressão e “os incidentes 
violentos se produzem num fundo de tensão social e escolar forte” 
(CHARLOT, 2002, p.439), quando relacionada à educação, ela 
pode ser causa e/ou efeito.

Quando esta violência entra em cena no ambiente 
escolar, desenvolver não somente capacidade de aquisição 
de conhecimentos, mas também capacidade de convívio com 
pessoas e participação parece uma tarefa mais difícil e a 
defi ciência em experiências democráticas, tão enraizada quanto 
pouco reconhecida e refl etida em seus fundamentos, exacerba-
se. Compreender a relação entre escola e violência implica 
em compreender a leitura do ato/expressão sentidos como 
violentos, em compreender a agressividade humana que se 
manifesta em relações de poder estabelecidas e os mecanismos 
de convivência utilizados nas escolas.

Uma das aprendizagens escolares postas nos parâmetros 
curriculares nacionais do ensino fundamental refere-se à 

modalidade oral da Língua Portuguesa (LP), tendo a escola 
a responsabilidade pela aprendizagem de seus usos e pela 
promoção da habilidade para o diálogo (PCN, 1999).  Neles, 
diálogo é considerado como uma das situações comunicativas 
que ocorrem a partir da linguagem oral ou uma das formas de 
uso da linguagem oral.

Tendo como hipótese que o diálogo como estratégia de 
mediação de confl itos no ambiente escolar é subutilizado 
enquanto recurso em função da apropriação em curso dos 
princípios democráticos, do papel da Educação e do alcance 
do ensino da modalidade oral da língua portuguesa, este estudo 
teve como objetivo compreender o que se quer enfrentar e/ou 
evitar e o que se pode ensinar no momento em que a escola 
vai se consolidando como espaço de ensinar democracia 
enquanto se aprende e se convive espacialmente, além de 
identifi car as estratégias utilizadas pela escola frente a situações 
caracterizadas como violência e os usos e formas de diálogo em 
situações caracterizadas como de confl ito tal como prescrito em 
seus documentos e propostas. Buscou-se investigar se o diálogo 
indicado nas políticas de enfrentamento a situações de confl ito 
é o diálogo proposto na proposta curricular e no projeto político 
pedagógico.

Para tanto foram analisados os parâmetros curriculares 
nacionais para o ensino fundamental de Língua Portuguesa 
e Ética, a Proposta Curricular para o ensino fundamental 
municipal de São Bernardo do Campo/SP e o material de 
divulgação de programas municipais relacionados à proteção 
à criança e violência que incidem na escola.  Tendo como 
método a análise documental foi realizado, em cada um dos 
textos, o levantamento dos conceitos de diálogo, democracia 
e violência/confl ito. Procurou-se compreender a correlação 
entre tais conceitos empregados nos diferentes documentos, 
identifi car estratégias de ação presentes, além de investigar 
a correspondência diálogo-violência que perpassa todos os 
documentos.

Como elementos vivos de uma realidade discursiva e 
atividade de linguagem que pressupõe interlocução, em posições 
sociais ou em conjunturas históricas (MAINGUENEAU, 1997 
p.12), os documentos foram tratados como discurso e sua 
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análise considerou o movimento enunciativo disparado em si 
mesmo. Considerados como materialização de jogos de poder, 
permitiram vislumbrar, a partir da materialidade da língua, a 
materialidade histórica do pensado e pretendido com o ensino 
do diálogo correlacionado ao enfrentamento à violência no 
ambiente escolar. 

Alinhando sentidos

Nos tempos atuais, algumas palavras têm sido utilizadas 
com bastante frequência no ambiente escolar. A largueza dos 
sentidos possíveis pode distorcer a real intenção do usuário de 
uma determinada palavra e sua frequência pode provocar uma 
banalização do sentido primeiro. Palavras como Educação, 
Democracia e Diálogo são exemplos de superexposição recente 
na sociedade e no meio educacional. Também incorporadas 
recentemente, Violência e confl itos, circulam nos discursos da 
escola e provocam preocupação. O que se quer dizer quando são 
pronunciadas? Há relação entre o que se pretendeu expressar 
e o que foi compreendido pelos demais? O que se vê são 
ambiguidades, oposições, complementaridades e equívocos, 
derivados da polifonia /polissemia prevista na língua, o que 
pode interferir na comunicação estabelecida, na qualidade das 
relações e em tudo o que as têm como alicerce. Numa revisão 
do signifi cado social e seus sentidos, buscou-se circunscrever 
as verdades individuais que são postas no jogo discursivo que 
ocorre na escola, sobre o que lá se vive. 

A democracia pode ser defi nida como uma forma 
de organização social em que o poder é exercido pelo 
coletivo, um princípio fundamental das relações sociais 
e políticas (PARO, 2001, p.14); é uma forma de governo 
em que a participação direta ou indireta legitima sujeitos 
como representantes de seu grupo social. A comunidade 
escolar, formada por pessoas diretamente envolvidas com a 
garantia do direito à educação das crianças de determinado 
espaço físico, enquanto grupo, possui uma variedade de 
conhecimento acumulado e expectativas em relação aos 
efeitos da escolarização. Se sua forma de organização for 
gerenciada de maneira democrática, estas diferenças devem 

afl orar, ocupar espaço de fala nas discussões e na tomada 
de decisão de maneira que seja um fator de qualifi cação dos 
efeitos da escola na singularidade e na coletividade.

A democratização da educação passa pelo planejamento de 
situações de participação em que o exercício da cidadania possa 
efetivar-se em todos os níveis das relações estabelecidas no 
ambiente escolar. Da gestão democrática proposta pelo diretor 
à comunidade escolar às relações estabelecidas entre adultos e 
crianças dentro e fora da sala de aula, em situações intencionais 
e informais de ensino e aprendizagem, a horizontalização do 
campo do alcance das ideias precisa ser germinada e cultivada. 
Caso contrário, pode ser criada uma ilusão de participação 
(LUCK, 2006, p.34). Entretanto, conforme Zinn e Macedo 
(apud PATACHO, 2011, p.41), a escola obrigatória de hoje tem 
minado os princípios democráticos que se propõe a promover 
em sua estrutura e forma de funcionamento. 

Ao se considerar como violência toda e qualquer situação 
vivenciada como de natureza violenta por qualquer ator social 
e, apresentada em forma de narrativa, pode-se hiper ampliar um 
problema (UNESCO, 2002, p.55). Entretanto, desconsiderar o 
a maneira como cada pessoa envolvida signifi ca a situação, 
pode, por singularizá-lo demais, diluir dados, mascarando uma 
manifestação de grupo num tempo histórico. 

Conforme CHARLOT (2002), violência relaciona-se ao 
ataque à lei no ato ou ameaça, transgressão refere-se à quebra 
de um regulamento interno e incivilidade ao não cumprimento 
de regras de convivência e se, raramente, as pessoas que vêem 
sentido e prazer na escola promovem atos considerados violentos 
(CHARLOT, 2002), pode-se inferir que as situações de confl ito 
que ocorrem nas escolas são transgressões ou incivilidades 
objetivamente, mas com conteúdo subjetivo de violência, 
como ato agressivo. Na mesma direção, porém destacando o 
uso intencional, o relatório mundial sobre a violência e saúde 
(OMS,2002, p.05) defi ne violência como:

o uso intencional de força ou poder, através de 
ameaça ou agressão real, contra si mesmo, outra 
pessoa ou contra um grupo ou comunidade, que 
resulta ou tem grande probabilidade de resultar em 
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ferimentos, morte, prejuízos psicológicos, problemas 
de desenvolvimento ou privação (KRUGG et al, 2002). 
Segundo Zaluar (2004), o não reconhecimento do 
outro e o silenciamento do outro pode ser considerado 
como violência. Ausência de respeito e reconhecimento 
também. Sendo ato não aceitável socialmente, remete 
ao documento ofi cial que organiza condutas, o código 
penal, tornando-se um ato infracional (violência no 
sentido restrito). Entretanto, neste não há alusão a 
alguns atos que ocorrem na escola, que podem ser 
caracterizados como micro violências ou violências 
cotidianas tais como o desrespeito, chantagens, uso de 
linguagem rude (RUOTTI, 2006)

Segundo Salles e Silva (2010), as propostas de prevenção 
têm sido norteadas por políticas públicas que apoiam a abertura 
da escola aos fi nais de semana, na prática de rondas escolares, 
incentivo ao protagonismo juvenil, incentivo ao estabelecimento 
de relações democráticas na escola. Propostas que privilegiam 
o ensino de técnicas ou estratégias para negociar confl itos têm 
obtido resultados positivos. 

Seja qual for a defi nição adotada, a violência na escola 
refere-se à tensão dessas relações estabelecidas entre pessoas 
num dado contexto, signifi cadas por cada envolvido segundo 
cultura e apropriação individual.

O conceito de diálogo, por sua vez, está diretamente 
relacionado ao conceito de comunicação e ambos referem-
se, necessariamente, a uma relação estabelecida entre pelo 
menos dois distintos: “O diálogo é o encontro amoroso dos 
homens que, mediatizados pelo mundo, o “pronunciam”, isto 
é, o transformam, e, transformando-o, o humanizam para a 
humanização de todos.” (FREIRE, 2006, p.43). Embora o 
exercício do diálogo seja tão antigo quanto a própria civilização, 
nos últimos tempos, surgiu uma profusão de práticas, técnicas 
e defi nições em torno do termo “diálogo” (Nichol apud 
BOHN,2005, p.7).Observa-se, nesta fartura, uma variedade de 
intenções e concepções e das circunstâncias em que o diálogo 
é colocado em cena.

Numa perspectiva de educação emancipatória, os usos da 
linguagem por alunos, professores e demais componentes da 

comunidade escolar remetem a uma signifi cação ampliada 
ou a uma ressignifi cação dos conteúdos comunicacionais de 
maneira a colaborar para uma participação mais efetiva e crítica 
da realidade. Para isso, além de vivenciar comunicações para 
além da palavra falada, o espaço escolar, ao promover situações 
de refl exão crítica subsequentes sobre forma e conteúdo destas 
experiências, contribui para a emergência de atores/autores 
mais fl exíveis no que se refere às possibilidades dialógicas em 
si e, em outra instância, à construção de conceitos. A palavra 
lá exercitada pode ajudar no entendimento dos demais signos 
(CITELLI, 2006). Propostas educacionais têm incentivado 
o protagonismo do aluno e os meios de comunicação como 
estratégia de favorecimento para a aprendizagem, sendo a 
comunicação entendida em dois sentidos: no sentido lato de 
interação verbal (com diversas intenções: realizar algo, dar 
uma ordem, buscar resposta, julgar, avaliar, prometer etc.) 
e no sentido de interação mediada pelos meios/modos de 
comunicação (CITELLI,2006).

Temos então um fato: os mecanismos discursivos utilizados 
na escola precisam ser aprimorados de maneira a ajustarem-se à 
nova realidade para que ela cumpra seu papel social. 

Numa visão emancipatória de sujeito, Educação é 
comunicação (FREIRE, 2006) , a primeira tida como algo que 
forma e não que deforma, vemos que na sala de aula, ela se 
dá em três grandes direções: propriedades (tradição histórica 
do funcionamento da escola), pluralidades e a interlocução 
(CITELLI, 2006).

Signifi cado e sentido ou signifi cado social e sentido pessoal. 
Os sentidos que estão sempre administrados, não estão soltos 
(BAKHTIN,1989; ORLANDI, 2009). Enquanto um falante 
relaciona-se com a linguagem e se expressa, faz uma seleção 
do signifi cado social que mais se aproxima de seu pensar. Para 
isso, recorre à sua memória institucionalizada pela cultura, mas 
ao mesmo tempo, entra em ação a memória constituída pelo 
esquecimento (ORLANDI, 2009 p.10).

Ocorre que a escolarização tende a um logocentrismo e 
aquilo que é posto em circulação social através dela ganha status 
de verdade. Mas a palavra aqui é coisifi cada na língua nacional 
e perigosamente ganha uma fi xidez que não permite ou difi culta 
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a deriva, o deslocamento que caracterizam a subjetividade. Os 
equívocos comunicacionais podem se exacerbar: se o que se 
espera é o uso de um signifi cado social para cada signifi cante 
utilizado, perde-se a singularidade do uso que a língua marca ao 
se ajustar um uso a um conteúdo interno e/ou um determinado 
contexto. Como se houvesse apenas uma ordenação prevista 
para os signos linguísticos, a escolarização da palavra alija a 
língua da polissemia.

A Análise do Discurso concebe a linguagem como 
“mediação necessária entre o homem e a realidade natural e 
social” (ORLANDI, 2009, p.15), trata a linguagem como 
movimento, como prática. O discurso refl ete a maneira como a 
linguagem está materializada na ideologia e como a ideologia 
se manifesta na língua (idem, 2009, p.16). 

Voltando o olhar para o sujeito nestas relações entre língua, 
linguagem e discurso os laços e vínculos estabelecidos nas 
relações interpessoais que produzem estes mesmos discursos, 
conferem aos sujeitos envolvidos um título de cidadania. 

O sistema educacional
Nos documentos ofi ciais tais como os parâmetros curriculares 

nacionais (PCNs) para os primeiros anos do ensino fundamental 
(MEC, 1999) que norteiam a educação básica obrigatória em 
território nacional estão elencados os objetivos gerais. Neles, 
a comunicação é objeto de ensino em áreas de conhecimento 
específi cas e ferramenta de ensino-aprendizagem comum a todas 
as áreas, uma vez que a língua materna e seus usos sociais são 
objetos de conhecimento a ser aprendido na escola e utilizados 
como instrumento base nas interações que ocorrem no contexto 
escolar.  A aula de português é construída não apenas em função 
de seu objeto – a linguagem, mas também em função das 
condições e constrições históricas, sociais, institucionais que a 
ela se impõem. (SOARES in BATISTA, 2001).

Nos PCNs, não há aprofundamento quanto a defi nição de 
linguagem (MARCUSCHI, 1998) sendo tratada como uma 
atividade interlocutiva. O dialogismo está subentendido em 
referências à compreensão e produção. Além disso, se afi rma 
que é através da língua que o homem se comunica, constrói 
e partilha visões de mundo e dar acesso a ela é uma forma de 
garantir o direito à cidadania.

A aprendizagem da linguagem oral tem lugar fora da 
escola, mas a escola tem responsabilidade pela aprendizagem 
de seus usos (PCN-LP). A habilidade para o diálogo é uma 
das capacidades que o ensino fundamental deve promover 
(MEC, 1999). Nos referidos parâmetros para o ensino de 
Língua Portuguesa, “diálogo” é considerado como uma das 
situações comunicativas que ocorrem a partir da linguagem 
oral ou uma das formas de uso da linguagem oral que 
surge como forma de posicionar-se socialmente, de mediar 
conflitos e de tomar decisões coletivas. De maneira implícita, 
está presente em “participação”, “inter-relação pessoal”, 
“expressar”,“comunicar suas ideias”,“interlocução” e 
“conversação. Há afirmações como “o domínio do diálogo 
na explicitação, discussão, contraposição e argumentação de 
ideias é fundamental na aprendizagem da cooperação e no 
desenvolvimento da atitude de autoconfiança, de capacidade 
de interagir e de respeito ao outro” e “a aprendizagem 
precisa então estar inserida em ações reais de intervenção 
real, a começar pelo âmbito da própria escola” (p.37) que 
aludem a uma ação intencional como objetivo do trabalho 
educativo. 

Tendo como princípio a dignidade do ser humano e no lugar 
de tema transversal ao currículo, em “ética” a proposta é “usar 
o diálogo como instrumento de produção coletiva de ideias e 
na busca de solução de problemas”, com indicação de que “o 
cuidado com as relações interpessoais na escola é fundamental” 
( p.62). Nas “ações dialógicas”, aparece como conteúdo assim 
como respeito mútuo, justiça, e solidariedade. 

A Proposta Curricular municipal (PC) é endereçada aos 
educadores. Como registro de discussões, seu processo de 
construção é relatado defi nindo a autoria pela participação de 
todos em forma de propostas inovadoras (2007).  Para o ensino 
de língua portuguesa para o ensino fundamental, a escola é 
colocada como favorecedora da participação em “relações 
sociais diversifi cadas”, relacionando o domínio da linguagem 
a um poder e a apropriação da língua à instrumentalização 
para a interação, ao acesso às informações, aos saberes e 
“principalmente, de acesso à cultura escrita”. Tendo por base 
teórica os estudos de Ana Teberosky e Emília Ferreiro, no 
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processo de aprendizagem, o aluno é considerado como sujeito 
que possui e constrói conhecimento, o que signifi ca levar 
em conta suas possibilidades, seu nível de organização do 
pensamento, suas experiências prévias e também sua interação 
com o meio.

No que se refere à linguagem oral, afi rma que cabe à escola 
promover o acesso aos seus usos em diferentes situações de 
interlocução. Não há referência direta ao diálogo. Entretanto, é 
destacada a proximidade do professor para com o aluno para uso 
dos conhecimentos que ele já traz e para oferecer informações. 
Há menção para situações em que as crianças aprendam umas 
com as outras, ler para partilhar emoções e momentos coletivos 
de refl exão de textos.

Nos objetivos de oralidade para o ciclo I diálogo 
aparece diretamente como conteúdo em “participação em 
diálogos, debates e entrevistas sem fugir do assunto tratado”, 
indiretamente no objetivo “ouvir com atenção, formulando e 
respondendo perguntas” e sempre que a expressão do aluno 
pressupor o outro, tendo clareza de que o trabalho envolve 
fala e escuta. Não há referência direta ao uso como forma de 
interação e convivência, em sobreposição a qualquer outra 
forma de argumentação, expressão ou defesa de ponto de vista. 
Embora a preocupação com o desenvolvimento da capacidade 
expressiva dos alunos pareça sobrepor-se à habilidade da escuta, 
nas orientações didáticas destaca-se o indicativo para que a 
escola seja um espaço onde todos sejam respeitados em suas 
diferenças e que a aprendizagem aconteça a partir da interação 
em grupo, com situações de negociação, troca, resolução de 
problemas coletivamente, entre outros.

Nos temas transversais, escolhidos segundo a urgência 
social, os conteúdos atitudinais e procedimentais evidenciam a 
dimensão afetiva do conhecimento. A questão central do tema 
ética refere-se à refl exão sobre as condutas humanas como 
um investimento nas mudanças individuais e propõe a adoção 
de uma postura crítica na problematização de situações do 
cotidiano, desenvolvimento da autonomia, ou seja, desenvolver 
a capacidade de posicionar-se diante da realidade. Destacando 
o fato de não se tratar da criação de mais uma disciplina, o tema 
deve permear a escola e as relações nela estabelecidas e propõe 

que os valores a serem construídos sejam explicitados aos alunos 
em ações intencionais e, portanto, planejadas, que possibilitem 
refl exão sobre princípios a serem adotados.  A “educação para a 
paz” é um exemplo de tema que a escola pode incluir segundo 
avaliação da escola em relação à sua comunidade. 

Os programas municipais de proteção à criança e combate à 
violência que estiveram presentes na rotina escolar em 2011 são 
decorrentes do PRONASCI (Programa Nacional de Segurança 
pública com Cidadania). De caráter preventivo, tem como um 
de seus objetivos “Fomentar a cultura de paz e convivência”, 
valorizando a superação pela mediação de confl itos, propondo 
parcerias em projetos como “Cidade de Paz”, “Mulheres da 
Paz”, “Violência contra as mulheres” e PROERD (Programa 
Educacional de Resistencia às Drogas). Neles, a violência 
é o disparador de ações e o diálogo e ações formativas são 
estratégias de enfrentamento. Parece haver um investimento 
maior nas ações que se caracterizam como capacitações. 

Trazida à cena e constituindo o enunciado, destaca-se a 
palavra “paz” como uma promessa desencadeada pela política 
pública. Não há menção direta da signifi cação utilizada em 
nenhuma das apresentações de nenhum dos programas. A que 
paz se refere? Lemos (2007, p.49), em estudo sobre os sentidos 
da paz, recorre a dicionários e verifi ca que a diferença é um 
dos sentidos silenciados e refere-se às “relações sociais entre 
grupos estruturalmente desiguais”. Conclui que os dicionários 
referem-se a uma paz que não é real uma vez que, as diferenças 
são inevitáveis quando se trata de relações entre sujeitos 
históricos. Ainda em sua análise dos discursos de ONGs contra 
a violência evidencia que “para se querer a paz, é necessário ter 
sofrido algum tipo de violência”(p.50).

Sobre parcerias, Gatti (2011, p.193) afi rma serem “muito 
evocadas pela literatura da área da educação (FOERST, 2005; 
TARDIF,2001;FULLAN,1992) e pelas políticas públicas em 
educação como meio de melhoria dos processos de formação 
dos profi ssionais de educação e de concepção e implementação 
curricular nas escolas”. No contexto analisado, a articulação 
entre as ações dos diferentes atores pareceu ter mesma intenção 
e mesmo objetivo geral, ou seja, contribuir para que a escola 
cumpra seu papel social, identifi cando necessidades e pensando 
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em intervenções que tenham por base os princípios defi nidos 
pelas políticas públicas educacionais vigentes. Mas a falta 
de informações sobre a organização das ações, preventivas 
ou remediativas, pode gerar descompasso, sobreposições 
e possíveis mal entendidos, interferindo na parceria e no 
andamento dos trabalhos.

Assim como nos PCNs, na proposta municipal a possibilidade 
de ser e fazer por si e pela apropriação da linguagem parece 
reduzir-se à aplicabilidade da língua e da linguagem, em seus 
usos e formas. Em decorrência desta redução, a individuação 
dos sujeitos-educandos-educadores-autores fi ca à margem do 
processo educativo ou marginaliza o próprio ensino do diálogo 
como objeto de aprendizagem e estratégia para a convivência 
e, portanto, como estratégia frente à violência no ambiente 
escolar e à mediação de confl itos.

A oralidade, como uma prática necessária ao ato de governar 
é peça-chave em tempos implantação de gestões democráticas 
em diferentes setores da sociedade. Os diálogos precisam existir, 
serem vivenciados e problematizados para, então, tornarem-se 
horizontalizados. A LP nesta modalidade precisa ser vivenciada 
e ensinada na escola: falar com refl exão, ouvir e compreender 
para falar. Não à margem nem marginalmente, mas como ação 
educativa intencional privilegiada.

Considerações

Um aspecto que se destacou na investigação foi a similaridade 
entre os textos gerais - PCNs e PCs. Se a historicidade individual 
e coletiva são quesitos estruturais de sua elaboração, a não 
evidência de marcas de singularidade sugere uma possível ação 
de paráfrase. Nela, a escola toma uma posição de exterioridade 
relativa face à sequência de seu próprio discurso. Com a clareza 
de que “nenhuma parafrasagem é discursivamente neutra” 
(MAINGUENEAU,1997, p.96) , tal constatação gera uma 
preocupação uma vez que essa escolha  pode enfraquecer o 
alcance de suas intervenções educativas por esvaziá-las de 
signifi cação  e promover um distanciamento do vivido e sentido.

Conforme Orlandi (2001), sujeitos e sentidos constituem-
se ao mesmo tempo, na articulação da língua com a história, 

em que entram o imaginário e a ideologia, havendo, portanto, 
relação entre formação ideológica e formação discursiva. Esta 
defi ne o que pode e deve ser dito pelos alunos, professores 
e educadores que produzem e expressam determinados 
sentidos e não outros. Nesta perspectiva, a escola pode 
marcar a sujeição pelo uso e ensino da língua materna de 
duas formas: orientando, informando, socializando ou 
dialogando, aprendendo a ouvir e compreender, ensinando 
a argumentar.

A análise dos objetivos educacionais de Língua Portuguesa 
procurou descrever e interpretar o lugar que a Língua - em forma 
e conteúdo, em expressão e recepção- está sendo colocada a 
partir da fi nalidade de vivência e preparo para a cidadania. O 
diálogo, materialização da democracia, é a forma social de 
compartilhamento de direitos e deveres, de ser e estar. Para não 
ser banalizado como livre expressão ou espaço de troca, precisa 
ser problematizado até porque a restrição dos espaços de fala 
pode atuar como violência: ao aluno que tem restringida sua 
oportunidade de simbolizar o que sente e o que vive, trazendo 
à consciência e, sabendo-se que isso leva à apropriação de 
noções e conceitos, há um obstáculo à aprendizagem; ao adulto 
educador que perde a oportunidade de olhar do prisma do outro.

A escola enquanto cumpre seu papel como dispositivo social 
responsável pela educação básica e espaço de produção de 
discurso pressupõe que as relações estabelecidas em seu interior 
sejam mediadas pela língua/linguagem em forma de diálogo. 
Como capacidade a ser promovida pelo ensino fundamental 
e ferramenta para  ensino e aprendizagem é, também, objeto 
de ensino. Enfatizado nos objetivos educacionais de Ética e 
apontado brevemente em Língua Portuguesa, encolhido na 
modalidade oral é também engolido e tratado como coadjuvante 
da modalidade escrita. 

A PC e os PCNs sugerem que as redes de ensino promovam 
o desenvolvimento de competências e habilidades para o 
posicionamento social, para a expressão de si em ambientes 
sociais a partir de concepções de linguagem e de língua. Ao 
afi rmarem o acesso aos saberes para todos, propostas garantem 
que todos devem desenvolver competência comunicativa, 
utilizando-se da língua nacional, a língua portuguesa. 



O DIÁLOGO COMO ESTRATÉGIA DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NA ESCOLA: O ALCANCE DO ENSINO DA MODALIDADE...

LEITURA: TEORIA & PRÁTICA 1001

Nas escolas, podemos inferir, a Língua ainda aparece como 
algo abstrato, idealizado e regrado, quase que dispensando a 
interação, uma vez que o grande foco é o signo linguístico por 
ele mesmo. Com este tratamento, seu ensino e seu uso não 
favorecem com que a historicidade dos sujeitos, da escola e da 
comunidade tomem forma, circulem e fortaleçam as relações 
na medida em que implementam a  democracia.

Se cabe à escola ensinar os saberes necessários ao exercício 
da cidadania, cabe a ela o ensino do diálogo, base para as relações 
emancipatórias tanto dos indivíduos quanto da comunidade que a 
compõe. Na medida em que o aluno/professor/gestor/ator social 
presente no espaço escolar apresenta suas ideias, manifesta 
emoções e sentimentos, aprende a escutar e a respeitar a opinião 
do outro. É neste ato que o sentido de diálogo toma forma.

Uma outra refl exão a ser feita refere-se a qual língua 
se pretende ensinar na escola. Sem entrar na polêmica em 
relação à ênfase ao pragmatismo do uso da língua oral para a 
comunicação, a LP que se relaciona com exercício de cidadania 
é a atividade discursiva a ser aprendida em usos e formas com 
vivência e refl exão tal e qual a modalidade escrita. Somando-se 
o fato de que a comunicação se fortalece como elemento de base 
no “preparo para o exercício da cidadania e para o trabalho”, 
uma possibilidade de enfrentamento à violência no ambiente 
escolar é, ao invés de transversalizar a ética em sua proposta 
pedagógica, pensar o ensino da Língua Portuguesa como 
discurso e do diálogo como conteúdo conceitual. Ao campo 
discursivo violência, singular para determinado momento, 
poderão ser criadas condições de produção de discursividade. 

Sem alimentar a ideia de que existe um conhecimento 
específi co que a escola ainda não domina e, ao contrário, 
reconhecendo e valorizando o saber e o fazer da Educação que 
acontece na escola, em um projeto de trabalho que assume o 
diálogo como conteúdo de Língua, a escola pode promover 
seu ensino enquanto ensina e aprender enquanto ensina, 
consolidando os valores democráticos em seu interior e fora 
dela, nas famílias e nos outros dispositivos sociais com que 
atua articuladamente. 

O fato dos parâmetros nacionais como primeiro nível de 
concretização de uma proposta curricular colocarem o bom 

e velho-novo diálogo em determinada posição não impede 
que ele seja destaque nos demais níveis: currículo municipal, 
projeto pedagógico da escola e  planos de ação de cada classe. 

É, portanto, pertinente que o diálogo ocupe papel de 
destaque na prática educativa para que o processo formativo que 
ocorre na escola possa ser um espaço propício à desconstrução 
da violência ou campo privilegiado para a organização de ações 
que Chauí (1994) denomina de “contraviolência”. 
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Resumo

Esta comunicação tem como objetivo analisar a relação 
entre política de leitura e práticas efetivas que decorrem da 
tensão entre o desejo de homogeneização social e a ação de 
sujeitos políticos e culturais implicados nessas práticas quer 
do ponto de vista da sua produção/circulação quer do ponto de 
vista da sua apropriação. A constituição de acervos de leitura em 
escolas públicas de assentamento da Reforma Agrária é parte 
da política nacional de leitura levada a efeito pelo Ministério 
da Educação em todo o país, entretanto, do acervo ao leitor, 
em diferentes contextos, se confi guram nuances distintas dessa 
política, com contornos relativos de pluralidade e resistência. 
Essas referências analíticas resultam de um trabalho de 
pesquisa realizado entre 2007 e 2008 em uma escola pública de 
assentamento no Estado do Pará, que em seu percurso envolveu 
três grandes etapas: inventariar o acervo, identifi car os sujeitos 
implicados na sua constituição e as formas de apropriação do 
acervo disponível por crianças de 10 a 14 anos. A incursão nas 
fontes é de natureza predominantemente documental, as quais 
foram perscrutadas com o aporte referencial de Chartier (1998; 
2001b) e Bourdieu (1994; 2001; 2004), entre outros.
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Abstract

This Communication Session focuses on the analysis of the 
relationship of reading policies and reading practices that spring 
from the tension between the desire for social homogenization and 
the actions performed by subjects who are politically and culturally 
involved in such practices concerning both their  production/ 
circulation and appropriation processes. The establishment of 
reading collections in public schools at settlements organized 
by the Brazilian Agrarian Reform Movement is part of a broad 
reading policy implemented by the Federal Ministry of Education. 
However, in different contexts, the distance between those 
collections and their potential readers reveals nuances in such 
reading policy that are marked by the plurality of and resistance 
to it. These are the fi ndings of a research carried out in a public 
school at a settlement in Pará, Northern Brazil, in 2007 and 2008. 
The research comprises three broad stages: collection inventory; 
identifi cation of the subjects involved in the establishment of the 
collection; and the forms of appropriation of the collection made 
available to children aged 10 to 14 years. The documentary research 
method was employed. Chartier (1998; 2001) and Bourdieu (1994; 
2001; 2004) grounded the analysis.

Keywords

Reading; literature; reading policy; settlement; school.
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Introdução

Políticas de leitura transitam entre o desejo de centralização 
do poder e a impossibilidade de globalização da experiência 
humana, qualquer que seja a dimensão dessa experiência que se 
tome como campo de análise. Elas são, por excelência, campo 
de temporalidades diversas, porque as possibilidades históricas 
de realização humana não estão dadas a todos do mesmo modo. 
Em tempos e contextos plurais, há margens para perscrutar o 
comum e o singular.

No plano teórico, podemos olhar para acervos e práticas 
de leitura por diversas vias, mas encontro em Chartier (1998; 
2001) e Bourdieu (1994; 2001; 2004) um campo de tensão 
profícuo à realidade ou às realidades do campo, na medida em 
que admitem que em tensão com os interesses de distinção e 
legitimação, há lutas concorrentes, espaços de combate. 

Ao escrever sobre literatura e leitores, Bourdieu (2004) 
afi rmou a importância de se perguntar sobre as condições 
de possibilidade de constituição do leitor, de modo a evitar 
tanto a universalização de formas particulares de ler quanto a 
singularização.

Uma das ilusões do lector é a que consiste em esquecer 
suas próprias condições sociais de produção, em 
universalizar inconscientemente as condições de 
possibilidade de sua leitura. Interrogar-se sobre as 
condições desse tipo de prática que é a leitura signifi ca 
perguntar-se como são produzidos os leitores, como 
são selecionados, como são formados, em que escolas, 
etc. (Idem, p. 135).

Em Chartier, o par conceitual distinção-circulação permite 
manejar transformações que deslocaram os objetos raros e 
incluíram indivíduos e grupos fora de seus domínios. 

A perspectiva precisa ser invertida, devendo localizar 
os meios ou as comunidades que partilham uma mesma 
relação com o escrito. Partir assim da circulação dos 
objetos e da identidade das práticas, e não das classes 
ou dos grupos, leva a reconhecer a multiplicidade dos 

princípios de diferenciação que podem explicar as 
distâncias culturais [...] (CHARTIER, 1998, p. 8).

A compreensão do processo de circulação e apropriação é 
importante para não reduzir a história de leitura de um grupo 
àqueles que possuíram os livros, em detrimento daqueles que 
efetivamente os leram. Nessa perspectiva, a contribuição de 
Chartier (1998) foi útil a este trabalho pelo alargamento dos 
modos de interrogar a leitura.

Diante desses roteiros, o ponto de partida da pesquisa foram os 
leitores – em suas possibilidades de produção, não o livro, porque 
obras “[...] só vivem na medida em que estes a vivem, decifrando-a, 
aceitando-a, deformando-a” (CÂNDIDO, 1995, p. 242).

Por isso, os espaços preferenciais de constituição das fontes 
foram a biblioteca, a sala de leitura e a casa, ao invés da sala 
de aula. Interessava-me conhecer os circuitos da leitura, as 
relações de partilha e as pequenas escolhas, assim como aquilo 
que as crianças ajudaram a defi nir como leitura/literatura para 
crianças na medida em que tomaram certos objetos em suas 
mãos e deles fi zeram uso.

A pesquisa contou com a participação de 24 crianças, entre 
10 e 14 anos, sendo seis meninos e dezoito meninas. A ideia de 
infância ampliada na área de assentamento, lócus da pesquisa, foi 
objeto de estudo anterior, que não é objetivo deste trabalho abordar.

No percurso que permitiu inventariar o acervo e sua 
apropriação, três fontes se mostraram decisivas: a observação 
participante, a escuta (entrevistas individuais e coletivas) e os 
documentos de registro de empréstimo de obras na biblioteca e 
sala de leitura.

No assentamento Palmares II, a leitura literária compõe um 
tipo de experiência/prática de grande destaque no conjunto das 
práticas de leitura, por isso a centralidade que adquiriram no 
percurso da pesquisa. Em grande medida, os estudos que versam 
sobre práticas de leitura em meios populares (SAWAYA, 1999; 
ARAUJO 2000) sublinham que sem seu ambiente familiar e 
comunitário as crianças fazem uso de objetos diferenciados 
(jornais, revistas, panfl etos entre outros) por intermédio dos quais 
vivenciam funções sociais da escrita como registro, memória 
etc. Em relação às formas de participação na cultura escrita, as 
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crianças aludidas neste trabalho, com as quais partilham uma 
condição de classe, marcam a sua heterogeneidade.

Lócus da pesquisa

Assentamentos ainda são lugares estranhos ao país e, dada a 
ampla diversidade de modelos de ocupação de terras desapropriadas 
nas diferentes regiões brasileiras, situar estes lugares é uma 
exigência que precisaremos assumir por algum tempo.

O assentamento Palmares II surgiu de um grande confl ito de 
terra no Sudeste do Pará. Quando saiu o projeto de assentamento, 
as famílias estavam há quase dois anos acampadas, vivendo 
coletivamente em barracos de lona preta. Ao longo desse 
período, passaram por sete despejos. O último culminou com 
a ocupação da fazenda Rio Branco, em outubro de 1995, onde 
permaneceram acampados até maio de 1996, quando saiu a 
desapropriação da terra, iniciando o assentamento das famílias, 
processo acelerado pelo massacre de Eldorado de Carajás. 
Algumas crianças que participaram da pesquisa nasceram 
durante o tempo de acampamento.

Em 1996, elas eram 517 famílias assentadas em 230 Km2. 
Cada família recebeu dois lotes: um na agrovila, medindo 
30x30 m2, e outro na roça, medindo 20 hectares (2.000 m2). 

Vários equipamentos urbanos (comércio, escola, posto de 
saúde, entre outros) se encontram distribuídas pela Agrovila, 
espécie de “área urbana” do assentamento.  

Em 12 anos, o assentamento Palmares II aumentou 
em mais da metade o tamanho da sua população. Hoje, 587 
famílias residem na vila e calcula-se (dados da Escola) que 
300 famílias residam na roça. A população do Assentamento 
é de aproximadamente 5.000 habitantes, superior a cidades 
brasileiras de pequeno porte.

A investigação da trajetória familiar das crianças envolvidas 
na pesquisa corrobora as informações sistematizadas sobre a 
composição do assentamento. O que ela adensa é o fato das 
famílias virem de migrações sucessivas. Entre a saída de 
seu lugar de origem e a fi xação (para muitos, provisória) no 
assentamento, há trânsito por diferentes Estados e/ou cidades 
brasileiras, e muitas tentativas de trabalho e residência.

A Escola Crescendo na Prática, única escola do 
assentamento, se distingue e se aproxima de outras escolas 
do país. Aproxima-se pelos seus vínculos institucionais com 
o sistema público de educação. Distingue-se pelos seus laços 
com o Movimento Sem Terra, de onde advém parte de seu 
quadro docente e administrativo. De certo modo, a escola é 
portadora de um movimento de conquista permanente, que a 
transformou, de barraco de pau-a-pique, nos primeiros anos 
de assentamento, em uma das maiores escolas rurais do país, 
atualmente, com aproximadamente 1.500 estudantes.

Sujeitos políticos responsáveis pela constituição do acervo

As crianças do assentamento Palmares II puderam 
frequentar, com as condições que lhes foram dadas, leituras 
muito mais valorizadas que as suas leituras do cotidiano. 
Diferentes sujeitos políticos respondem pelo agenciamento 
dessas leituras, transformando as leituras das crianças em 
leituras de um país.

O governo federal e o Movimento Sem Terra são os 
principais sujeitos implicados na constituição dos acervos, 
livros ou outros impressos, no Assentamento, pelo menos no 
que se refere aos objetos inventariados junto às crianças.

Por meio do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), 
entre o ano de 2002 e 2006, a Escola Crescendo na Prática 
constituiu um acervo de, aproximadamente, 500 exemplares de 
livros de literatura infanto-juvenil. Esse acervo estava parcialmente 
catalogado, o que difi cultou o acesso a informações mais precisas. 
Por isso, a catalogação que apresento neste trabalho se refere tão 
somente aos livros acessados pelas crianças.

O acervo do programa “Literatura em minha casa” 
constituiu uma das fontes importantes de acesso a livros de 
literatura pelas crianças. Entretanto, os livros não chegaram 
as suas casas, apesar do programa ter publicizado em seus 
relatórios o atendimento de 100% das crianças de Ensino 
Fundamental do país no período da sua vigência. Para uma 
escola de aproximadamente 1.200 estudantes nessa faixa de 
escolarização, a estante destinada ao acervo é ilustrativa da 
quantidade de livros a que a comunidade pode ter acesso.
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Além do acervo do PNBE, a Escola dispunha de um acervo 200 
exemplares, aproximadamente, entre cartilhas, cadernos e livros 
publicados pelo Movimento Sem Terra. O material, na sua maioria, 
não tem fi nalidade escolar, mas o fato de estar na Escola o torna 
acessível à comunidade que o procura. Até 2006, o Movimento 
não dispunha de um projeto literário voltado especifi camente 
para o público infanto-juvenil. A partir deste ano, ele incorpora 
as crianças e os jovens na sua pauta de publicação, adotando um 
gênero, o conto, como carro-chefe de uma produção literária para 
esse público. “Contos brasileiros” (coletânea de contos inéditos de 
autores brasileiros) abre a série: “Terra de livros”, que ganha um 
novo título em 2007, com “Suzana e o mundo do dinheiro”, livro 
do escritor holandês Wim Dierckxsens, traduzido e adaptado para 
a circulação nos assentamentos. Ainda em 2006, o Movimento 
lança o livro “Um fantasma ronda o acampamento” e, em 2007, 
“Semente de letra”. Além das publicações organizadas pela 
Expressão Popular, Editora do Movimento Sem Terra, há outras 
publicações organizadas pelos setores que compõe a estrutura do 
Movimento, como o setor de Educação, que em 2005 publicou 
uma coleção de poesias intitulada “Poética brasileira”. 

Em 2007, a biblioteca da Escola se transformou numa 
biblioteca pública, aberta para empréstimos a todos os assentados. 
Para as crianças, em particular, pode ser ocupada como um lugar 
de abertura para novas relações na tensão entre a repetição – 
visível na forte conotação pedagógica que a excessiva demanda 
de pesquisas (cópias manuais de livros, principalmente didáticos 
ou enciclopédicos) por parte dos professores impunha ao espaço, 
e a novidade – um tempo inaugural em que mãos escreventes iam 
dividindo o lugar com olhares compenetrados.

A integração da sala de leitura ao espaço da biblioteca a 
transformou num ambiente povoado de crianças que liam, 
observavam outros leitores ou simplesmente folheavam livros, 
forma igualmente legítima de experimentar aquele lugar.

A sala de leitura era um ambiente mais familiar às crianças 
dos anos iniciais de escolarização, para as quais se destinam 
suas atividades. Ela existe desde o ano de 2001 como um 
projeto de leitura inicialmente vinculado à biblioteca pública 

do município de Parauapebas e, posteriormente, à Secretaria 
Municipal de Educação.

Com a reconfi guração da biblioteca a função da sala e da 
professora de leitura também se modifi cou: agora as crianças se 
dirigiam uma vez por semana à sala de leitura, e a professora lia para 
elas, alternando a leitura compartilhada com a leitura individual, 
momento em que as crianças escolhiam os livros que gostariam 
de ler ou folhear. No acervo estavam as coleções do programa 
“Literatura em minha casa”, além de outras coleções do PNBE.

A partir dos registros disponíveis sistematizei o percurso de 
leitura das crianças2 (Quadro 1). A referência que tomei foi o caderno 
de empréstimo da biblioteca da Escola Crescendo na Prática.

Nome Número de Livros
Ana 12
Lene 20
Ariane 06
Daniel 10
Carlos 02
Aline 10
Juliana 07
Liane 05
Ênia 03
Laissa 05
Anita 15
Leonardo 15
Lúcia 05
Inês 13
Mariana 15
Paulo 13
Hanna 14
Rui 13
Sabrina 09
Tânia 04
Vânia 05
Valéria 10
Elton 07

Quadro 1 - Número de livros retirados na biblioteca no período de abril de 
2007 a junho de 2008

Fonte: Caderno de Empréstimo da biblioteca da Escola Crescendo na Prática

2 - Os nomes são fi ctícios.



DO ACERVO AO LEITOR: POLÍTICA DE HOMOGENEIZAÇÃO CULTURAL E PRÁTICAS DE RESISTÊNCIA EM FAVOR...

1007LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

No acervo apropriado pelas crianças era predominante a 
presença de obras adquiridas por intermédio de programas 
nacionais de incentivo à leitura, como o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola (PNBE), Literatura em minha casa 
e Literatura para todos. Em menor quantidade, o acervo 
constituído por intermédio da ação política do Movimento 
Sem Terra, além de doações feitas à escola. Há de se destacar 
que nem todas as obras das quais as crianças se apropriaram 
resultaram da sua circulação no ambiente escolar. Há uma 
rede de trocas simbólicas e materiais implicada na circulação 
do texto literário, resultantes das formas de sociabilidade 
vividas pelas crianças, que extrapolam esse ambiente, mas 
que em razão do recorte deste trabalho, não é possível 
aprofundar.

No acervo inventariado havia obras consagradas da literatura 
infantil brasileira, além de obras canônicas recomendadas para 
outras faixas de idade e níveis de escolarização. Tais prescrições 
mostraram-se destituídas de qualquer efeito prático porque as 
crianças, como sujeitos de prática, também formulam suas 
idealizações, na medida em que exploram o acervo, do que vale 
ser lido ou não.

Pelo acervo da biblioteca/sala de leitura as crianças 
se apropriaram de textos literários, e com eles, formas de 
pensar, sentir e ver o mundo que extrapolam a experiência 
do lugar. Entretanto, não havia homogeneidade no grupo 
pesquisado, especialmente do ponto de vista de acesso. 
Algumas crianças acessaram maior diversidade de livros 
porque foram presenteadas por seus pares de idade ou 
adultos. Crianças e adultos vinculados ao Movimento Sem 
terra representam melhor a apropriação do valor social da 
leitura.

A partir do cotejamento dos registros disponíveis foi possível 
identifi car as obras de maior partilhamento, assim como seus 
leitores3 (Quadro 2), na diversidade de obras acessadas pelas 
crianças.

Livros Leitores Gênero

13 lendas brasileiras Ênia, Leonardo e Mariana Lenda

A fada que tinha ideias Lúcia, Rui, Valéria e 
Paulo

Peça teatral

Alice no país das 
maravilhas

Sabrina, Liane e Leonardo Romance

Ana e Pedro Valéria, Carlos e Lucia Romance

Cabelos molhados Vânia, Hanna e Rui Conto

Conversa de Poeta Daniel, Lene e Anita Poesia

Entre deuses e monstros Lene, Liane e Leonardo Conto

Era uma vez duas avós Anita, Sabrina e Ana Conto

Hoje tem espetáculo no 
país dos prequetés

Inês, Mariana e Elton Peça teatral

Nem tudo que balança cai Aline, Liane e Mariana Parlenda

Enigma na capela real Valéria, Lene, Paulo e Rui Romance

O meu amigo pintor Valéria, Lene e Leonardo Peça teatral

O tamanho da felicidade Aline, Liane e Mariana Conto

Outroso em outro mundo Lene, Leonardo e Paulo Novela

Quem canta seus males 
espanta

Anita, Aiane, Daniel e 
Mariana

Parlenda

Semente de letra Sabrina, Leonardo, Lúcia, 
Karla e Paulo

-

Um fantasma ronda o 
acampamento

Liane, Anita, Leonardo, 
Lúcia, Inês e Paulo

-

A fantástica fábrica de 
chocolate

Leonardo, Hanna e Paulo Conto

Suzana e o mundo do 
dinheiro

Lúcia, Lene e Paulo -

Um pipi choveu aqui Anita, Sabrina e Tânia Poesia

Quadro 2 – Leituras partilhadas pelas crianças
Fonte: Caderno de empréstimo da biblioteca da Escola Crescendo na Prática 

e entrevistas realizadas em abril/2007 e outubro/2008

3 - Com exceção dos livros da Expressão popular, que não dispõe da classifi cação por gênero literário, a classifi cação do gênero foi obtida nas fi chas catalo-
gráfi cas dos livros ou no site do Programa Nacional Biblioteca da Escola ou sites especializados.
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O conto, o teatro e a poesia são os gêneros que se destacam 
entre os livros que as crianças tomaram de empréstimo. Essas 
preferências confi rmam o que verbalizaram nas entrevistas 
quando perguntadas sobre os gêneros com os quais se 
identifi cavam.  Num lugar em que a tradição oral (recitação, 
contação de história) está tão viva, a poesia e o conto encontram 
nessas práticas as suas raízes mais antigas.

No conjunto das obras, merecem destaque, pela ausência 
de chancela literária externa, três obras postas em circulação no 
assentamento pelo Movimento Sem Terra: “Um fantasma ronda 
o acampamento”, “Semente de letra” e “Suzana e o mundo do 
dinheiro”. Essas obras se diferem do gênero tradicional de texto 
que o Movimento Sem Terra, desde 1994, dirige às crianças 
e jovens dos assentamentos, que nas suas variações assumiam 
a forma de texto informativo ou didático (transposição para o 
ensino).

Um fantasma ronda o assentamento (Figura 1) foi o livro de 
maior destaque como marca de leitura coletiva.

 

Figura 1- Capa do livro “Um fantasma ronda o acampamento”

O livro representa uma situação social real da luta pela terra, 
um acampamento, com sua dinâmica própria de funcionamento 
e seus confl itos, como a infi ltração de pessoas alheias as suas 
causas. A autora elege as crianças sujeitos-chave da descoberta 
do mistério da trama, que integrada ao mundo adulto, participa 
com eles das soluções para os confl itos coletivos. 

Há um componente educativo na obra, um traço da literatura 
para crianças, mas elaborado de forma sutil. Na abordagem dos 
confl itos de terra no campo a autora delimita os lados da disputa 
e os interesses em jogo, ambos inconciliáveis: os interesses 
dos fazendeiros, fantasma que ronda os acampamentos, e os 
interesses dos trabalhadores. Do ponto de vista do trabalho com 
a linguagem, há um uso peculiar no modo de ressignifi car esses 
confl itos, que articula símbolos da narrativa popular (fantasmas, 
assombrações) com temas sociais da vida contemporânea.

A mediação cultural da leitura literária é inerente ao papel 
social da escola. Por meio dela, as crianças vão construindo 
graus de familiaridade com a cultura legítima, que se expressa 
num corpus de objetos denominado de cânone literário.

Abreu (2000, p. 124), resume deste modo a lógica que 
funda o cânone literário, inseparável da existência da escola.

A escola - seguindo os passos da história literária 
– seleciona algumas obras dentre todos os textos 
narrativos, poéticos ou dramáticos já escritos e os 
apresenta aos alunos como a literatura, desqualifi cando 
todos os demais como sub-produtos ou como formas 
imperfeitas.

Há, no entanto, de se relativizar o poder da escola como 
agência de legitimação, restituindo a margem de transgressão 
existente nas políticas culturais. Pode-se dizer que a seleção 
de livros comporta pelo menos três níveis de intervenção: a 
do Estado, a da escola e a da criança, ambos indissociáveis 
da tradição e do mercado editorial. Por meio dos programas 
de leitura, o Estado assume o papel de coordenação política 
e estabelece a mediação entre escritores e editoras para a 
aquisição de obras segundo as linhas da política educacional 
e cultural. Assim, o cânone escolar, nas escolas públicas, 
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A escola Crescendo na Prática cumpre um papel importante 
tanto na difusão da crença quanto em seu agenciamento prático. 
O livro ganha visibilidade: no palco das celebrações escolares, 
no corpo das crianças, como se pode observar nas fotografi as 
que registraram as atividades de culminância do projeto 
“Monteiro Lobato” (Foto 1 e 2).

 

 

Foto 1- Projeto de leitura Monteiro Lombato
Fonte: Arquivo de fotos da Escola

Foto 2- Projeto de leitura Monteiro Lombato
Fonte: Arquivo de fotos da Escola

Imagem suprimida por ausência
de autorização de uso

é defi nido fora da escola. Dentre o que já foi selecionado, a 
escola seleciona aquelas obras que merecem ser lidas segundo 
critérios estéticos e pedagógicos por ela adotados. Entretanto, 
o que as crianças leem não se restringe, necessariamente, ao 
que a escola seleciona, de forma que a história da leitura de 
grupos e comunidades pode transgredir a do cânone literário, 
predominante nos registros.

O que aproxima cultura e política é que ambas envolvem 
julgamento e ação. Em ambas está presente um campo de 
disputa sobre o modo como o mundo “deverá aparecer doravante 
e que espécie de coisas nele hão de surgir” (ARENDT, 2005, 
p. 277). O gosto é uma prática cultural e concomitantemente 
uma prática política. Ele organiza, categoriza e imprime juízo 
de valor aos objetos criados.

Ao cumprir o papel de atestar o valor artístico e literário 
de uma obra (seleção do que merece ser lido), a escola não 
apenas se insere entre os canais privilegiados de produção 
de reconhecimento social, ela participa de uma condição 
fundamental, que franqueia a permanência no mundo dos 
objetos culturais: a visibilidade. É pela escola que a maior parte 
dos textos defi nidos como literários deixam vestígios de ter 
existido, se inserem nas tradições culturais, contam a história 
de gerações de leitores. 

O livro não pode prescindir de uma esfera pública onde 
possa aparecer e ser visto por outrem. Mostrar-se ao mundo, 
publicizar-se é uma forma de luta permanente contra o 
desaparecimento. Nisso reside a importância da crença que ler 
é importante. O “culto” – trabalho que preserva e reverencia 
os criadores e as coisas criadas, se materializa na esfera da 
leitura através de salas de leitura, concursos, feiras de livro, 
exposições, teatralização, formas pelas quais se faz habitar o 
mundo de textos e se cria as condições de sua durabilidade.

[...] O próprio das produções culturais é que é preciso 
produzir a crença no valor do produto, e que essa 
produção da crença, um produtor não pode jamais, 
por defi nição, dominar sozinho; é preciso que todos 
os produtores colaborem nisso, mesmo que combatam 
(BOURDIEU, 2001, p.p 239 e 240).

Imagem suprimida por ausência
de autorização de uso
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O campo de atuação da Escola é amplo. A ela não se pode 
imputar apatia, falta de compromisso com a educação das 
crianças, palavras bastante conhecidas quando se refere à escola 
pública. Contudo, há pelo menos dois aspectos fundamentais 
que precisam ser problematizados na atuação da Escola: qual a 
importância de ler livros de literatura para as crianças? Quais as 
fi nalidades das ações de promoção à leitura e a sua relação com 
o projeto de escola e de escola do campo?

As políticas de leitura, especialmente as locais (articuladas pela 
parceria do setor publico como organizações não governamentais), 
impõem às escolas, e a esta, em particular, o “desapossamento da 
capacidade política de formular seus próprios fi ns” (BOURDIEU, 
1994, p. 100). Conjunturalmente, não podendo formular seus 
próprios fi ns, cabe a ela participar de uma prática de leitura literária 
predominantemente massifi cada, muito aquém do projeto de 
fortalecimento dos povos do campo que move os espaços políticos 
e acadêmicos da educação do campo.

O enfrentamento dessas questões se opera no plano prático 
(conquista de espaços políticos de interlocução) e no plano 
teórico. Neste plano, pode ser pertinente o enfrentamento de 
dois fatores que favorecem uma “concepção ingênua de leitura” 
(Britto, 2003, p. 107). Segundo o autor, 

O primeiro é o mascaramento da dimensão política 
da leitura, que permite que qualquer leitura possa ser 
considerada boa. O segundo, diretamente articulado ao 
primeiro, é a desconsideração do objeto sobre o qual incide 
a leitura: ao se considerar o ato em si de ler, desconsidera-
se o fato de que se lêem textos e que textos são discursos 
que encerram representações de mundo e sociedade (Idem)

Problematizar as concepções e modelos implicados no mito 
que a leitura vale por si e, portanto, não se faz necessário a crítica 
social do objeto e do conhecimento de mundo que promove, é uma 
tarefa decisiva na mudança de perspectiva das práticas de leitura.

Literatura e democracia

Se a literatura se propõe a representar mundos, reais 
ou imaginários, talvez possamos pensar numa arte literária 

democrática, capaz de apreender como diferentes povos e 
grupos vivem a vida ou podem vir a vivê-la, a partir de soluções 
possíveis ou impossíveis (provisoriedade) que venham a 
formular como resposta aos seus dilemas e confl itos. A literatura 
só será universal quando mais representadas forem as vozes 
do mundo, uma inversão à lógica ocidental, que considera 
universal uma capacidade política de extender fronteiras e 
domínios, transformando mundos particulaes como patrimônio 
comum, numa relação de mão única. Assim, o que é social 
ocidental, passa a ser apropriado como humanamente universal 
(BRANDÃO, 1995, p. 55).

Do ponto de vista de uma democracia ampliada, há de haver 
lugar para temas, personagens e espaços de representação que 
comportem a multiplicidade das experiências humanas. No que 
pese milhares de famílias se encontrarem hoje acampadas em 
algum lugar do Brasil, sob a condição de um drama humano 
real, este lugar ainda constitui um “fato sem literatura”, como 
diria Clarice Lispector (1998).

O livro “Um fantasma ronda o acampamento” é uma 
experiência importante no sentido de ampliar os espaços de 
representação literária, mas é preciso reconhecer a sua condição 
de quase clandestinidade se o tomarmos como literatura de 
“combate” que opera por fora da esfera política do Estado. 
Somente em um Estado democrático pode haver escolas e arte 
democráticas. Isso põe em questão a relação entre o Estado e 
os movimentos sociais, como o Movimento Sem Terra. Mesmo 
que práticas de combate constituam táticas nas lutas de classe, o 
campo da luta social que o MST expressa nesta máxima: “ocupar, 
resistir e produzir” inclui a luta por representação simbólica, 
pauta de ações de inúmeros movimentos sociais contemporâneos 
e das minorias que representam. Nesses termos, constitui uma 
dimensão da ocupação da terra a ocupação do campo simbólico, 
esfera de legitimação de modos de vida, cuja representação 
pressupõe, inexoravelmente, a conquista de uma capacidade 
política que permita poder de participação e infl uência nas 
políticas culturais, em particular aquelas que defi nem, por meio 
dos programas de leitura, que mundos devem ser conhecidos.

Cabe problematizar os riscos de uma literatura “guetifi cada”, 
uma opção forçada entre a massifi cação uniformizadora e o gueto 
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simbólico que reforce o isolamento social e a marginalização 
cultural. Se os mundos que a literatura pretende representar 
não pudererm ser incorporados, como mundos legítimos, no 
conjunto da produção social, política e cultural do país, em seu 
isolamento podem fi car confi nados aos universos residuais da 
experiência social.

A oposição rural-urbano, campo-cidade que elegeu esses 
conceitos como incompativeis no mesmo projeto histórico, ruiu 
na experiência histórica concreta. O campo e a cidade, o rústico 
e o civilizado, o moderno e o tradicional, a pobreza e a riqueza 
convivem lado a lado na experiência social brasileira, de forma 
que não há como ocultar a existência desses mundos.

A literatura contemporânea para a infância, marcada pelos 
temas urbanos (exóticos, atartivos, míticos), é devedora para 
com esses outros mundos, que desprovidos de visibilidade 
em relação aos seus modos de viver, não podem se elevar à 
condição de mundos igualmente legítimos. 

A representação de grupos humanos remanescentes 
de experiências sociais mais distantes, como indígenas, 
quilombolas e campesinos, esbarra no mito da tradição. Por isso, 
há um risco iminente, não só na literatura, mas em outras artes, 
de representar memórias identitárias recorrendo ao resíduo 
cultural (lendas, mitos do nosso passado ancestral), enfi m, 
ao patrimônio como trabalho morto, não mais investido na 
produção social e na vida concreta das pessoas. Num país em que 
o conhecimento mitológico (não superado pelo conhecimento 
científi co), recriado e atualizado, tem grande legitimidade na 
compreensão do mundo (lobisomens, fantasmas, seres do outro 
mundo compõem a memória coletiva do campo e das cidades 
interioranas brasileiras), incorporar as minorias pela memória 
do passado e não pelas tensões da vida contemporânea, que 
atualizam essas memórias, de certo modo, as inclui, apagando-
as, na medida em que são deslocadas para o campo do exótico.

Se a cultura é “trabalho vivo da experiência social” 
(BRANDÃO, 1995, p. 85), o trabalho cultural, orientado por 
valores democráticos, deve permitir ampliar o sentido do humano 
e das dimensões do seu destino no entrecruzamento de passado 
e presente, sob o risco de tomarmos os padrões de civilização do 
ocidente, cuja representação evoca e proclama a sua atualidade, 

como caminho único, modelar, para todos os grupos humanos. 
Pode-se dizer que a democracia como conceito que admite a 
pluralidade de representação de mundos é a questão mais radical 
que se põe ao debate cultural contemporâneo.

Naquilo que se refere à literatura, os movimentos sociais 
e suas alianças com o campo intelectual, têm favorecido o 
alargamento da ideia de uma literatura democrática no país, que 
perpassa não só pelo acesso aos livros produzidos, mas pela 
crítica das realidades que a literatura representa.

Uma literatura capaz de incluir, e não abolir mundos, talvez 
permita combater o desaparecimento de experiências sociais, 
as quais Bourdieu (2001, p. 241) se refere:

Um dos efeitos do contato médio com a literatura 
erudita é o de destruir a experiência popular, para deixar 
as pessoas enormemente despojadas, isto é, entre duas 
culturas, uma cultura originária, abolida e outra erudita 
que se frequentou o sufi ciente para não mais poder falar 
da chuva e do bom tempo, para saber tudo o que não se 
deve dizer, sem ter mais nada a dizer.

Conclusão

A pesquisa permitiu concluir que o acervo literário apropriado 
pelas crianças advém, em grande parte, dos programas de leitura 
desenvolvidos pelo Ministério da Educação. Resguardando o 
papel do Movimento Sem Terra, incomparavelmente, o espaço 
de maior densidade de livros e de maior ascendência sobre 
as crianças, considerando as seleções que fi zeram, é a escola. 
Mesmo que não exclusivamente, por dentro dela circulam obras 
produzidas pelo Movimento Sem Terra, que conferem certo nível 
de heterogeneidade às práticas de leitura.

Diferentemente de outras realidades do país, os circuitos 
que marcam o espaço escolar e não escolar estão muito 
cruzados, ao ponto destas categorias se mostrarem obsoletas. 
O livro literário tem um papel importante na interseção desses 
lugares. A partir do momento que as crianças retiram o livro 
da biblioteca/sala de leitura, abre-se um novo circuito do livro. 
Com o empréstimo, outros leitores/ouvintes são incorporados à 
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história do livro, sem que se possa datar este acontecimento. No 
âmbito familiar, a rede de leitura inclui irmãos, primos, pais e 
avós, para os quais os livros chegam de forma indireta.

É no contexto sociocultural (âmbito do vivido) que a 
literatura infantil se libera, em certa medida, do rótulo que a 
identifi ca e a vincula a um destinatário especial, as crianças, e 
a um modo de produção que procura se distinguir pelos seus 
temas, sintaxe e ilustração.

Sem deixar de reconhecer que a literatura para crianças opera sob 
os auspícios de um mercado que as escolheu como consumidoras, 
no circuito da leitura havia leitores adultos de literatura infantil e 
leitores infantis de literatura para jovens e adultos.

Na vida do Assentamento, pode-se observar o trabalho cultural 
das crianças em relação à leitura. Elas vão marcando sua importância 
como sujeitos culturais plenos, capazes de exercer infl uências na 
aquisição de práticas culturais. Ao ler em casa, se colocam na mira 
do outro, assim como convocam o outro para si, encorajando novos 
leitores ou mediando a leitura dos que leem ouvindo.

Inequivocamente, as escolhas de leitura que fazem em um 
espaço de relativa autonomia, as singularizam ante ao conjunto 
dos resultados de pesquisa no campo e na cidade. A apropriação 
de obras não legitimadas pelo cânone literário, defi ne um campo 
de luta no que se refere à leitura e à escrita do mundo. 

No âmbito da política cultural, é importante assinalar que 
aprodução literária contemporânea para a infância, com forte 
inclinação para temas urbanos, está por poblematizar enquanto arte 
as infâncias do campo contemporâneo, que correm por campos 
abertos, ocupam fi leiras nas marchas por reforma agrária, mas 
também partilham, com outras crianças, do campo e da cidade, 
uma experiência histórica comum. Do mesmo modo, está por 
incluir temas que mesmo diretamente implicados na vida urbana, 
margeiam as suas produções como a privatização da água, da 
terra e das sementes, a concentração de terra, o desmatamento, a 
migração da cidade para o campo, entre outros temas.
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Resumo

A complexidade semiótica do livro ilustrado infantil e 
os componentes de sua inserção enunciativa conferem um 
estatuto difuso a seu endereçamento, tanto na conformação 
verbo-visual, como nos papéis sociais atribuídos a seus 
interlocutores. Com essa problemática, o livro ilustrado, 
vinculado à proposta refl exiva que marca a Literatura Infantil 
contemporânea, se caracteriza fundamentalmente como texto 
efetivamente artístico, não se identifi cando, como em outras 
épocas, com um pressuposto pedagogizante. Para tal propósito, 
constitui-se de signos lúdicos, impregnados de sentidos cuja 
organização prevê uma atitude reacional-afetiva, e de temas 
universais que envolvem (inclusive) o mundo infantil. A partir 
da noção de patemização proposta pela Teoria Semiolinguística 
de Análise do Discurso (Charaudeau, 2010), este trabalho 
objetiva identifi car e descrever mecanismos desencadeadores 
de emoção em dois livros ilustrados infantis, O gato e o escuro, 
de Mia Couto e Marilda Castanha (2008), e Chapeuzinho 
Amarelo, de Chico Buarque e Ziraldo (2004), em que se destaca 
a tópica do medo, a fi m de se verifi car não só o componente 
discursivo das visadas de efeito, mas também o caráter (im)
prescindível de sua atuação na construção do sentido textual. 

Palavras-chave

Livro ilustrado infantil; patemização; efeito de sentido.

Resumé

La complexité sémiotique du livre illustré pour enfants et 
les composants de son insértion énunciative vérifi ent un statu 
difus à son adressement, autant dans la conformation verbe-
visuel que dans les rôles sociaux atribués à ses interlocuteurs. 
Avec cette problématique, le livre illustré, lié à la proposition 
réfl éxive que marque la littérature contemporaine pour enfants, 
se carácterise fondamentalement comme un texte effectivement 
artistique, sans s’identifi er, comme avant, avec un présuposé 
pédagogique pédagogisante.  Pour tel propos il s’est constitué de 
signes ludiques, imprégnés de sens, dont l’organisation prévoit 
une attitude reationelle-affective, et des thèmes uviversaux qui 
englobent ( y compris) le monde des enfants. A partir de la notion 
de pathémisation proposé par la Théorie Sémiolinguistique de 
l’Annalise du Discours (Charaudeau,2010), cet article a l’objectif 
d’identifi er et décrire les mécanismes « déchaîneurs » d’émotion 
dans deux livres illustrés pour enfants, O gato e o escuro, de Mia 
Couto e Marilda Castanha (2008), e Chapeuzinho Amarelo, de 
Chico Buarque e Ziraldo (2004). Dans les livres se detáche le 
topique de la peur, a fi n de se vérifi er non seulement le composant 
discursif des objectives de l’éffet, mais aussi le carácter (in)
dispensable de son actuation dans la construction du sens textuel. 

Mots-clé

Livre illustré pour enfants; pathémisation; éffet de sens.
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1. A proposta

Os livros infantis ilustrados apresentam semioses 
multifacetadas, tanto por serem constituídas por elementos 
verbais e visuais, que obrigam os leitores a diferentes percursos 
interpretativos, como por terem um endereçamento difuso, pois têm 
como público não só o leitor fl uente, mas também o leitor iniciante 
e infantil, quase sempre submetido à mediação daquele. Em geral, 
o leitor-criança mostra-se mais “desprovido” de conhecimento 
prévio, já que “em certo sentido, as crianças pertencem a uma 
‘cultura oral’, o que signifi ca que elas podem apresentar diferentes 
modos de pensar e lidar com diferentes gêneros textuais” (HUNT, 
2010, p.92). Em outras palavras, o leitor-criança está menos 
suscetível ao reconhecimento de saberes instituídos, mas, por outro 
lado, muito vulnerável à apreensão de efeitos de sentido – desde 
que planejados em textualizações mais abertas ao investimento 
da sensibilidade. No entanto, esse leitor-criança costuma fazer 
uma leitura mediada por um adulto, capaz de preencher lacunas 
interpretativas e de oferecer o conhecimento prévio ainda não 
dominado. Assim, são livros cuja complexidade semiolinguageira 
se vale de uma conformação rica e lúdica, vinculada à proposta 
contemporânea de Literatura Infantil, de caráter refl exivo, que 
não se identifi ca como pedagogizante, mas como essencialmente 
literário – o que também signifi ca “socializante”.

Considerando esses aspectos, pretende-se, aqui, identifi car 
visadas de efeito patêmico relacionadas à tópica do medo em 
dois contos infantis ilustrados: O gato e o escuro, de Mia 
Couto e Marilda Castanha (2008), e Chapeuzinho Amarelo, 
de Chico Buarque e Ziraldo (1998). Parte-se dos conceitos de 
contrato de comunicação (CHARAUDEAU, 2007a; 2008) e 
patemização (CHARAUDEAU, 2010) a fi m de se analisar a 
instauração de mecanismos de desencadeamento de emoções, 
ou de visadas de efeitos patêmicos em textos cujo público-alvo 
é, “ofi cialmente”, o infantil. 

2. A complexa semiose dos livros ilustrados

Charaudeau (2007a; 2008) explora a noção de contrato de 
comunicação e enfatiza o papel das circunstâncias enunciativas 

no estabelecimento dos sentidos dos atos de linguagem, pois são 
os dados externos, oriundos de uma prática social determinada, 
que, de acordo com a constância por um certo período, 
caracterizam as trocas e determinam o quadro convencional 
a partir do qual os discursos de representação lhes atribuem 
valores. Embora não essencialmente linguageiros, são dados 
semiotizados indicialmente em relação aos comportamentos 
sociais e, em função disso, agem como limitadores das escolhas 
feitas pelos interlocutores para o êxito da troca a que se lançam. 
Deles decorrem os dados internos, ou seja, as características 
discursivas revestidas pela superfi cialidade textual. O analista, 
então, agrupa os dados externos em quatro categorias, 
correspondentes a condições de enunciação: condição de 
identidade, de fi nalidade, de propósito e de dispositivo 
(CHARAUDEAU: 2007a). 

 A identidade dos parceiros inscritos no ato de 
linguagem diz respeito ao conjunto de traços personológicos 
mutuamente reconhecidos (idade, sexo, etnia; status social, 
econômico, cultural; natureza ou estado afetivo dos parceiros 
etc.) e pertinentes para determinada troca. Em termos do livro 
ilustrado para criança, é relevante considerar que, em geral, 
uma dupla formada pelo escritor e pelo ilustrador (como nos 
casos que se apresentam neste trabalho) se coloca como sujeito-
comunicante cujo traço mais relevante é o fato de se tratar de 
adultos, que conhecem valores instituídos e podem questioná-
los, subvertê-los, ou perpetuá-los. Embora cada qual privilegie 
um canal interpretativo diverso em razão do meio semiótico 
de que dispõe, o lugar de produção é o mesmo, assim como 
também coincide seu propósito. Por outro lado, o sujeito-
interpretante para o qual se destina o texto é um leitor-criança, 
considerado em sua natureza não totalmente sobredeterminada 
socialmente, mas que entra em contato com o livro por meio 
de um adulto. Essa condição intersubjetiva direciona a seleção 
de temas, vocabulário, elementos plásticos e ritmo narrativo de 
acordo com o público infantil a que visa atingir, ainda que por 
intermédio do adulto que acompanha a leitura: “muitos livros 
ilustrados são claramente destinados a crianças pequenas e 
adultos sofi sticados, comunicando-se em diversos níveis com 
ambos os públicos” (NICOLAJEVA e SCOTT, 2011, p.39).
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A condição de fi nalidade requer que a ordenação do ato 
de linguagem obedeça a um objetivo; é uma condição que se 
defi ne através da expectativa de sentido em que se baseia a 
troca. Considera a problemática de infl uência de que se reveste a 
comunicação e que leva cada interagente a buscar incorporar os 
outros em sua intencionalidade; operam-se as visadas prescritiva, 
que consiste em um “fazer-fazer”; a informativa, que consiste 
em “fazer-saber”, a incitativa, que se funda em um “fazer-crer” 
e, fi nalmente, a patêmica, que se baseia em um “fazer-sentir”. 
Ainda que se atente para o fato de essas visadas estarem sempre 
mais ou menos misturadas, no caso da análise que aqui se 
busca empreender, será colocada em primeiro plano a visada 
patêmica predominante no gênero em questão. É em função 
dela que efeitos de sentido relacionados às emoções do medo e, 
em contrapartida, da coragem são programados textualmente, 
além dos recursos poéticos característicos dos textos em análise 
que, eles próprios, engendram outros efeitos de sentido, mais 
relacionados à ludicidade, tão caros à “leitura infantil”.

Outra condição de enunciação é a do propósito, que exige 
de todo ato de linguagem uma relação com certo domínio do 
saber, “uma maneira de recortar o mundo em ‘universos de 
discurso tematizados’” (CHARAUDEAU, 2007a, p. 69). Diz 
respeito a uma espécie de macrotema admitido antecipadamente 
pelos parceiros da troca com o intuito de não atuarem ‘fora de 
propósito’. Em relação aos contos aqui vislumbrados, pode-se 
destacar que o próprio universo da Literatura Infantil restringe 
o conjunto de temáticas em torno das quais se constroem os 
textos. Cria-se a expectativa de que um livro ilustrado infantil 
trata de um tema especialmente pertinente à vida da criança, 
sobretudo quando considerada a produção contemporânea, 
cada vez mais atenta às questões da infância propriamente ditas 
e não às lições de moral inicialmente características do gênero.

Por fi m, a condição de dispositivo se refere às circunstâncias 
materiais do ambiente em que se inscreve o ato de comunicação. 
Em alguns casos, como no livro ilustrado infantil, esse 
dispositivo é objeto de uma “montagem cênica pensada de 
maneira estratégica” (CHARAUDEAU, 2007a, p.70) e interfere 
sobremaneira na textualização. Em conversas espontâneas, por 
outro lado, esse dispositivo infl uencia menos no formato das 

trocas, embora se observem constantes relacionadas a ele. O 
fato de ser um livro impresso, em geral não muito extenso, mas 
de dimensões avantajadas se comparado ao livro estritamente 
verbal, guarda o espaço sufi ciente para ilustrações, assim como 
permite uma disposição variada de seus componentes - verbal e 
visual -, o que pode acrescentar mais sentidos e efeitos ao texto.

Ainda segundo Charaudeau, os dados internos são 
aqueles propriamente discursivos, aqueles que permitem 
explicar “como dizer”. Tomados como restrições discursivas, 
representam os comportamentos linguageiros esperados 
quando os dados externos são percebidos e reconhecidos. Na 
maior parte das vezes, as restrições discursivas que moldam 
o livro ilustrado infantil são reveladas por uma interpelação 
direta ao sujeito destinatário – a criança, em princípio –, da 
parte de um enunciador-contador de histórias que se vale 
não só de um aparato signifi cativo verbal, como também de 
um aparato visual, imagético, que pode complementar o 
verbal, inserindo novos sentidos, ou apenas reforçando-o, 
especifi cando alguns dos sentidos propostos. A tematização, 
pois, é tratada fi gurativamente, por meio de uma atitude 
cativante, que procura estabelecer uma relação de confi ança 
e de divertida convivência. O mundo semiotizado no livro 
ilustrado infantil recorta e conforma a realidade numa mescla 
aceitável – ou recomendável – com a fantasia, que permite 
acessar fatos e emoções (às vezes bastante perturbadoras) com 
o distanciamento seguro e confortável realizado pela fi cção. 

Quanto às visadas patêmicas (direcionadas ao “fazer-sentir”) 
inseridas no livro ilustrado infantil, é preciso considerar não só os 
recursos discursivos que se valem de representações socialmente 
disseminadas, impregnadas de valores, mas também o modo 
de acesso ao sentido, sobretudo quando se vale da iconicidade 
em semioses múltiplas e poéticas. As representações só são 
identifi cadas como tal em função de sua relação com a cultura 
e com o grupo social, pois dependem de dados externos que 
permitem o reconhecimento dos valores atribuídos às parcelas 
de realidade a que se referem, sobretudo de valores advindos 
dos saberes de crença que circulam na sociedade, frutos do 
imaginário sociodiscursivo. Segundo Charaudeau (2010, p.34), 
a patemização, como processo desencadeador de “sentidos”, é 



LIVROS ILUSTRADOS QUE AMEDRONTAM: QUANDO EMOÇÃO É SENTIDO(A)

1016LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

observável a partir de representações que trazem em si valores 
coletivamente partilhados e que engajam o sujeito em um 
comportamento reacional previsível, de acordo com as normas 
sociais, como “assassinato”, “crime”, imagens de destruição, 
exclamações, responsáveis por despertar, “colateralmente”, no 
interlocutor, estados emocionais que excedem o sentido intelectivo. 
A efi cácia do uso dessas representações com intuito patemizante se 
submete ao ajustamento entre o sujeito destinatário, programado 
na textualização, e o sujeito interpretante, aquele que efetivamente 
toma o texto. 

Enquanto a inserção textual de representações fundamenta-
se num processo referencial mais convencional, outro tipo 
de processo, a iconicidade, também provoca inferências 
vinculadas às emoções e à percepção de qualidades por causa 
das associações por similaridade provocadas pela conformação 
textual, no nível superfi cial, discursivo ou situacional de 
construção do sentido. Segundo a Semiótica peirciana 
(PEIRCE, 2003; SANTAELLA, 2000), a iconicidade é tomada 
como um processo cognitivo que se baseia em analogias, em 
semelhanças. Aproximados os elementos, a qualidade que 
os identifi ca não só é evocada, mas exacerbada, passando à 
centralidade da signifi cação e do sentimento. 

Na iconicidade intrassígnica, há motivação entre o 
signo e o objeto, ou, entre o signifi cante e o signifi cado. É 
o caso do signo imagético, que se parece com o objeto a que 
se refere. As onomatopeias e as palavras com forte impacto 
sonoro correspondente ao sentimento que signifi cam, como 
os “palavrões”, cujas consoantes plosivas se assemelham 
ao rompante emocional expresso, também são exemplos de 
similaridade entre os constituintes sígnicos. Há igualmente uma 
relação icônica entre palavras e/ou expressões que se assemelham, 
isto é, uma iconicidade intersígnica, seja em sua forma, como 
aquela ocorrida nas rimas, por exemplo, seja em seu conteúdo, 
como nos sinônimos mais ou menos próximos. Em livros para 
crianças, é comum a presença de jogos de palavras, ou de usos 
inusitados, imprimindo valor lúdico e poético à verbalidade.

A iconicidade também pode atuar ancorada no conhecimento 
prévio acionado pelas inferências, ou por elementos das 
circunstâncias enunciativas. Nesses casos, diferenciados 
daqueles citados anteriormente, a aproximação por semelhança 
não se localiza na superfície textual, ou se circunscreve às 

formas, mas une elementos presentes na “materialidade” textual 
e outros, evocados por ela, oriundos dos níveis discursivo e 
situacional. Nesse caso, os intertextos, por exemplo, atuam a 
partir de uma iconicidade fundada no discurso e na cultura; 
ou ainda, a representação de situações reconhecidamente 
próprias ao universo infantil propicia a identifi cação do sujeito-
interpretante-leitor com o destinatário planejado pelo texto, 
num movimento de adesão ao projeto comunicativo, a partir de 
uma iconicidade ancorada nas circunstâncias enunciativas. Em 
todo caso, a iconicidade produz um efeito qualifi cativo, surgido 
na herança de traços do objeto em direção ao signo. 

3. Quando emoção é sentido(a)

Os contos O gato e o escuro, de Mia Couto e Marilda 
Castanha, e Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque e Ziraldo, 
giram em torno do tema “medo”, bastante recorrente no campo 
da Literatura Infantil. Enquanto O gato e o escuro, bastante 
poético e profundo, trata da superação do medo do escuro, 
Chapeuzinho Amarelo, de forma divertida, trata da superação 
do medo em geral, representado, em seu mais alto grau, pela 
fi gura do lobo mau. Ambos apresentam ilustrações que não 
só acompanham o projeto verbal, como também, em alguns 
momentos, sugerem sentidos não acionados pela parte verbal.

     

Fig. 1 – capas
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Em O gato e o escuro, as ilustrações apresentam cores 
escuras – mas não necessariamente tristes –, embora as 
personagens gata-mãe e gato-fi lho apareçam amarelos e 
malhados. Os traços das imagens são delicadamente infantis e 
se referem ao universo da criança: brinquedos, bichos, natureza, 
olhos, pessoas. São imagens estilizadas, desenhadas “à moda da 
criança”. Já em Chapeuzinho Amarelo, as ilustrações são bem 
coloridas, quase todas sobre fundo branco, desenhadas, porém 
com traços fi rmes, bem delineadas. O amarelo do chapéu da 
personagem-menina indica o medo que a assombra, pois era 
“amarelada de medo”. O lobo, exemplo maior de seu medo, 
surge totalmente negro, reconhecido apenas por seu contorno, 
como sombra da menina, e se torna imenso em relação a ela, 
monstruoso, apavorante, com uma boca repleta de enormes 
dentes pontiagudos e uma expressão de violência.  

A dimensão de O gato e o escuro é de 28cm x 21cm, no formato 
“retrato” (vertical) e traz, na capa, representado imageticamente, 
o mote da história: o gato que ultrapassa o limiar entre o dia e a 
noite, mais à frente corroborado verbalmente por “faz de conta o 
pôr-do-sol fosse um muro” (COUTO; CASTANHA, 2008, p.9). 
Na imagem, a materialização dessa “trespassagem” de claro 
para escuro, operada pelo gato, se dá na aproximação icônica 
do pôr-do-sol ao muro: este, limite físico, entre um espaço e 
outro; já aquele, um instante específi co que limita o “tempo de 
claridade/da escuridão”. A qualidade que os aproxima, nesse 
contexto, é a de ser limítrofe, um ponto de (ultra)passagem. É 
uma imagem predominantemente escura, pois o gato malhado 
adentra a noite, representada metonimicamente pela lua e pelo 
céu negro, coalhado de estrelas estilizadas, seguindo uma linha 
que o conduz na direção dessa aventura: uma linha do tempo e 
do espaço, entre a claridade e a escuridão, a coragem e o medo, 
a partir de agora apresentados indicialmente por essas fi guras.

Nesse livro, o sujeito-locutor (aquele composto, em parte, 
por um sujeito-comunicante, externo ao mundo textual, e outro, 
sujeito-enunciador, que se identifi ca no texto) é revestido de um 
narrador/contador de histórias adulto, que interpela os leitores, 
como porta-voz da personagem-gata, a quem se deve atribuir a 
responsabilidade pelo fato narrado e, por conseguinte, à fantasia 
que se propõe. Ele se coloca no texto (“Vou contar aqui...”), 

faz injunções (“Vejam, meus fi lhos...”) e se distancia para 
narrar (“Conta a mãe dele...”). Em outras palavras, ele mescla 
os modos de intervenção elocutivo, alocutivo e delocutivo de 
acordo com o movimento de aproximação e de distanciamento 
que opera em relação a seu interlocutor-leitor-criança, 
estabelecendo um elo entre eles e assumindo um ponto de vista 
igualmente delocutivo em relação ao fato narrado, como o de 
seu interlocutor. O modo de organização narrativo predomina 
no texto, guardando trechos descritivos de importante efeito 
patemizante, sobretudo em virtude do propósito mesmo do 
texto. 

Embora pela interpelação inicial subentenda-se um 
interlocutor-criança (“meus fi lhos”), alguns recursos poéticos, 
tanto presentes na verbalidade quanto na parte imagética do 
texto, direcionam-se a um leitor mais sensível a inovações 
sígnicas, e, portanto, mais sofi sticado, talvez mais experiente. 
Isso confi rma o caráter de duplo endereçamento dessa 
categoria de texto. Atesta-se o valor poético dessas inovações 
por meio das relações icônicas estabelecidas em paralelo. As 
reações emocionais do gato-fi lho, que se aventura no escuro, 
são impregnadas de sensações e sentimentos a partir de 
aproximações por semelhança. Na página à esquerda, o trecho 
“Namoriscando o proibido, seus olhos pirilampiscavam” 
(Ibidem, p.10) aparece ao lado de uma ilustração, de forma 
complementar, numa página de fundo avermelhado, que mostra 
a personagem observando incontáveis olhos que se acendem na 
escuridão, alguns com asas que lhes assemelham a vagalumes, 
ou pirilampos, piscando na negritude da noite tanto quanto os 
próprios olhos do gato. O verbo “pirilampiscar”, ao incluir a 
menção ao pirilampo, dota a ação de piscar da qualidade de 
ser luminescente, como esse inseto, reconhecido à noite pela 
emissão intermitente de uma luz amarelada. O processo icônico 
também é perceptível em “namoriscar o proibido”, expressão 
que evoca a atitude da personagem diante da tentação de 
adentrar no escuro da noite: “namoriscar” desloca-se para 
a referência a uma ação cujo alvo, “o proibido”, não estaria 
dentre as possibilidades semânticas usuais, emprestando à ação 
designada a qualidade, intrínseca a esse verbo, de ser suscetível 
à atração, ao cortejo, à sedução.  Em “pirilampiscar”, a 
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iconicidade se deve a um processamento intrassígnico, que 
funciona a partir da composição neológica de reconhecimento 
linguístico-gramatical dependente da relação por similaridade 
entre signo e objeto; já em “namoriscar” a iconicidade tem 
uma base extrassígnica, de deslocamento semântico-discursivo 
operado entre um signo e outro, este representando o objeto 
daquele. 

O mesmo movimento poético se percebe em “À medida 
que avançava, seu coração tiquetaqueava. (...) Andou, andou, 
atravessando a imensa noitidão” (Ibid., p. 14). Na página 
à direita desse trecho, também de forma complementar à 
parte verbal, à esquerda, é apresentada a noite escura, mas 
predominantemente azul, habitada por outros gatos e outros 
seres. A verbalização da onomatopeia faz que se assemelhe o 
pulsar forte e rápido do coração da personagem ao marcado 
som do relógio, indicando o estado emocional do gato diante 
da aventura que empreende. De uma primeira relação icônica 
estabelecida pela onomatopeia “instituída” – tique-taque -, é a 
sobreposição do verbo “tiquetaquear” ao automático e esperado 
“bater” (relacionado ao coração, “seu coração batia”), que lhe 
transpõe a qualidade de ser sonoramente bem marcado e forte, 
como um relógio. Outros neologismos, com igual base icônica: 
“despersianar os olhos” (Ibid., p.16), “ataratonto”, “antecoisa” 
(Ibid, p.31). Além disso, a repetição “andou, andou” traz, 
iconicamente, a ideia de intensifi cação, por causa da isomorfi a 
operada pela repetição do verbo em relação à repetição da ação. 
Mais adiante, o mesmo recurso da repetição é utilizado em 
“Chorou. Chorou. E chorou” (Ibid, p.16). 

Não se pode deixar de mencionar o forte apelo poético 
em “A mãe-gata sorriu bondades, ronronou ternuras, esfregou 
carinhos no corpo do escuro” (Ibid, p.28), com a utilização de 
substantivos abstratos no lugar dos advérbios que modifi cariam 
os verbos. A conversão gramatical, nesse caso, substantiva 
os efeitos das ações da gata-mãe em vez de, apenas, de modo 
adjunto, “acessório”, modifi car o verbo-núcleo acional. É um 
deslocamento funcional de base icônica, que se vale da função 
intrínseca à posição oracional dos termos (à direita do verbo, 
como argumento) para sustentar a qualidade atribuída aos 
substantivos ali empregados: a de ser resultado, objeto da ação. 

Isso, de certa maneira, revela não só o objetivo da personagem 
com aquela atitude, mas também a amorosidade ali implícita, 
típica das mães, como se reconhece discursivamente. Pode-
se afi rmar, portanto, que a cena assim composta guarda uma 
visada patêmica, orientada pela atitude maternal prototípica e 
corroborada pelos recursos poéticos presentes.

Há, porém, exemplos de poeticidade exclusivos da parte 
imagética. Embora toda imagem reserve um caráter icônico 
em virtude da semelhança operada pelo signo em relação ao 
objeto, em alguns casos, observa-se uma aproximação (às 
vezes em uma sobreposição evocada) de signos imagéticos 
presentes na superfície textual, ou entre um signo imagético 
da tessitura narrativa e outro signo, pertencente à memória 
discursiva socialmente partilhada, que se realiza com a 
intenção de exacerbar qualidades, às vezes, afetivas. Em geral, 
isso ocorre a partir de uma aproximação inusitada, original, o 
que torna essa exacerbação impreterivelmente perceptível. Um 
exemplo pode ser apontado na personifi cação do escuro, que 
conta com uma ilustração de um rosto imenso – se comparado 
ao tamanho do gato, presente no canto inferior esquerdo da 
página –, negro, de fi sionomia triste, olhos fechados, nariz 
longilíneo e boca minúscula, arredondada, parecido com um 
“sol” apagado, cujos raios são como fósforos queimados, 
ou parecido com um homem negro, bonachão, de inúmeras 
trancinhas eriçadas. Materializar o escuro não é tarefa fácil. A 
personifi cação depende, na imagem, da semelhança com traços 
humanos, mas traços humanos específi cos, que evoquem as 
qualidades necessárias à caracterização que se propõe. Nesse 
caso, a tentativa é de traçar o escuro como um ente que não 
amedronta em princípio, por isso a escolha de um rosto redondo, 
um formato sempre associado à ideia de benevolência e de 
simpatia e, portanto, já traz uma visada patêmica relacionada a 
essa ideia. Há, então, uma aproximação por semelhança entre 
o rosto apresentado e outro, reconhecido imaginariamente 
dentre outros de uma categoria que apresenta essa qualidade 
avivada de ser bonachão. Por outro lado, a sobreposição desse 
rosto à imagem de um sol conforme costuma ser identifi cado 
nos desenhos, como uma enorme cara redonda que emite raios 
em toda sua circunferência, também obriga o leitor a relacionar 



LIVROS ILUSTRADOS QUE AMEDRONTAM: QUANDO EMOÇÃO É SENTIDO(A)

1019LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

os dois signos – o sol e o escuro –, contrastando-os pela 
luminosidade e pela escuridão, mas, antes disso, aproximando-
os pela qualidade de ser redondo e emissor de raios. Essa 
aproximação do escuro com o sol fornece outra qualidade 
positiva ao personagem: a de ser fonte de coisas (como o sol 
é fonte de alegrias, dias bonitos, vida, luminosidade etc., ele é 
fonte de coisas boas.). De modo complementar, mais uma vez, 
na página à esquerda da ilustração, há o seguinte trecho verbal, 
que corrobora a construção de uma imagem positiva do escuro:

Sim, o escuro, coitado. Que vida a dele, sempre afastado 
da luz! Não era de sentir pena? Por exemplo, ele se 
entristecia de não enxergar os lindos olhos do bichano. 
Nem os seus mesmos ele distinguia, olhos pretos em 
corpo negro. ... E o escuro, triste, desabou em lágrimas. 
(Ibid., p. 18)

O propósito emocional do texto é, com esse trecho, 
contundentemente revelado. O tema medo de escuro, com o 
auxílio do título e das estratégias de concretização, coloca o 
foco na suscetibilidade ao sentimento dessa emoção. E o simples 
emprego de representações de caráter patêmico contribui 
efi cazmente para o desencadeamento de emoções. O escuro, 
como signo, por si só, tem, culturalmente, uma inextricável 
visada patêmica direcionada ao medo. A desconstrução dessa 
ideia tão cristalizada se vale de outra crença disseminada 
pela sociedade: a maternidade amorosa, capaz de educar, de 
transformar as pessoas. Como argumento principal, a gata-
mãe diz que não é o escuro que mete medo; “Somos nós que 
enchemos o escuro com nossos medos” (Ibid., p. 26-27). No 
sonho do gato-fi lho, o escuro torna-se seu irmão, adquirindo 
cores e brilho. Assim, a imagem negativa e apavorante, 
comumente atribuída ao escuro, relacionada às trevas e ao mau 
agouro, é desconstruída a partir da personifi cação do escuro 
e da subsequente possibilidade de identifi cação com o leitor, 
proposta por esse recurso fi gurativo. O escuro é descrito como 
coitado, capaz de suscitar pena, triste por não enxergar, chorão. 
Observa-se que os efeitos de sentido vão sendo obtidos, em 
parte, pela conformação poética do texto, como visto, mas, por 

outro, pela seleção de signos e do próprio tema, impregnados 
de valores cristalizados socialmente e que, agora, são levados 
à refl exão. 

Chico Buarque e Ziraldo, em Chapeuzinho Amarelo 
(1998), se aproveitam igualmente da fórmula que mesclando 
um propósito intrinsecamente patêmico – o medo – e que traz à 
tona a desejada refl exão, aos recursos icônico-poéticos, tanto na 
parte imagética do texto, quanto na parte verbal. Porém, nesse 
caso, o humor é o efeito mais saliente. O traço fi rme, colorido 
e alegre se alia a representações impregnadas de sentidos e de 
valores. A escolha pela denominação Chapeuzinho Amarelo 
para a personagem-título obriga o leitor a aproximação – por 
similaridade – a outra personagem, Chapeuzinho Vermelho, tão 
presente no imaginário popular. A narrativa sobreposta se vale 
das qualidades da personagem evocada: uma menina, exposta 
ao perigo/medo, usuária de um “chapéu” – que se, antes, era 
vermelho, e essa cor poderia estar atrelada a muitos signifi cados 
relativos à moral pedagogizante do conto tradicional, agora, 
amarelo, não só subverte valores na superfície imagética, mas, 
sobretudo, na conversão para a relação, inicial, com o amarelo 
do medo, mas, ao fi nal, ao amarelo da alegria, da brincadeira. O 
formato do livro é quadrado, com laterais de 20,8cm.

Chapeuzinho Amarelo tem o Lobo como o representante 
maior de seus temores. Um lobo trazido de longe, de outras 
histórias, de uma cultura distante, mas sempre presente. As 
referências ao imaginário dos contos infantis são utilizadas, 
mais uma vez, na descrição verbal do lobo. O ritmo do trecho 
já impõe dinamismo e sofreguidão próprios da reação ao 
sentimento do medo. O paralelismo das orações “de tanto 
pensar no LOBO”, “de tanto sonhar com o LOBO”, e “de 
tanto esperar o LOBO” – mais um recurso icônico, baseado 
da semelhança estrutural e métrica – revela a preocupação 
obsessiva da menina em relação ao lobo, o sentido-qualidade 
apresentado na forma mesma dessa construção e corroborado 
pela intensifi cação operada pelo advérbio duplamente plosivo 
e pela sílaba tônica alongada pela nasalidade. Ao encontrar 
o lobo, Chapeuzinho constata que ele “era assim: carão de 
LOBO, olhão de LOBO, jeitão de LOBO e principalmente um 
bocão...”: uma paródia, outra vez, da história de Chapeuzinho 
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Vermelho, especifi camente a fala mais conhecida, quando a 
menina, diante do lobo disfarçado de avó, é questionado: por 
que esses olhos tão grandes, essas orelhas tão grandes e essa 
boca enorme? O aumentativo, no texto de Buarque e Ziraldo, 
ganha a modalidade sintética, com um sufi xo aumentativo que 
também guarda valores para além do tamanho, como marca 
depreciativa, ou, pelo menos, jocosa, em contraste com a 
modalidade analítica da versão tradicional, que parece enfatizar 
não só a dimensão avantajada do lobo, como a diferença entre 
o gigantesco pavor que o lobo provoca e a inferioridade sentida 
pela “vítima”. Mas é a descrição do “bocão”, cuja imensidão é 
corroborada pela modalidade analítica do aumentativo e pela 
menção às possíveis consequências de uma eventual “bocada”, 
que expressa a intensidade do medo sentido pela menina, ao 
mesmo tempo em que, com humor, atenua seus efeitos: “...
um bocão tão grande que era capaz de comer duas avós, um 
caçador, rei, princesa, sete panelas de arroz e um chapéu 
de sobremesa”. Como é conhecido, numa das versões de 
Chapeuzinho Vermelho, a avó foi devorada pelo lobo, mas, em 
outra, ela foi retirada de sua barriga por um caçador, viva. Sete 
panelas de arroz e um chapéu como sobremesa, no entanto, é 
algo totalmente inusitado e cômico, embora efi caz para medir a 
“possível fome” do lobo.

A iconicidade está presente em todo o texto, fazendo com 
que a superfície textual traga, em sua forma, o sentido, assim 
exposto, concretizado. A diminuição do medo é expressa 
pela subtração paulatina dos sintagmas preposicionados (“o 
medo do medo do medo de um dia encontrar o LOBO”) que, 
desdobrados em pencas, deixavam ecoar a forte emoção 
sentida pela menina. O medo da possibilidade do encontro 
– agora já consumado – vai sendo substituído apenas pelo 
medo do LOBO e, aos poucos, o medo se vai e a menina 
fi ca só com o lobo, ou com a experiência do encontro com 
aquela “fonte” de medo, ou da “realidade”. A grafi a em 
maiúsculas de LOBO passa, nesse momento, a uma grafi a 
que o “minusculiza”, tornando sua existência algo quase 
insignifi cante para ela.  

A contraparte imagética desse processo transformador é 
registrada nas páginas seguintes (Ibid., p. 22-23):

Fig.2 LOBO – BOLO

Nessa representação, palavra e imagem agem quase 
simetricamente, adotando um mesmo percurso interpretativo, 
embora partindo de semioses diferentes. A brincadeira com 
a palavra lobo, que, incessantemente repetida, acaba por ser 
pronunciada como se suas sílabas tivessem tido sua ordem 
invertida, bo-lo, provoca, aos poucos, a pronúncia de outra 
palavra. No conto, essa transformação tem um importante papel, 
pois, lobo, representação carregada de valores relacionados 
ao medo extremo, passa a outra representação, relacionada à 
alegria, festa, a algo totalmente inócuo. Essa transição é ilustrada 
com o “desmanche” da imagem da cara de um lobo, que vai 
perdendo, na sequência, o semblante assustador  e, aos poucos, 
no intervalo de sua silhueta, vai aparecendo a imagem de um 
bolo de aniversário, enfeitado e cheio de velas. Mais adiante, 
em outra página, a torta de aniversário, colorida e enfeitada, 
apresenta uma fi sionomia com o jeito de lobo, mas com orelhas 
pequenas e um sorriso contrafeito. Depois de dissipado o medo 
que a menina sentia, todos os outros “monstros” que povoavam 
sua imaginação têm seus nomes invertidos também e, com isso, 
ela passa a ter o controle dessa emoção que antes a paralisava.

4.  Por uma leitura sensível

O propósito comum em torno do medo trazido por O 
gato e o escuro e por Chapeuzinho Amarelo oportunizou a 
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verifi cação da incidência de estratégias textuais-discursivas 
diversas e recorrentes, tais como o emprego de representações 
de caráter patêmico (escuro, mãe, lobo, bolo, exemplos mais 
contundentes), assim como a atuação do processo icônico, seja 
no nível superfi cial (com a criação neológica, o ritmo obtido 
pelo paralelismo sintático, as cores-signos, a imagem de lobo 
transformada em bolo), no nível discursivo (com as referências 
à cultura e com a intertextualidade) ou, fi nalmente, no nível 
situacional (com, por exemplo, as estratégias de adesão do 
leitor, como interpelação direta, apresentação visual do livro, 
formato e traço “infantil”).

Os efeitos de sentido programados na e pela textualização, 
atestados durante a leitura dos contos, são confi rmados na 
análise dos processos de patemização ali inscritos. Como efeitos 
que são, de caráter reacional e, quase sempre, identifi cados 
como meras impressões, não podem, em si mesmos, constituir 
objeto de análise. Participam da textualização como resultados 
previsíveis de um planejamento textual-discursivo marcado em 
sua superfície, sob os auspícios da relação que se estabelece com 
o contexto de uso. Os efeitos não são os sentidos efetivamente 
inteligíveis, ou verbalizáveis; os efeitos são tão-somente 
observáveis (ainda que virtualmente, na latência administrada 
pelo texto) ou percebidos através do texto. Como uma aura que 
envolve a textualização, tendo sido emanada por ela, por um 
lado, os efeitos se colocam à margem do sentido intelectivo, 
mas, por outro, justamente pela “baixa racionalidade” que os 
identifi cam, funcionam como efi cazes argumentos de base 
afetiva, e, por isso, mais dependentes da adesão do leitor/
espectador. As visadas de efeitos – essas sim passíveis de 
análise – permitem identifi car sua provável existência, a partir 
de cálculos interpretativos que se lançam na direção do discurso 
a fi m de projetar uma sensação, uma emoção, um sentimento.

Além disso, em ambos os contos, a superfície textual 
revela inúmeros recursos poéticos, indícios de processamento 
icônico, orientados também para a patemização. Em outras 
palavras, observam-se nos textos conformações verbais 
e visuais voltadas para a aproximação de elementos por 
similaridade com a fi nalidade de desencadear emoções e 
sensações. Isso se comprova, por exemplo, no inusitado de 

criações como as já citadas “tiquetaqueava”, “ataratonto”; 
no paralelismo constitutivo da sequência “A mãe-gata sorriu 
bondades, ronronou ternuras, esfregou carinhos no corpo do 
escuro”; na silhueta do lobo formado pela sombra da própria 
Chapeuzinho Amarelo; na diluição do medo representada pela 
subtração dos sintagmas de “o medo do medo do medo de um 
dia encontrar o LOBO”, ou na transformação de LOBO em 
BOLO, demonstrada verbal e visualmente.

A leitura de um livro com ilustrações mediada por um adulto 
insere a criança em uma realidade social, ao mesmo tempo em 
que permite a refl exão acerca de temas de seu interesse, mas 
nem sempre de fácil abordagem. A vivência de uma história, 
na distância que a fantasia proporciona, é estratégia efi caz para 
o entendimento e para o sentimento de situações do universo 
infantil – ainda que não somente infantil. Em geral, os livros 
com essas características carregam uma fi nalidade fruitiva, 
porque, por meio da exposição a uma experiência de prazer, de 
diversão, de aventura imaginária, se afeta internamente o leitor, 
tocando-lhe um ponto emocional e provocando-lhe uma reação 
e, talvez, uma mudança. 
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PASSEIOS ESQUIZOS — DO DEVIR-CRIANÇA
Profa. Dra. Rosana Aparecida Fernandes

Resumo

O cinema não representa o mundo, o cinema pensa o mundo, 
institui modos de pensamento, desencadeia maneiras de viver, 
produz formas de expressão. O cinema fabula. E interessa, 
neste ensaio, o cinema que convoca um povo crianceiro por vir, 
que propõe subjetividades infantis que não estão aí, crianceia, 
e não se presta a fazer o papel de arquivos ou de restituição 
da criança empírica, pois não se diz da infância de ninguém 
em particular. A tarefa é outra: devir criança através do ato de 
fabular, de fazer cinema, e ir em direção à infância do mundo. 
Nesse caso, toda uma diagramática é concebida pelo cinema 
para capturar as relações de forças e ressaltar, no percurso e 
no percorrido, linhas, silêncios, fl uxos e composições. Por toda 
parte, pisadas: ligeiras, crianceiras, secretas. Passeios esquizos, 
fendidos, um pouco de ar, vento, estradas, e passos que sugerem 
um aprendizado, uma amizade, memórias, fabulações, gritos, 
pausas, devires. A conexão entre vida, pensamento, passeios 
esquizos, amizade, devires e fabulações duplica forças e abre 
os corpos ao incomensurável de si e do mundo.

Palavras-chave

Passeios esquizos; cinema; devires. 

1 - Programa de Pós-Graduação em Educação (PPED) – Universidade Tiradentes – UNIT.

Resumen

El cine no representa el mundo, el cine piensa el mundo, 
instituye modos de pensamiento, desencadena maneras de vivir, 
produce formas de expresión. El cine fabula. Interesa a este 
ensayo, el cine que convoca un pueblo niñero por venir, que 
propone subjetividades infantiles que no están ahí, niñea, y no 
se presta a hacer el papel de archivos, tampoco la restitución del 
niño empírico, no le interesa la infancia de nadie en particular. 
La tarea es otra: devenir niño a través del acto de fabular, de 
hacer cine e ir en dirección a la infancia del mundo. En este caso, 
toda una diagramática es concebida por el cine para capturar las 
relaciones de fuerzas y resaltar en el camino y en lo recorrido, 
líneas, silencios, fl ujos y composiciones. Por toda parte, huellas: 
ligeras, niñeras, secretas. Paseos esquizos, hendidos, un poco 
de aire, viento, caminos y pasos que sugieren un aprendizaje, 
una amistad, memorias, fabulaciones, gritos, pausas, devenires. 
La conexión entre vida, pensamiento, paseos esquizos, amistad, 
devenires y fabulaciones torna doble las fuerzas y abre cuerpos 
a lo inconmensurable de si y del mundo.

Palavras clave

Paseos esquizos; cine; devenires.
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Dicen que el siglo se va, que el milenio se va, 
¿cuál milenio?, ¿cuál siglo? 

¿De la era de qué?A lo mejor debiera uno callarse. 
Pero no. Todavía no. Por lo menos todavía no. 

Estoy viviendo un reverdecimiento en el mejor sentido, una reniñez, 
una espontaneidad que casi no me explico. 

Es como si yo dejara que escribiera el lenguaje por mí. Parece 
descuido, y es el desvelo mayor.

Estoy dejando que las aguas hablen, que suban las aguas, y que 
ellas mismas hablen.

Gonzalo Rojas, La reniñez.

Caçando insetos

As estradas de Abbas Kiarostami se oferecem à escuta. A 
cada passo, um impasse, um rodeio, uma fi gura que se cala 
e fabrica o silêncio. O silêncio sobrevoa e contamina toda 
paisagem, fazendo-se o próprio transeunte. O silêncio se 
encarna, e inventa sua própria fi gura silenciosa: Ahmad, Puya, 
e tantos outros. Figuras que olham o que se passa, aguçam todos 
os sentidos, aprendendo a ver de novo, a ouvir, olhar sem opinar, 
apenas olhar, deixando o mundo se mostrar. Nas estradas de 
Kiarostami o mundo exibe suas imensidões, cheias de um puro 
vazio, a brancura impregnada, o eterno ziguezague da estrada, a 
árvore. O universo inteiro brilha aí, como a lua cheia brilha nas 
águas. E o ovo, o germe do mundo, pulsa, radia, cintila, vive em 
cada fi gura, em cada gesto. Os planos-sequência são abertos, 
como o universo é aberto, esparramam-se por todos os lados, 
aparentam ter começado bem antes, e terminam levando quem 
a eles assiste, deixando-os amplos, sentados, sem poderem se 
levantar imediatamente, ressonantes, disponíveis, de pés soltos, 
leves.

As estradas de Kiarostami, quando não se bifurcam, fazem-
se ziguezagueantes, ou labirínticas. Exibem um cinema de 
deambulações, em que os personagens não fi cam sem rumo, 
sem saberem cartografar as próprias andanças. Mesmo sem 
prescrições, ou pontos de chegada predefi nidos, Ahmad, Puya, 
Badii não fi cam à deriva, para lá e para cá, desnorteados. À 
maneira dos nômades eles vão de um ponto ao outro, sem 
que os pontos fi xem os trajetos, ou confi gurem limites; são os 

trajetos que fabricam os pontos e rumam em suas direções.
Decerto, o que importa não é o nome próprio Abbas 

Kiarostami, mas o que acontece a partir dele, ao redor, desde a 
sua produção. Por isso, é preciso perguntar: o que exatamente 
quer a câmera, que o próprio Kiarostami chama de câmera-
caneta? O que faz o diretor iraniano tomando notas relativas à 
trajetória de um garoto em busca da casa de seu amigo?

Ele acompanha Ahmad, Puya, Badii, e tantos outros 
atentando-se, permanentemente, para os afectos que os tomam, 
os devires que os levam à rua, e os fazem caminhar, apressar-
se, descansar, as relações que começam, ou recusam, as 
velocidades e os movimentos de que são capazes, a latitude e a 
longitude de um corpo, de uma vida. E, frequentemente, o que 
Kiarostami extrai do modo como percorrem o mundo é o fulgor 
de um devir-criança.

Não dá para explicar um devir, um devir-criança, qualquer 
devir, nem defi ni-lo. Não obstante, é preciso acrescentar: é 
possível captar e emitir partículas que levam para a vizinhança 
de uma zona de devir. Não há contradição nisso. 

E os planos-sequência de Kiarostami são puros planos de 
imanência que recolhem o imperceptível no ar, na umidade, no 
fi lete de vida que resta, ou que abunda; passam entre as linhas 
fl utuantes de Aion, e inspiram um modo de vida etológico, 
diagramático, afectivo. Corpos que entram em um fl uxo 
crianceiro avaliam, falam, agem, particularmente, por meio 
de mapas, e criam toda uma cartografi a das velocidades e das 
intensidades de uma vida. Caminham abertamente, virando-se 
para o que atrai, desafi a, seduz. E distinguem, ligeiramente, 
o que está travando os passos, o que prende. Enxergam as 
passagens, e as saídas. E têm facilidade para começarem e 
terminarem relações, pois desejam, acima de tudo, prosseguir, 
caminhar. Não carregam peso, nem se deixam deter, vão leve 
pelo spatium.

Pode-se dizer: Kiarostami cria planos-sequência que 
traçam um diagrama, uma problemática crianceira, ele faz uma 
pergunta-máquina que se dirige a uma infância universal, ecoa 
por toda a Terra, e favorece a criação de uma imagem em devir, 
em vias de, livre de enredos, e de esquemas da percepção que 
anseiam por coordenar ações e reações. 
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Trata-se de uma câmera-caneta que capta as cores, os sons, 
as intensidades, e os pés de uma criança molecular que vagueia 
pelo universo inteiro, serpenteia, fl ui, corre livre por aí. E extrai 
um pedaço desse bloco de infância, dessa realidade intensiva, 
para compor uma criança molecular, e de novo soltá-la no 
cosmos através das fi guras crianceiras: Ahmad, Puya, Badii. 
Irradiação de uma microcrianceiria que penetra moléculas 
e contagia os corpos, toma-os em um devir-criança. É, de 
fato, uma câmera-caneta, mas também um catalisador, e um 
irradiador, a contrair uma pequena porção das intensidades que 
integram o ovo, o germe crianceiro que é adjacente à criança e 
ao adulto, para, então, produzir um povo crianceiro que falta. 
E, depois, distender, e irradiar a criança molecular fabulada, 
lançá-la no mundo, para que ela possa passear, partir, perder-
se no mundo, e farejar os rastos, os aromas, a fl uidez de uma 
crianceiria que está por vir, invocando-a.

E é contagiado pelo modo crianceiro de intervir no mundo 
que Kiarostami perfaz as suas viagens e os seus fi lmes. Quando 
esteve de passagem pelo Brasil, ao sentir-se atraído pelos 
passos de uma menina de rua, passou a explorar, prontamente, 
os três quilômetros da avenida Paulista junto com esses pés 
crianceiros.2 

Observa-se, em seus planos-sequência e percursos, um 
expressivo mapeamento das forças, dos pólos de atração e 
de repulsão, das linhas, e dos fl uxos de um devir-criança. 
Quais elementos são necessários à composição do plano 
cinematográfi co? O que suprimir? O que trazer à luz? Qual o 
enquadramento a ser feito? Qual a localização a ser explorada? 
De que é feito um espaço-tempo fílmico? É nessa perspectiva 
que a atividade cartográfi ca, tão potencializada pela crianceiria, 
captura Kiarostami, levando-o a conectar o seu trabalho 
diretamente ao devir-criança. O que confi gura um aprendizado 
acerca de uma política de vida crianceira, que propaga a arte 
de operar enquadramentos, de selecionar, recortar, detalhar, 
subtrair e combinar o que convém.

A câmera-caneta está nas mãos do cineasta, mas os pés que a 

conduzem são crianceiros. Se o corpo é de adulto ou de criança 
tanto faz, basta que o corpo seja capaz de arregimentar em si 
fi bras, velocidades, e afectos que o façam devir-criança. Um 
nervo embrionário é animado. E os corpos se deixam levar por 
um devir extratemporal, entram em um agenciamento que não 
se dá por semelhança ou por analogia. Assim, mesmo quando 
os protagonistas não são crianças, como em Gosto de Cereja, 
um fl uxo de crianceiria se faz presente. Afi nal, o que Badii faz 
senão recorrer às suas próprias linhas, dispondo-as sobre um 
mapa, desembaraçando-as, diferenciando as linhas de errância 
das linhas costumeiras, perguntando-se sobre sua linha de fuga, 
ao buscá-la em um soldado ou em um seminarista?

A pé, ou sob quatro rodas, Kiarostami detém-se em 
experimentações, olhando, especialmente, para como algo 
devém. Passa por portas, e limiares, indicando distribuições 
de territórios, movimentos de desterritorialização, conexões e 
cisões. Instala-se no meio dos Acontecimentos para arrancar 
não formas que se revelam mediante a proximidade da luz, mas, 
sim, para capturar toda uma luminosidade límpida, liberada de 
qualquer enredo, um cristalino jorro de luz em desdobramento, e 
diferenciação, sem jamais promover a confi rmação do clichê, do 
fi gurativo. Assim, as fi guras que ele inventa não são ilustrativas, 
estão sempre em viagem, intensiva, extensiva, imóvel, ou 
correndo, traçam uma linha abstrata, uma linha de fuga, outra 
de desterritorialização, conectando uma linha em muitas outras. 
Na tela, tudo se mexe, ainda que imperceptivelmente, e as linhas 
se inscrevem nos corpos das fi guras, transformando-as em 
linhas abstratas, um puro fi gural em devir, a atravessar espaços 
lisos como uma fl echa. Totalmente diferentes de fi guras que 
encerram as forças de um corpo em um sujeito, uma forma, um 
Eu, narram histórias, representam identidades.

Sendo assim, a fi gura crianceira está liberada de quaisquer 
formas. Sem sede de forma, ela vai além da criança vivida, e 
não se afi na com a busca de supostas essências que se dizem 
das crianças. Mesmo porque uma tarefa dessa natureza é indigna 
de tudo que seja da ordem da duração. Além de ser o que há 

2 - Referência ao texto “Uma boa boa cidadã”, escrito por ocasião de uma viagem do diretor a São Paulo, para a Mostra Internacional de Cinema de 1994 (cf. 
KIAROSTAMI, Abbas. Abbas Kiarostami. Tradução de Alvaro Machado; Eduardo Brandão. São Paulo: Cosac & Naify, 2004a. p. 266-285).
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de menos interessante para se fazer com as crianças. E mais, a 
fi gura crianceira também não tem nada a ver com a evolução que 
objetiva empurrar a criança em direção à adultez, hipotecando o 
seu presente na expectativa de um futuro célebre e magistral. Ao 
contrário, trata-se de involuções criadoras, de experimentações 
de um devir que maquina uma criança molecular, distinta da 
criança molar, empírica, cujo futuro é o adulto.

Cinema de Kiarostami: fábrica de uma criança molecular. E 
é no ato de fabular que o diretor se torna assistente de um povo 
crianceiro por vir. Não qualquer tipo de assistente, mas aos moldes 
walseriano, ou kafkiano, já que as fi guras que ele cria, a paisagem, 
e tudo o mais, dão a pensar, e provocam experimentações, mais 
do que qualquer outra coisa. Não trazem a verdade, não são 
fi gurativas, nem comunicam um Eu ou convicções, são de uma 
particular pobreza denotativa. Filmar, enquadrar, ou compor, não 
têm, para ele, outro propósito: propagar um devir-criança. E, no 
devir-criança, a infância já não é de ninguém. É uma infância-
mundo, onde a força pura do tempo é ativada, e não a matéria 
empírica que se imprime no tempo.

Kiarostami persegue — ou será ele perseguido? — por 
uma crianceiria absolutamente impessoal, vinda de um tempo 
crônico, isto é, não cronológico. Na África, ou no Irã... Seja onde 
for, o que instiga o seu trabalho é a possibilidade de ressaltar 
devires crianceiros, mais que histórias, devires apreendidos 
independentemente das formas nas quais se efetuam, e que, 
conforme os agenciamentos e as relações constituídas, ocasionam 
uma ruptura, um desvio, um descanso do fi gurativo que tanto 
fala, atesta, reproduz. E se várias crianças passam em frente à 
câmera-caneta, não é por nenhuma reverência à criança empírica. 
Muito pelo contrário. Nunca uma signifi cação da realidade, nem 
uma representação de um suposto mundo preexistente, mas uma 
experimentação que estende, sobre os percursos, fabulações que 
duplicam o que se passa, e botam em questão as concepções de 
verdadeiro e de falso. Seus planos-sequência convocam afectos 
crianceiros que ultrapassam a criança documentada, lembrada, 
vivida, e devêm, eles mesmos, criança.

Em ABC África, mais uma vez, Kiarostami não restitui 
realidades, embora seja um fi lme que teria tudo para ceder às 
armadilhas de um enredo sobre crianças, ou, então, em favor 

de uma certa inocência perdida. Em Uganda, excitava-lhe a 
oportunidade de testemunhar a vida que ali fervilhava, ao dar, 
a cada instante, visibilidade aos instantâneos daqueles rostos 
de crianças que passavam diante de sua câmera-caneta. Ele, 
simplesmente, registrava, captava, mais que qualquer outra 
coisa. Sem tecer conclusões, nem nada signifi car, mesmo porque 
a questão não está em formar juízos, mas expor o que se passa 
por uma determinada zona, dando alguns indicativos das relações 
de força que nela se exercem. De uma só vez, Kiarostami coloca 
o cinema em relação com uma crianceiria intempestiva, e libera 
a fi gura crianceira dos chavões que a cercam. Sem pressa, ele 
circulou entre algumas do 1,6 milhão de crianças ugandenses, 
órfãs da guerra civil, e vítimas da AIDS. Resistiu às imagens 
fáceis, previsíveis, usuais, e perseguiu, cuidadoso, traços raros, 
dignos de se efetuarem e se dizerem da crianceiria.

Kiarostami é um agrimensor de uma política de vida 
crianceira. Dizer que ele é um cineasta das crianças não é 
apropriado. O que o seu cinema faz ver não é, a bem dizer, 
nem sujeitos nem pessoas, menos ainda uma etapa da vida que 
se adequa a um tempo cronológico. Mas, sim, coletividades 
moleculares, que agem contra o tempo, vibram, reverberam, 
e eternamente diferem de si. De maneira que o passado, o 
presente e o futuro são matérias de experimentações livres de 
compromissos com a verdade factual. E o falso vem a ser a 
potência criadora que fabula um povo crianceiro, subtraindo 
qualquer ânsia pela verdade que queira penetrar e se incrustar 
no povo crianceiro por vir, cuja imagem dominante de criança 
só tornaria impossível.

Independente da situação, Kiarostami não se presta a 
restabelecer identidades perdidas. Em Uganda, Poshteh, ou em 
Gilan, o que quer o seu cinema? Crianceiria-Enquadramento, 
em um movimento de duplo-roubo, de dupla-captura, um 
arrastando o outro para devires ilimitados. E o cineasta 
devém criança. O cinema devém criança. A criança entra em 
outros devires, inclusive em um devir-cineasta. Um bloco 
de devir assimétrico. Um duplo do outro, em um ziguezague 
instantâneo. Um carregando o outro para uma zona cheia de 
lampejos, apagamentos, descentramentos. Pura conjugação das 
linhas que se incluem nesse entre-dois.
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Um devir não é um nem dois, nem relação de dois, 
mas entre-dois, fronteira ou linha de fuga, de queda, 
perpendicular aos dois. Se o devir é um bloco (bloco-
linha), é porque ele constitui uma zona de vizinhança e 
de indiscernibilidade.3

No fi lme Vida e Nada Mais (E a Vida Continua…) tem-se, 
precisamente, o olhar do cineasta devindo criança, através da 
presença de Puya, que, por sua vez, exibe um enquadramento 
com as mãos enquanto está deitado no banco de trás do carro, um 
corpo totalmente maquínico, que seleciona o notável, o atraente, 
devém cineasta. E o cineasta, por sua parte, devém criança ao 
experimentar o mundo por meio dos trajetos desembaraçados 
de Puya, ao embarcar no mundo de caminhos menores traçados 
pelo menino. É, contudo, verdade que já não é um mundo 
de Puya, que já não é de ninguém. E ainda o é. Quem for do 
bando acaba por compor com Puya um diagrama em constante 
construção, que está designado a orientar encontros e avaliar 
afectos. O passo seguinte de Puya nunca está dado de antemão. 
Se Puya quer fazer xixi, faz. Quando tem sede, logo localiza um 
refrigerante, ou, então, uma torneira. Ele abre e fecha contatos 
com imensa facilidade, brinca com um gafanhoto, conversa com 
uma mulher que lava roupa, e está, permanentemente, atento ao 
que o rodeia, cata do chão o que chama a sua atenção, e assim 
vai passeando entre paredes caídas, objetos perdidos, restos 
de quem se foi, e de quem sobreviveu ao terremoto. Existe aí, 
como em cada um que entra nesse devir-criança-cartógrafo, um 
incansável decifrador de signos.

A região percorrida por Puya é Gilan, recém devastada por 
um terremoto. Junto está Fahrad, o seu pai, mas é Puya o guia 
da viagem, embora não seja ele quem dirige o carro. Afi nal, 
nada é capaz de bloquear a exploração geográfi ca do garoto, 
nem os turbulentos congestionamentos, nem a dor das pessoas 
feridas. Até esses elementos são materiais de experimentação. 
Ele faz do seu registro cartográfi co uma espécie de protocolo de 
experiência, no qual redistribui continuamente as quebras, os 

deslizes. Mas também as ruínas fazedoras de mundos possíveis, 
de outros territórios, de novos enunciados.

À espreita, Puya segue pronto para reencontrar algo que 
não perdeu exatamente. Ele passa longe das linhas costumeiras, 
sai do curso daquilo que se espera desde o mundo adulto. E 
lida melhor com os destroços do terremoto do que o seu 
pai. Talvez porque, como diz Deleuze, no mundo adulto a 
criança é afectada por uma certa impotência motora, mas que 
aumenta sua aptidão de ver e ouvir.4 O que confere a ele não 
só uma agilidade adversa à do seu pai, como possibilita que as 
indagações dos dois se diferenciem. Sim, pois enquanto Fahrad 
se questiona: — O que se passou? O que pode ter acontecido? 
O que pode ter ocorrido com Ahmad e Babak?,5 a pergunta de 
Puya é: — O que acontecerá? Como os sobreviventes poderão 
assistir ao jogo da Copa do Mundo, entre Brasil e Argentina? 
Fahrad está preso ao fato, ao passado, à memória, e Puya não 
cessa de infl amar o em-devir. Mas, também aí, no problema que 
o garoto levanta, existe a certeza de que há sempre uma saída, 
apesar da aparente soberania de um terremoto. A vida continua e 
encontrar uma saída, uma entrada, ou uma adjacência qualquer, 
é uma questão de cartografi a.

Pulando amarelinha

Um outro devir-criança é trazido pelo vento, Às Cinco da 
Tarde, por Samira Makhmalbaf. Dessa vez é Noqreh que, ao ter 
que passar por dentro das ruínas bombardeadas de Cabul, ainda 
com possíveis minas, é tomada por um devir-criança. Ela tem 
que verifi car o terreno, criar condutas de travessia. E, então, ela 
bate o pé, e, mais uma vez, bate o pé, um ritornelo passageiro 
e completamente musical, crianceiro, conquista todo o espaço, 
mete-se em cada uma das fi ssuras daquelas ruínas, e põe os pés 
de Noqreh para pular, fazer Amarelinha, e os destroços, o ar, os 
pilares que resistem ao tempo, e às guerras, tudo parece pular 
junto, tamanha as sensações produzidas naquele espaço-tempo. 

3 - DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil Platôs — capitalismo e esquizofrenia. Tradução de Suely Rolnik. São Paulo: Ed. 34, 1997. v. 4. p. 393.
4 - DELEUZE, Gilles. Cinema 2: A imagem-tempo. Tradução de Eloisa de Araújo Ribeiro. São Paulo: Brasiliense, 2005. p. 12.
5 - Ahmad e Babak Ahmadpur são protagonistas do fi lme “Onde fi ca a Casa do Meu Amigo?”.
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Não há dúvida de que todas as partículas presentes naquele lugar 
pendiam para um estado de desterritorialização absoluta. Se a 
experimentação daquele devir-criança cruza a tela, e afecta quem 
a ele assiste, é por ter mudado as constituições perceptivas do 
espaço-tempo do outro lado da tela também, fazendo os corpos 
entrarem em um universo de micropercepções, onde os devires 
moleculares desfazem molaridades, e levam para passear quem 
está do outro lado da tela, assistindo Às Cinco da Tarde.

E o balanço na árvore

Tonho, em Abril Despedaçado, de Walter Salles, está 
sentado em um balanço preso em uma árvore morta, é embalado 
por seu irmão menor, e tem cada pedacinho de molaridade do 
seu corpo quebrado, vazado pelo vento seco. Um devir-criança 
que talvez já estivesse por ali, pairando no ar, conquista o 
corpo de Tonho, o faz rir, gargalhar, e estilhaça, ainda, toda 
molaridade que se avizinha, que endurece e seca corpos, terra, 
e árvore. O pai de Tonho, o irmão, a mãe, e toda a aridez e 
estiagem do arredor sorriem juntos, sentem as próprias frestas, 
sentem que têm frestas, amolecem, tornam-se maleáveis, senão 
moleculares. O devir contagia, vem como um vento fresco, 
e logo vai, segue, e torna a pairar. E Pacu, o Menino, que é 
criança, entra em um devir-chuva, em um devir-universo. Uma 
chuva molecular que cai o inunda todo, e o leva para o mar. A 
chuva amansa a estiagem, e excita os passos do Menino, dando-
lhe a sensação de que tem algo mais no mundo. O vento, a 
camisa manchada de sangue já amarelado, os bois que giram 
sozinhos, sem necessidade presente, sem cana para moer, os 
sonhos do Menino, a Sereia que assopra e dança com o fogo, o 
Sol a pino, e o livro já anunciavam um outro mundo possível. 
Mas é a chuva, e o devir que ela traz, que faz o Menino respirar 
o ar que vem desse mundo possível, puxar ar para dentro dos 
pulmões e viajar para o fundo do mar, para junto da Sereia.

A bola

Um devir é rápido e duplo como um bumerangue, e 
multiplica, dobra e desdobra uma vida. Kieslowski realçou ao 

máximo esse tema do duplo devir, do duplo movimento — a 
vida de Véronique, ou as vidas, A Dupla Vida de Véronique. 
Um bloco de devir indissociável. Uma misteriosa aliança, uma 
fi na ligação entre Weronika e Véronique, não uma relação de 
fi liação entre elas, nenhuma consanguinidade. Em Cracóvia, 
por ocasião de uma viagem à casa da tia, Weronika acha-se 
diante de seu duplo: Véronique, que também está de passeio, 
em uma excursão pela Hungria, Checoslováquia, Polônia, 
Cracóvia, ela está a tirar fotos, e já dentro do ônibus fotografa, 
sem saber, o seu duplo que está na rua, do lado de fora, a olhar, 
suspeitar, pressentir, intrigar-se com o que vê. Um mistério 
se espalha silencioso e despretensioso, sóbrio, nada a ser 
desvendado, apenas a experimentação de uma vida. À essa 
questão acrescenta-se a ideia da simultaneidade de uma bola, e 
a passagem de um devir-criança: no trem, indo para Cracóvia, 
Weronika pega a bola transparente que carrega consigo, olha 
através da bola a janela do trem, a paisagem, a rua, vê o mundo 
de cabeça para baixo, mesclado às três ou quatro estrelas de 
cinco pontas que fazem parte da bola. Depois, já em Cracóvia, 
ao passar por um corredor estreito, tira a bola do bolso de seu 
casaco, joga contra o chão, joga de novo, olha a bola por um 
segundo e joga forte, a bola quica alto, bate no teto e o esfarela, 
o despedaça, fazendo cacos de teto, pó, uma poeira luzente, e 
moléculas de uma crianceira que corre o mundo e cerca Weronika, 
envolve seu rosto, mexe com seu rosto, desfaz marcas, rigidez, 
e puxa Weronika para um entre-tempo crianceiro, uma pausa 
nas molaridades da vida. E, em outro espaço-tempo, o duplo da 
bola na bolsa de Véronique, que, agora, ocupa o espaço liso de 
uma cama para dispor fragmentos de um duplo, uma foto, uma 
bola transparente com três ou quatro estrelas de cinco pontas, 
duas vidas (uma vida?), em uma conjugação infi nita.

Anotações para curtas-metragens I

Davi: — Professora, por que a gente nasce com vontade 
de bater? 

Em um misto de admiração e entusiasmo a professora o 
indagou: — Você pensa que a gente nasce com vontade de bater? 

Davi: — Sim, o bebê já nasce chorando e batendo, não é mesmo?
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Então, outros estudantes se aproximaram e tomaram parte 
na conversação:

Luana: — Não, a gente não nasce com vontade de bater, 
porque isso dói. A gente aprende a bater batendo.

Arthur: — É mesmo! A gente não nasce com vontade de 
bater, a gente só bate quando alguém bate na gente.

Aline: — Mas quando alguém bate, a gente não deve bater 
de volta, a gente deve falar para a professora.

Professora: — Por que você acha que deve falar para a 
professora? E se eu ou outra professora não estiver por perto, 
será que você tem condições de resolver a situação sozinha?

A aluna olhou para a professora atentamente e não lhe 
respondeu. Então, um silêncio se fez presente até que a aluna 
Ana voltou à questão inicial: — Quando o bebê nasce, já nasce 
batendo porque já nasce com falta de educação.

Professora: — Como assim “nasce com falta de educação”? 
O que quer dizer isso?

Ana: — É bater, todo mundo sabe disso.
Davi, inconformado com as respostas obtidas, arriscou 

outra hipótese: — O bebê já nasce com vontade de bater porque 
ele só gosta de mamar à noite, de dia ele quer brincar e não 
mamar, daí ele chora e bate.

Pedro: — Não, não é nada disso. Ele aprende a bater 
porque vê a mãe batendo. E a mãe bate quando ele teima.

Davi, ainda intrigado com a questão, insistiu: — Eu nasci 
com vontade de bater, aí a professora Kátia (antiga professora 
dele) consertou a minha cabeça. Ela me levava para a sala 
da professora Leila (diretora da escola), para ela conversar 
comigo, e, de tanto conversar comigo, a professora Leila 
consertou a minha cabeça.

Já em casa, a professora remoía a conversa com as crianças, 
ruminava — e ruminava mesmo, bem como as vacas —, não 
cansava de voltar ao entusiasmo evidente nas falas das crianças. 
A professora estava agarrada à hora passada, e perguntava: 
E agora, o que fazer? Insistia que tinha que fazer perdurar a 
conversa fortuita acontecida durante aquele recreio. Tudo tinha 
se passado de maneira tão preciosa para ela, como poderia, pois, 
deixar passar sem aproveitar mais, e sorver até a última gota 
de pensamento daquelas crianças? Foi então que a professora 

cessou de ruminar por alguns instantes e afi rmou:
— Em alguma medida, Hobbes e Rousseau também abordaram 

essa problemática... Em “Leviatã”, Hobbes afi rma que a 
agressão, a competição, a desconfi ança e assemelhados compõem 
a natureza humana, de modo que só a razão, por meio de pactos, 
leis e um poder comum, pode frear e conduzir as ações humanas 
para o benefício comum. Enquanto Rousseau, no “Discurso 
sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os 
homens”, apresenta uma natureza humana originalmente amoral 
e propensa à bondade, porém corrompida quando em contato 
com a sociedade. Há, pois, pontos de contato entre a conversação 
ocorrida entre as crianças e os pensamentos produzidos por esses 
dois fi lósofos. A criança nasce ou não com vontade de bater? Se 
sim, algo poderia “consertar” a cabeça dessa criança, afi rmou 
Davi, fazendo conexão, mesmo sem saber, com a ideia hobbesiana 
de que o bem comum só é atingido se houver pactos e poder para 
direcionar e “consertar” as ações humanas. Se não, uma criança 
“aprende a bater porque vê a mãe batendo”, propôs Pedro. Ou 
seja, ela passa a bater, porque é corrompida por algo externo a 
ela, o que lembra Rousseau.

E a professora se pôs a juntar textos, materiais, e resolveu que 
levaria para a sala de aula os textos de Hobbes e Rousseau no dia 
seguinte. E o fez. Ela estava convencida de que apresentar para aquelas 
crianças as produções e as considerações de Hobbes e de Rousseau 
poderia ajudá-las a complexifi car e aprofundar o problema que elas 
estavam elaborando. O cogitatio natura universalis da professora a 
impedia de enxergar que o que importava já tinha acontecido. 

Geralmente, a professora quer estender, ao máximo, 
as conversas que ela considera proveitosas, quer dar 
prosseguimento, e pouco se detém no agora, a não ser que seja 
para ligar o fi o do agora com aquele outro, e fazer conexões 
disso com aquilo, e aproveitar, aproveitar, aproveitar.

Mas o que é aproveitar? E a questão aqui não é se é válido 
apresentar os fi lósofos às crianças, nem como recorrer aos 
fi lósofos sem reverenciá-los ou sem validar a noção de que é 
necessário conhecer a história da fi losofi a para pensar. Essas eram 
as elucubrações da professora. Por ora, importa atentar-se ao 
verbo aproveitar, a + proveito + ar. O radical é proveito, em latim 
profectus. E proveito é o que se ganha, o lucro, a vantagem que se 
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tira de alguma coisa ou a utilidade que tem uma experiência. Está 
aí uma das pontas do fi o no qual a professora estava enredada. A 
professora não fazia perguntas acerca do que é ter serventia, ser útil 
e proveitoso, ela nem sequer sabia que podia perguntar essas coisas. 
A professora não se dava às coisas inúteis, pouco parava, pouco 
silenciava. O que ela queria era avançar, dar um passo à frente.

Não fazer nada! Aconteceram conversas maravilhosas com as 
crianças na hora do recreio? Isso é tudo. Nada peça às crianças. 
Um instante é o que é, um instante dura por si só. O tempo dura, 
o universo dura,6 a vida se desenrola, se alarga e experimenta 
existências inimagináveis. Mas se se quer com a inteligência 
preparar uma ação sobre as coisas e o tempo, preparando ou 
prevendo situações desejáveis e favoráveis, baseando-se, para isso, 
em Acontecimentos passados, não se faz outra coisa que reproduzir 
o mesmo, e operar no encalço do que é suscetível de repetição.

Talvez o desejo de apreciar novamente o que, em outros 
momentos, trouxe alegria seja mais comum do que o suposto. 
Um amante que se sente contente, e se considera um justifi cado 
afortunado em um determinado encontro, provavelmente planejará 
outros encontros no mesmo bar, servindo o mesmo vinho, usando 
a mesma camisa listrada, e, não raramente, se entristecerá ao notar 
que o encontro nunca se sucede como o desejado, ou como outrora. 
Spinoza sabia disso, e escreveu na Ética.

O que a professora e o amante não orçaram? Eles esqueceram o 
que há de irredutível e irreversível em um encontro, seja um encontro 
amoroso, profi ssional, familiar, ou tantos outros, pouco importa. 
Tudo que vive e é vivo não pode ser antecipado, ou capturado. 
Uma vez vivos, construímo-nos constantemente, diferimo-nos 
incessantemente de nós mesmos, insuscetíveis de sermos antevistos.

Orçar nessas praias nunca é computar, ou estimar, orçar-
se aqui como fazem as embarcações que cruzam os oceanos, 
confi ando a proa à linha do vento, abandonando-se, andando ao 
acaso, vagante, e cheio de vagas.

Anotações para curtas-metragens I

Um menino mora na rua. É dono de uns 8 ou 10 cachorros. 

Caminha pelas ruas de uma velha e movimentada cidade, 
perambula, e age como se as ruas fossem deserto, e, talvez, só 
exista mesmo o menino, os cachorros. Seus passeios são breves, 
frequentes, mas às vezes são longos, muito longos, podendo durar 
dois ou três dias. O menino olha para os cachorros, seu olhar é 
vago e vertical, seus braços se movem, fazem gestos de um 
maestro experiente e altivo, e dão comandos para os cachorros, sua 
boca diz palavras de um pastor, de um antigo pastor de ovelhas, 
de cachorros, de lobos da neve. Os animais são grandes e fortes. 
A boca do menino dá ordens. E, em meio a tudo isso, os cachorros 
orquestram. Um som denso, mas não muito, quase se encosta 
no chão, mas não encosta, levita, entra pelos ouvidos como se 
fossem linha na diagonal. Uns cachorros estão erguidos, outros 
esmorecidos, pesados. O dia está um pouco fechado, não tem sol, 
nem chuva, nem umidade ou seca. As casas estão distantes, são 
grandes, na verdade são imensas, e revelam uma riqueza que já se 
foi há anos; restam-lhes um nome, uma embriaguez. O vento corre 
lento, talvez lento demais, não há nenhuma cortina ou roupa no 
varal, nada balança. O menino segue. Os cachorros seguem. E uma 
mistura de maestro e pastor de cães se formula cada vez com mais 
precisão. Os cachorros lembram Sancho Pança. Mas o menino não 
tem nada a ver com Dom Quixote. Suas roupas são leves. Os pés 
descalços. Um cordão no pescoço. Cabelos nos ombros, e todo 
tempo um olhar vago e vertical. Os cachorros orquestram.

Anotações para curtas-metragens II

“Flávio, corta o ‘t’”, disse a professora. O menino abriu o 
estojo, pegou a tesoura, seguiu pelo canto do caderno e, todo 
cheio de cuidados cortou, meticulosamente, a letra “t”, que a 
professora havia pedido. Entregou para a professora e se sentou.

Anotações para curtas-metragens III

O pai, acompanhado por sua fi lha de uns quatro ou cinco 
anos de idade, tomava um café enquanto a garota comia algumas 
jujubas. Receoso de que a fi lha não almoçasse, o pai orientou: 

6 - BERGSON, Henri. A evolução criadora. Tradução de Adolfo Casais Monteiro. Rio de Janeiro: Editora Delta, 1964.
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“Chega de balas agora, senão você não almoça”. A menina parou, 
pensou rapidamente e explicou: “Essa última bala não conta, tá?, 
porque ela desceu por aqui ô, e não foi parar no estômago”, e, ao 
dizer isso, a menina indicava com o dedo o caminho que a bala 
havia feito, indo por detrás do pescoço e descendo pelos braços.

Anotações para curtas-metragens IV

Camila, uma menina de sete anos, brigou com a Débora, 
sua melhor amiga, e as demais crianças correram e avisaram 
a professora: “Ô profê, a Camila e a Débora estão brigando”. A 
professora chegou confi ante e, um pouco antes de se pronunciar, 
ouviu: “Profê, briga minha e da Débora deixa que a gente resolve”.

Anotações para curtas-metragens V

Antes de ter altura para subir e sentar-se em cima do muro, 
a criança se aproxima, o muro cobre a criança, ali ela assinala o 
seu tamanho atual, o crescimento, e o muro azul cobre a criança 
que, na ponta dos pés, vê, entrevê, crer entrever o outro, a rua, 
os passantes, transeuntes. Um dia a criança conquista o muro, 
sobe, anda de lá para cá, e de cá para lá, feliz por saber-se 
mundana, entregue ao mundo, indo para ele.

Filmografi a

ONDE fi ca a casa do meu amigo? Direção: Abbas Kiarostami. 
Irã, 1987.

VIDA e nada mais (E a vida continua…) Direção: Abbas 
Kiarostami. Irã, 1992.

ATRAVÉS das oliveiras. Direção: Abbas Kiarostami. Irã, 1994.
GOSTO de cereja. Abbas Kiarostami. Irã/França, 1997.

ABC África. Direção: Abbas Kiarostami. Irã/Uganda, 2001.

A DUPLA vida de véronique. Direção: Krzysztof Kieslowski. 
França, Polônia, 1991.

ÀS CINCO da tarde. Direção: Samira Makhmalbaf. Afeganistão, 
2003.

ABRIL despedaçado. Direção: Walter Salles. Brasil, 2001.
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Resumo

A arte de contar histórias constitui uma experiência de interação 
com o texto literário com o potencial de suscitar um encontro 
entre o leitor e a narrativa, marcado pela palavra emocionalmente 
confi denciada e sentida. Inserida no universo das artes, o ato de 
contar e de ouvir narrativas possibilita um envolvimento com a 
criação literária e com a imaginação, ampliando as possibilidades 
de exploração dos múltiplos sentidos manifestos e latentes na obra. 
Com base nesta premissa, a ofi cina Quem conta um conto aumenta 
três pontos, realizada em 2011 na Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro (UNIRIO) teve como objetivo central levar os 
estudantes do Curso de Licenciatura em Pedagogia a conhecerem 
a arte de contar histórias com vistas à promoção do texto literário 
e, consequentemente, a formação de sujeitos-leitores. Este trabalho 
se propõe a compartilhar todo o percurso de implementação desta 
ofi cina, ressaltando a importância da experimentação da arte de 
narrar no processo de formação do professor que atua diretamente 
como mediador da leitura de alunos-leitores iniciantes e em 
formação. Para tanto, viabilizou-se a discussão e refl exão sobre os 
diferentes enfoques presentes na arte de contar histórias — o quê; 
para quê; para quem; como e onde contar histórias, estimulando a 
sensibilidade estética e o apuro crítico decorrentes de uma relação 
prazerosa com o universo das histórias da literatura oral e escrita.

Palavras-chave

Formação de leitores; leitura; literatura; contação de 
histórias.

Abstract

The art of telling story is an experience of interaction with 
the literary text with the potential to elicit a meeting between the 
reader and the narrative, marked by the word felt emotionally. 
Inserted in the universe of the arts, the act of telling and listening 
to narratives enables an engagement with the literary creation 
and imagination, expanding the possibilities for exploration 
multiple meanings manifest and latent in the work.

Based on this premise, the workshop Who tells a tale raises 
three points, happened in 2011 at the University Federal of 
Rio de Janeiro State (UNIRIO) had as mainly aim to take the 
students of the Education Degree Course to know the art of 
telling story with a view to promoting the literary text, and 
consequently the formation of subject-readers. This paper aims 
to share all the way to implement this workshop, showing the 
importance of testing the art of relating in the process of teacher 
education that acts directly as a mediator of beginning students-
readers in development. It made possible the discussion and 
refl ection on the different approaches present in the art of 
telling stories - what, why, for whom, how and where telling 
them, stimulating an esthetic sensibility and critical refi nement 
due to a pleasant relationship with the universe of stories of oral 
and writing literature.

Keywords

Development of readers; reading; literature; story-telling.
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1. Introdução

A leitura pode ser compreendida como uma prática cultural 
marcada por gestos e hábitos delineados por distintos grupos 
em determinados espaços geradores (CHARTIER, 1999, 2002, 
2003). Baseada sobretudo em estudos relacionados à história 
da leitura como prática cultural, e tendo em mente o fato de 
que estamos cada vez mais norteados por uma diversidade 
de práticas de leitura produzidas por diferentes comunidades 
de leitores, neste artigo me proponho a lançar um olhar mais 
focado sobre um tema investigado sob diferentes perspectivas 
e nuances, mas, nem por isso, menos instigante: os processos 
de formação de professores-leitores. 

 Nesse sentido, ao longo de minha trajetória acadêmica 
e profi ssional em cursos de formação de professores, tenho 
procurado investigar os avanços em relação aos modos de ler 
e de ser leitor, a partir dos relatos de meus alunos quando no 
papel de professores, e do resgate de seus processos formativos 
como leitores. Conforme seus relatos, esses processos 
formativos abrangem tanto os ambientes geradores de leitura 
que contribuíram nessa formação, como também a experiência 
acadêmica vivenciada no decorrer desses percursos. No cerne 
destes relatos, pude identifi car uma íntima relação entre suas 
memórias e experiências de leitura literária e seu pensar-fazer 
docente vinculado a promoção e dinamização deste gênero 
textual nas salas de aula.

Essas investigações impulsionaram a busca de caminhos 
teórico-metodológicos capazes de viabilizar a formação de 
estudantes-professores leitores de textos literários no âmbito da 
universidade e que contribuíssem para (re)dimensionar e (res)
signifi car o encontro entre a literatura e o aluno-leitor iniciante 
e em formação no universo escolar.  

A partir do diálogo promovido entre a leitura literária 
e a formação de sujeitos-leitores, uma questão, entre tantas 
outras, despertou meu olhar investigativo: como proporcionar 
aos alunos, nos cursos de formação de professores, processos 

formativos que, primeiro, os levem a se conhecer enquanto 
sujeitos-leitores e, segundo, com o potencial de impulsionar 
práticas alternativas de leitura literária nos diferentes espaços 
educativos onde transitam? 

Pensar em um caminho alternativo para o diálogo entre o 
gênero literário e a escola, questão anteriormente investigada 
em signifi cativos estudos (SILVA, 2003a, 2003b 2009a; PAIVA 
& MACIEL, 2005; LAJOLO, 2000), e panoramicamente 
focalizada aqui, pressupõe a necessidade de se evidenciar o fato 
de que essa mudança passa, entre outros fatores e condicionantes, 
pela formação do professor que atua diretamente como mediador 
da leitura de alunos-leitores iniciantes e em formação. 

Considero a tríade leitura, leitor e texto pilares fundamentais 
na promoção da literatura e na emancipação do sujeito-leitor, 
orientando as diversas opções metodológicas de abordagem do 
texto literário. Adotando essa visão, a qualidade do trabalho 
com o texto literário reside não somente no texto em si, mas nos 
modos de compreensão, uso e apropriação que se constroem a 
partir dele pelas comunidades de sujeitos-leitores envolvidos 
no processo.

Partindo desta premissa, a arte de contar histórias constitui 
uma experiência de interação com o texto literário capaz de 
suscitar um encontro entre o leitor e a narrativa, marcado pela 
palavra emocionalmente confi denciada e sentida. Inserida no 
universo das artes, o ato de contar/ouvir histórias possibilita 
um envolvimento com a criação literária e com a imaginação, 
ampliando as possibilidades de exploração dos múltiplos 
sentidos manifestos e latentes na obra pelo leitor-contador de 
histórias e pelo leitor-ouvinte. 

Foi baseando-se nessa argumentação que a ofi cina, Quem 
conta um conto aumenta três pontos foi concebida2 de maneira 
a viabilizar a discussão e a refl exão sobre os diferentes enfoques 
presentes na arte de contar histórias — o quê; para quê; para 
quem; como e onde contar histórias. Tomando por base a 
bagagem de experiências e conhecimentos prévios dos alunos-
professores articulados a pressupostos teóricos vinculados 

2 - Ressalto que a ofi cina Quem conta um conto aumenta três pontos foi concebida e desenvolvida por mim juntamente com o professor titular da área de 
Língua Portuguesa da UNIRIO e que  esta contou com a participação especial de um contador de histórias.
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ao tema em questão, a ofi cina se propôs a vivenciar a arte de 
narrar, estimulando a sensibilidade estética e o apuro crítico 
decorrentes de uma relação prazerosa com o universo das 
histórias da literatura oral e escrita, sobretudo, infanto-juvenil.

2. Formando professores contadores de histórias

Esta ofi cina, inserida no Projeto Educativo TIC TAC - 
Tecnologias da Informação e Comunicação & Transversalidade 
Arte, Ciência e Cotidiano3, organizou-se em dois encontros, no 
segundo semestre de 2011, na Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro (UNIRIO). Seu objetivo central foi levar os 
estudantes pertencentes ao curso de Pedagogia a conhecerem a 
arte de contar histórias voltada para o público infanto-juvenil. 
Esse objetivo, porém, teve outros três decorrentes: promover 
a leitura do texto literário e, consequentemente, a formação 
de leitores; levar os alunos a conhecerem os contos populares 
tradicionais; e provocar a experimentação de estratégias da 
contação de histórias.

No primeiro encontro, os estudantes foram convidados a 
apresentarem-se, contando aos colegas sobre a origem de seus 
próprios nomes. Essa foi uma maneira destes se conhecerem de 
forma descontraída, além de vivenciarem o valor da narrativa 
oral por meio da experiência. Em seguida, foram realizados 
exercícios de aquecimento corporal e vocal, explorando 
a riqueza das cirandas, cantigas populares, parlendas e 
travalínguas, que representaram quase um “voltar à infância”, 
lembrando os textos da literatura oral que marcaram muitos de 
nós, semelhante ao que diz Cecília Meireles em “Permanência 
da literatura oral”:

Nem  todos terão aberto livros, na sua infância. Mas quem 
não terá ouvido uma lenda, uma fábula, um provérbio, uma 
adivinhação? Quem não terá brincado com uma canção que 
um dia lhe aparecerá noutro idioma? Quem não terá pensado 

e agido em função de exemplos que são os mesmos de outros 
povos, de outras eras, provenientes de um esforço análogo do 
homem para adaptar-se à sua condição na terra? (1984, p. 79)

Nesse encontro foram também enfatizadas as distintas 
experiências na perspectiva de contadores e de ouvintes sobre 
as estratégias de contação de histórias com ou sem a utilização 
de recursos como fantoches, dedoches, marionetes, dobradura, 
luva, teatro de sombras etc. Além disso, argumentamos sobre o 
entrelaçamento da narrativa com o canto, a expressão corporal, 
gestual e, sobretudo, a liberdade de escolha do contador, 
buscando enfatizar que o valor desta arte está na impressão da 
marca da narrativa “como a mão do oleiro na argila do vaso” 
(BENJAMIN, 1994, p. 203). 

Para fi nalizar o encontro, foi proposto aos participantes 
que estes escolhessem uma história da cultura popular para 
que pudessem estudá-la, em casa, e apresentá-la oralmente no 
encontro seguinte. O propósito neste momento foi promover o 
resgate de textos que se valem da narração oral como via para 
organizar e perpetuar os valores, mitos e crenças fundadores de 
nossa cultura.

O segundo encontro dessa ofi cina possibilitou aos 
participantes observarem as variadas imagens, ritmos e 
intenções presentes na narração oral quando incorporadas por 
narradores distintos. O trabalho teve início pelo aquecimento 
corporal e vocal dos participantes para que, em seguida, todos 
pudessem contribuir para a elaboração de uma história coletiva.  
Para tanto, foi utilizada a estratégia de narrar um conto, parando 
em uma determinada parte do texto e deixando todos os ouvintes 
curiosos para saber mais a respeito do enredo. Fez-se, então, 
uma provocação, instigando o público a imaginar, procurar e 
dar continuidade à história. Essa foi uma forma de se promover 
a refl exão sobre uma dentre tantas formas de se contar histórias, 
o que remete a contadora de histórias Regina Machado, quando 
afi rma: “(...) os contos produzem efeito em diferentes níveis 

3 - O Projeto Educativo TIC TAC, está inserido na Escola de Educação, responsável pelos cursos de licenciatura em Pedagogia presencial e semi-presencial 
e foi elaborado por professores dos departamentos de Didática (do qual faço parte), de Fundamentos da Educação e de Filosofi a e Ciências Sociais do Centro 
de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO. Este projeto visa melhorar a qualifi cação dos estudantes dos 
cursos de licenciatura presencial e semi-presencial da Escola de Educação, por meio de estratégias educativas interdisciplinares e transversais envolvendo os 
campos da arte, ciência e cotidiano.
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de apreensão: podem intrigar, fazer pensar, trazer descobertas, 
perguntas, questões, provocar o riso, o susto, o maravilhoso.” 
(MACHADO, 2004, p. 31)

Outra estratégia utilizada para a contação coletiva, durante 
esta segunda sessão, foi a criação de uma teia de barbante, isto é, 
cada um dos participantes desenvolveu uma parte da narrativa, 
à medida que recebia o fi o da meada, até que, tendo o barbante 
passado por todas as mãos, uma grande teia foi enredada, 
metaforizando a própria maneira de se contar uma história, 
de linha em linha, de narrador em narrador: uma verdadeira 
rede entre contadores e ouvintes, nos abrindo a possibilidade 
da discussão a esse respeito. Essa experiência estimula a 
articulação entre o falar e o ouvir como ato de criação e de 
impressão de sentimentos, ideias e traços na qual “a palavra 
vem de fora e perpassa o ouvinte, ganha cores próprias segudno 
a interação que se estabelece e é soprada de volta” (YUNES, 
2009, 17)

No segundo momento desse encontro, os participantes 
passaram a narrar as histórias que escolheram e prepararam, de 
acordo com as estratégias por eles privilegiadas. No momento 
seguinte às apresentações, os trabalhos foram comentados por 
todos nós, com vistas a aprimorar as maneiras de contar. Foi a 
oportunidade de uns e outros se perceberem como narradores 
e de conhecerem diversas formas de contação de histórias. 
Essas observações discutidas envolveram a postura, o corpo e 
o gesto; a voz e a continuidade; o tempo e o ritmo de cada um, 
tudo o que chama a atenção do ouvinte, conquistando-o ou não. 
Foi possível também perceber a relevância e valor do espaço 
e dos objetos utilizados durante uma contação. Observando 
o fato de todos esses elementos se mostrarem harmoniosos e 
colaborativos à narração das histórias, tornou-se evidente a 
importância da familiaridade com a história, isto é, voltamos 
a conversar sobre o momento de ensaio e de estudo para um 
efetivo aprimoramento da contação de uma história escolhida.

Nesse aspecto, fi cou claro para os participantes que um 
contador não tem necessariamente que encenar, como o ator, 
lembrando todo o trabalho realizado na ofi cina, ou seja, que 
existem várias formas de se contar histórias. Nesse sentido, 
a narrativa esta centrada na oralidade. Essa refl exão ressoa, 

novamente, o estudo de Regina Machado sobre a arte de contar 
histórias:

Não se trata de fazer teatro, e sim de narrar. (...) Quem 
conta histórias todos os dias pode preparar-se para surpreender 
as crianças com situações variadas. É preciso saber contar 
uma história sem nenhum recurso externo, para experimentar 
a sensação da soberania de história, contando apenas com sua 
força expressiva, tal como se revela pela presença do contador. 
Muitos contadores sentam-se numa cadeira e começam a falar, 
tendo como recurso a voz, o gesto e o olhar. E a magia se 
instaura, o mundo se cria imaginariamente em cada ouvinte. 
(...) Tais recursos externos não podem ser óbvios, descritivos ou 
redundantes. Eles precisam, antes de mais nada, surpreender a 
audiência pelo inusitado, pela expressividade, pelo comentário 
sutil que agregam às palavras da narrativa. Eles dialogam com 
a história, contando-a de outros pontos de vista, atiçando as 
imagens internas dos ouvintes, desafi ando sua percepção. Um 
baú é um repositório do mistério. O que será que há dentro 
dele? Um chapéu é sufi ciente para caracterizar o contador 
como veículo do maravilhoso. Síntese, simplicidade, sutileza, 
surpresa. (...) ler ou contar (...) (2004, 77-78)

O terceiro momento desse encontro foi destinado à avaliação 
da ofi cina como um todo. Por esse motivo, em círculo, todos 
nós pudemos conversar sobre os objetivos da ofi cina e sua 
relação com o ouvir e o contar histórias, valorizando essa ação 
para o nosso cotidiano, sobretudo na escola. Daí a importância 
de sua realização durante um curso de formação de professores, 
que entre outros aspectos, se propõe a despertar a curiosidade 
epistemológica dos alunos (FREIRE, 1996).

3. Apontamentos fi nais

Observamos, de fato, que o trabalho com diversas formas 
de literatura, em geral, durante a sensibilização, e do conto 
popular, em particular, foram oportunidades de relembrarmos 
nossas infâncias. Sendo assim, questionamo-nos sobre a 
possibilidade de proporcionarmos a nossos alunos um trabalho 
voltado à estética literária e, ao mesmo tempo, tão relacionado 
à infância, como também afi rmou o folclorista Luis da Câmara 
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Cascudo a respeito do conto popular: “O valor do conto não é 
apenas emocional e delicioso, uma viagem de retorno ao país 
da infância” (1999, p. 9).

Essas refl exões todas me permitiram observar o proveito 
desta ofi cina aos estudantes de Pedagogia que a frequentaram, 
já que, diante de um conto popular, terão subsídios para 
estudá-lo, prepará-lo e contá-lo a partir de um conhecimento 
marcado pelo ouvir, ler, experimentar, pensar, imaginar, criar, 
acolhendo a literatura em seu caráter plurissignifi cativo e, 
consequentemente,  lhe imprimindo um sentido singular.
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Resumo

Neste trabalho apresentamos a construção de narrativas 
pessoais como prática que possibilita ao educador ressignifi car 
suas vivências. Utilizando o romance como alegoria, apontamos 
semelhanças e divergências entre os dois gêneros, tornando 
explícito o caráter estético e formador da narração e da escrita. Ao 
narrar-se, o educador faz de suas refl exões uma nova experiência, 
onde a sensibilidade torna-se evidente. É oportunidade de 
rememorar o vivido, partilhar vivências, construir conhecimento 
e afi rmar a autoria de suas próprias práticas. Ao longo do 
trabalho, refl exões acerca do pensamento de Vigotski (2001), 
Dewey (2010) e Schön (2000), dentre outros autores, se mesclam 
a trechos de romances clássicos e narrativas de professores, numa 
estrutura que busca levar o leitor a construir outros sentidos para 
o texto. Ainda apontamos que, através da escrita narrativa, o 
educador conhece a si e ao meio em que vive através de uma 
outra possibilidade de entendimento, que nomeamos de estética.

Palavras-chave
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Abstract:

We present, in this work, the construction of personal 
narratives as practice, which allow the educators to reframe 
their experiences. Using the romance as allegory, we point 
similarities and differences between two genres, making clear 
the character aesthetic and building of the narration writing. 
When the educator telling about him, he makes his refl ections 
a new experience, where the sensibility becomes evident. It’s 
an opportunity to remember memories, share experiences, 
build knowledge and confi rm the own practices. Along the 
work, refl ections about Vigotski’s (2001), Dewey’s (2010), and 
Schön’s (2000) thoughts, among others, have been mixed with 
romance’s excerpts and teacher’s narratives, on a framework 
that seeks to catch the reader to build other directions to the 
text / script. Although we point out by the write narrative, the 
educator knows himself and the environment he lives with 
another possibility of knowledge, that we call aesthetic.
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Teacher training; narrative; aesthetic education; romance.
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Nunca, jamais despreze o romantismo, porque 
é o romantismo que provavelmente organiza, 

conjuntamente, suas emoções, seu intelecto e seus 
sentidos. Você se torna muito mais aberto quando 

você está apaixonado. Você vê as coisas mais 
sensivelmente e as experimenta mais intensamente 

(Vicktor Lowenfeld: 1958).

Com a paixão de quem vive um grande amor, propusemo-
nos a registrar um romance cujos protagonistas são professores, 
suas experiências e suas histórias. Trazemos à discussão 
uma possível interlocução entre as narrativas docentes e as 
estruturas de um romance. Através dos pontos de convergência 
e distanciamento entre estes gêneros, tentaremos evidenciar a 
potencialidade formativa da escrita dos professores, em especial 
no que diz respeito à percepção estética e ao desenvolvimento de 
habilidades sensíveis na constituição de sua profi ssionalidade. 
Optamos por tecer um texto onde as construções teóricas 
se entrelaçam com experiências narradas por educadores. 
Tais registros constituem o texto como parte fundamental, 
que carrega elementos impossíveis de serem traduzidos em 
linguagem técnica. Não são fragmentos ilustrativos: são 
narrações que simbolizam o que é vivido pelos professores no 
exercício de sua função, em pleno movimento de construção 
e apropriação do conhecimento. Neste sentido, tais relatos 
assemelham-se a trechos de romances, onde a licença poética 
permite criar, com palavras, imagens polissêmicas.

Descartamos a ideia frágil de romance como histórias 
ingênuas / puramente fi ctícias que poderiam ter a fi nalidade 
de apenas entreter. Assumimos a concepção de romance como 
gênero literário que “confi gura um mundo de personagens mais 
denso e complexo” (TEYSSIER: 2003), aproximando-nos do 
acontecer cotidiano e de um certo ritmo espaço-temporal. É 
modo de exprimir-se com grande intensidade, tornando evidente 
mais do que os elementos físicos de uma situação, os confl itos, 
as polaridades e as percepções sensíveis que elas desencadeiam. 
Reconhecemos estas mesmas características na narrativa, onde o 
sujeito é convocado a assumir-se como aquele que fala, signifi ca, 
sente e refl ete sobre o que vê, escuta, faz e compreende.

Assim, referimo-nos aos professores-escritores de suas 
próprias narrativas como românticos, que consideram a 
dimensão sensível de sua atuação, mostram-se abertos a novas 
percepções, valorizam o processo criativo e consideram-se 
autores de sua própria prática. Muito além da graciosidade, 
percebemos nos romances - e nas narrativas construídas 
pelos professores - a simbolização de sentimentos intensos, 
das tensões do cotidiano, das difi culdades relacionais e dos 
processos vividos. Embora o desejo em encontrar soluções 
ideais e estratégias perfeitas possa fazer parte das aspirações 
dos autores e / ou personagens, as tramas assemelham-se à vida 
real por evidenciar a incompletude dos seres e as polaridades 
que habitam cada um de nós. Tal como dito por Riobaldo, 
personagem de Grande Sertão: Veredas, certas vezes buscamos

(...) que o bom seja bom e o ruim ruim, que dum lado 
esteja o preto e do outro o branco, que o feio fi que bem 
apartado do bonito e a alegria longe da tristeza! Quero 
todos os pastos demarcados... Como é que posso com 
este mundo? A vida é ingrata no macio de si; mas traz a 
esperança mesmo do meio do fel do desespero. Ao que, 
este mundo é muito misturado (ROSA: 1988 p.191).

Cientes do mundo misturado do qual fazem parte, os 
educadores evidenciam, em suas construções narrativas, a 
incompletude e os dilemas humanos, com os quais lidam 
cotidianamente. E tal qual num romance, o leitor se envolve 
com a trama desenvolvida por identifi car-se, de alguma 
maneira, com os confl itos narrados. De certa forma, as lições 
registradas deixam de ser um evento particular para tornar-se 
experiência compartilhada: autor, personagens e interlocutores 
encontram no texto um ponto para diálogo e elaboração de 
refl exões acerca das próprias vivências:

(...) tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente! 
Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas 
sentimentalidades, e o seu orgulho dilatava-se ao calor 
amoroso que saía delas, como um corpo ressequido que 
se estira num banho tépido; sentia um acréscimo de 
estima por si mesma, e parecia-lhe que entrava enfi m 
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numa existência superiormente interessante, onde cada 
hora tinha o seu encanto diferente, cada passo condizia 
a um êxtase, e a alma se cobria de um luxo radioso de 
sensações (QUEIROZ: 2003).

Numa estrutura onde sentimentos, ações e pensamentos se 
mostram constitutivos uns dos outros, a narrativa traz à tona 
a carga afetiva que muitas vezes não é percebida na ação, ou 
a racionalidade exigida para tomada de atitude em momentos 
de grande emoção. Evidencia-se o fazer da docência como um 
constante pensar-sentir.

Assim como os sentimentos de Luísa são evidenciados 
no romance O primo Basílio, acima citado, encontramos nas 
narrativas escritas pelos professores certa percepção de “uma 
existência superiormente interessante” ao materializar suas 
vivências e refl exões em palavras escritas. Isso acontece porque o 
registro narrativo pressupõe a partilha do conhecimento produzido: 
ao narrar-se, o educador amplia sua percepção dos momentos 
relatados, revê suas práticas e as modifi ca, em diálogo consigo 
próprio. É movimento de autoria, pois ele é o escritor. Entretanto, 
ao compartilhar suas narrativas com outros educadores, ele 
também assume o papel de interlocutor, abrindo as portas de sua 
sala de aula para o leitor, convidando a ressignifi car, com base em 
novos olhares, o conhecimento por ele construído. É movimento 
de partilha, pois ele também é personagem.

Depois que escrevi a respeito da experiência com o 
Johnny, percebi que outras professoras também tinham 
problemas com disciplina, só que não diziam. Meus 
relatos abriram algumas portas para falarmos sobre isso. 
(...) É curioso, pois alguns identifi cam-se com o que eu 
escrevo a respeito das minhas aulas, mas parecem não 
relacionar que sou eu a professora em questão. Tratam 
como se fosse um personagem fi ctício (Luciana:4).

Defendemos aqui a escrita narrativa como movimento 
refl exivo importante para a constituição da identidade docente. 

Mais do que instrumento de trabalho, muito além de uma 
forma de registro, a narrativa se revela como uma maneira 
de exprimir e simbolizar a própria experiência. De acordo 
com pesquisa anteriormente publicada (FERREIRA: 2011), 
sabemos que o sentido da narrativa não é dado, não há 
conceito fechado em si que através dela seja representado. Há, 
entretanto, a revelação das ambivalências, das possibilidades, 
do cenário e dos personagens, de uma totalidade de relações. 
Deste modo, podemos afi rmar que narrativas são registros 
que marcam um posicionamento perante a realidade, que 
sinalizam os caminhos refl exivos dos professores a respeito 
de seu próprio trabalho. Partilhamos a ideia de Bosi (1987) 
para quem o passado não é o antecedente do presente, é 
sua fonte. Ao explorá-lo através da narração, tem-se como 
objetivo principal ajudar os professores a problematizar a 
especifi cidade histórica da produção de suas próprias posições 
de sujeitos e os modos de sociabilidade que construíram nas 
contradições de suas trajetórias. Ao escrever sobre o vivido, 
o educador conta suas experiências de modo a ressignifi cá-
las no momento presente, tendo a possibilidade de perceber 
nuances e desdobramentos da própria ação:

No momento de recreação, todos podiam brincar 
com os brinquedos e jogos. Henrique pega a boneca 
de pano e as crianças se aproximaram para brincar 
também: Ângelo, Marcela, Caio. Eles começam 
a despir a boneca, querendo ver como ela era sem 
as roupas. Tiraram um sapato, a parte de cima do 
macacão, a blusa e por fi m a boneca fi ca sem roupa. 
Neste momento escolhi não interferir, pois queria 
que eles se sentissem à vontade para brincar. Me 
vali então da observação, um pouco distanciada. (...) 
No momento desta atividade eu não havia me dado 
conta de que até meu distanciamento, minha escolha 
pela não-ação, é modo de posicionar-me frente ao 
grupo. Percebo agora que a mediação necessária 
pode ser, em alguns momentos, ter a sensibilidade de 

4 - FERREIRA, Luciana Haddad. Caderno de registros do grupo de pesquisa, 2010. Não Publicado. Todos os relatos de Luciana constantes neste trabalho 
fazem parte das suas narrativas pessoais.
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deixar que os próprios pares trilhem seus caminhos. 
(Amanda:5).

Assim como defende Bakhtin (2010), compreendendo a 
literatura como fenômeno estético articulado ao contexto cultural, 
fi ca evidente que a escrita das próprias vivências também revela 
as concepções e sistemas teóricos que norteiam a prática docente. 
Trazem à tona não apenas as escolhas e renúncias pessoais, mas 
também a tradição dos espaços escolares, as vozes de todos os 
outros educadores que de alguma forma infl uenciam o narrador 
/ educador. Tal qual o romance, esta é uma escrita que também 
é elaborada por seu autor, com a expectativa de ser acolhida 
por outros leitores. Há uma componente cultural interessante 
nas narrativas que as torna de fácil identifi cação ao outro 
educador que a lê: o parceiro de trabalho é capaz de colocar-
se no lugar do narrador, de vivenciar suas dores, simpatizar 
com sua determinação ou hesitar com as dúvidas. Assim, ao 
mesmo tempo em que o universo particular é revelado, quando 
o professor escolhe abrir as portas da sala de aula e de seu ser, 
os textos narrados são carregados de coletividade e existem 
porque tratam de questões que são humanas, de dilemas que 
são comuns a outros professores. De acordo com Dewey (2010: 
p.133), “até a composição concebida mentalmente, e portanto 
fi sicamente privada, é pública em seu conteúdo signifi cante, 
visto que é concebida com referência à execução em um produto 
que é perceptível e que pertence, portanto, ao mundo comum”. 
É a parcela do geral que constitui as particularidades, ao mesmo 
tempo em que esta se permite constituir por aquilo que é comum. 
Proust, em No caminho de Swann (2006 p. 348), afi rma ainda, 
neste mesmo sentido, que “na realidade, todo leitor, quando lê, é 
o leitor de si mesmo. A obra do escritor não passa de uma espécie 
de instrumento óptico que ele oferece ao leitor a fi m de permitir 
que este distinga aquilo que, sem o livro, talvez não pudesse ver 
em si mesmo”.

Ao continuar lendo a narrativa de Amanda, podemos 
perceber que a professora nos convida a mergulhar em seus 

questionamentos, apontando para questões bastante recorrentes 
em diversas salas de aula, frequentemente confl itantes para os 
educadores. Ao mesmo tempo em que escolhe partilhar seu 
cotidiano, ela revela o conhecimento construído acerca da 
situação vivida:

Começaram a mexer na boneca, explorando as partes de 
seu corpo. Traziam no rosto expressões de curiosidade, 
vergonha e entusiasmo. As gargalhadas são inevitáveis, 
e o mais novos repetem os gestos dos mais velhos, 
rindo com euforia. Luan aponta para a região entre as 
pernas da boneca (há alguns furos no pano que forra 
o corpo da boneca: no meio das costas, de baixo do 
braço esquerdo - mas estes não chamam a atenção dos 
pequenos - e entre as pernas, o que é observado por 
eles): “Aqui é o pipi dela”! Me aproximo e pergunto: 
“É um menino? Ou é uma menina”? No começo ele se 
mostra confuso, mas logo responde: “É uma menina”! 
Pergunto como ele saberia dizer. O aluno responde que 
o sapato que a boneca estava usando há pouco era rosa. 
Em seguida argumento: “Mas meninos não podem usar 
rosa”? Então, em prontidão, o Caio responde: “Podem 
sim! Eu até tenho bochechas rosas”! Há momentos em 
que as atitudes, os gestos ou palavras dos alunos nos 
levam a refl etir sobre outras maneiras de compreender 
uma mesma situação, e fazem do trabalho docente 
grande aprendizagem. A fala do Caio mudou a minha 
percepção dos alunos, pois a partir de então comecei 
a perceber que não há um único modo de pensar entre 
todas as crianças.

Observamos que o momento em que a professora escreve 
sua narrativa caracteriza-se como uma outra experiência, 
diferente daquela vivida na sala de aula, embora intimamente 
ligada. A oportunidade de revisitar os fatos acontecidos e poder 
escrever a impressão daquele momento, revela uma outra marca 
importante das narrativas: elas são polissêmicas, imagens que 
se transformam ao serem contadas e também ao serem lidas por 

5 - NICOLAIDIS, Amanda. Portfólio pessoal, 2011. Não publicado. Todos os depoimentos de Amanda, citados ao longo deste artigo, referem-se aos registros 
narrativos realizados pela autora em seu portfólio pessoal.
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outras pessoas. Fecundas de sentidos, não admitem uma única 
versão dos fatos, nem uma maneira lógica ou racional, fechada 
em si, de apontar o caminho a ser seguido, ou a solução a ser 
adotada. Não são textos que pretendem responder, tal qual um 
manual de instruções, a melhor atitude a ser adotada frente à 
situação relatada. Ao contrário, são tramas que possibilitam a 
desconstrução de verdades tidas como absolutas, que revelam 
a necessidade de cada professor problematizar a sua prática 
e refl etir na ação, sobre a ação (tal qual proposto por Schön: 
2000), a fi m de perceber os melhores caminhos a serem trilhados 
com seus alunos. Como diz um dos personagens de Saramago 
(1995), em seu livro Ensaio sobre a cegueira: “Ao contrário do 
que geralmente se crê, por muito que se tente convencer-nos 
do contrário, as verdades únicas não existem: as verdades são 
múltiplas, só a mentira é global”.

Um aspecto interessante das refl exões tecidas pelos 
professores é a valorização do caráter humanizador de suas 
práticas. A escrita narrativa, por ser subjetiva, evidencia que a 
apropriação e construção dos saberes se dá através de relações 
estabelecidas entre os participantes do processo educativo. Tal 
constatação leva-nos ao encontro das concepções anteriormente 
apresentadas, pois a proposta educativa e refl exiva aqui abordada 
defende a importância da formação sensível na atuação do 
profi ssional de Educação. No encontro com o outro (que pode 
ser aluno, professor, leitor, autor) o professor torna-se mais capaz 
de perceber outras estratégias de trabalho, considerar novas 
perspectivas para seu modo de compreender o mundo.

Chegamos na escola e como na maioria dos dias, nos 
sentamos em círculo no chão para uma conversa. Meus 
alunos, de 5 anos, gostam muito deste momento pois é a 
hora em que trocamos informações sobre as coisas que 
acontecem em nosso pequeno mundo: acontecimentos 
cotidianos da classe, organização do dia, resolução 
de confl itos – e no grande mundão: atualidades, fatos 
e histórias da humanidade, experimentos científi cos. 
Muitas vezes começo a roda com uma proposta defi nida 
para mim mesma e já não fi co mais surpresa quando 
me dou conta de estar fazendo outra coisa totalmente 
diferente. Aprendi com os meus alunos que as histórias 

mais belas são as que construímos juntos nessas rodas 
de conversa. E minhas melhores narrativas também são 
inspiradas nestes momentos (Luciana).

Como narrado acima, a prática pedagógica exige refl exões 
que promovam a construção de conhecimento por parte dos 
docentes. Além das características já ressaltadas, apontamos 
ainda que as narrativas apresentam-se como recurso de grande 
potencial formativo e expressivo por romper com a linearidade 
temporal, proporcionando ao educador outra percepção do 
momento vivido. A narrativa concentra, no episódio relatado, o 
tempo em que ocorreu a ação física (da sala de aula), o momento 
em que o professor se coloca na posição de autor e registra 
os fatos em diálogo consigo mesmo e ainda os incontáveis 
momentos em que tal texto será lido por outras pessoas. A cada 
vez ressignifi cado, reinterpretado e atualizado.

A própria contemplação de que o conhecimento se dá 
de maneira relacional, e que é possível entender os fatos de 
muitas maneiras, já coloca a narrativa como recurso de extrema 
importância para o desenvolvimento docente, pois fará o 
professor considerar o conhecimento trazido pelos alunos, 
suas diversas histórias de vida e de formação, as diferentes 
interpretações de um mesmo dado de realidade, que tantas 
vezes são colocados como verdades unilaterais. A continuação 
do relato de Luciana traz esta percepção:

Rogério foi o primeiro a falar. Estava tão ansioso que 
balançava as pernas sem parar: “Vocês viram que um soldado 
matou o chefe do Terror”? Ele se referia ao assassinato de 
Bin Laden, noticiado nos meios de comunicação no dia 
anterior. Antes que eu falasse, ele continuou: “Não entendi... 
foi com tiro de bala normal”? Perguntei o motivo da 
curiosidade pelo tipo de bala, considerando que ele deveria 
estar pensando tratar-se de balas de açúcar. Mateus falou: 
“É porque o chefe do terror só pode ser o Lobisomem, e a 
gente achava que ele só morria com bala de prata”. Respirei 
fundo, pensando nos caminhos que eles tinham tomado 
para entender o que seria um chefe do terror. As histórias 
assustadoras os agradavam muito, e todos os dias eu lia 
algum conto de personagens fantásticos (...).
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Ao encararmos a Educação como espaço de formação 
e convívio social, onde todos os participantes são ativos, 
podemos entender a narrativa acima como uma manifestação 
de construção de signifi cados e de apropriação de saberes 
fundamentais para uma vivência ética e estética. Ao narrar 
este acontecimento, a professora revela a relevância do mesmo 
para sua constituição como educadora. As falas dos alunos, do 
modo como são registradas, podem nos sugerir a diversidade 
de sentidos possíveis ao lidar com uma situação comum. 
Independente do encaminhamento dado neste momento, o 
mais valioso desta situação, dentro da concepção por nós 
considerada, é a mobilização da professora e dos alunos para 
discutirem uma inquietação gerada por um entrecruzamento de 
histórias.

Talvez, em nossos tempos, como em todos os tempos, 
a tarefa consista em educar um ser que não se deixe 
enganar. Mas que não se deixe enganar não apenas pelos 
jornais, ou pelo rádio, ou pela televisão ou pelo cinema, 
mas que não se deixe enganar tampouco por todos esses 
aparatos educativos ou culturais que, pretendendo 
imunizá-lo contra a mentira da mídia, inculcam, talvez, 
outras formas de mentira, disfarçadas, desta vez, com o 
manto da realidade (LARROSA: 1999, p.154).

Nessa concepção de Educação, para que os participantes 
do processo educativo saiam da posição ingênua de reprodução 
de conteúdos e passem a se apropriar deles de modo autêntico, 
é necessário viver a experiência proposta com inteireza, 
mobilizando sua ação, cognição e emoção. Ciente de sua 
capacidade como produtor de conhecimento, o professor passará 
a investigar as teorias e suas vivências, a fi m de aprimorar a 
compreensão do novo e ampliar o conhecimento que possui.

A narrativa construída pelos professores não possui 
objetivos claros e determinados, mas sim propósitos que 
vão ao encontro das suas refl exões e anseios. Ao passo que a 
experiência vivida produz conhecimento, sua escrita promove 
consciência dos sentimentos que envolvem as ações narradas. 

Uma experiência genuína confi gura-se, considerando o conceito 
tal qual apresentado por Dewey (2010), na relação imediata e 
intensa que estabelecemos com as coisas e com as pessoas no 
momento em que estamos com elas. É a vivência que mobiliza 
a totalidade do indivíduo, o tornando ao mesmo tempo autor 
de sua prática e espectador de sua ação. Neste sentido, Dewey 
ainda afi rma que a estética é uma qualidade fundamental das 
experiências verdadeiras. Adotando tal palavra para referir-se 
ao sentimento e a mobilização gerados pela apreciação da obra e 
pela fruição dos organismos e objetos, o autor também reafi rma 
a continuidade fundamental entre fazer e fruir, pensar, sentir e 
agir. “Não há questão mais importante perante o mundo que a 
conciliação das atitudes da ciência prática com a apreciação 
estética contemplativa” (p.10)

O estético é tudo aquilo que torna uma experiência completa, 
no sentido de enriquecê-la e torná-la signifi cativa, e que se 
revela cotidianamente. O valor estético das narrativas reside nos 
contextos e na relação pessoal que o indivíduo estabelece com 
ela. O texto em si, bem como os saberes escolares propriamente 
ditos, se tidos isoladamente, nada signifi cam. A experiência 
reside na relação que estabelecemos com os objetos e das 
circunstâncias em que isto ocorre. A estética emerge, neste 
sentido, da interação entre o organismo e o meio.

Em recente entrevista, Duarte Jr6 afi rmou que a estética 
não diz da Arte, da beleza e das convenções presentes em 
determinados. Estética reside na possibilidade de encantamento 
com o mundo, de percepção e compreensão da natureza humana 
por uma outra via que não é inteligível, é sensível. Isso quer 
dizer que a Educação Estética é aquela que dá oportunidade ao 
sujeito de conhecer e de dizer o mundo através de seus sentidos, 
permitindo que estabeleça suas próprias relações, atribua 
signifi cado e ressignifi que sua ação. É ainda a Educação que 
privilegia a experiência, o modo único de perceber as coisas e 
de se perceber em relação a elas.

Mais do que um olhar romântico para a vida, a educação 
que chamamos de estética é concepção compromissada com a 
promoção da formação humana, pois pressupõe a singularidade 

6 - Ver ANTUNES: 2011.
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e a multiplicidade. Aprendemos (a ver) com o outro, com a 
vida em sociedade, por isso é múltiplo. Mas aprendemos de 
um jeito único, com base nas experiências que vivemos e 
nos conhecimentos dos quais já nos apropriamos, por isso é 
singular. 

(...) veja: o mais importante e bonito, do mundo, é 
isto: que as pessoas não estão sempre iguais, ainda 
não foram terminadas — mas que elas vão sempre 
mudando. Afi nam ou desafi nam. Verdade maior. É o 
que a vida me ensinou. Isso que me alegra, montão 
(ROSA: 1998, p. 28).

Particular ou geral, é preciso ensinar e aprender a sentir, 
a importar-se com o que nos toca, o que nos emociona e 
nos provoca, com nossa humanidade. Diante, porém, da 
racionalidade apelativa e excessiva do mundo em que vivemos, 
negamos a vivência consciente do sensível. Por isso a afi rmação 
de que a estética é a capacidade de sentir o mundo. Educação 
Estética promove, então, a consciência sensível dos indivíduos, 
entendendo que o sujeito não está no mundo apenas, mas faz 
parte dele. Como dizia Paulo Freire,

(...) o conceito de relações, da esfera puramente 
humana, guarda em si conotações de pluralidade, de 
transcendência, de criticidade, de consequência e de 
temporalidade. As relações que o homem trava no 
mundo com o mundo apresentam uma ordem tal de 
características que as distinguem dos puros contatos, 
típicos da outra esfera animal. Entendemos que, 
para o homem, o mundo é uma realidade objetiva, 
independente dele, possível de ser conhecida. É 
fundamental, contudo, partirmos de que o homem, ser 
de relações e não só de contatos, não apenas está no 
mundo, mas com o mundo. Estar com o mundo resulta 
de sua abertura à realidade, que o faz ser o ente das 
relações que é (1977, p.39).

Assim, ao olhar para a realidade o indivíduo busca nela a sua 
concretude e percebe que é fruto das relações que estabelece, 
infl uenciando também a forma de existência de todos os outros 

com os quais convive. Sabendo que não podemos polarizar 
pensar e sentir, como se um fosse o oposto do outro, sentimos 
o mundo e pensamos sobre ele, de modo que as duas coisas 
ocorrem simultaneamente e não poderiam acontecer uma sem 
a outra – pois existem numa relação de interdependência. A 
refl exão que acontece na ação do homem, sobre o seu sentir, 
a elaboração e construção a partir dele, é primordial para que 
o sujeito tome consciência daquilo que foi sentido e modifi que 
seu jeito de estar-no-mundo a partir do vivido. Uma experiência 
narrada por Luciana ajuda a exemplifi car o modo como 
entendemos a relação entre pensar e sentir:

Ao chegarmos no parquinho de areia, Giovana encontra 
uma lagarta no chão e se abaixa para observar melhor. 
Fica lá, imóvel por quase 10 minutos, acompanhando o 
inseto com os olhos curiosos. Ela fala baixinho: “muito 
bonita essa pele fofi nha e colorida... quantas pernas... 
1, 2, 3, 4... Solange, me ajuda aqui, vem ver!” Assim a 
outra colega se junta a ela, e logo temos um grupo de 
seis ou sete pequenos observando a lagarta. Estavam 
lá, a tecer relações quando uma pá sobrevoa as cabeças 
e parte o bichinho ao meio. Era Gabriel, sorridente: 
“Ufa, salvei vocês mesmo, hein? Essa taturana queima, 
pode parar até no hospital”. Daí em diante, o caos se 
instaura. Giovana chorando aos berros, um querendo 
bater no outro, pás e baldes sendo arremessados 
entre agressores e defensores do suposto assassino de 
lagartas. “Precisamos conversar”, eu disse ao grupo. 
Com o defunto no meio da roda, cada criança contou 
sua forma de ver o episódio, explicando como havia 
se sentido. Gabriel, que levou um sopapo no meio da 
confusão, diz: “tá certo, a taturana merecia viver, eu só 
quis salvar vocês. Mas se não é certo dar pazada nela, 
não era certo fazer comigo, você também me deu uma 
pazada”. As crianças se entreolham e alguém diz: “é 
verdade, e se ele tivesse morrido”?

A história narrada conta da aprendizagem cotidiana a partir 
da experiência, da convivência com o outro e da sensibilidade. 
Ao considerar a percepção e o olhar curioso das crianças para 
o evento, estamos promovendo uma educação dos sentidos, 
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onde mais importante que a ação em si estão os sentimentos 
que a precedem e as refl exões por ela desencadeadas. É um 
constante pensar sobre o sentir, e sentir diferente, a partir do 
que é pensado.

Percebemos que a estética está presente na educação 
quando há espaço para a criação em sala de aula e quando 
o professor, atuando como mediador do conhecimento, 
mostra aos alunos como é possível entender a realidade de 
diversas maneiras, através de muitas verdades construídas 
histórico e culturalmente. Ao admitir que o mundo existe 
para que pensemos a respeito dele, considerando que não há 
uma única forma de compreendê-lo, o educador respeita os 
alunos como sujeitos completos, olhando para sua inteireza 
e os compreendendo como pessoas dotadas de sentimentos e 
necessidades particulares. Nesta perspectiva, a certeza que se 
tem, enquanto educador, é do ponto de onde partimos, e das 
possibilidades de destino. O percurso, este será construído a 
cada momento, como num romance, em que cada página virada 
conduz o leitor a uma nova possibilidade da trama que se 
desencadeia. Tal qual colocado por Riobaldo: “A gente quer 
passar um rio a nado, e passa; mas vai dar na outra banda é num 
ponto muito mais embaixo, bem diverso do em que primeiro 
se pensou. Viver não é muito perigoso”? (ROSA: 1977, p. 89)

O professor, como mediador das relações em sala de aula, 
coloca-se na posição semelhante à de um diretor de arte, onde 
através de múltiplas linguagens, auxilia os alunos no processo 
de apropriação do conhecimento. Tal jornada, culturalmente 
associada a longos períodos de transmissão passiva de saberes 
prontos e acabados, pode ser ressignifi cada quando considera-
se o conhecimento que os participantes já possuem, e suas 
potencialidades. Vigotski (2001) afi rma, neste sentido, a relação 
do sujeito com o conhecimento deve ser fundamentalmente 
estética e somente pela mediação dessa relação é que a pode 
haver um papel formativo real nas experiências vivenciadas.

Os alunos estavam fazendo desenho livre. Vinícius 
começou a desenhar um elefante e logo Marcelo o 
acompanhou, o que também se repetiu com outras crianças. 
Marcelo sempre usa como referência um desenho exposto 

na sala e tenta copiá-lo, inclusive nas cores. Assim como 
outras crianças ele sempre me pergunta que cor é um 
objeto ou um animal que deseja pintar. E eu sempre 
respondo que pode ser da cor que ele quiser: “Você pode 
pintar o cachorro da cor que quiser. O cachorro da minha 
imaginação é rosa com bolinhas verdes”! Alguns acham 
inspirador e outros acham um absurdo, não compreendem. 
Como se a cor do desenho fi zesse dele menos autentico 
que a realidade. Nesse dia, Marcelo apontou o elefante 
de Vinícius e como se o delatasse, me disse: “Professora, 
o Vinícius está pintando o elefante de roxo”! Então eu 
respondi que o elefante dele poderia ser roxo ou de outra 
cor que o Vinícius gostasse. Senti que Marcelo se calou, 
mas que não estava conformado. (Amanda)

Podemos perceber na narrativa da professora, a tentativa 
de provocar refl exão e gerar instabilidade com relação às 
certezas que haviam sido construídas culturalmente entre os 
alunos. Do mesmo modo, as escritas docentes que se tecem na 
medida em que as experiências são narradas carregam diversas 
concepções acerca de sua identidade, da constituição de sua 
profi ssionalidade e dos desafi os que enfrenta cotidianamente. 
Tal pluralidade garante, na visão deweyana, a construção de um 
panorama diverso do momento presente. Nesta perspectiva, não 
apenas a intervenção do professor é desafi adora aos alunos, mas 
principalmente a prática é desafi adora ao docente. Lidar com 
as diferenças, com a pluralidade em sala é difícil e ao mesmo 
tempo, estimulante. Ao usar as diferenças a seu favor, o professor 
se depara com o inesperado. E dele faz o material mais rico de 
seu trabalho, pois lhe proporciona vivências que a unicidade não 
permitira, e assim como os alunos aprende com o inesperado.

Dewey (2001) defende que para a democracia ser possível é 
necessário diferentes grupos e experiências comuns que permitam 
comunicação entre eles. O modelo único, a massifi cação 
das ideias, não traz experiências novas. São movimentos 
simples, como os registros narrativos, que podem proporcionar 
aprendizagens novas a partir do inesperado. Reconhecendo a 
pluralidade como importante fonte de trabalho, concordamos 
com Dewey, que argumenta que a formação educativa só é 
possível quando o sujeito vive a experiência e refl ete sobre suas 



ROMANCE EM CONSTRUÇÃO: A FORMAÇÃO ESTÉTICA ATRAVÉS DAS NARRATIVAS DOCENTES

1046LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

ações passadas, de forma a organizar as ações futuras.
Contudo, fazemos a ressalva de que consideramos cada 

momento pedagógico único, e toda aula um acontecimento inédito. 
Ao relatar os momentos mais marcantes da prática, os professores 
se permitem romancear nas descrições, a fi m de aproximar o leitor 
ao sentimento presente no momento narrado, e também à vivência 
pedagógica, que em nossa concepção deve ser sensível, refl exiva e 
humanizadora. A sensação de lirismo ao ler os relatos é proposital, 
pois a ênfase poética na narrativa possui o intuito de explicitar da 
forma mais clara o quanto cada experiência relatada infl uenciou 
nossa constante formação como professoras.

E a doença que era o amor de Swann se havia multiplicado 
tanto, estava tão estreitamente emaranhada a todos os seus 
hábitos, a todos os seus atos, a seu pensamento, sua saúde, 
seu sono, sua vida, até mesmo àquilo que desejava para 
depois de sua morte, formava com ele tão praticamente 
um todo, que não se poderia arrancá-la dele sem destruí-lo 
quase por inteiro: como se diz em cirurgia, seu amor não 
era mais operável”. (PROUST: 2006 p. 247)

E como no amor de Swann, é no entrelaçamento do momento 
vivido, do momento narrado / romanceado que o professor se 
constitui como profi ssional refl exivo, que por sua complexidade 
estética torna a formação plena de sensibilidade. Assim, 
acreditamos que é neste ressignifi car através da narrativa, que 
a sensibilidade proveniente da experiência estética se constitui. 
Narrando e descrevendo, muitas vezes como genuínos romances, 
o educador aproxima-se do sentimento que a incompletude 
e os dilemas cotidianos de sua prática lhe despertam. Enfi m, 
podemos dizer que as narrativas são potencializadoras do 
processo formativo sensível e refl exivo, por evidenciarem as 
emoções intensas causadas pela carga afetiva presente em muitos 
momentos vividos na escola e por possibilitarem que estes sejam 
revisitados, refl etidos e reorganizados.
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Resumo

Minha intenção neste estudo é refl etir e problematizar as 
questões que me atravessaram e ainda me atravessam em meio aos 
embates interculturais em que me vi envolvido enquanto professor 
de língua materna na rede pública municipal de Niterói. Ora, essas 
questões se cruzam e se entrecruzam em minha constituição de 
pesquisador que já não consegue fi car indiferente às tensas relações 
entre culturas e linguagens, entre diferentes lógicas, bem como 
entre a produção e socialização de conhecimentos no cotidiano 
escolar. Nesse sentido, o presente trabalho se inscreve no lastro das 
narrativas docentes, pois à medida que os professores se tornam 
narradores de suas próprias experiências, daquilo que lhes tomba 
e lhes deixa marcas, ao passarem em revista o próprio passado, 
seus incômodos e angústias se transformam em mobilização 
contra os processos que negam a possibilidade da experiência, na 
acepção benjaminiana, ser comunicada, podendo vir a tornar-se 
um bem coletivo, ainda que pessoal, subjetivo e irrepetível. Nesse 
movimento, ouso afi rmar a potência dos saberes e lógicas de que 
se utilizam os sujeitos contra o que lhes desqualifi ca.

Palavras-chave

Diferentes lógicas; culturas; linguagens. 

Abstract

My  intention  in  this  study  is  to  refl ect   on  and  
question  the issues  which  have  intrigued  me  in  the  midst   
of  intercultural   classes  in  which  I  fi nd myself involved  
as  a  language  teacher  at  public  schools  in  the  city  of  
Niterói. These intriguing issues which are part of myself as a 
researcher, provoke me and at the same time make me aware 
of  the  tense  relations  between  languages  and  cultures, 
different   logic  and  product ion  and the socialization  of  
knowledge  in  the  school   context.   This paper is based 
on teachers narratives, which are product of their own 
experiencies, since teachers  become  storytellers  what   falls  
to  them  leaving marks,   their  discomforts  and  anxieties  
become mobilized against  the processes  that  deny  the 
possibility of  experience, in  a benjaminian  view,  and  could  
become  a  collective  asset, yet   personal, subjective  and  
unrepeatable.  In  this  movement,  I dare  claim  the  power  
of knowledge  and  logic  used  by  the  subjects  of  these  
schools  against   what disqualifi es  them.  
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Era o início do ano de 2008. Estávamos eu e meus alunos do 
6º ano fazendo uma lista dos documentos que as pessoas usam e 
que, por usá-los, são identifi cadas na sociedade como cidadãos; 
como pessoas que existem, de fato e de direito, porque estão 
registradas, inscritas numa ordem escriturística que estabelece 
as condições de uma determinada ideia de existência. 

Nessa conversa, alguns brincavam dizendo que conheciam 
pessoas que não existiam porque seus pais nunca as registraram. 
Outros, orgulhosos, faziam questão de dizer que tinham 
certeza que existiam porque já tinham visto o documento 
que comprovava o que diziam. Então, fi cou combinado que 
na aula seguinte cada um traria uma cópia de sua certidão de 
nascimento, a fi m de continuarmos a conversa que estávamos 
tendo. 

Nesse momento, um aluno, atento e participativo, me 
corrige, em tom professoral, com toda a ênfase de quem ensina:

_ Professor, não se fala cópia e sim X-E-R-O-X. 
Em meio aos risos da turma, concordei. Afi nal, a ideia de 

cópia na escola está diretamente vinculada ao exercício manual 
de transcrição literal de um texto, normalmente como forma de 
manter os alunos ocupados ou como forma de punição. Por outro 
lado, a palavra XEROX remete automaticamente à fotocópia, 
ao exercício de reprodução da máquina, que era exatamente o 
que eu estava pedindo que os alunos trouxessem. Agradeci ao 
Matheus pela contribuição oportuna e julguei, pelo destaque 
que a turma deu a sua intervenção, que todos entenderam, da 
mesma maneira, a proposta da próxima aula.

No dia marcado, perguntei se todos haviam trazido seu 
comprovante de existência. Empolgados, fi zeram questão de 
mostrar que fi zeram o dever de casa. Porém, num universo de 
trinta e três alunos, um deles, o Lucas, chamou minha atenção e 
me fez pensar em questões que até então não me dera conta ou 
não conseguia ver. 

Notei que, à medida que discutíamos os dados da certidão, 
o menino estava com o caderno aberto como se lesse as 
informações impressas ou escritas nele. Em um primeiro 
momento, pensei em aproximar-me para ver mais de perto o 
que me parecia tão inusitado. Resisti ainda por alguns instantes, 
talvez por ser tão difícil o deslocamento dentro daquela sala 

cujo mobiliário e a arquitetura difi cultavam qualquer ação 
nesse sentido; ou porque sair do meu lugar, nem que fosse 
pela curiosidade em ver algo que não conseguia entender, 
parecia mais incômodo para minha racionalidade cartesiana e 
estruturalista do que para o meu corpo esgueirar-se por aqueles 
estreitos corredores até chegar ao Lucas.

Finalmente fui até ele e, diante do que vi, não consegui 
evitar fazer-lhe a seguinte pergunta, que foi ouvida pelos outros 
alunos, uma vez que não consegui esconder meu ar de espanto:

_ Por que você achou que era para escrever no caderno?
Diante da minha surpresa, ele respondeu laconicamente:
_ Era pra fazer a cópia, eu fi z.
Diante dessa resposta, os colegas riram, talvez menos pelo 

que ouviram do que pelo que podia estar estampado em meu 
rosto, que se confundia num misto de surpresa, consternação e 
uma estranha alegria por ver o que antes eu não conseguia: que 
entre o dito pelo professor e aquilo que os alunos entendem, não 
raro, há um confl ito semântico, um desencontro intercultural, já 
que os sujeitos envolvidos nessa interação discursiva articulam 
seus pensamentos seguindo lógicas e percursos muitas vezes 
dissonantes. Talvez por lembrarem das condições em que a 
proposta foi feita na aula anterior e verem no meu rosto o mesmo 
ar sem graça de quando o Matheus me corrigiu, antevendo 
que a palavra usada por mim (cópia) poderia vir a suscitar 
algum ruído na interpretação de alguém. Talvez porque o tom 
contundente e desconcertante da fala do Lucas expôs o que 
muitas vezes quem ensina tem difi culdades para admitir: que 
foi o professor quem induziu o aluno àquele tipo de tradução 
da fala do outro.

Mas como é difícil admitir ou entender a pluralidade de 
sentidos presentes em uma simples sentença discursiva! 
Às vezes é mais cômodo achar que o outro entendeu errado 
ou que não é possível que ele tenha entendido dessa forma, 
desqualifi cando a possibilidade de sua leitura.

Passado o momento do riso coletivo que se instaura quando 
acreditamos estar vendo o mesmo que a maioria e somos 
surpreendidos por alguém que tem coragem de assumir que não 
compartilhou do que parecia óbvio, percebi que seria melhor 
evitar julgar pejorativamente a situação que se instaurara e 
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observar o acontecimento de forma mais sensível e detida, até 
para não minimizar os efeitos que aquela resposta produzira em 
mim sem que ainda tivesse tempo ou condições para pensar no 
que ela poderia vir a signifi car.

Assim, ao ler as informações “copiadas” pelo menino, 
percebi que ele fi zera uma seleção de dados, de acordo com 
sua própria conveniência, seguindo critérios que ele mesmo 
estabelecera, numa lógica ao avesso da usada pela escola, 
criando em um lugar que não era o seu, lugar esse que lhe 
negava tal possibilidade. 

No entanto, é preciso destacar, que, ao entender que deveria 
copiar no caderno, Lucas não se desviou de todo da lógica que 
preside a escola, já que cada vez mais ela tem se caracterizado 
por ser um lugar onde “tudo” se copia, onde quase não existe 
espaço para se criar, ainda mais quando quem cria é o aluno.

Então, diante do inesperado, do surpreendente para mim, 
olhei para aquele menino, que também me olhava, e um sorriso 
cúmplice, silenciosamente loquaz, fez-se entre nós, como se 
tivéssemos, só eu e ele, combinado aquela situação, em um 
tempo/espaço que nos permitiu o encontro, contrariando a 
lógica da escola, que parece ignorar e desprestigiar a tudo que 
não se adequa às suas expectativas, talvez porque Narciso acha 
feio tudo o que não é espelho. 

Enquanto experimentava aquele estranho prazer, tive 
a ligeira impressão de que os outros alunos, por alguns 
efêmeros instantes, pararam o que faziam, por algum tipo de 
solidariedade ou cumplicidade, a fi m de testemunharem o que 
estava acontecendo, sem dizer uma palavra que pudesse vir a 
atrapalhar aquele momento, que dispensava explicações. 

Relatei essa situação em dois espaços distintos. Um deles foi 
o Conselho de Classe dos professores que trabalham com a turma 
em que tal acontecimento se deu. Lá, pude ouvir comentários do 
tipo: “Esse Lucas parece que vive mesmo é no mundo da lua” ou 
“Só mesmo você pra ver sentido nesse absurdo!” 

Por outro lado, numa reunião com os pais e responsáveis 
dos alunos dessa turma, narrei essa mesma história. Uma mãe, 
depois de ouvi-la, pediu a palavra e exclamou:

_ É... Defi nitivamente, cada um entende as coisas da sua 
maneira.

Aquela mãe viu o que muitas vezes a nossa racionalidade 
professoral nos impede de ver: a possibilidade de produção de 
sentido e a potência do que frequentemente colocamos na ordem 
do disparate, do que não pode ser reconhecido, do nonsense.

Talvez por isso, naquele momento, a voz daquela mãe não 
teve tempo nem oportunidade de ecoar, sendo logo interrompida 
por questões consideradas mais relevantes e urgentes, em uma 
pauta que se recusa a contemplar ou fazer ouvir o som abafado 
das vozes que o discurso hegemônico não consegue distinguir, 
mas que sempre se insinua nas margens, nas dobras e nas 
entrelinhas desse discurso. 

O que fazer, então, para lidar com o desassossego que 
nos assombra diante do que ainda não foi nomeado, quando 
somos invadidos e dominados, sem que muitas vezes 
consigamos balbuciar uma única palavra em nosso socorro 
ou favor, por aquilo que Deleuze chama de “abismar-se 
num sem fundo”? Ou, de outra forma, mas talvez no mesmo 
turbilhão, como me relacionar com esse estranho e ao 
mesmo tempo familiar – já que também me constitui apesar 
de minha obsessão em colocá-lo para fora de mim –, com 
esse anônimo inominável?

Ainda não sei. E, por ainda não saber, peço ajuda. Então 
retomo minhas leituras de Certeau, especialmente de A invenção 
do cotidiano. Nesse movimento, tenho buscado “marcar um 
encontro” com os meus alunos, em um lugar onde eles possam 
se encontrar mais à vontade. Em um lugar em que, confesso, 
não me sinto mais tão seguro, que não é mais só meu, uma vez 
que o professor tende a sentir-se o senhor, aquele que “domina” 
a turma; no entanto, como fazê-lo do lugar do eu e do outro? 
Desse outro que não deveria ser para mim estranho e que, no 
entanto, surpreende-me em seus detalhes de criatividade e 
complexidade, levando-me novamente a arriscar-me na vida, 
descalço, sem vergonha, em busca de tensos encontros, com o 
outro e comigo mesmo.

Então, começo a aprender a ver a potência dos saberes 
dos meus alunos. Especialmente porque, quando ouso admitir 
minhas ignorâncias ou arrisco socializar o que me angustia, 
num exercício de pensar alto o que acredito estar entendendo, 
passo a sentir na própria pele um pouco do que eles sentem. 
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Talvez porque os espaços consagrados para socialização do 
conhecimento têm sido caracterizados, entre outras coisas, por 
serem territórios estranhos, desencontrados e promotores de 
desencontros, principalmente para aqueles que, estando neles 
cotidianamente, deveriam sentir-se em casa; e que, no entanto, 
sentem-se deslocados, sem desejo, sem prazer. 

Nesse momento, Certeau me ajuda a refl etir sobre as relações 
que se dão no espaço da escola, que por regra são caracterizadas 
pelo poder e que, portanto, são (sempre) assimétricas; ao contrário 
do bairro e da cozinha de casa, onde a conveniência – ou o jogo 
consentido que permite aos praticantes o benefício simbólico do 
reconhecimento e da plena inserção no ambiente social cotidiano 
– dá o tom e a cor dos encontros e das relações com o outro.  

Dessa forma, a escola não é um próprio daqueles que a 
procuram, especialmente se forem das classes populares. Pois 
nela não se sentem em casa e nem podem dizer que lá “a gente 
se sente em paz”, posto que tudo lembra o lugar de outrem: a 
disciplina enquanto regulação, os saberes e, principalmente, a 
linguagem.  

Talvez por isso gente como Lucas, que mesmo quando 
pensa estar cumprindo o protocolo que lhe exigem, vê-se 
como um estranho no ninho dos outros, como uma visita que 
não é bem-vinda, como um intruso, um inconveniente. Nesse 
caso, a melhor coisa a fazer é tentar adequar-se às regras ou às 
boas maneiras do lugar, para tentar existir ou talvez para ser 
reconhecido. Quem se recusa a fazê-lo, torna-se um estrangeiro 
“inoportuno” e é levado a manter “certa distância”, a não 
demorar-se muito ou mesmo convidado a se retirar para não 
incomodar os poucos que se sentem “em casa”. 

Mas quem se esforça, ainda que não consiga disfarçar o 
caráter mímico dos seus gestos, numa atitude que se parece 
com aquilo que Bhabha chama de civilidade dissimulada, 
experimenta uma relativa familiaridade, apesar de continuar 
sentindo-se um visitante, que terá sempre que pedir permissão 
para estar nesse lugar. Para sentir-se como morador dessa casa 
é preciso trazer a chave ou dominar o jogo de senhas que abre 
as portas de suas dependências. Sem esquecer-se, porém, que 
ambos (a chave e o jogo) se constituem e operam sob o signo 
inexorável de uma linguagem própria. 

Diante disso, sou levado a questionar: até que ponto a 
sensação de não estar em casa na escola pode estar relacionada 
com a ideia de não estar à vontade na linguagem? E ainda: se 
somos constituídos de linguagem, especial e primariamente de 
oralidade, por que ela é tão ignorada ou mesmo desvalorizada 
pela escola se ela pode até dar à escrita uma exterioridade?

Nesse sentido, somos lembrados por Certeau de que 
“a oralidade exige o reconhecimento de seus direitos, pois 
começamos a descobrir mais nitidamente o papel fundador do 
oral na relação com o outro”.

Assim, se pensarmos na oralidade não apenas enquanto 
materialidade signifi cante (parte do signo linguístico de 
Saussure), mas como uma maneira própria de organizar o 
pensamento e produzir sentido e conhecimento, teríamos 
que admiti-la como uma prática dotada de “inteligência e 
complexidade requintada”. 

Para isso, teríamos que seguir a orientação de Certeau 
de que, ao nos referirmos à escritura e à oralidade, não 
estamos postulando dois termos opostos entre si, muito 
menos estabelecendo uma hierarquização de saberes. Pois, do 
contrário, estaríamos admitindo que o saber escriturístico teria 
um status de emancipação em relação à oralidade – a escritura 
foi, desde muito cedo, uma forma de distinguir entre povos 
civilizados e povos primitivos –, onde essa última representaria 
o primitivo que precisa de um choque de civilização, ou o 
doente que precisa da cura, ou o morto (o inominável outro de 
Certeau) que precisa ser nomeado para ser ressuscitado.  

Nesta perspectiva, a escritura seria o instrumento através 
do qual esse outro é trazido à existência, como num ato divino 
de criação, de invenção de algo que supostamente ainda não 
existe. Talvez seja por isso que a criança, ao ingressar na escola, 
ou para continuar nela, precisa esquecer, deixar adormecer, o 
que até então lhe serviu, e muito bem, como instrumento de 
comunicação com o mundo à sua volta; ou seja, sua capacidade 
dinâmica de se expressar exclusivamente pela oralidade. E, 
então, desde cedo, ela é forçada a aprender que conhecer a 
língua é dominar, exclusivamente, sua modalidade escrita. 

Portanto, aqueles que vão à escola precisam desejar 
tacitamente a cultura escriturística como a única possibilidade 
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de acesso ao conhecimento tido como legítimo e, assim, 
possam chegar ao pleno desenvolvimento cognitivo. Dessa 
forma, os alunos, especialmente os das classes populares, 
são levados a crer que toda expressão de que se utilizaram 
até então precisa ser esquecida e ignorada, a fi m de serem 
amoldados de acordo com a cultura grafocêntrica, o que 
acaba se transformando naquilo que Boaventura chama de 
epistemicídio, posto que  nega ao outro (aquele que não 
domina o código escriturístico) a possibilidade de ser, de 
pensar e de produzir conhecimento. 

Ora, a escritura constitui-se na forma moderna que o 
ocidente encontrou para excluir o “outro”. Pois, ao escrever 
sobre esse outro, o reinventa ou o produz discursivamente, 
posicionando-o para fora desse mesmo discurso. É assim 
que esse outro se torna “compreensível”. Fora desse “jogo 
escriturístico”, nada parece ser crível ou creditável. Ou seja, 
nada pode existir se não puder ser lido a partir do seu registro 
escriturístico.

Porém, mesmo sendo formado a partir dessa lógica 
escriturística e estruturalista, estou cada vez menos convencido 
de que ela possa dar conta do universo complexo das relações 
cotidianas, na escola ou fora dela. Afi nal, o próprio fracasso 
desse processo civilizatório de imposição de uma cultura única 
já seria motivo sufi ciente para nos questionarmos se nessa 
sociedade escriturística na qual vivemos e nos formamos não 
haveria lugar para outras formas de existir e de se constituir; de 
outra forma, mas na mesma direção, se não haveria qualquer 
possibilidade de se pensar uma maneira outra de, através da 
linguagem, “ser-no-mundo e de fazer aqui a própria morada”.    

Provocado por tais questões, acrescentaria uma outra, que 
talvez seja a motivação maior para continuar perguntando e 
pesquisando, ainda que não consiga encontrar as respostas que 
procuro: até que ponto a ideia de “um possível para todos” é 
uma utopia porque para realizar o sonho de Comenius de ensinar 
tudo a todos e, quem sabe, de aprender a viver cotidianamente, 
teríamos que criar um outro mundo e, assim, inventar uma 
outra escola?  

A sensação que tenho é a de que quanto mais penso ter 
encontrado as respostas mais sou consumido pela dúvida, que 

me angustia e, ao mesmo tempo, serve como o combustível que 
me impulsiona a prosseguir em minha busca. 

Então prossigo. E o faço ainda reverberando minhas dúvidas: 
de que forma, ainda que se feche para as possibilidades da 
oralidade, como se quisesse esquecer um passado superado, mas 
que resiste teimosa e obstinadamente, a escola é surpreendida 
frequentemente pelos “lapsos de uma linguagem” que ela 
insiste em negar? Esses lapsos também seriam os “fantasmas” 
a que Certeau se refere, cuja “estranheza muda” continua a nos 
assombrar?

Nesse momento, volto novamente ao meu relato inicial e 
questiono: ele é parte do que é incomum na escola ou do que é 
invisível?  Penso agora que a história que vivi com Lucas poderia 
ser interpretada como emblemática e com contornos de uma 
fi cção necessária em razão do caráter ambíguo, ambivalente e 
dos contornos semânticos próprios que fi z questão de imprimir 
e que poderiam ser lidos de diferentes maneiras, por diferentes 
leitores. Mas até que ponto o que é considerado fi ctício, ou 
impossível (im)plausível, não poderia ser viabilizado?

Ora, ao dizer “Era pra fazer a cópia, eu fi z”, o menino 
defende sua opção prática sem fl oreios escriturísticos e sem 
perder a força de uma argumentação que convence justamente 
porque é a resposta enunciatória ao imperativo que lhe dizia 
para trazer a cópia. É como se eu propusesse inconscientemente 
um jogo discursivo, à semelhança de um desafi o de repente, 
que foi aceito pelo menino, mas que, infelizmente, não pude 
dar continuidade, talvez por operar em uma outra ordem lógica. 
Por outro lado, não posso deixar de admitir que, ao me ver 
nesse jogo de linguagem, senti-me em um “lugar de trânsito”, 
numa encruzilhada onde se abriam várias passagens, num lugar 
de fronteira entre mundos que desejavam se comunicar, se 
encontrar, conviver. Por que não?

Neste sentido, não haveria por que afi rmar uma cultura 
no singular, de ordem escriturística, em detrimento e ao custo 
da negação de outras culturas, que também estão presentes na 
escola, ainda que negadas, invisibilizadas e silenciadas. Pois, 
assim sendo, nega-se qualquer possibilidade de troca ou de 
diálogo entre os diferentes saberes que habitam os sujeitos da 
escola?
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Assim, há que se pensar em alternativas que se traduzam 
numa ação pedagógica e cultural que não hierarquize saberes nem 
pessoas, mas promova, como propõe Bhabha, um intercâmbio 
de culturas, em um entre-lugar de tradução e hibridismo, que não 
desconsidera o confl ito e as tensões, mas aposta na negociação 
que promova uma contaminação, uma troca, um diálogo entre 
diferentes culturas e lógicas. Dessa forma, é sempre bom 
lembrar que, enquanto ensinamos, veiculamos atitudes, valores 
e crenças sobre o conhecimento; mas, ao mesmo tempo, os que 
aprendem também nos contaminam com suas crenças, valores 
e atitudes, ainda que não admitamos. 

E, por acreditar na potência dos que são considerados 
mais fracos nos jogos que misturam saber e poder, sinto-me 
cúmplice e com o compromisso ético-político não só de pensar, 
mas de acreditar que não é porque as coisas são do jeito que nos 
acostumamos a vê-las que precisarão continuar sendo.
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Resumo

O objetivo deste estudo é descrever e analisar o processo 
de aprendizagem profi ssional decorrente da participação do 
professor-pesquisador em uma comunidade investigativa. 
Adotamos como modalidade de pesquisa a metanálise 
qualitativa ou metassíntese, tendo como material de análise 
as dissertações de mestrado produzidas por duas professoras. 
A metanálise tem como foco analítico o modo como cada 
professora-pesquisadora interroga sua prática pedagógica, 
produz contracombates à homogeneização dos modos de ensinar 
e aprender matemática e extrai lições e aprendizagens para si 
e para sua comunidade profi ssional. Por fi m, foi elaborada 
uma síntese das interpretações relativas a essas aprendizagens, 
evidenciando que a pesquisa sobre suas práticas, mediada pela 
interlocução com os membros dessa comunidade e por teorias 
relativas às respectivas questões de investigação, exerceu papel 
fundamental na compreensão e transformação das práticas.

Palavras-chave

Aprendizagem docente; comunidade investigativa; metanálise. 

Abstract

This study describes and analyzes the process of 
professional learning of teachers that participate in an 
investigative community. This study describes and analyzes 
the process of professional learning of teachers take part in 
an inquiry community. It was adopted the qualitative meta-
analysis or meta-synthesis as modality of research. The material 
for analysis are the dissertations produced by two teachers. 
The meta-analysis focuses on how each researcher-teacher 
asks his pedagogical practice, opposes to the homogenization 
of modes of teaching and learning mathematics and gets 
learning for themselves and their professional community. 
Finally we present a synthesis of the interpretations relating 
to these learning, showing that their research practices, 
mediated by interaction with the members of this community 
and theories regarding their research questions, played key 
role in understanding and change of practices.

Keywords

Learning teacher; inquiry community; meta-analysis.
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Introdução

O objetivo deste estudo é descrever e analisar o processo de 
aprendizagem profi ssional de duas professoras de matemática 
que participaram de comunidades investigativas e que tomaram 
suas práticas de ensinar e aprender como objeto de pesquisa. 

Adotamos como modalidade de pesquisa a metanálise 
qualitativa ou metassíntese, tendo como material de análise 
as dissertações de mestrado produzidas pelas professoras. 
A metanálise tem como foco o modo como cada professora-
pesquisadora interroga sua prática pedagógica, produz 
contracombates à homogeneização dos modos de ensinar e 
aprender matemática e extrai lições e aprendizados para si e 
para sua comunidade profi ssional.

Neste artigo apresentamos primeiramente uma revisão 
teórica acerca da aprendizagem profi ssional situada em 
comunidades investigativas. A seguir, apresentamos a questão 
investigativa e os procedimentos metodológicos da pesquisa e 
os indícios de aprendizagem profi ssional de cada professora-
pesquisadora, destacando o papel da pesquisa e da teoria como 
instrumento de análise e interpretação. Por fi m, elaboramos 
uma síntese das interpretações relativas a essas aprendizagens.

Aprendizagem profi ssional e participação em comunidades 
investigativas

Sob a perspectiva da teoria social da aprendizagem, baseada 
em Lave e Wenger (1991), toda aprendizagem é situada em 
uma prática social que acontece mediante participação ativa em 
práticas de comunidades sociais e construção de identidades 
com essas comunidades. Os saberes em uma comunidade de 
prática (CoP) são produzidos e evidenciados através de formas 
compartilhadas de fazer e entender dentro da comunidade, 
as quais resultam de dinâmicas de negociação, envolvendo 
participação ativa e reifi cação da prática.  

A participação, conforme leitura de Fiorentini (2009), 
é um processo pelo qual os membros de uma comunidade 
compartilham, discutem e negociam signifi cados sobre o que 
fazem, falam, pensam e produzem conjuntamente. Participar 

signifi ca engajar-se na atividade própria da comunidade; 
apropriar-se da prática, dos saberes e dos valores do grupo e 
também contribuir para a transformação e o desenvolvimento 
da comunidade e de seu repertório de saberes. 

Reifi cação, para Wenger (2001), signifi ca tornar em coisa, 
a qual não se refere apenas a objetos materiais ou concretos. 
A reifi cação pode ser também conceitos, ideias, rotinas, textos 
e registros escritos e teorias que dão sentido às práticas da 
comunidade. A participação e a reifi cação, portanto, são 
processos interdependentes e essenciais à aprendizagem e à 
constituição de identidades de uma CoP (Fiorentini. 2009). 

Cochran-Smith e Lytle (2009), ao investigarem a 
aprendizagem de professores em comunidades de investigação 
(CoInv), destacam a postura investigativa que estes assumem 
ao participarem das mesmas:

O trabalho de investigação da prática assume que os 
praticantes geram conhecimento local da prática, 
assumindo uma postura investigativa tanto sobre o 
conhecimento gerado por outros fora do contexto local 
quanto sobre o que é construído através dos esforços 
conjuntos dos praticantes trabalhando em comunidades 
de investigação (p. 57).

O estudante que ingressa na pós-graduação passa a fazer 
parte da comunidade acadêmica, a qual geralmente é formada 
por pequenas CoInv que são os grupos de pesquisa. Nessas 
comunidades, os estudantes produzem e negociam signifi cados 
sobre o que estão aprendendo ou investigando, compartilham 
refl exões e saberes, aprendem a produzir trabalhos científi cos, 
assumem o compromisso de realizar investigações e usam, para 
atingir seus objetivos, os recursos e exigências da comunidade 
acadêmica. Embora os debates e a comunicação oral sejam 
largamente utilizados nessas situações, a linguagem escrita 
representa um papel de destaque como instrumento mediador 
da aprendizagem e da comunicação. Nesse sentido, podemos 
considerar o texto da dissertação de mestrado como a principal 
reifi cação do professor-pesquisador na comunidade acadêmica. 

Um modo de investigar a aprendizagem em uma CoP, 
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segundo Lave e Wenger (2002), é por meio da análise da 
“produção, transformação e mudança histórica das pessoas” 
que dela participam (p. 168). É nesse contexto que situamos o 
presente estudo. Estamos interessados em descrever e analisar 
o processo de aprendizagem profi ssional de professores 
que ensinam matemática e que participam de comunidades 
investigativas. Referimo-nos especialmente aos professores 
do ensino básico que, ao ingressarem em cursos de mestrado 
acadêmico ou doutorado, passaram a fazer parte de uma CoInv, 
tendo como objeto comum do estudo das práticas educativas da 
educação básica. 

Os trabalhos desenvolvidos por grupos formados por 
membros de diferentes comunidades – como é o caso da 
escolar e da acadêmica - têm grande alcance, por contarem 
com diferentes olhares e perspectivas.  Nesse sentido, a 
heterogeneidade dessa comunidade pode ser vista como uma 
fonte rica de produção e negociação de signifi cados e nos 
remete ao conceito de excedente de visão de Bakhtin (2006): 

Que vantagem teria eu se o outro se fundisse comigo? 
Ele veria e saberia apenas o que eu vejo e sei, ele 
apenas reproduziria em si mesmo o impasse da minha 
vida; é bom que ele permaneça fora de mim, porque 
dessa sua posição ele pode ver e saber o que eu não vejo 
nem sei a partir da minha posição, e pode enriquecer 
substancialmente o acontecimento de minha vida (p. 
80).   

   As CoInv de professores têm sido alvo de nossas 
pesquisas por serem produtoras de conhecimento e espaço 
de desenvolvimento profi ssional. Assim, reafi rmamos nosso 
desejo de analisar a constituição profi ssional do professor-
pesquisador – e de sua profi ssionalidade docente – tomando 
como objeto de metanálise sua dissertação de mestrado. 

Objetivo, questão investigativa e procedimentos 
metodológicos da pesquisa

O objetivo deste estudo é, portanto, descrever, analisar 
e interpretar as aprendizagens profi ssionais decorrentes da 

participação do professor-pesquisador (que produziu dissertação 
acadêmica) em uma CoInv, destacando seu desenvolvimento 
profi ssional e a constituição de sua profi ssionalidade docente.

Entendemos que os grupos de pesquisa em educação que 
recebem professores da escola básica e estão dispostos a colaborar 
no estudo de problemas e desafi os da prática dos professores, 
podem ser concebidos como CoInv de professores que assumem 
a pesquisa como postura e prática social (COCHRAN-SMITH; 
LYTLE, 1999 e 2009; FIORENTINI, 2009). 

Cochran-Smith e Lytle desenvolveram o conceito da 
investigação como postura segundo o qual a prática pode 
ser considerada como o primeiro estágio da pesquisa. Temos 
desenvolvido também algumas pesquisas nessa perspectiva e 
podemos destacar que na investigação da prática, 

A sala de aula é vista com olhar investigativo e pode 
oferecer resultados promissores ao desenvolvimento 
profi ssional dos professores, podendo mudar toda 
a relação destes com sua prática pedagógica, visto 
que a geração do conhecimento e sua aplicação são 
problemáticas, pois não há diferença entre teoria e 
prática (COELHO, 2010, p. 172).

Os estudos que temos desenvolvidos evidenciam que os 
professores, ao participarem das práticas refl exivas e investigativas 
do grupo de pesquisa, tornam-se membros legítimos da CoInv, 
sendo o desenvolvimento profi ssional e a melhoria de sua prática 
docente uma conseqüência dessa participação. Tornam-se, 
também, mediante participação e reifi cação nessa comunidade, 
professores autores, escritores e produtores da cultura de seu 
campo profi ssional (FIORENTINI, 2009).

Diante desses pressupostos e do objetivo de pesquisa, 
formulamos a seguinte questão investigativa como orientadora 
do presente trabalho: Como o professor-pesquisador aprende 
e desenvolve-se profi ssionalmente ao participar de uma CoInv 
que tem como foco privilegiado de investigação a prática 
pedagógica dos participantes na escola básica?

Tendo em vista a natureza dessa questão investigativa 
e nosso propósito de analisar e interpretar os indícios de 
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aprendizagem profi ssional de professores que ensinam 
matemática e que produziram investigações com o apoio e 
colaboração de grupos de pesquisa, optamos por desenvolver 
a modalidade de pesquisa denominada de metanálise 
qualitativa (FIORENTINI e LORENZATO, 2006) ou de 
metassíntese (DENBY e GODFREY, 2006) de estudos que 
identifi camos como trabalhos acadêmicos desenvolvidos por 
professores da escola básica, tendo como objeto de análise 
sua prática. 

Fiorentini e Lorenzato (2006) caracterizam a metanálise 
como uma modalidade de pesquisa que objetiva desenvolver uma 
“revisão sistemática de um conjunto de estudos já realizados, em 
torno de um mesmo tema ou problema de pesquisa, tentando 
extrair deles, mediante contraste e inter-relacionamento, outros 
resultados e sínteses, transcendendo aqueles anteriormente 
obtidos” (p. 71). Mais recentemente, no fi nal da década de 1990, 
surge na literatura internacional, uma nova denominação para a 
revisão sistemática de pesquisas qualitativas que é a metassíntese. 

Uma metassíntese de pesquisas consiste, primeiramente, na 
produção de evidências qualitativas (isto é, pequenas sínteses 
interpretativas) que são extraídas de cada pesquisa acerca de 
um problema, fenômeno ou foco de estudo para, a seguir, 
serem relacionadas (confrontadas ou contrastadas), produzindo 
outras interpretações que permitem compor uma nova síntese 
de interpretações. A metassíntese, portanto, representa uma 
tentativa sistemática e rigorosa de realização de leituras de 
segunda ordem acerca das interpretações encontradas nos 
estudos qualitativos (de campo) de primeira ordem.

 O objetivo da metassíntese é adquirir maior compreensão e 
atingir um nível conceitual ou de desenvolvimento teórico além 
do que foi obtido nos estudos individuais, produzindo novas 
compreensões e perspectivas, de modo que o todo resulte maior 
do que a soma aritmética das partes. 

Inicialmente fi zemos um levantamento 15 teses e 
dissertações acadêmicas produzidas em  programas de 
pós-graduação de ensino e pesquisa, cujos autores fossem 
professores que ensinam matemática na escola e fi zeram parte 
de grupos de pesquisa que tem como prática comum a discussão 
conjunta ou colaborativa de pesquisas sobre a prática. 

O segundo passo foi fazer uma leitura atenta e recorrente 
dos trabalhos escolhidos, produzindo uma primeira versão 
de interpretações sobre os dados primários selecionados 
e organizados metanaliticamente a partir de 10 categorias 
emergentes e que passaram a ser os principais focos analíticos 
e interpretativos do estudo. 

Para realizar um primeiro ensaio de metassíntese desses 
trabalhos e visando alcançar certa profundidade analítico-
intepretativa, escolhemos apenas duas dissertações de mestrado 
(CRISTOVÃO, 2007) e (CONTI, 2009) dentre os 15 trabalhos 
acadêmicos identifi cados como investigações de professores 
sobre a própria prática de ensinar e aprender matemática na 
educação básica.  Essas pesquisas têm em comum: o problema 
da exclusão escolar de alunos com difi culdades em matemática 
do segundo segmento do Ensino Fundamental e a busca 
de alternativas pedagógicas para enfrentar esse problema. 
Ambas experienciaram e analisaram práticas exploratório-
investigativas no ensino da matemática e contaram com o apoio 
e colaboração de grupos investigativos.

A seguir, interpretamos e descrevemos os indícios de 
aprendizagem profi ssional das professoras-pesquisadoras 
mediante análise/interpretação do conteúdo dos textos 
dissertativos. Procuramos, primeiramente, analisar como cada 
professora autora projeta um modo de ser professor-investigador 
de sua prática e quais foram suas principais aprendizagens. Por 
fi m, tentaremos produzir, por comparação e contraste, uma 
metassíntese dessas interpretações.

Indícios de aprendizagem profi ssional das protagonistas 
deste estudo

O caso da profa. Keli C. Conti

Keli desde pequena pensava em ser professora e a escola, 
próxima a sua casa, fez parte de sua infância. Após concluir o 1º 
Grau, cursou Magistério em nível de 2o Grau. Em seguida fez 
curso técnico em Contabilidade, onde conheceu a Estatística que 
viria a ser objeto de estudos futuros. A seguir, fez Licenciatura 
em Matemática, em uma faculdade privada, na qual a Estatística 
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foi vista sem aplicações e análise de dados. Começou, durante 
a Licenciatura, a atuar na Educação Infantil e, após concluí-la, 
assumiu classes do segundo segmento do Ensino Fundamental 
na rede pública municipal e estadual, incluindo turmas de EJA 
(Educação de Jovens e Adultos).Trabalhar com esses alunos, 
que tinham muitos ideais, despertou-lhe o desejo de fazer algo 
em sala de aula diferente do que havia visto na formação inicial 
(CONTI, 2009, p. 4). 

Objetivando melhorar sua prática, frequentou cursos, 
palestras, capacitações, com a intenção de buscar “subsídios 
teóricos e práticos que a ajudassem a compreender e a enfrentar 
os problemas e desafi os do trabalho docente” (FIORENTINI; 
NACARATO, 2005, p. 9).

Motivada pela prática que estava desenvolvendo, e inquieta 
com o descaso das escolas com o ensino de estatística, ingressou 
em um curso de especialização oferecido pelo IMECC/
Unicamp. 

Aprovada em concurso público na rede estadual paulista, 
Keli passou a trabalhar com alunos das séries fi nais do Ensino 
Fundamental, do Ensino Médio e da EJA. Além disso, começou 
a frequentar o Grupo de Sábado (GdS), onde os professores 
da escola básica leem, refl etem, investigam e escrevem sobre 
o desafi o de ensinar e aprender matemática nas escolas, tendo 
a colaboração de colegas e de professores da universidade. 
No GdS, envolveu-se e um projeto de estágio colaborativo, 
desenvolvido sob a responsabilidade do grupo de pesquisa 
Prapem (Prática Pedagógica em Matemática). Destaca que foi 
muito signifi cativo para sua prática envolver-se nesse projeto, 
principalmente pelo exercício de pensar sobre a própria prática. 
E, nesse contexto, formou uma parceria com um estagiário, 
tendo como objetivo participar e analisar a proposta diferenciada 
de estágio colaborativo sob a perspectiva do professor e a do 
estagiário. 

 Keli destaca que o processo de investigar e pensar sobre a 
própria prática, desencadeado no GdS, contribuiu para reforçar 
sua vontade de fazer parte de um grupo investigativo. Isso a 
levou a ingressar no Mestrado em Educação, na Unicamp, 
tendo tomado como foco de estudo o letramento estatístico e 
a inclusão social e escolar dos alunos de EJA e como questão 

orientadora de pesquisa: Qual o papel da Estatística na inclusão 
de alunos da EJA em atividades letradas?

E, em sintonia com a cooperação investigativa, apostou 
no protagonismo de seus estudantes de EJA, valorizando 
suas experiências de vida e a apropriação de conhecimentos 
estatísticos. Assim, apoiada em Fiorentini (2006), tentou 
construir, gradativamente, com esses alunos,

uma cultura com a turma para desenvolver o trabalho 
investigativo, habituando os alunos ao trabalho em 
grupo, às discussões e explorações, ao levantamento e 
teste de conjecturas, à tentativa de provar ao argumentar 
a validade das mesmas, à elaboração dos relatórios 
das investigações e à socialização e negociação dos 
resultados (p. 28).

Keli optou por desenvolver uma pesquisa de intervenção 
na qual pudesse atuar como docente e pesquisadora. A classe 
tinha 29 alunos e a pesquisa de campo foi orientada por três 
eixos: relação dos alunos com a matemática; produção de 
conhecimento dos alunos em estatística; e inclusão dos alunos 
em atividades letradas.

O registro/documentação da experiência pedagógica 
consistiu de tarefas escritas propostas aos alunos, fi lmagens, 
gravações em áudio, diário de campo da pesquisadora e dos 
estagiários e elaboração de narrativas, na perspectiva da 
triangulação. 

Para compreender a inclusão dos alunos em atividades 
letradas, a professora-pesquisadora se orientou em estudos de 
Gal (2002) sobre letramento estatístico e de Soares (2003a) que 
assume o letramento como um “descobrir-se a si mesmo pela 
leitura e pela escrita”(CONTI, p. 80).

Os conceitos de letramento em uma dimensão social, como 
um fenômeno cultural, não apenas individual (Soares, 2003a), 
e a concepção de letramento estatístico como “uma habilidade-
chave esperada de cidadãos em sociedades sobrecarregadas 
de informações” (Gal, 2002) contribuíram para a análise da 
prática. A interlocução com estes e outros autores a levou a 
encarar o que ela chamou de “desafi o educacional” que consiste 
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na elaboração de um conjunto de tarefas que favoreçam a 
formação de adultos na perspectiva do letramento (Ibid., p.175). 

Em suas conclusões, destaca que obteve indícios de 
que seus alunos passaram a identifi car os conhecimentos 
matemáticos como meios de compreender o mundo a sua 
volta, de valorizar a escolarização, de relacionar a estatística 
às outras áreas curriculares e à vida, tornando-se capazes de 
selecionar, organizar e produzir informações relevantes e 
analisá-las criticamente e comunicar-se, utilizando informações 
quantifi cadas. Ao fi nalizar seu trabalho, a professora-
pesquisadora destaca suas aprendizagens com essa experiência:

se, por um lado, houve ganhos para a escola e para os alunos, 
houve ganhos grandes também para mim como pesquisadora. 
Não só mediei as atividades, mas apurei o olhar para minha 
prática e pude (re)signifi cá-la através do aprofundamento 
da fundamentação teórica; da refl exão com os estagiários, 
com os colegas dos grupos de pesquisa Prapem e GdS, com 
a orientadora, com a banca de qualifi cação; e, principalmente, 
através da interação com os alunos (Ibid., p. 176).

O caso da Profa. Eliane M. Cristovão

Eliane sempre estudou em escola pública e, a partir da 8ª 
série, frequentou escola noturna para poder trabalhar durante o 
dia. Por infl uência de sua professora de matemática, ingressou na 
Licenciatura Noturna em Matemática na Unicamp. Teve muitas 
difi culdades nas disciplinas de Cálculo, quando se deu “conta 
da falta de bagagem cultural e científi ca”. Diz não ter desistido 
do curso para mostrar a seu pai que conseguiria vencer seus 
desafi os, pois este não valorizava o estudo e dizia que “mulher 
foi feita prá limpar b... de criança” (CRISTOVÃO, 2007, p. 7).

Começou a lecionar quando estava no terceiro ano da 
licenciatura. Isso lhe possibilitou, após concluí-la, fazer um 
curso de Especialização na FE/Unicamp que a marcou muito, 
sendo decisivo para seu desenvolvimento profi ssional. O curso 
lhe possibilitou realizar, como TCC, uma investigação sobre 
a própria prática, a qual culminou com a escrita de um livro, 
junto com colegas de curso, sob a colaboração dos professores 
universitários. Foram dois anos de encontros onde “cada um 

podia contar com a contribuição de todos para (re)signifi car 
a história de sua própria constituição profi ssional, desde a 
graduação até a experiência de inovação da prática pedagógica 
vivida na especialização” (Ibid., p.9).

Outra experiência signifi cativa, e que a levaria ao mestrado, 
foi sua participação no GdS, a partir de 2003. Essas duas 
experiências, em síntese, foram marcadas pela refl exão e 
investigação sobre sua prática em um ambiente de colaboração.

Sua história de vida tornou-a sensível e comprometida 
com as crianças com difi culdades e ameaçadas de fracasso 
escolar. Ainda antes de ingressar no mestrado, apostava que 
essas crianças também eram capazes de aprender e que, junto a 
uma melhor política pública de apoio e valorização do trabalho 
docente e da escola pública, cabia à escola e ao professor 
encontrar outras alternativas pedagógicas que permitessem 
a esses alunos tornarem-se protagonistas e sujeitos da 
aprendizagem. 

Ao levar essa problemática para o mestrado, pôde, junto ao 
grupo Prapem, realizar leituras e estudos que lhe permitiram 
compreender e tratar teórico-pedagogicamente esse problema. 
Com base em João Pedro da Ponte, Ole Skovsmose e em 
estudos do GdS e Prapem, percebeu que era preciso romper com 
o paradigma do exercício e apostar em tarefas e atividades de 
natureza exploratório-investigativa no ensino da matemática. 

Outros autores do campo da educação também foram 
importantes para a compreensão do problema. Charlot (2000), 
por exemplo, ajudou-a a reinterpretar e compreender que “o 
fracasso escolar não existe, o que existe são alunos fracassados, 
situações de  fracasso, histórias escolares que terminam 
mal”(Apud CRISTOVÃO, 2007, p. 43).

Luiz Carlos de Freitas, por sua vez, ajudou-a a compreender 
“as causas da exclusão vivida não só por seus alunos, mas 
também por boa parte dos que frequentam a escola pública” 
sem, no entanto, apontar alternativas pedagógicas para o 
enfrentamento – deste problema (Ibid., p.3).

Certeau, ao contrário, levou-a a perceber que sempre 
há brechas para intervir e promover mudanças nas práticas 
cotidianas da escola. Assim, não podemos fi car de braços 
cruzados e esperar o que Freitas chamou de “projeto histórico 
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transformador das bases de organização da escola e da 
sociedade” (Ibid., pp.40-41). 

O estudo das possibilidades pedagógicas para promover a 
inclusão escolar de alunos com difi culdades de aprendizagem 
em matemática passou, então, a ser o foco principal de sua 
pesquisa de mestrado. Na verdade, a escolha desse foco não 
foi uma opção exclusiva de Eliane. Resultou também de sua 
interlocução com um grupo de professores da Diretoria de 
Ensino, onde Eliane atuava temporariamente devido à bolsa 
de estudos recebida da SEESP (Secretaria de Educação do 
Estado de SP) para realização do mestrado. Para dar conta 
desse desafi o, Eliane constituiu um grupo colaborativo de 
professores de matemática (GCEEM) interessados em estudar 
e enfrentar esse problema na prática escolar. Como havia 
duas professoras que ensinavam matemática para crianças em 
Classes de recuperação de Ciclo II, estabeleceu com elas uma 
parceria, visando desenvolver um projeto de intervenção em 
suas classes.  Planejou, conjuntamente com elas, uma série 
de aulas exploratório-investigativas e atuou em sala de aula, 
tornando-se, ao mesmo tempo, professora e pesquisadora dessa 
experiência. 

Do ponto de vista investigativo dessa prática conjunta, 
elegeu a seguinte pergunta orientadora: Que possibilidades e 
contribuições uma prática exploratório-investigativa, mediada 
pela participação colaborativa de um grupo de professoras, 
pode trazer para os processos de ensino e aprendizagem da 
matemática de alunos de classes de Recuperação de Ciclo 
II, sobretudo para a compreensão do problema da inclusão 
escolar?(Ibid., p.24)

Chamou essa prática de docência e pesquisa com as duas 
classes de pesquisa-ação, pois compartilhava e analisava a 
experiência educativa com as parceiras e com o GCEEM, 
incluindo momentos de discussão com outros dois grupos (GdS 
e Prapem). 

A metanálise dessa pesquisa-ação, realizada posteriormente 
apenas por Eliane, foi denominada de pesquisa-ação de 2ª 
ordem, visando obter evidências de inclusão escolar dos alunos 
a partir de atividades exploratório-investigativas. Devido à 
quantidade de material coletado, analisou apenas a experiência 

com a classe da Profa. RE.  O material de análise foi obtido a 
partir de gravações em áudio e vídeo, de portfólios dos alunos, 
de questionários, de narrativas das professoras parceiras e de 
diário de campo da pesquisadora.

Elegeu cinco eixos por meio dos quais desenvolveu 
análises e interpretações das produções e das relações que 
os alunos estabeleciam com o conhecimento matemático, 
consigo mesmos, com os outros e com o processo de ensino 
e aprendizagem: a produção matemática dos alunos;  a 
mobilização e (re)signifi cação de seus saberes;  suas mudanças 
de atitudes e posturas; o protagonismo e a participação ativa 
dos alunos; e suas resistências e negatricidades. 

O relato dessa análise foi feito de modo narrativo, 
estabelecendo diálogo entre os dados de campo e a literatura. 
É nessa parte que encontramos os principais indícios de 
aprendizagem de Eliane.  

Um aspecto importante, destacado por Eliane, foi sua 
preocupação, como professora parceira e pesquisadora, de estar 
interferindo de maneira inadequada nos rumos das aulas. RE 
então tranquilizou-a, dizendo que “na RC II, nosso espírito tem 
que ser outro e que ela já estava acostumada a lidar com eles e 
sabia não dever esperar que produzissem como em outras salas, 
pois isso só gerava frustrações. Re considerava uma vitória 
conseguir realizar um trabalho com eles com começo, meio e 
fi m” (Ibid., p. 78). 

Eliane, diante dessa resposta, interpretou que RE via nessa 
atividade “uma possibilidade de inclusão escolar desses alunos 
que, em outros momentos, sequer fi nalizavam o que iniciavam. 
Ela estava construindo e ajudando-me a construir, para o 
processo de aprendizagem daqueles alunos, o que Charlot 
(2000) chama de leitura positiva”. Na verdade, para Eliane, 
eles começaram a apresentar indícios de mudança de relação 
com o saber “ao optarem por empenhar-se em realizar a tarefa, 
apesar de suas difi culdades, em vez de simplesmente desistir e 
não fazer” (Ibid., p.78).

Nessa análise, Eliane manifesta uma nova profi ssionalidade 
docente em relação a esses alunos com difi culdades de 
aprendizagem, no sentido de valorizar os saberes e as práticas 
cotidianas desses alunos, entendo-os como seus modos de 
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organizar, “de registrar suas idéias no papel, de apresentar 
seus resultados, de se constituírem sujeitos da aprendizagem 
que resistem à dominação e que interpretam o mundo e tentam 
transformá-lo segundo suas perspectivas, necessidades e 
interesses” (Ibid., p. 79).

Ao concluir a atividade exploratório-investigativa relativo 
a um projeto de estatística, tentando mostrar, aos professores 
e colegas de mestrado de Eliane, quem era o aluno da RC?, 
Eliane e RE interpretaram que “Os alunos foram muito além do 
que pressupúnhamos... Não esperávam que os alunos, a partir 
dessa atividade, discutissem sobre seu papel de alunos e seu 
estigma de fracasso escolar (Ibid., p. 88). 

Ao mesmo tempo que Eliane utilizava o saber acadêmico 
para produzir outros sentidos à prática docente, questiona a 
própria literatura acadêmica por não abrir possibilidades para 
outras signifi cações. Tendo por base episódios de sala de aula 
em que os alunos surpreenderam as professoras com suas 
respostas e resoluções criativas e inusitadas, Eliane conclui 
com algumas perguntas:

Alunos em situação de fracasso escolar não produzem 
conhecimento ou apenas não conseguem se adequar 
a um sistema escolar rígido e fechado, onde todas as 
coisas precisam ser feitas conforme o que foi prescrito 
e num tempo determinado? Será que se dermos mais 
liberdade para que eles mostrem sua criatividade, eles 
não nos surpreenderão? A escola pode permitir esse 
tipo de trabalho? Na RC II, este seria um caminho para 
recuperar a auto-estima destes alunos e fazê-los voltar a 
acreditar que são capazes de aprender matemática? Ao 
interpretar as atitudes de Em e Da como uma capacidade 
para argumentar contra uma regra imposta, podemos 
valorizar ainda mais a utilização de uma abordagem 
que lhes permita ser sujeitos da aprendizagem (Idib., 
p.104).

Algumas sínteses

 As análises e interpretações sobre a aprendizagem 
profi ssional de duas professoras de matemática que participaram 

de comunidades investigativas – obtidas a partir de metanálise 
qualitativa de suas dissertações de mestrado – apresentam 
evidências concretas de que a pesquisa sobre suas práticas, 
mediada pela interlocução com os membros dessa comunidade 
e por teorias relativas às respectivas questões de investigação, 
exerceu papel fundamental na compreensão e transformação 
das práticas pedagógicas.

De fato, as teorias ajudaram as professoras a compreender os 
conceitos fundamentais que embasavam suas pesquisas; no caso 
de Keli, o conceito de letramento estatístico; no caso de Eliane, 
o de fracasso ou exclusão escolar. Isso permitiu que ambas 
pudessem realizar análises das práticas e extrair resultados 
consistentes sobre as possibilidades de promover o letramento 
estatístico e a inclusão escolar e social de jovens e adultos com 
difi culdades de aprendizagem. Essas possibilidades foram 
evidenciadas a partir de uma análise sistemática dos aspectos 
relativos à aprendizagem dos discentes no desenvolvimento das 
atividades educativas. 

No caso de Keli, ela percebeu o desenvolvimento 
do letramento estatístico de seus alunos mediante 
participação dos mesmos em atividades de leitura e escrita 
que compreendiam elaboração e desenvolvimento de 
projetos de pesquisa de opinião sobre diferentes aspectos 
relacionados à gravidez. Isso ajudou os estudantes não 
apenas compreenderem a problemática da gravidez 
indesejada, fenômeno muito comum na vida desses alunos, 
mas, também, o uso social da estatística nas pesquisas de 
opinião que circulam em diferentes mídias. Esse processo 
de reificação experienciado pelos alunos da EJA foi 
evidenciado a partir de relatos orais e, sobretudo, pela 
elaboração e apresentação de pôsteres sobre a temática da 
gravidez. 

No caso de Eliane, ela pôde analisar e evidenciar as 
potencialidades de aprendizagem de alunos, considerados 
fracassados em matemática, a partir do engajamento dos 
mesmos em atividades exploratórias e investigativas, nas 
quais os alunos, em pequenos grupos, levantaram hipóteses 
e conjecturas matemáticas que foram verifi cadas e testadas 
e depois reifi cadas em breves relatos escritos apresentados 
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para toda a classe. Apoiada em Charlot e Certeau e com base 
em sua interlocução com as professoras parceiras da escola 
e com o apoio das CoInv da universidade, percebeu, a partir 
das atividades desenvolvidas, que podia realizar uma leitura 
positiva sobre os avanços da aprendizagem dos alunos, 
ainda que esses pareçam tímidos, se comparados com outros 
contextos de aprendizagem.  

O simples fato de os alunos produzirem resoluções 
diferentes das esperadas, evidenciou a capacidade de 
produção e negociação de signifi cados sobre noções de 
matemática e estatística. O conceito de negatricidade, 
oriundo da multireferencialidade, contribuiu para 
que produzisse essa leitura positiva da evolução e do 
desenvolvimento intelectual do aluno, sendo este um modo 
de a escola promover a inclusão de alunos com pensamento 
divergente. 

Nessa tessitura entre teorias e práticas, as professoras-
pesquisadoras encontraram outras possibilidades de 
aprendizagem dos alunos e outras formas de promovê-las 
mediante engajamento daqueles que normalmente pouco se 
envolviam nas atividades propostas. A partir dessa mudança 
de olhar sobre as possibilidades das práticas, as professoras 
transformaram-se e produziram outros saberes sobre o que se 
ensina e se aprende em classes heterogêneas. 

Nossa interpretação sobre a experiência investigativa 
de cada professora, é que elas conseguiram desenvolver 
uma leitura analítica e crítica das práticas escolares, 
graças à participação de ambas em suas CoInv, pois essa 
participação, tendo como principal reifi cação a produção 
de uma dissertação, contribuiu  tanto teoricamente quanto 
metodologicamente para a compreensão e transformação 
dessas práticas. Por outro lado, cabe destacar, segundo nossa 
interpretação, que a pesquisa, por si só, com o cotejo entre 
teoria e prática, não seria sufi ciente, embora necessária, 
para essa transformação radical dos modos de ensinar e 
aprender matemática. Nesse processo de ressignifi cação 
e transformação das práticas, em síntese, tiveram papel 
importante os parceiros dos grupos colaborativos dos quais 
fi zeram parte as professoras-pesquisadoras.   
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Resumo

Considerando as discussões sobre o gênero picaresco, em 
especial as concepções de Cládio Guillén, o presente trabalho, 
utilizando o proposto por esse autor, analisa a Peregrinação, 
obra de Fernão Mendes Pinto, buscando nesta as características 
que possibilitam enquadrá-la na categoria das obras picarescas. 
Contudo, embora não haja certezas quanto à classifi cação da obra 
de Fernão Mendes Pinto, dentro dessa problemática, atentando 
para o exposto por Guillén, talvez seja possível afi rmar que a 
Peregrinação é uma obra portuguesa picaresca, que infl uenciará 
outras grandes obras, bem como, que se tem na obra de Fernão 
Mendes Pinto um exemplo de romance picaresco português, como 
os têm outros países como a Espanha que possuí O lazarilho. 
Obviamente, poderá haver elementos que contrariem essa 
afi rmativa, inclusive há autores que questionam a classifi cação da 
obra aqui proposta, ou melhor, aqui aceita. Mesmo assim, buscar-
se-á analisar as características favoráveis e desfavoráveis para a 
inclusão da Peregrinação como romance picaresco. Dessa forma, 
em suma, o presente trabalho visa, a partir dos conceitos de Cláudio 
Guillén, verifi car se a Peregrinação é uma obra pícara ou não. E, 
mesmo não sendo, investigar-se-á se ela não apresentaria indícios 
e características desse gênero literário, ainda pouco estudado.

Palavras-chave

Fernão Mendes Pinto; Peregrinação; picaresco; literatura 
portuguesa.

Abstract

Considering the discussions about the picaresque genre, 
especially Claudio Guille´s conception, this paper, using this 
author´s proposal, analyzes Pilgrimage, work of Fernão Mendes 
Pinto, trying to fi nd the characteristics which might include it in 
the category of picaresque works. However, although there is 
no certainty about the classifi cation of Fernão Mendes Pinto´s 
work, within this discussion, according to Guillen´s ideas, 
it might be possible to state that Pilgrimage is a Portuguese 
picaresque work which will infl uence other great works, as 
well as, which has in Fernão Mendes Pinto an example of 
the Portuguese picaresque novel, as other countries, such as 
Spain, that has O Lazarilho. Obviously there may be elements 
which contradict this assertion, including authors that question 
the classifi cation proposed above, or better, accepted here.  
Even so, we will try to analyze the favorable and unfavorable 
characteristics for the inclusion of Pilgrimage as a picaresque 
novel. This way, in short, the present paper has the aim to, based 
on the concepts of Claudio Guillen, confi rm if Pilgrimage is a 
picaresque work or not.  Even if the conclusion is negative we 
will investigate if it presents hints and characteristics of this 
literary genre so little studied.

Keywords

Fernão Mendes Pinto; Pilgrimage; picaresque; portuguese 
literature.
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Como é sabido, a questão do gênero picaresco ainda não 
está defi nida. Muito se discute e se estuda a esse respeito, seja 
pelas diversas obras – consideradas pícaras por uns e por outros 
não -, seja pela diversidade de características que as mesmas 
apresentam ou pelos inúmeros critérios que deveriam, ou não, 
ser aplicados na classifi cação dessas obras, é o que diz Mário 
M. González:

a enorme quantidade e a dispersão de obras que 
diversos críticos admitem como “picarescas” tornam 
muito difícil a tentativa de reuní-las sob uma única 
defi nição. E, mesmo que nos limitemos às obras 
clássicas, há de uma para outra, diferenças sensíveis 
que provocam a divergência dos estudiosos sobre o 
assunto. (...) Há enorme diversidade de critérios em 
relação aos elementos que devam ser levados em conta 
para se estabelecer um conceito válido sobre o romance 
picaresco. Em consequência, nos últimos anos, dizer 
“romance picaresco”, mesmo que espanhol, chegou a 
ser um conceito muito ambíguo. (GONZÁLES, 1994, 
p. 205) 

Contudo, a fi m de estudar e analisar a obra Peregrinação de 
Fernão Mendes Pinto, levando em conta as questões picarescas 
que a mesma apresenta, alguns critérios devem ser seguidos, 
e os de Cláudio Guillén parecem ser os mais adequados, pois 
seu texto “Toward a defi nition of the picaresque”, de 1961·, é 
o mais citado até hoje, quando se pretende falar desse conceito 
de picaresco.

Segundo González, o uso das defi nições e estudos de 
Cláudio Guillén se deve talvez ao fato de “ser o primeiro a 
propor explicitamente uma aproximação à defi nição do gênero”. 
(GONZÁLES, 1994, p. 225).  E nessa tentativa, Guillén 
apresenta quatro categorias diferentes: gênero picaresco, 
romances picarescos em sentido restrito, romances picarescos 
em sentido amplo e o mito picaresco.

A primeira e a última categoria citadas, embora sejam 
de relevante importância não são necessárias à análise da 

Peregrinação. Para o estudo da citada obra apenas as categorias 
que se referem aos romances picarescos parecem ser sufi cientes 
e plausíveis; dessa forma, vamos iniciar com a explanação do 
primeiro tipo de romance.

Assim, para que haja um romance picaresco em sentido 
restrito, Guillén cita oito elementos fundamentais:

1. A presença do pícaro – que, embora tenha um 
comportamento próximo da vagabundagem e da 
delinquência, se diferencia do vagabundo, do bufão 
e do delinquente histórico. Ele é um órfão solitário, 
forçado a quebrar os laços com a terra natal, devendo 
valer-se por si mesmo, num meio para o qual ele não 
está preparado e que o recusa.

2. O romance picaresco é uma autobiografi a. E isso não 
é apenas uma questão formal, já que o pícaro não é 
apenas o protagonista, mas também o narrador, o herói 
e o seu ponto de vista irá predominar.

3. A visão do narrador é parcial e preconceituosa. Não 
chega a dar uma síntese da vida humana.

4. Apesar disso, a visão do pícaro é refl exiva, fi losófi ca, 
crítica no terreno moral ou religioso.

5. Há uma prevalência do nível material sobre os demais 
da existência.

6. O pícaro observa certo número de condições coletivas: 
classes sociais, profi ssões, caracteres, cidades, países. 
Isso convida a sátira e aos efeitos cômicos.

7. O pícaro se movimenta horizontalmente no espaço e 
verticalmente na sociedade.

8. O romance picaresco é estruturado mediante a seriação 
dos episódios que, aparentemente, não têm outro elo 
comum a não ser o herói.

Baseado–nos nessas características, logo no início da 
Peregrinação deparamo-nos com a seguinte passagem que 
proporcionará alguns comentários:

2 - Segundo González, data da redação original do texto
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depois que passei a vida até a idade de dez anos ou doze 
anos na miséria e estreiteza da pobre casa de meu pai 
na vila de Montemor – o – Velho, um tio meu, parece 
que desejoso de me encaminhar para melhor fortuna, 
me trouxe à cidade de Lisboa e me pôs no serviço de 
uma senhora de geração assaz nobre e de parentes assaz 
ilustres, parecendo–lhe que pela valia assi dela como 
deles poderia haver efeito o que ele pretendia para mim. 
E isto era no tempo em que na mesma cidade de Lisboa 
se quebraram os escudos pela morte d’el-rei dom Manuel 
de gloriosa memória, que foi em dia de Santa Luzia treze 
dias do mês de Dezembro do ano de 1521, de que eu sou 
bem lembrado – e doutra cousa mais antigua deste Reino 
não me lembro. (PINTO, 1961, p. 4) 3

O trecho acima permite evidenciar alguns aspectos picarescos 
existentes na obra de Fernão Mendes Pinto. Temos que ele saiu da 
“pobre casa”, do pai em Montemor-o-Velho, na região de Coimbra, 
e foi para Lisboa, empregar-se como criado numa casa de fi dalgos. 
Nota-se que estes traços se constituem característicos do pícaro: 
o personagem é de origem pobre, sai de casa e como pode ser 
constatado na obra, no seguimento da citação anterior, essa mesma 
personagem – que na obra seria o próprio Fernão Mendes Pinto -, 
foge desse que seria o seu primeiro emprego, é capturado, vendido 
como escravo e após trabalhar precariamente, recebendo aquilo 
que “mal dava para o sustento”, decide embarcar para o Oriente, 
em 1537, buscando melhorar de vida.

Assim, inicia-se a obra que se apresenta como a história de 
vida do seu autor, ou seja, tem uma estrutura autobiográfi ca, 
em que há a utilização da primeira pessoa, recurso importante, 
pois o relato fi ca totalmente submetido ao ponto de vista do 
pícaro-narrador; há trechos, todavia em que o uso da terceira 
pessoa denominada de “funções do exótico”, segundo 
Saraiva ela faz-se necessária, como explica o escritor: “uma 
das funções do exótico - outro plano em que se desenrola a 
Peregrinação -: permitir a enunciação de juízos que não cabem 
dentro da personagem pícara e que implicariam uma excessiva 

responsabilidade para o autor (SARAIVA, 1961a, p.127).
Saraiva explica que esses juízos eram muito graves por não 

se tratarem apenas de um pirata ou do próprio personagem, mas 
“a todo o comportamento coletivo dos compatriotas de Fernão 
Mendes.”, o que implicava numa crítica à sociedade e costumes 
portugueses como veremos mais adiante, ainda neste capítulo.

A partir disso, pode-se defi nir o caráter do herói principal. 
Ele declara que sua única preocupação é fazer fortuna – 
após um naufrágio e vários acontecimentos infelizes diz que 
irá embarcar para Sião, com a fi nalidade de tentar refazer 
a fortuna, isto é, recuperar o que tinha perdido. Conta suas 
necessidades, misérias, fugas e apuros, os quais diversas vezes 
lhe proporcionam ataques de medo: “as carnes tremiam-me”, 
diz variadas vezes, bem como evidenciam a sua esperteza ao 
tentar sair dessas situações difíceis, nem que para isso tenha de 
caluniar, mentir e até beijar os pés do inimigo. É o que ocorre no 
episódio em que chega à cidade de Quedá, cujo rei assassinara 
o pai para casar-se com a mãe. E também, a fi m de evitar que 
se falasse do ocorrido, ordenou que “ninguém falasse no que já 
era feito”, do contrário seria morto.

Contudo, nessa passagem do texto, Fernão Mendes Pinto 
estava acompanhado de um mouro seu amigo e que “era de 
natureza muito solto da língua e muito atrevido em falar o que 
lhe vinha à vontade” e falando mal do rei é preso e morto. O rei 
então manda chamar Fernão Mendes. Este, aterrorizado, tenta 
inutilmente subornar os guardas. O rei recebe-o montado num 
elefante e mostra-lhe os fragmentos sangrentos do mouro que 
mandara serrar vivo. O herói apavorado desmaia; depois de 
longo tempo acorda, pede e bebe água e arremessando-se aos 
pés do elefante, no qual se encontrava o rei montado, como ele 
mesmo cita, começa a dizer:

– Peço te senhor, que antes me tomes por teu cativo, 
que me mandares matar como a esses que aí jazem, 
porque te juro pela lei cristã que não o mereço  
(PINTO, 1961, p. 67)

3 - PINTO, Fernão Mendes. Peregrinação e outras histórias – Todas as citações de Peregrinação se referem a edição da Livraria Sá da Costa de 1961(Vol. I) 
e 1962 (Vol. II).  Julguei adequado manter a grafi a e expressões tais quais aí se encontram.
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Esta cena chega a ser cômica, porque, ao lançar-se aos pés 
do rei, devido ao medo de ser morto, não percebe que o rei 
apenas queria explicar-lhe porque havia matado o seu criado; 
dessa forma o herói da Peregrinação como escravo, como 
miserável, como bobo e temeroso, oferece-se ao riso dos 
leitores. Sobre isto afi rma José Antonio Saraiva: 

São desses tipos de cenas de maior relevo relativas a 
esta personagem: descrições empolgantes de desastres 
que o herói se mostra assustado e arrastado pelas 
circunstâncias. Não há um único episódio em que ele 
pratique um belo gesto, um ato virtuoso. (SARAIVA, 
1961, p.XXIV)

  Assim, essa fi gura do herói pícaro vai pouco a pouco sendo 
construída ao longo da narrativa.

O texto continua quando, após se sentir mais calmo, Fernão 
Mendes mente e calunia o amigo já morto para, obtendo a 
“amizade do rei”, conseguir se safar:

Eu então fi cando algum tanto mais desassombrado, 
conquanto não estava ainda de todo em mim, lhe 
respondi que Sua Alteza em mandar matar aquele 
mouro, fi zera muito grande amizade ao capitão de 
Malaca seu irmão, porque lhe tinha roubado toda sua 
fazenda, e a mim, por isso já por duas vezes me quisera 
matar com peçonha , só por lhe eu não poder dizer as 
emburilhadas que tinha feitas. Porque era tão mão perro 
que continuamente andava bêbado, falando quanto lhe 
vinha à vontade, como cão que ladrava a quantos via 
passar pela rua.  (PINTO, 1961, p. 68-69)

Depois, livre deste susto, o herói corre para o seu barco e 
novamente põe-se, mais do que depressa, a caminho do mar, e 
cheio de medo diz: “como se a toda a terra viesse atrás de mim”.

Além disso, a personagem é sempre vítima, é sempre um 
pobre diabo, e refere-se a si próprio chamando – se “o pobre de 
mim” ao longo de todo o texto, como acontece num episódio 
em que relata como foi escravo de uns miseráveis pescadores 
malaios, a quem se vendeu a troco da vida após um naufrágio. 

Ao fi m de algum tempo os pescadores convenceram – se de que 
este escravo não prestava para nada e não merecia a alimentação 
que lhe davam. Jogam-no fora e o herói acha-se na rua, “como 
um burro sem dono”, pedindo de comer pelos caminhos da 
aldeia e consumindo o resto do tempo jogado na praia, nu, a 
ver correr as horas. Um mercador que ali passou, pensando que 
era um português e que faria bom negócio resgatando-o em 
Malaca, adquiriu-o por um preço ridículo – o preço, afi nal de 
seu corpo nu, inerte e inútil. Nota-se que este episódio pode ser 
considerado simbólico por mostrar um homem reduzido a sua 
ínfi ma condição: ser humano tratado como uma mercadoria, 
um objeto qualquer.

Durante a narrativa, pelos exemplos já citados, percebe-
se alguns outros elementos dessa personagem: foi soldado das 
esquadras do rei de Portugal, fazendo guerras em que o saque 
era a esperança do soldado. Ganhou e perdeu. Chega a pensar 
que não era este o caminho para a riqueza, consegue tornar-se 
agente diplomático e de negócios nas costas da ilha de Samatra 
e da península Malaia. Várias vezes naufragou – em um dos 
naufrágios aparece a questão da fome: viu-se obrigado a comer 
o cadáver de um cafre -,  e andou perdido na selva. Houve 
ocasiões em que, para salvar a vida, teve de se vender como 
escravo e pedir esmolas.

Em suma, é possível enumerar as profi ssões que Fernão 
Mendes desempenhou: foi criado de fi dalgo, soldado, escravo, 
agente de negócios, pirata dos mares da China, mercador, 
médico ocasional do rei de Bugo, vagabundo e embaixador.

Após várias aventuras, realiza uma viagem de negócios 
ao Japão onde é bem sucedido, conseguindo por uma série de 
fatores obter riqueza. Após desempenhar o encargo de vice-rei, 
regressa a Portugal em 1558, fi ndando assim, a sua peregrinação 
de vinte e um anos, durante os quais:

treze vezes cativo e dezessete vendido nas partes da 
Índia, Etiópia, Arábia Felix, China, Tartária, Massacar, 
Sumatra e outras muitas províncias daquele ocidental 
arquipélago dos confi ns da Ásia a que os escritores chins, 
siamês, guéos e léquios nomeiam nas suas geografi as por 
Pestana do Mundo.” (PINTO, 1961, p. 3-4)
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A Peregrinação, possui ainda, outro traço característico do 
romance picaresco em sentido restrito: a critica social, a qual 
tem grande importância dentro da obra de Fernão Mendes Pinto 
e que se dá através do uso da terceira pessoa.

Uma dessas críticas, dá-se em relação à religião do Oriente. 
Ao observar e presenciar certos cultos, o narrador chega a 
qualifi cá-las como “bestialidades”, todavia, faz uma crítica 
também aos “cristãos portugueses” que, mesmo dizendo e 
demonstrando serem tementes a Deus, matavam sem piedade, 
justifi cando que tais atos, muitas vezes atrozes, visavam levar 
a cultura cristã aos outros povos.  Não haverá melhor exemplo 
do que diz um menino chinês, roubado por um bando de 
portugueses, indignado por ver os bandidos rezarem depois do 
ato cometido:

Sabeis porque vo-lo digo? Porque vos vi louvar a Deus 
depois de fartos, com as mãos atadas e com os beiços 
untados, como homens que lhes parece que basta 
arreganhar os dentes ao céu sem satisfazer o que têm 
roubado. Pois entendei que o senhor da mão poderosa 
não nos obriga tanto a bolir com os beiços quanto nos 
defende tomar o alheio – quanto mais roubar e matar 
que são dois pecados tão graves quanto depois de 
mortos conhecereis no rigoroso castigo da sua divina 
justiça!

Dessa forma, Fernão Mendes mostra a possibilidade de 
os gentios atingirem a noção do verdadeiro Deus; e isto é 
combinado com a ideia de apresentar os mesmos gentios a 
ensinar os cristãos a verdadeira doutrina.

Há também a crítica histórica e social. Sempre que aparecem 
confrontos entre os seus compatriotas e os Orientais (chineses), 
são estes que fi cam com a vantagem. Os portugueses às vezes 
são vistos como bárbaros, maldosos, sem cultura perante 
aqueles, os quais são educados, sabedores, prudentes, justos 
com leis perfeitas.

Em resumo, a crítica social da Peregrinação consiste em 
uma crítica às navegações e ao processo de colonização, como 
o próprio Saraiva salienta:

Fernão Mendes Pinto contradiz diretamente o ponto 
de vista sustentado por João de Barros, cujas décadas 
constituem como se sabe, uma grandiosa apologia da 
expansão portuguesa no Oriente, visando a demonstrar 
que os Portugueses levaram ali a civilização e a 
verdadeira fé. (SARAIVA, 1961, p. XL)

Assim , resumindo, podemos dizer que A Peregrinação 
apresenta quase todos os elementos citados por Guillén, e pode 
ser considerada uma obra picaresca: autobiografi a, presença 
de um anti-herói, crítica social, assuntos relacionados com a 
pobreza e a tentativa de sobrevivência da personagem principal, 
dentre outros. Contudo há alguns elementos que fogem às 
características da picaresca, os quais serão analisados a seguir.

Elementos da Peregrinação que divergem dos conceitos da 
novela picaresca.

A obra Peregrinação também apresenta certas características 
peculiares que não condizem com certos modelos adotados 
para a classifi cação de obra picaresca.

A questão da fome é uma delas. Embora, em dados momentos 
o herói esteja faminto e passe por situações miseráveis, devido 
a naufrágios e guerras, quando vai à missão de conversar com 
reis, entregar mensagens e outras tarefas diplomáticas, é bem 
recebido e farta-se de comer. O objetivo de fazer fortuna parece 
não estar ligado essencialmente à ideia de “matar a fome” e de 
sobrevivência.

Além disso, o herói, dentre as suas variadas profi ssões, 
possui cargos importantes: médico, agente de negócios, 
embaixador, sendo bem recebido pela maior parte dos reis 
nos diversos lugares por onde anda, sempre ganhando alguma 
quantia em ouro, como ele mesmo relata após encontrar-se 
diplomaticamente com a rainha Sabaa: “nos mandou dar vinte 
oqueás d’ouro, que são duzentos e quarenta cruzados, e mandou 
também um naique com vinte abexins que nos veio guardando 
dos ladrões, e provendo-nos de mantimento e cavalgadura” 
(PINTO, 1962, p. 18)

Interessante observar também que além do ouro, ele recebe 
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proteção para que não seja roubado e algumas outras regalias 
as quais, segundo as características pícaras já apresentadas, 
parecem não ser condizentes com elas. Aliás, ele ganha algo 
até daquele rei que matou o mouro e o deixou  apavorado: “E 
tirando da cinta um Cris que trazia, guarnecido d’ouro, mo deu, 
e uma carta para Pero de Faria de muito ruins desculpas do que 
tinha feito.” (PINTO, 1962, p. 69)

Ao longo da narrativa percebe-se também que esse herói 
não é tão solitário assim: ele faz amizades e alguns o chegam 
a ajudar como o faz um capitão ainda no início do texto: “um 
dos capitães destas fustas era muito meu amigo, e me via vir tão 
desbaratado, desejando de me poder ajudar em alguma cousa, 
me cometeo que me embarcasse com ele” (PINTO, 1962, p. 30)

No fi nal, o herói obtém a riqueza pretendida, ao contrário 
do pícaro, saindo da condição miserável em que se encontra, 
podendo retornar a Portugal, de onde saiu em busca de tal 
objetivo, o que contraria a questão do desfecho inacabado:

obras da literatura picaresca apresentam um desfecho 
ambíguo e aberto a múltiplas possibilidades, no tocante 
à solução dos dilemas vitais do personagem. O desfecho 
detém-se, praticamente, no presente do pícaro-“autor”, 
sem indicar uma transformação efetiva do estado do 
pícaro (MILTON, 1998, p.164)

É interessante observar também que Fernão Mendes Pinto 
não foi uma criatura insignifi cante e modesta como pretende 
apresentar-se a nós em seu auto-retrato. Foi rico e poderoso 
mercador, desempenhou competentemente funções de 
responsabilidade, como a de embaixador do vice-rei de Goa 
junto ao Don Senhor do Bungo no Japão. E os jesuítas, tão 
exigentes no recrutamento dos membros da ordem, não tiveram 
dúvidas em o receber nela. Isto, se lembrado durante a leitura 
da obra, rompe com a ideia da veracidade da mesma, afi nal 
o Fernão Mendes Pinto, diferente da personagem, foi alguém 
importante e reconhecido.

Mas voltando à Peregrinação e às ideias de novela 
picaresca, tem–se que as viagens de Fernão Mendes não estão 
“desligadas dos laços nacionais”: ele serve ao rei de Portugal 

de uma forma direta ou indireta, e o regresso à pátria parece 
confi rmar isso.

Encontra-se também na obra uma sinceridade e até emoção 
de Fernão Mendes ao observar o mundo que percorreu. Ele 
é alguém em constante aprendizagem, a qual se dá quando 
observa e entra em contato com as diferentes culturas do 
oriente. Sobre isso, Antonio José Saraiva diz:

As gentes várias com quem viveu sente-as como 
diferentes, mas não como inferiores ou sequer como 
distantes. Os orientais são seus próximos e em muitos 
casos seus mestres. Ensinaram –lhe a sentir a estreiteza 
não só de um território, mas das ideias e instituições 
de sua terra natal. Várias vezes nos previne Fernão 
Mendes Pinto contra a incredulidade do leitor: “porque 
a gente que viu pouco do mundo, como viu pouco 
também costuma dar pouco crédito ao muito que outros 
viram”.(SARAIVA, 1961, p. XLIV)  

Com essas palavras de Saraiva fi ca evidente uma admiração 
pela cultura alheia, bem como se evidencia que A Peregrinação, 
nesse aspecto, está muito longe do espírito sarcástico, seco, 
duro, feito só de desenganos e de negações, que caracteriza o 
romance picaresco. Na Peregrinação encontram-se, ao lado 
do sarcasmo, risos, entusiasmo, lágrimas e enternecimentos. 
Encontra-se, ao lado da negação da ideologia dos tempos da 
cavalaria, a afi rmação de uma outra concepção amplamente 
universalista, que suprime fronteiras religiosas e culturais, 
procurando atingir um fundo comum de humanidade.

Essa crítica mordaz da Peregrinação recai basicamente 
sobre aquilo que divide os homens: “um preconceito de honra 
que justifi ca barbaridades, e um conceito particularista de 
religião que pretende fazer de Deus um protetor de bandos de 
piratas e trafi cantes.” (MILTON, 1998, p. 174)

Diante disso, a Peregrinação revela a face positiva de uma 
vida de que a picaresca é a face negativa. Dentro da cultural 
social e mundial ela é a primeira tomada de consciência da 
unidade do mundo através da sua diversidade - consequência 
do encontro de civilizações, resultante dos descobrimentos dos 
séculos XV e XVI. As condições históricas em que se realizou 
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a expansão europeia obscureceram essa consciência de unidade 
do mundo.

Quanto à estrutura, Peregrinação apresenta uma sequência 
cronológica do tempo, fortemente marcado pelas datas dos 
acontecimentos. A todo o momento o autor menciona o dia, mês 
e ano do ocorrido o que contradiz alguns conceitos: “O tempo 
cronológico é raramente marcado, embora fi que claro que as 
ações ocorrem num período que vai da infância à maturidade 
do personagem” (MILTON, 1998, p. 174)

Sobre essa questão do tempo, Milton discorre dizendo que 
ele é mais subjetivo do que qualquer outra coisa, não sendo 
um fenômeno medido em unidades como ocorre em toda a 
Peregrinação.

Embora escrita em primeira pessoa, há passagens que o 
herói narra a fi m de informar apenas o que aconteceu com os 
outros, sejam eles reis, navegantes, escravos, conhecidos ou 
amigos seus. Faz isso variadas vezes sem qualquer tom crítico 
ou moralizante. Parece apenas estar relatando, para que se 
tenha conhecimento, talvez histórico, do ocorrido, como por 
exemplo quando a rainha de Aaraú vai à Bintao, casa-se com o 
rei de Jantana e juntos vão defender as terras que pertenciam à 
rainha de um outro rei, chamado Achem, que as tinha tomado 
quando fi cara viúva. Ele relata todo esse processo nos capítulos 
XXX ao XXXII , dando até um breve resumo no fi nal deste 
último capítulo citado: “E desta maneira (...) fi cou o reino de 
Aaraú livre desse tirano Achem, e em poder do rei de Jantana, 
até o ano de mil e quinhentos sessenta e quatro...” (PINTO, 
1961, p.116)

Ele segue o trecho informando que, depois daquele ano, as 
terras foram retomadas por Achem e que este escravizou todos 
da terra, bem como mandou matar o rei, o que evidencia, como 
já dito, mais um caráter histórico, pois o próprio narrador não 
estava presente no episódio.

Parece também inviável dizer que ele se movimenta 
”horizontalmente no espaço”, pois os lugares por onde anda 
são os mais variados, sendo alguns melhores e ricos, outros 
nem tanto. Além disso, Fernão Mendes acaba retornando a 
alguns lugares, geralmente os melhores, como no fi nal quando 
regressa a Portugal, o que parece representar um espaço também 

vertical, igual ao que acontece com sua posição social.
A maioria dos capítulos não pode ser tida como independente, 

isto é, para compreender um determinado capítulo é preciso ler 
o anterior – ou os precedentes; ao mesmo tempo em que para 
saber–se como fi nda determinado acontecimento, é necessário ler 
os  capítulos posteriores, não sendo o herói o único elo comum.

Se analisados só estes elementos contraditórios, a 
Peregrinação certamente não seria um romance picaresco, o 
que não pode ser feito devido aos elementos apresentados no 
primeiro capítulo, parecendo assim difícil afi rmar e classifi car 
a citada obra como novela picaresca.

Peregrinação: Novela picresca ou não?

Tomando por base as quatro perspectivas propostas 
por Cláudio Guillén e as considerações feitas nos capítulos 
anteriores, a Peregrinação parece encaixar-se no tipo de 
“Romance Picaresco em sentido amplo”, que abrange os 
romances que contêm parcialmente as características citadas 
para o romance picaresco no sentido restrito. Contudo, certos 
traços dominantes deverão ocorrer sempre, e parece que 
exatamente esses traços estão todos presentes na obra de Fernão 
Mendes Pinto: há o anti-herói que emigra para outro local, é 
de origem pobre e tem várias profi ssões. Além disso, a obra 
apresenta uma crítica social, moral e religiosa; trata-se de uma 
narrativa de viagens, com passagens cômicas, como já visto 
no início deste trabalho e como observa Antonio José Saraiva: 
“o que nos pode interessar na Peregrinação é a intenção da 
narrativa, o que ela exprime sobre a posição pessoal do autor 
perante o mundo em que vivia e, através dela, todo um xadrez 
social e, portanto, humano.” (SARAIVA, 1961a, p.122)

Desse ponto de vista, não haveria dúvidas de que a 
Peregrinação seria uma obra pícara. Todavia, se tomarmos 
os conceitos e defi nições de outros escritores e críticos, tal 
afi rmação não seria procedente.

O próprio Saraiva coloca essa questão:

a descrição da China por Fernão Mendes é o esboço de 
uma utopia.  
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Só o esboço, porque tudo neste livro inacabado fi ca 
em esboço. Fica em esboço a crítica das instituições 
religiosas; em esboço a sátira dos Ocidentais no 
Oriente; em esboço até o picaresco, embora seja esse 
o seu traço mais saliente. (SARAIVA, 1961a, p.130)

Percebe-se nessas palavras de Saraiva que, embora o 
picaresco seja elemento bastante presente na obra, assim como 
outros aspectos, é algo indefi nível e complexo por tratar-se de 
algo incerto, uma vez que é inacabado.

Alfredo Margarido também diz que Fernão Mendes fez 
uma: “epopeia portuguesa que diverge do discurso heróico”, e 
continua: “Não se trata do negativo, como por vezes se diz, mas 
de um aspecto complementar que os documentos mais versados 
no heroísmo iam eliminando do registro e por consequência da 
informação.” (MARGARIDO, p.28)

Parece  que Margarido aponta para a relevância histórica 
da obra, e a contrapõe à visão heróica dada pelos Os Lusíadas, 
nada falando do pícaro, ou ainda, desconsiderando-o por não 
se tratar, segundo ele, de uma obra com as características 
pícaras, mas como complementar à epopeia camoniana. 
Não que sua visão esteja incorreta, mas, talvez, devesse 
considerar a obra como tento algo da picaresca; poderia 
mencionar um termo que remetesse à ideia da mesma e não 
à palavra epopeia.

Em suma, é difícil caracterizar e classifi car uma obra, em 
especial a Peregrinação, diante de tantos pontos divergentes, 
não só na obra, como também nas defi nições tão diversifi cadas 
que existem a respeito da picaresca.

Mas, considerando os apontamentos de Cláudio Guillén, 
que parece ser o mais coerente, e não desprezando as 
colocações de outros escritores, a Peregrinação seria um 
romance picaresco no sentido amplo,e os seus contrapontos 
seriam os elementos que dão originalidade à obra e a seu 
autor. Levando isso em consideração, Portugal teria aí 
seu primeiro romance picaresco, e não apenas vestígios e 
infl uência do mesmo, sendo possível defender com uma 
maior certeza que a Peregrinação infl uenciou Estebanillo 
Gonzáles, como supõem alguns estudiosos:

há notáveis semelhanças entre a Peregrinação e a Vida 
Del Capitán Alonso de Contreras, podendo inclusive 
admitir-se que Contrera tenha tido conhecimento da 
obra de Fernão Mendes Pinto, não para se inspirar,  
mas para impulsionar no sentido do traçado da 
autobiografi a. Sabe-se hoje que Alonso de Contreras 
pode ter infl uído sobre o Estebanillo Gonzáles (...)  já 
que as duas personagens tiveram existência histórica 
comprovada e foram agentes de alguns dos grandes 
sucessos militares do tempo. Mas, enquanto um 
encarna as virtudes históricas postas ao serviço de 
um ideal,o outro dispõe-se a denegrir, a rebaixar, 
ridicularizar tudo o que fi zera, desde há um século, a 
glória e renome das armas de Espanha. Neste aspecto, 
a infl uencia no Estebanillo pode provir muito mais, 
do amoralismo implícito ou latente de Fernão Mendes 
Pinto do que da exuberância irrequieta e violenta de 
Contreras.(PALMA-FERREIRA, 1981, p. 29-30) 

Embora as colocações a cima citadas ainda pareçam estar 
no campo das hipóteses, um estudo mais aprofundado poderia 
esclarecer e até evidenciar tal infl uência da obra de Fernão Mendes 
Pinto não só em Estebanillo Gonzáles, mas quem sabe em outras 
posteriores a Peregrinação, demonstrando a importância desta nos 
conceitos da literatura e da questão da picaresca, aqui abordados.

Considerações fi nais

De maneira geral, seguindo os conceitos de Cláudio Guillén 
sobre o picaresco é possível afi rmar que a obra Peregrinação 
é pícara, pois possui diversos traços que comprovam tal 
afi rmativa. Tais traços são aqueles que s podem considerar 
como os principais que, segundo o autor, devem estar presentes 
em toda a obra a ser considerada neste gênero literário.

Todavia sabe-se que a questão do picaresco ainda é algo 
discutível e em aberto não havendo ainda uma opinião defi nitiva 
a respeito.

Dessa forma, partindo deste ponto de vista, das associações 
feitas com as obras espanholas tidas como primordiais e 
elevando em conta estudos que se desenvolveram ao longo dos 
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tempos, é correto afi rmar que a obra Peregrinação de Fernão 
Mendes Pinto não é uma obra de todo picaresca, mas tem traços 
e características evidentes desse gênero como O Malhadinhas 
de Aquilino Ribeiro, nos permitindo, em suma, um novo olhar 
sobre a Peregrinação, evidenciando que a mesma é uma obra 
portuguesa que muito tem do pícaro, podendo ser considerada 
desse gênero e, dessa forma, podendo também ser  aquela 
que, quem sabe, tenha dado origem a obras tidas hoje como 
exemplos da picaresca como Estebanillo Gonzáles, possuindo 
uma originalidade e características próprias que só vêm 
enriquecê-la,  bem como completar e reafi rmar o que Antonio 
Saraiva disse: 

“A Peregrinação é uma obra de arte, e tanto nos basta.”
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Resumo

Nesse trabalho analisamos os protótipos sobre educação 
superior em artigos publicados pelas Revistas Veja e Isto É no 
período de 1995 a 2010. A escolha de tais revistas, entre outras 
questões, se justifi ca por serem revistas semanais de grande 
circulação no país, por integrarem conglomerados midiáticos 
de grande infl uência, por serem geralmente citadas como 
sendo infl uentes e, ainda, por tentarem ser, de certa forma, 
“ideologicamente equilibradas e não-partidárias”. A pesquisa 
empregou procedimentos de análise de discurso crítico, tendo 
como modelo a abordagem tridimensional de Fairclough (1995): 
estrutura de texto, prática de discurso e prática sociocultural. A 
pesquisa oferece uma compreensão sobre o desenvolvimento 
das opiniões no campo da Educação Superior, buscando pensar 
mais as tensões e menos as disputas entre qualidade e acesso, 
bem como as relações não menos tensas entre benefício público 
e benefício privado no acesso ao Ensino Superior.
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Abstract

In this work we analyze the prototypes on higher education in 
articles publishedby by the magazines Veja , and Isto É between 
1995 to 2010. Studying the discourse of these two sources, is 
justifi ed because these magazines have a broad and general 
circulation in the country, they are part of infl uential media 
conglomerates  they are often cited as being infl uential, and 
also for trying to be, somehow, “ideologically balanced 
and non-partisan.” The research procedures used critical 
discourse analysis, modeled by the three-dimensional 
approach of Fairclough (1995): the structure of 
text, discoursive practices and sociocultural practices. Our 
analysis provides an understanding of the development of media 
opinions about the fi eld of higher education, identifying the 
“tensions” in the prototypes of quality and access as well as 
between the ideas of public benefi t and private gain in the 
disourse about higher education.
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1. Introdução 

Nas sociedades contemporâneas, o papel da mídia em 
geral e da imprensa em particular tem sido reconhecido por 
razões diversas. Uma das razões destacadas é que os discursos 
apresentados pela imprensa são espaços importantes para pautar e 
confrontar os sentidos atribuídos a questões do campo educacional 
(FISCHMAN & HAAS, 2009; MARTINS, 2005). Além disso, 
a mídia constitui uma rica fonte de informações sobre ideias e 
tendências nos debates sobre política pública (ALTERMAN, 
2003; BELL.1991; FOWLER,1991; STARR, 2004).

Nesse trabalho analisamos os protótipos sobre educação 
superior em artigos publicados pelas Revista Veja e Revista 
Isto É no período de 1995 a 2010. A escolha de tais revistas, 
entre outras questões, se justifi ca por serem revistas semanais 
de grande circulação no país, por integrarem conglomerados 
midiáticos de grande infl uência, por serem geralmente citadas 
como sendo infl uentes e, ainda, por tentarem ser, de certa forma, 
“ideologicamente equilibradas e não-partidárias”.3.

O artigo está organizado em três partes, além da introdução. 
A primeira seção apresenta uma abordagem sócio-construtivista 
do conhecimento e a noção de protótipos que nos ajudaram 
a estruturar a pesquisa; na segunda seção, descrevemos a 
metodologia usada no estudo articulada aos resultados; e as 
conclusões são apresentadas na terceira seção.

2. Conceituando ‘educação superior’ – cognição e protótipos

 Estudos cognitivos têm demonstrado enfaticamente 
que as pessoas entendem o mundo construindo modelos 
mentais de categorias ou agrupando conceitos – tudo, desde 
o físico, como “pássaro” e “cadeira” até ao mais abstrato e 

determinado culturalmente, como “arte”, “ciência”, “trabalho”, 
“fêmea”, “avó” e até mesmo “coisas para levar nas férias” ou 
“coisas para se retirar de casa quando ela está pegando fogo” 
(FELDMAN, 2006; HAMPTON, 1981; LAKOFF, 1987, 2002). 
Nós entendemos estas categorias conceituais não através de 
defi nições ou de uma lista dos componentes do “pássaro” ou do 
“trabalho” ou da “fêmea”, mas sim através dos protótipos.

Protótipos são exemplos centrais do conceito que 
representam as características primárias de como categorizamos 
os muitos exemplos isolados que vivenciamos. Usamos 
protótipos, na maior parte de forma inconsciente, como um 
todo em nosso pensamento (LAKOFF, 2002). 

Os protótipos são muito importantes porque são o início 
de como entendemos um conceito e raciocinamos sobre ele e 
com ele. Eles constituem literalmente a primeira ideia de um 
conceito que vem a nossa mente. Protótipos são mais básicos 
do que as propriedades conscientes dos componentes através 
dos quais os descrevemos. Acima de tudo, protótipos, como os 
conceitos que representam, são construções mentais – eles não 
existem objetivamente no mundo (LAKOFF, 1987). Portanto, 
protótipos não têm que se adaptar a todos os fatos disponíveis ou 
mesmo ser o exemplo mais comum de um conceito dentro das 
nossas experiências individuais (ROSH,1999). Para categorias 
conceituais relacionadas à natureza, como “pássaro”, no Brasil 
um pardal é o protótipo mais comum, enquanto um avestruz 
ou uma águia não são (MURPHY, 2002). É possível que haja 
pouca consequência social do predomínio de um protótipo de 
pássaro sobre o outro. Em contraste, protótipos sociais, aqueles 
relacionados às atividades sociais humanas, são também 
“melhores exemplos” de um conceito e contém “expectativas 
culturais” implícitas e portanto, julgamento social (LAKOFF, 
1987, p. 79). Por exemplo, estudos sobre “efeitos da tipicidade”4 

3 - O debate acadêmico a respeito da parcialidade nos jornais é enorme e vai além do escopo deste trabalho (ver, GENTZKOW & SHAPIRO, 2006; GERBER, 
KARLAN, & BERGAN, 2006). Entretanto, nossa perspectiva é similar as conclusões de John T, Gasper que ressalta que a noção de que toda a mídia tem um 
viés (liberal ou conservador) “parece suspeita quando vista através dos tempos” (2007, p.12). 
4 - Efeitos de tipicidade são a infl uência do protótipo de uma pessoa numa categoria no entendimento do mundo por esta pessoa (FISKE & TAYLOR, 1991). 
Por exemplo, as pessoas reconhecem mais rapidamente algo como um membro de uma categoria quando ela está mais perto do seu protótipo existente (ver, 
por exemplo, ROSCH, 1978). Da mesma forma, como discutido nesta seção, um objeto novo pode não ser reconhecido inicialmente como um membro de 
uma categoria se não for entendido como muito diferente do que o protótipo de uma pessoa, mesmo que ele se ajuste dentro de uma defi nição formal para a 
categoria, como o fato do golfi nho ser um mamífero ou uma mulher ser a presidenta de uma multinacional. (PRINZ, 2002).
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sugerem que em geral “uma bailarina é um melhor exemplo de 
mulher do que uma policial, e uma mulher de cabelos grisalhos 
e fazendo tricô é um melhor exemplo de avó do que Sonia 
Braga (PRINZ, 2002). Sendo assim, é provável que para muitas 
pessoas dizer que uma policial é o melhor exemplo de mulher 
ou que Sonia Braga é o de avó pode parecer estranho ou mesmo 
errado. O predomínio deste tipo de dissonância pode ser visto 
em termos como “policial feminina” ou “avó sexy”, onde os 
acréscimos descritivos são usados para corrigir a diferença entre 
nosso protótipo inconsciente e a adaptação formal defi nicional 
destes indivíduos à categoria.

Protótipos se desenvolvem a partir de nossas experiências 
diretas e também das nossas experiências secundárias, da 
informação e das representações que recebemos dos outros, 
incluindo a mídia, colegas, familiares e amigos. A força de cada 
uma destas informações na formação do protótipo depende 
de vários fatores, incluindo impacto emocional, frequência 
de exposição e relevância do sucesso social de um indivíduo 
(LAKOFF & JOHNSON, 1999). Em suma, quanto mais usado 
é um protótipo, mais ele é sustentado. Assim pensam os seres 
humanos. Como apontam Lakoff e Johnson (1999, p.19),

Não podemos... “ir além” das nossas categorias [e 
seus protótipos] e ter uma vivência simplesmente 
descategorizada e desconceitualizada. Seres neurais não 
podem fazer isto... Em suma, o raciocínio baseado em 
protótipos constitui uma grande parte do raciocínio real 
que temos. Raciocinar com protótipos é, na verdade, 
tão comum que é inconcebível que possamos funcionar 
muito tempo sem ele.

Quase por defi nição, os protótipos sociais apresentados 
pela mídia de massa – no caso da educação superior – podem 
ter um efeito profundo no modo como entendemos um 
conceito em questão e se as políticas relativas fazem sentido 
ou não. Dada a natureza predominantemente inconsciente 
destes entendimentos, as proposições que parecem favorecer 
o protótipo mais predominante terão uma vantagem política 
– suas políticas e programas terão um ímpeto inicial de 
racionalidade e importância que os outros não terão. Ademais, 

se sufi cientemente predominante, um protótipo social pode até 
mesmo impedir a conceitualização de alternativas. Eles farão 
parte do que chamamos de “senso comum” (LAKOFF, 2002, 
p.4). Evans e Green (2006, p. 275) destacam exatamente este 
ponto, descrevendo o efeito que Oxford tem como um exemplo 
conhecido de instituição de ensino superior. 

A Universidade de Oxford é um exemplo relevante 
de universidade, em parte devido a sua história (ela 
recebeu autorização real no século XIII), em parte 
devido ao respeito pelo qual seu ensino e bolsas de 
estudo têm tradicionalmente sido concedidos e, em 
parte, devido à natureza das faculdades que compõem 
a universidade, em termos de estrutura da instituição 
e de sua arquitetura. Embora de várias maneiras 
atípicas em termos de instituições britânicas de ensino 
superior e de outras instituições internacionais, as 
pessoas, especialmente no Reino Unido, sempre 
consideram Oxford um ponto de comparação 
para outras universidades. Efeitos de tipicalidade 
ocorrem quando Oxford serve para estabelecer um 
meio de avaliar e julgar outra universidade. Em 
outras palavras, exemplos salientes, como protótipos 
em geral, fornecem pontos de referência cognitivos 
que podem infl uenciar as decisões que tomamos, 
por exemplo, se decidimos entrar para uma certa 
universidade com base na sua semelhança com um 
exemplo saliente como Oxford.

Como um aspecto fundamental do pensamento humano, 
protótipos são usados em todas as formas de discurso e são, 
portanto, especialmente relevantes para o entendimento das 
mensagens políticas. Ao mesmo tempo, o poder de qualquer 
protótipo nas arenas públicas deriva do seu predomínio e da 
sua afi nidade com a experiência vivida num dado contexto. 
Isto é, protótipos comumente usados por políticos, fazedores 
de políticas e a mídia, dentre outros, infl uenciam o modo como 
os eventos são entendidos e vividos pela sociedade em geral e 
eventos que apoiam ou contradizem protótipos comuns atuais, 
além de fortalecê-los ou estimular o surgimento de outros 
protótipos (LAKOFF, 2008).
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Como discutido anteriormente, o predomínio do protótipo 
combina elementos conscientes e inconscientes. Esta 
combinação é importante e é sempre omitida na análise da 
política de educação superior. O que alegamos é que entender 
os protótipos sociais e mudá-los envolve mais do que debates 
centrados em ideias sem substâncias. Em resumo, a importância 
dos protótipos sociais para o pensamento humano e a política 
apresenta quatro aspectos:

1. surgem das interações sociais desenvolvidas em contextos 
históricos e espaciais específi cos, portanto (a) eles mudam 
e (b) eles não têm que corresponder a um conjunto de fatos 
contemporâneos empiricamente testáveis para existirem e 
causarem uma impressão desejada;

2. são na maioria implícitos – eles são nosso entendimento 
inconsciente inicial do que é um conceito, de certa 
forma, o que ele deve ser e também o que este conceito 
não pode ser;

3. se desenvolvem com base na percepção, experiência 
e exposição, com repetição criando e reforçando (ou 
fortalecendo) um sobre outro; e

4. quando estabelecidos são auto-reforçados, isto é, pensando 
em um deles, entendemos o mundo através deste protótipo 
nos tornando mais confortáveis com experiências e 
ideias que funcionam com ele do que com aquelas que o 
contradizem.

3. Metodologia e resultados da pesquisa

Para serem entendidos, os artigos devem refl etir 
representações, entendimentos e ideologias geralmente aceitas 
(ALLAN, 1999; COTTER, 2000; FAIRCLOUGH, 1995a,b; 
LAKOFF e JOHNSON, 1980 e 2003). O formato abreviado 
das artigos impossibilita explicações detalhadas necessárias 
para comunicar informações menos conhecidas ou difíceis, 
inclusive protótipos não familiares (FAIRCLOUGH, 1995a,b). 
Por exemplo, um escritor de opinião deve escrever uma 
reportagem sobre educação superior, em parte, com o que ele 
acredita que o público das Revistas já sabe sobre educação e 

universidades. Além da mera compreensão, empresas de mídias 
também parecem manter suas seções de notícias e artigos de 
pesquisa estritamente dentro dos limites do entendimento e 
da tolerância pública a fi m de manter grandes circulações e 
altos lucros de propaganda (HERMAN & CHOMSKY, 1988; 
MCCHESNEY, 1999). Portanto, a mídia geralmente mantém 
e repete os entendimentos amplamente estabelecidos de seu 
público, incluindo os protótipos (ALLAN, 1999; VAN DIJK, 
1988a, 2000). Allan (1999, p.72), citando Hallin (1986), 
descreve como a mídia pode também incorporar o estado de 
mudança social:

Na presente pesquisa analisamos as artigos através de 
codifi cação feita em vários níveis. Primeiro, identifi camos 
e recolhemos todos os artigos sobre educação publicados 
por Veja e Isto É no período de 1995 a 2010. Segundo, 
classifi camos e quantifi camos os artigos por nível e 
modalidade de ensino, a saber, Educação Infantil, Ensino 
Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, 
Ensino Profi ssional e Ensino Superior e além destes, os 
sobre temas gerais em educação.

No período pesquisado a Revista Veja publicou 539 artigos 
sobre educação. Destes, 22 (4,0%) sobre Educação Infantil, 
10 (1,9%) sobre Ensino Fundamental, 20 (3,8%) sobre Ensino 
Médio, 9 (3%), 9 (1,7%) sobre Ensino Profi ssional, 155 
(28,7%) sobre educação superior, 323 (59,9%) sobre Educação 
em geral.

A Revista Isto É, por sua vez, publicou uma quantidade 
bem menor de artigos sobre educação. Foram 303 artigos, 
dos quais 23 (7,6%) sobre Educação Infantil, 13 (4,3%) sobre 
Ensino Fundamental, 12 (4,0%) sobre Ensino Médio, 9 (3,0%) 
sobre Educação de Jovens e Adultos, 78 (25,4%) sobre Ensino 
Superior, 168 (55,4%) sobre Educação em geral.

Assim, encontramos que em ambas as revistas a grande 
maioria dos artigos versa sobre temas gerais em educação, 
seguido de artigos sobre o ensino superior, que tem maior 
incidência nas revistas do que a Educação Básica em seus 
diversos níveis e modalidade de ensino.

Em terceiro lugar, especifi camente sobre os artigos sobre 
Ensino Superior, conduzimos a seguinte codifi cação:
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C1 – Código do artigo: V-ES-data OU IE-ES-data
C2 – Tipo: 
Editorial / Artigo Pesquisa / Opinião 1 / Opinião 2 / 
Entrevista / Especial
C3 – Foto: Sim / Não
C4 – Autor da nota: Homem / Mulher 
C5 – Etnia: Branco (a) / Negro (a) / Pardo (a) / Outro (a) / 
NA
C6 – Profi ssão: Advogado (a) / Docente (nível) / 
Economista / Jornalista / Político (a) / Médico (a) / 
Sindicalista / Empresário (a) / Pesquisador (a) / Outro (a)
C7 – Região: Global / Regional (América do Sul / EUA 
/ União Europeia) Nacional / Região / Estado / Cidade / 
Bairro 
C8 – Nomes das instituições mencionadas: MEC/ 
Legislativo/ Judiciário / Universidade (escrever nomes) / 
Indivíduos (escrever nomes)
C9 – Enfoque do artigo: Político / Administrativo / 
Pedagógico / Técnico / Outro
C10 – Tensões: Qualidade / Acesso & Benefi cio Público / 
Benefi cio Privado
C11 – Palavras-chave: 
C12 – Protótipos: Nostalgia Acadêmica / 
Empreendedorismo Educativo / Redenção Consumista.

Figura 1: Codifi cação dos artigos sobre Ensino Superior

Em seguida, realizamos uma série de análises textuais 
temáticas de todos os artigos codifi cados como Educação 
Superior. Usamos uma codifi cação aberta para descrever 
os padrões discursivos (Fairclough,1995b) que formavam 
a base para a identifi cação dos protótipos para o conceito de 
Educação Superior. Inicialmente, lemos os artigos várias vezes, 
codifi cando-os abertamente e recodifi cando-os na medida em 
que líamos. Organizamos então os códigos em grupos até obter 
categorias que eram internamente homogêneas e  heterogêneas 
entre os grupos (MILES & HUBERMAN, 1994; STRAUSS 
& CORBIN, 1998). Estas categorias eram de dois tipos: (1) o 
contexto sociopolítico mais amplo como discutido nos artigos 

e (2) os elementos do argumento do artigo de pesquisa. Uma 
vez desenvolvidas estas categorias, revisamos e recodifi camos, 
conforme necessário, todos os artigos para estas categorias de 
códigos que criamos. 

A partir desta análise, surgiram padrões referentes ao 
discurso da educação superior nestes artigos. A grande maioria 
das políticas foi discutida dentro de uma gama restrita de 
ideologias infl uenciadas pelos fi ltros institucionais do processo 
da mídia de comunicação (ALLAN, 1999; HERMAN & 
CHOMSKY, 1988) e quatro tensões principais dentro da 
política de educação superior: (1) acesso a educação superior; 
(2) manutenção da excelência na educação superior; (3) o 
benefício privado da educação superior  para os indivíduos e 
(4) o benefício público da educação superior para a sociedade 
como um todo. Os  principais elementos relevantes são descritos 
como uma fórmula na Figura 1.

Filtros de comunicação
(Causas sócio-políticas, Tipos de Notícia, Característica do Autor, 

Arena)
+

Tensões da Política
(Acesso-Qualidade, Interesse privado-Interesse público)

=
Publicação e conteúdo de artigos de pesquisa sobre Educação 

Superior
 

Figura 2: Elementos que infl uenciam os artigos de pesquisa sobre 
educação superior

A análise dos artigos demonstra que houve predominância 
da tensão  acesso e qualidade em ambas as revistas: na Veja 
a tensão qualidade e acesso esteve presente em 58% (69) dos 
artigos e na Isto É em 59% (33). Estas tensões, especialmente 
a tensão entre acesso e qualidade, são consistentes com outras 
análises sobre debates relacionados à política de educação 
superior (FISCHMAN, IGO & RHOTEN, no prelo).

Uma análise ainda mais detalhada demonstra que, no caso 
da Veja, dos 69 artigos que tratam da tensão acesso e qualidade, 
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as cotas só perderam para os exames nacionais e para o 
vestibular , ou seja, houve a publicação de 19 artigos sobre os 
“provões”, 13 sobre o vestibular e 7 sobre as cotas. Já a revista 
Isto É, as cotas fi guram em segundo lugar (6 artigos). O tema 
do vestibular é o mais tratado (9 artigos) e os exames nacionais 
aparece em terceiro lugar (com 4 artigos).

Nota-se que os três principais temas abordados com maior 
frequência nas duas revistas coincidem e as cotas, uma das 
formas materialização das políticas de AA, está entre estes.

A seguir, demos um passo analítico adicional. Na última 
rodada da análise, examinamos a exposição dos artigos de 
pesquisa de como as instituições eram estruturadas para 
gerenciar as tensões qualidade-acesso benefícios público-
privado com um todo: as crenças subjacentes à educação 
superior, os valores sociais mais amplos e os meios 
institucionais para atingir os objetivos propostos. Continuando 
o método recursivo de comparação constante, procuramos 
por instâncias de cada exposição de forma a utilizar uma 
lente de protótipo. Isto é, procuramos por um conjunto de 
características que se relacionavam para formar uma estrutura 
ou protótipo institucional. Portanto, estávamos procurando 
por algo mais perto dos “grupos correlacionais” (ROSCH et 
al, 1976) do que presos a uma abordagem de contagem que 
valoriza todas as características igualmente numa defi nição da 
categoria “necessária e sufi ciente” como encontrada na teoria 
clássica de categorização (ver por exemplo, HULL, 1920, 
discutido em MURPHY, 2002). Através desta análise, visamos 
fazer a ligação entre a análise de protótipos como entendida 
na linguística cognitiva e a análise crítica do discurso em uma 
aplicação empírica direta (HART & LUKE, 2007).

Usando esta lente teórica, procuramos como os autores dos 
artigos entendiam o que é e como deve ser uma universidade 
ou faculdade – o que é e o que deve ser ensinado, como 
os alunos são e devem ser admitidos e formados, como 
instituições de ensino superior são e devem ser fi nanciadas e 
o objetivo real e desejado da educação superior, entre outros 
(LAKOFF, 1987). Vimos que as artigos se uniam em torno 
destes protótipos institucionais, dois estabelecidos e um 
emergente, em construção. Dois eram bem formados, distintos 

e estruturados consistentemente. Nós os denominamos de 
Nostalgia Acadêmica (NA) e Empreendedorismo Educacional 
(EE). O terceiro, Consumismo-Educacional Redentor (CER) 
era formado parcialmente – uma tentativa de achar um meio 
caminho de reconciliar aspectos de NA e EE num único modelo 
institucional, mesmo que distinto de ambos.

 O protótipo Nostalgia Acadêmica foi o que menos 
apareceu na análise dos artigos da Veja no período estudado, a 
saber 14% ou 21 artigos. Também na Revista Isto É a incidência 
deste protótipo é menor, ou seja 11% do total o que representa 
9 artigos. Nele, a educação superior deveria incluir um ou mais 
das cinco condições ou atributos a seguir:

1. O ensino e a aprendizagem de grandes verdades universais 
e atemporais, através de aulas expositivas ministradas pelo 
docente;

2. a produção de conhecimento pelo seu valor em si, o que 
inclui o conhecimento das artes e o desenvolvimento de 
alunos completos e equilibrados, em se importar com as 
vantagens econômicas diretas;

3. a melhora da comunidade, com ênfase na formação de 
líderes comunitários.

Para obter esses resultados, a educação superior deveria ter 
pelo menos uma estas características estruturais:

4. ser fi nanciada pelo estado; e
5. ser uma instituição autônoma com sua própria cultura e 

processos.

O Empreendedorismo Educacional foi o segundo protótipo 
mais comum, já que aparece em 61 artigos (39%) dos artigos 
da Revista Veja e 27 artigos (35%) dos artigos da Isto É. Nessa 
perspectiva a educação superior se caracteriza por um mais dos 
seis objetivos a seguir:

1. o ensino de certos conhecimentos que permitiriam aos 
alunos melhorar sua posição econômica (ao invés de 
estudantes bem formados integralmente);
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2. a produção de trabalhadores bem qualifi cados e de 
conhecimentos para investigações, pois a educação superior 
é a chave para a prosperidade econômica de um país e para 
a concorrência com outros países.

Para alcançar estes objetivos, a educação superior deveria 
ter uma ou mais das seguintes características estruturais:

3. ser um negócio com fi nanciamento próprio;
4. produzir conhecimento e vendê-lo aos estudantes e clientes 

investigadores;
5. utilizar critérios objetivos que possam medir os resultados 

acadêmicos, tanto na admissão de estudantes como para 
demonstrar a qualidade institucional;

6. promover a competição, chave para o aperfeiçoamento, 
tanto entre estudantes, quanto entre instituições.

O protótipo Redenção Consumista, por sua vez, representa 
a maioria dos artigos  analisados em ambas as revistas, ou 
seja na Revista Veja foram localizados 73 artigos (47%), 
enquanto na Isto É foram encontrado 42 (54%). Apresenta seis 
características que podem aparecer isoladas ou combinadas, 
quais sejam,

1. a educação superior deveria ser universalmente aberta 
e acessível a todos aqueles que alcancem os padrões de 
realização ou mérito;

2. como para a Nostalgia Acadêmica, a educação superior 
deveria formar alunos plenos e equilibrados; a produção 
do conhecimento deveria levar em conta e estar a serviço 
dos benefícios econômicos, como na perspectiva do 
empreendedorismo;

3. como para a Nostalgia Acadêmica e Empreendedorismo 
Educacional, a educação tem a obrigação e o papel de 
melhorar a sociedade;

Para alcançar estes objetivos, a educação superior deveria 
ter uma ou mais das seguintes características estruturais:

4. Os critérios de realização ou mérito deveriam se expandir 
para não apenas incluir a pontuação alcançada em 
exames padronizados – podem levar em conta qualidades 
dos alunos como a possibilidade que têm aqueles com 
pontuação mais baixa em situações difíceis de superar 
a adversidade (o potencial) e “diversidade”, os talentos 
(música, matemática e esportes), bem como raça, gênero, 
classe social etc. (pode incluir ações afi rmativas – AA  e 
ajuda fi nanceira ampliada);

5. Como para o Empreendedorismo Educacional a competição 
transformou-se na chave para o progresso entre os alunos 
que desejam entrar na universidade e também entre os 
alunos pelas instituições de educação superior (porém 
admite certo apoio para as AA).

6. Como na Nostalgia Acadêmica enfatiza o papel do governo, 
em geral através do fi nanciamento, mas também coincide 
com o Empreendedorismo Educativo ao não se opor as 
associações da universidade com empresas privadas.

Finalmente, todos os artigos no subconjunto foram revistos 
e recodifi cados com estes protótipos para confi rmar (ou não) sua 
presença e força geral e para fornecer “uma análise situacional” 
de sua presença na mídia (CLARKE, 2005).

Na verdade, argumentamos que há protótipos que 
estruturam o entendimento geral sobre  educação superior 
e que eles podem ser vistos nos discursos e debates públicos 
como aqueles apresentados em artigos de opiniões e editoriais 
nos jornais. Tornar mais explícitos os protótipos sociais mais 
comuns nas exposições sobre educação superior na mídia abre 
uma janela em nosso pensamento e pode nos ajudar a entender 
melhor as políticas que irão possivelmente surgir a partir deste 
entendimento.

4. Conclusões 

Ao longo dos 16 anos cobertos pela pesquisa, a Revista Veja 
publicou 539 artigos, sendo 21 editoriais, 82 artigos de pesquisa, 
30 opinião 1 (autores pertencentes aos quadro permanente da 
revista) e 22 opinião 2 (convidados esporádicos). Na  Isto É, 
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por sua vez, foram publicados 303 artigos, assim classifi cados: 
11 editoriais, 43 artigos de pesquisa, 13 opinião 1, cinco opinião 
2, cinco entrevistas e um especial.

A primeira questão que gostaríamos de destacar é a 
pequena quantidade de artigos sobre educação publicados na 
Revista Veja e, particularmente, na Isto É no período estudado, 
considerando que as revistas semanais publicam uma média de 
56 números por ano, que cada um contém em média 40 artigos, 
o que signifi ca cerca de 24.000 artigos ano. 

No que tange ao Ensino Superior, também consideramos 
baixo o número de artigos publicados por Veja (155) e Isto É 
(78), embora este nível de ensino tenha tido maior atenção de 
ambas as revistas do que os níveis e modalidades de ensino da 
Educação Básica.

Nos parece ser muito provável que a classe média 
brasileira, leitora das revistas Veja e Isto É com a qual estas 
buscam dialogar e, em última instância, vender seu produto, 
não problematize ou problematize muito pouco a educação de 
seus fi lhos, já que o tema da educação não parece prioritário ou 
urgente.

Ainda sobre o ensino superior, a maior preocupação que foi 
possível perceber ao analisarmos o foco principal dos artigos 
tem relação com o mérito daqueles que podem acessá-lo, 
em especial nas universidades públicas. Tal “mérito” aferido 
historicamente por políticas de acesso ao ensino superior 
público como o vestibular é colocado como garantia para a 
qualidade do ensino.

Assim, políticas de acesso diferenciado como as AA, que, 
de certa forma, põe em discussão a legitimidade do subsídio 
público para a classe média, ou mesmo políticas de ampliação 
das vagas nas universidades públicas, criam uma forte 
repercussão em ambas as revistas. Estas, via de regra, alegam 
queda na qualidade do ensino oferecido colocando acesso e 
qualidade em lados opostos em disputa.

Nossa perspectiva, busca pensar mais as tensões e menos 
as disputas entre qualidade e acesso, bem como as relações não 
menos tensas entre benefício público e benefício privado no 
acesso ao Ensino Superior. A análise dos artigos demonstra que 
houve predominância da tensão  acesso e qualidade em ambas 

as revistas: na Veja a tensão qualidade e acesso esteve presente 
em 58% dos artigos e na Isto É em 59%.

As cotas mereceram atenção das duas revistas: aparecem 
em segundo lugar entre as temáticas mais abordadas na Isto É e 
em terceiro na Veja. O exame nacional, mais abordado na Veja 
e o vestibular, mais abordado na Isto É, compõem as temáticas 
no que tange a tensão acesso e qualidade

Ainda sobre as políticas de AA foi possível identifi car dois 
discursos principais. O primeiro consideramos dominante, por 
estar numericamente melhor representado. Nesta perspectiva, 
tais políticas  são um equívoco pois estabelecem cotas ou 
reservas de vagas para grupos específi cos; as AA são um erro, 
pois no Brasil não existe racismo, mas casuísmo. O segundo 
discurso, minoritário afi rma a existência do racismo e que as 
AA são necessárias.

O enfoque administrativo se sobrepôs ao político, 
pedagógico e técnico, ou seja, os artigos de pesquisa publicados 
na Veja demonstram uma maior preocupação com a efi ciência do 
que com a equidade e com os benefícios sociais das políticas de 
ensino superior, embora estes se façam presente. Aliás, chama 
a atenção as pesadas críticas feitas a gestão das universidades 
públicas, especialmente ao uso dos recursos disponíveis.

Por último, a predominância do protótipo Redenção 
consumista em ambas as revistas, revela, por um lado, o 
reconhecimento de problemas de acesso e permanência no 
ensino superior e por outro lado, que estes serão resolvidos 
quase magicamente mediante implantação de medidas 
de “controle de qualidade”, já que ao longo do período 
pesquisado notícias sobre as políticas de avaliação do ensino 
superior promovidas pelo Ministério da Educação e seus 
resultados são muito frequentes. Tal qualidade é traduzida, 
na maioria das vezes, como mérito para as universidades 
públicas e adoção de mecanismos de mercado para as 
instituições privadas.
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UM CAMINHO METODOLÓGICO PARA SE INVESTIGAR LIVROS DE LITERATURA 
INFANTIL E JUVENIL

Daniela Amaral Silva Freitas1

1 - UFMG/UEMG.
2 - Confi ra, em Paraíso (2004a), o esboço de um mapa do campo dos estudos pós-críticos em educação no Brasil.
3 - Os Estudos Culturais surgiram na década de 1960, no Centro de Estudos Culturais Contemporâneos, na Universidade de Birmingham (Inglaterra), a partir 
do questionamento do caráter diferenciador, elitista, único e idealista de cultura (cf. NELSON, TREICHLER e GROSSBERG, 1995; WORTMANN e VEIGA-
-NETO, 2001 e PARAÍSO, 2004b). Esse campo teórico tem como foco central a análise da cultura em sua diversidade, assim como em sua singularidade.
4 - Denomino aqui de estudos foucaultianos uma série de pesquisas e estudos desenvolvidos por Michel Foucault e a partir da obra desse autor.
5 - Em 2004, a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Educação, criou o Núcleo de Relações Étnico-Raciais e de Gênero, que tem 
desenvolvido uma série de ações com o objetivo de implementar nas escolas municipais a Lei Federal de n° 10.639/03 – que altera a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional de n°. 9.394/96 (LDBEN) – tornando obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileiras no ensino fundamental e médio, das redes 
públicas e privadas de todo país. Entre as ações estão: formação de gestores e profi ssionais da educação; parcerias com universidades e movimentos sociais; 
mostras de literatura afro-brasileira; organização da rede de trocas sobre a temática e organização e distribuição de quatro kits de literatura afro-brasileira.

Resumo
Quais metodologias têm sido utilizadas por estudos pós-críticos 

de currículo para se analisar a literatura infantil e juvenil? Poder-
se-ia ler tais textos a partir de qualquer metodologia? Há alguma 
especifi cidade nesses textos que requereria uma metodologia 
particular? Há alguma metodologia sugerida e considerada mais 
adequada? Este trabalho surgiu a partir da pesquisa de doutorado que 
venho desenvolvendo, apoiada nas teorias pós-críticas de educação2 
– na interconexão que estabelecem com os Estudos Culturais3 e com 
os estudos foucaultianos4 –, e que tem como objetivo investigar o 
currículo dos livros de literatura infantil e juvenil que compõem 
os kits de literatura afro-brasileira organizados e distribuídos pela 
Prefeitura de Belo Horizonte5 a todas as escolas da rede municipal. 
Mais particularmente, refere-se ao caminho empreendido na busca 
por uma metodologia que auxiliasse tanto a responder as perguntas 
surgidas durante o desenvolvimento da tese, quanto levasse em 
consideração as especifi cidades do objeto investigado: o livro de 
literatura infantil e juvenil. Entre as possibilidades de metodologia 
que poderiam ser utilizadas, deparei-me com uma série de questões, 
de sugestões, de refl exões que considerei importantes e que 
proporcionaram vários aprendizados neste caminho investigativo. 
São esses aprendizados, que se deram no transcurso da construção 
de uma trajetória metodológica, que serão apresentados. 

Palavras-chave
Metodologia; aprendizados; literatura infantil e juvenil.

Abstract
What methodologies have been used for post-critical studies 

curriculum in order to analyze children’s and young adults’ literature? 
Could someone read such texts from any methodological perspective? 
Is there specifi city in these texts that require a specifi c methodology? 
Is there a suggested methodology or one that could be considered 
most appropriate? This work emerged from the doctoral research I 
have been developing, based on post-critical theories of education - 
in establishing connections with Cultural Studies and the Foucaultian 
studies - and it has the objective of investigating the curriculum 
proposed by the Brazilian city of Belo Horizonte to all the city schools 
in terms of the books of children’s and young adults’ literature that 
make up the African literature kits – which are organized by the 
city council and freely distributed. More specifi caly, it relates to the 
journey undertaken in search of a methodology which would help 
both to answer questions that came up during the development of the 
thesis, and to take into account the specifi cities of the investigated 
object: a literature book for children and young adults. Among 
the possible methods I could have used, I came across a series of 
questions, suggestions, refl ections that I considered important and 
that have taught me many lessons during the investigation. These 
learnings, that took place in the course of the construction of a 
methodological trajectory, will be presented here.

Keywords
Methodology; learning; literature for children and young adults.
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A problematização de um objeto se dá a partir de vivências 
e experiências... 

Ao contrário do que alguns/algumas afi rmam – de que os 
problemas de pesquisa pré-existem dispersos na sociedade, 
bastando ao/à pesquisador/a encontrá-lo –, pude verifi car que 
“o problema de pesquisa não é descoberto, é engendrado” 
(CORAZZA, 2002, p.119). Isto é, “são os olhares que colocamos 
sobre as coisas que criam os problemas do mundo” (VEIGA-
NETO, 2002, p.30). Como esses olhares partem de diferentes 
lugares, eles pressupõem distintas leituras, experiências e 
vivências, o que torna qualquer investigação interessada, “uma 
vez que ela se desenvolve em torno de questionamentos feitos 
por ‘alguém’ (sujeito individual e coletivo), que só começa 
e consegue formular determinadas perguntas a partir de um 
lugar e em um tempo específi cos” (MEYER; SOARES, 2005, 
p.30). Outrora, como leitora, via nos livros literários infantis 
e juvenis um artefato de entretenimento, diversão e prazer, 
com os quais ocupava minhas horas, meus momentos de lazer. 
Como professora de escola básica, percebia que esses livros 
ofereciam algo mais: traziam informações e proporcionavam 
o debate sobre temas do currículo ofi cial. Apresentavam-se, 
portanto, como ferramentas pedagógicas muito produtivas 
para serem utilizadas em sala de aula. Como pesquisadora6 e 
professora de literatura infantil e juvenil no ensino superior7, 
passei a questionar os signifi cados que havia construído sobre 
esse objeto. 

Ao olhar de certo modo ingênuo e utilitário que lançava 
para o livro de literatura infantil e juvenil, foi sendo justaposto 
outro olhar, mais crítico e questionador. Passei a percebê-lo 
também como um artefato cultural, à medida que, quer seja 
do ponto de vista pedagógico, quer seja do ponto de vista 
cultural, notei que “não se trata simplesmente de informação 
ou entretenimento: trata-se, em ambos os casos, de formas de 

conhecimento que infl uenciarão o comportamento das pessoas 
de maneiras cruciais e até vitais” (SILVA, 2002, p.140). Os 
livros divulgam um tipo de saber que funciona “não como 
mera informação, mas como sugestão de comportamentos, 
de modos de ser e de portar-se em diferentes setores da vida 
diária” (PARAÍSO, 2002, p.50), e era essa questão que agora 
me capturava. Dessa forma, já não olhava da mesma forma para 
os livros de literatura infantil e juvenil, “havia algo de novo, 
que não estava nos textos quando eu os manipulei pela primeira 
vez. Não eram mais os mesmos textos porque eu já não era 
o[/a] mesmo[/a]” (SOMMER, 2005, p.76). Foi necessário, 
então, desconstruir o objeto livro de literatura infantil e juvenil; 
manuseá-lo, destrinchá-lo, questioná-lo, de forma aberta e 
receptiva, a fi m de perceber o que tinha a oferecer. 

... mas a problematização se dá também a partir de um 
aporte teórico

A formulação de um problema não envolve apenas 
vivências e experiências, mas também os aportes teóricos 
no interior dos quais o/a pesquisador/a se movimenta. Uma 
pesquisa é arquitetada a partir de lugares múltiplos que “são 
móveis e instáveis, uma vez que se delineiam pela tessitura 
entre referenciais teóricos e interesses políticos, exigências 
acadêmicas e emoções” (MEYER; SOARES, 2005, p.30). 
Considerando esse amálgama dinâmico de circunstâncias em 
que uma investigação é realizada, a escolha de um referencial 
teórico que leve em consideração “o caráter instável, arbitrário, 
inapelavelmente histórico de qualquer conhecimento” (COSTA; 
BUJES, 2005, p.7) pode ser imprescindível. Isso porque 
permite ao/à pesquisador/a não só expor como foi signifi cando 
seu objeto de estudo ao longo dos anos, mas também continuar 
esse processo de signifi cação no decorrer da investigação. 
Permite compreender que o “que interessa é perguntar por 

6 - Em minha dissertação de mestrado – O discurso escolar nas HQs do Chico Bento – pude analisar o discurso divulgado por esse artefato voltado para o 
público infanto-juvenil e perceber como ele fabrica e disponibiliza uma série de ensinamentos sobre a escola, seus sujeitos, suas práticas (FREITAS, 2008).
7 - Ministro a disciplina Estudos dos Conteúdos e Metodologias do Conhecimento Escolar: Língua Portuguesa no Ensino Fundamental (Literatura Infanto-
-Juvenil), no curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais.
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possibilidades – ainda que de um modo incompleto, limitado, 
imperfeito – e não reafi rmar certezas” (COSTA; BUJES, 2005, 
p.7).

Os estudos pós-críticos em educação, em sua interconexão 
com os Estudos Culturais e os estudos foucaultianos, vêm 
ao encontro dessa necessidade. Foram esses estudos que 
guiaram meu olhar e me possibilitaram questionar algo tão 
familiar quanto os livros de literatura infantil e juvenil: Que 
saberes estão sendo veiculados como verdadeiros nos livros de 
literatura infantil e juvenil? Que comportamentos estão sendo 
divulgados como mais adequados e desejáveis? Que posições 
de sujeito estão sendo disponibilizadas? Como as linguagens 
(palavra e imagem) que constituem este artefato operam para 
produzir sentidos? Como afi rma Paraíso (2004a, p.285), as 
pesquisas realizadas a partir dessa perspectiva teórica, no 
Brasil, se caracterizam pelo questionamento que fazem acerca 
de “o conhecimento (e seus efeitos de verdade e de poder), o 
sujeito (e os diferentes modos e processos de subjetivação), 
os textos educacionais (e as diferentes práticas que estes 
produzem e instituem)”. Foi a partir também desse aporte 
teórico que comecei a enxergar os livros de literatura infantil 
e juvenil como um currículo e a problematizar como, “a partir 
de seu caráter lúdico e sedutor, produz subjetividades, retrata 
caracteres, provoca entendimentos e aprendizagens”8.

Delimite um corpus

Entre entendimentos e aprendizagens oportunizadas pelos 
livros de literatura infanto-juvenil, havia uma tendência, 
e até mesmo certo desejo, de que se referissem à raça/etnia. 
Inúmeros títulos de obras literárias voltados para crianças 

e jovens e que têm como temática central raça/etnia foram 
publicados nos últimos anos, principalmente em decorrências 
da Lei nº10.639/03 e da Lei nº11.645/089. A partir desse 
dado, a problematização realizada anteriormente foi se 
ampliando, comecei a questionar também o lugar que essa 
literatura, voltada para crianças e jovens, estava ocupando na 
sociedade contemporânea e como se tornara um dos principais 
instrumentos para a promoção de algumas políticas públicas de 
ação afi rmativa. Como tive a oportunidade de conhecer uma 
dessas políticas públicas, a desenvolvida pela PBH10, a partir 
de 2004, resolvi pesquisá-la. À medida que manuseava os 
quatro kits de literatura afro-brasileira da PBH, organizados a 
partir da produção desse vasto material sobre raça/etnia, fi quei 
intrigada por investigar os livros de literatura infantil e juvenil 
mais aprofundadamente. Entretanto, nem todos os livros que 
compunham os kits foram selecionados para análise; sabia da 
impossibilidade de analisar todo o material no decorrer de um 
doutorado. Por isso foi necessário fazer algumas escolhas. 

A primeira delas foi a de eleger apenas os livros de literatura 
infantil e juvenil que tivessem uma fi ccionalidade, isto é, 
aqueles textos que tinham uma proposta fi ccional como ação 
interlocutória preponderante (PAULINO, 1999). Interessava-me 
averiguar o mecanismo de como, na literatura infantil e juvenil, a 
palavra – a partir de usos específi cos e de exercícios imaginativos 
–, era acionada para produzir e divulgar ensinamentos acerca 
de raça e etnia. A segunda escolha se deu a partir da seleção 
de obras que tivessem ilustração. Interessava-me saber não 
só como a palavra, mas também a imagem contribuía para a 
produção e divulgação de saberes e posições de sujeito acerca 
das diferentes raças/etnias. Dessa forma, uma primeira ação foi 
a de separar os livros que de fato fariam parte do corpus de 

8 - Trecho retirado da apresentação da pesquisa desenvolvida por Silveira, cujo título é Narrativas, Diferenças e Infâncias Contemporâneas. Disponível em: 
<http://www.ufrgs.br/neccso/pesquisas_andamento_pesquisadores.htm>. Acesso em 15 nov. 2010.
9 - Trata-se da Lei Federal de nº 11.645/08, que altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modifi cada pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo ofi cial da rede de ensino a obrigatoriedade também da temática da história 
e cultura indígena.
10 - Participei como professora colaboradora da pesquisa intitulada Literatura e diversidade: fi os e desafi os para a inclusão, coordenada pela professora San-
tuza Amorim da Silva (FaE/UEMG), que tinha como objetivo: “desvelar as práticas de leitura orquestradas nas escolas da rede municipal de ensino de Belo 
Horizonte, com a literatura infanto-juvenil voltada para a temática das relações étnico- raciais” (2008, p.1).
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pesquisa. Dos quatro kits de literatura afro-brasileira, foram, 
então, descartados: livros teóricos, didáticos e dicionários, 
voltados para subsidiar o trabalho dos/as professores/as; livros 
informativos, que não trabalham com a fi cção e livros sem 
ilustrações. Apesar dessa seleção, ainda restou um conjunto 
bastante heterogêneo de obras a serem analisadas: mitos e 
lendas africanas e indígenas; histórias em que se retratam as 
mais distintas culturas, como senegalesa, árabe, afeganistã; 
narrativas que tematizam questões de raça/etnia, sob diferentes 
perspectivas, de maneira direta ou indireta; livros paradidáticos; 
fi ccionalização da infância de mulheres e homens de diferentes 
raças/etnias que tiveram destaque na música, nas artes ou em 
outras áreas; entre outros. Após a delimitação do corpus, percebi 
que havia dado apenas outro passo de um longo caminho a ser 
percorrido e que o próximo seria a escolha, que não poderia se 
dar de forma aleatória, de uma metodologia. 

É necessário escolher uma metodologia

Não há uma metodologia previamente sugerida e 
considerada melhor na perspectiva teórica em que se situa 
este trabalho. A opção por alguma metodologia deve ser 
“pragmática, estratégica e auto-refl exiva” (NELSON, 
TREICHLER e GROSSBERG, 1995, p. 9), dependente das 
questões colocadas pela investigação e do contexto em que 
estas são feitas. Lembrando-se sempre, que “as questões feitas 
àquilo que chamamos de realidade, são constituídas pela(s) 
perspectiva(s) teórica(s) de onde olhamos e pensamos essa 
mesma realidade” (CORAZZA, 2002, p.115). Nesse sentido, 
não faria sentido, utilizar uma perspectiva pós-crítica para 
formular o problema para, em seguida, propor a utilização de 
um método crítico ou estruturalista para análise dos dados. Foi 
necessário então vasculhar estudos pós-críticos para verifi car 
quais metodologias têm sido propostas. Ao me debruçar sobre 
tais estudos, percebi que não se tratava apenas de anunciar: 
“meu paradigma é tal, e o método que lhe corresponde é aquele 
outro” (CORAZZA, 2002, p.109). 

Quando “se formula um problema de pesquisa, inventa-
se também um peculiar caminho para procurar, produzir e 

propor alternativas de respostas” (COSTA, 2002a, p.11), 
pois “o método não é algo que paira no mundo e ao qual o 
pesquisador ou a pesquisadora deve se adequar a fi m de 
‘encontrar’ os resultados que busca. Os métodos e os resultados 
não estão postos num mundo preexistente, adjacente ou 
paralelo às teorizações, esperando pelas melhores aplicações 
que os possam tornar evidentes” (SANTOS, 2005, p.20). 
Não se tratava, portanto, de uma questão de escolher qual 
metodologia, mas de fabricá-la e de considerar, nesse processo 
criativo, pontos como: o problema de pesquisa (as questões 
formuladas acerca do objeto de pesquisa); o lugar de onde parte 
o olhar do/a pesquisador/a (o referencial teórico que subsidia 
a investigação); as especifi cidades do objeto a ser investigado 
(as características do artefato a ser investigado). Nesse ínterim, 
tive outro aprendizado.

É possível fazer bricolagens

Não tinha como escapar. Estava na hora de planejar minha 
própria aventura investigativa. Decidi, então, valendo-me das 
autorizações de transgressões teórico-metodológicas que os 
Estudos Culturais concedem, fazer uma bricolagem (NELSON, 
TREICHLER e GROSSBERG, 1995). Bricolagem entendida 
tanto como “para identifi car um método de ‘faça você mesmo’” 
(LODDI e MARTINS, 2009, p.3416), quanto como “trabalho 
ou conjunto de trabalhos manuais feitos em casa” (HOUAISS, 
2001). Foi utilizando essas duas acepções da palavra que me 
coloquei a revirar estantes, reler fi chamentos e notas de aula, 
navegar pela internet à procura de livros, artigos, pistas. A 
partir, então, do material de que dispunha, comecei o meu 
trabalho manual. Selecionei algumas ferramentas da análise do 
discurso, em sua vertente foucaultiana, tais como enunciado, 
poder, modos de subjetivação e governo. Acrescentei minha 
vontade de discutir raça/etnia. Juntei mais uma porção de 
preocupações com a literatura e com a análise da ilustração 
característica do livro infantil e juvenil e misturei tudo, até 
dar o ponto. 

Tive o cuidado, entretanto, ao produzir essa metodologia 
caseira, de não promover “casamentos inconciliáveis” 
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(LOURO, 1997), nem incorrer em riscos como o de acreditar 
que “os estudos que articulam vários campos darão conta, 
necessariamente, da totalidade dos signifi cados possíveis 
para um tal ou qual tema, situação, circunstância ou questão” 
(WORTMANN, 2005, p.65). Aproveitei, sim, as possibilidades 
dos “ganhos interpretativos, ao se procederem articulações”, 
por estas indicarem “geralmente, a complexidade das relações 
que se travam na cultura” e por apontarem também “que velhas 
conexões podem ser desarticuladas em determinados momentos 
e circunstâncias pela instauração de novas articulações ou 
rearticulações” (WORTMANN, 2005, p.65, grifo da autora). 
Após esse exercício de bricolagem, constatei de que precisaria 
explicitar como cada objeto escolhido na construção da 
metodologia seria necessário e operacionalizado na análise. Foi 
quando aprendi outras lições.

Com Foucault, a primeira tarefa é negativa

Para dizer de onde se parte para a realização de um 
estudo, é produtivo que o/a pesquisador/a se desvencilhe de 
algumas categorias descritas e utilizadas em outros contextos e 
apresente como as compreende. Pela estratégia da negativa, tal 
qual faz Foucault, entendi que deveria dizer o que enunciado, 
poder, subjetividade e governo não são, para depois fi car 
explícito o modo diferenciado como estava compreendendo 
esses conceitos. Dessa forma, seria preciso deixar claro que 
os enunciados não se reduzem a uma proposição (unidade da 
lógica), nem a uma frase (unidade da gramática), “ao contrário, 
são anteriores às frases ou às proposições que os supõem 
implicitamente, são formadores de palavras e de objetos” 
(DELEUZE, 1988, p.22), são uma função que se exerce 
verticalmente através dessas unidades (FOUCAULT, 2005). 
Assim como afi rmar que o poder não é repressivo, unilateral 
ou centralizado; “não se localiza no Estado ou nas fronteiras de 
classe” (PARAÍSO, 2002, p. 52); ao contrário, poder é visto em 
sua potencialidade e produtividade, como um feixe de relações, 
ascendente, capilarizado. Explicar também que subjetividade 
não está relacionada a uma consciência unitária, homogênea, 
racional, centrada; tampouco a uma interioridade, segundo 

uma visão da psicologia. Subjetividade estaria relacionada 
ao efeito de uma constituição, isto é, aos modos e processos 
pelos quais nos transformamos e somos transformados em 
sujeitos de determinados tipos. Por fi m, frisar que governo 
não se reporta a como era “entendido originalmente como a 
adequada administração das coisas da casa, da família e de seus 
bens” (PARAÍSO, 2002, p.57), nem a instituições municipais, 
estaduais e federais, isto é, ao governo de Estado; mas que 
“trata-se, em defi nitivo, de uma conduta que tem por objeto a 
conduta de outro indivíduo ou de um grupo” (CASTRO, 2009, 
p.190).

De como utilizar cada ferramenta

Além da demarcação de sentidos acerca das ferramentas 
que seriam utilizadas para a análise, é também importante 
dizer das possibilidades de sua utilização, já que são elas 
que “dirigem nossa atenção para certas coisas que sem eles 
[elas] não ‘veríamos’” (SILVA, 2002, p.17). Não bastaria 
anunciá-las, se não fosse utilizá-las e demonstrar como seriam 
operacionalizadas.

Enunciado:
 
Observação de quais enunciados foram produzidos acerca 
dos diferentes grupos étnico-raciais, em que contextos 
apareciam, quais efeitos de sentido provocavam. Com esse 
objetivo, identifi car e agrupar os diferentes enunciados sobre 
raça/ etnia, procurando perceber como esses enunciados 
marcam e sinalizam “o que é tomado por verdade, num 
tempo e espaço determinado” (VEIGA-NETO, 2005, p. 
122), o que é dito sobre o outro, para, em seguida estranhá-
los e desnaturalizá-los. 

Poder: 

Verifi cação de como aquilo que faz tudo se mover (SILVA, 
2001), isto é, as relações de poder, são exercidas e operadas 
nos livros literários. Para isso, examinar as técnicas e 
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estratégias usadas para produzir determinados saberes, 
assim como as usadas para ativar, reativar e desativar 
outros tantos saberes acerca de raça/etnia. Examinar 
também as técnicas e estratégias acionadas para seduzir os/
as leitores/as “a viverem tipos particulares de experiências, 
fazendo com que se tornem determinados sujeitos, com 
subjetividades de um certo tipo” (PARAÍSO, 2002, p.63) e 
se conduzam de uma determinada forma. 

Modos de subjetivação: 

Mapeamento dos modos de subjetivação no currículo dos 
livros de literatura infantil e juvenil que compõem os kits. 
Isso porque todo currículo carrega, implicitamente, “alguma 
noção de subjetivação e de sujeito: ‘quem nós queremos 
que eles e elas se tornem?’; ‘o que eles e elas são?’” 
(SILVA, 2001, p.3). Procurar, a partir desse pressuposto, 
analisar que subjetividades são forjadas e demandadas no 
currículo das narrativas: como são apresentadas, nomeadas, 
descritas. Analisar quem as diz, de que lugar institucional 
e que posições de sujeito são produzidas nesse discurso 
(FOUCAULT, 2005). 

Governo: 

Análise do conjunto de procedimentos, cálculos e táticas 
por meio do qual se pretende exercer essa forma de 
exercício do poder que tem como objetivo principal 
conduzir a conduta dos/as leitores/as frente às questões de 
raça/etnia. Investigar, portanto, como esse conjunto divulga 
modos de se conduzir a si mesmo e ao outro como normais/
anormais, adequados/inadequados, desejáveis/indesejáveis 
e “trabalha sobre um campo de possibilidade aonde vem 
inscrever-se o comportamento dos sujeitos que atuam: 

incita, induz, desvia, facilita ou difi culta, estende ou limita, 
torna mais ou menos provável, no limite, obriga ou impede 
absolutamente” (CASTRO, 2009, p.190).

Não basta caminhar, é preciso ver a paisagem

À medida que lia os livros que compunham os kits 
de literatura afro-brasileira, deparei-me com um grande 
empecilho: acostumada a focar o texto escrito, percebi a 
necessidade de também considerar a imagem, elemento 
constitutivo desses textos voltados para crianças e jovens. 
Considerando a materialidade de um livro de literatura infantil 
e juvenil, compreendi que seria inviável investigar o que ele 
ensina sem analisar também as imagens. Para isso, pesquisei 
como trabalhos e estudos, que tinham como objeto os livros de 
literatura infantil e juvenil, analisavam palavras e imagens. O 
que se observou foi uma diversidade de estudos que mostram 
“as diferentes preocupações com as quais distintas áreas do 
saber — Psicologia, Educação, Letras, Comunicação, Artes 
Visuais e Design — olham o livro de literatura infanto-juvenil 
e buscam melhor entendimento das relações entre a palavra e a 
imagem” (O’SAGAE, 2006, p.6)11. Entre tantas possibilidades, 
optei por partir da pressuposição de que as imagens que 
compõem os livros são também discurso, na medida em que 
são “práticas que formam sistematicamente os objetos de que 
falam” (FOUCAULT, 2005, p. 55). Por meio das imagens 
são veiculados ensinamentos e sentidos sobre o mundo e as 
coisas do mundo que muitas vezes reforçam o que está escrito, 
outras, extrapolam, contradizem, ampliam, restringem etc. Por 
meio das imagens produzem-se relações de poder, modos de 
subjetivação e, portanto, governam-se crianças e jovens.

Por isso, não basta apenas uma descrição técnica e 
formal da imagem, mas que se abarque os elementos que 
lhe são específi cos – traços, formas, cores, texturas, ângulos, 

11 - O’Sagae (2006, p.9) conta que: “Como fonte primária de informação para este levantamento bibliográfi co, foram localizados, no banco de teses e dis-
sertações da Capes, 470 títulos de trabalhos apresentados ofi cialmente aos programas de pós-graduação de universidades públicas federais e estaduais, e da 
rede particular de ensino superior, a partir de 1970. Deste amplo conjunto, resultou a seleção de pesquisas que trabalham e/ou indicam no resumo e em suas 
palavras-chave, o envolvimento e a análise das relações palavra&imagem”. 
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enquadramentos, distâncias, cortes, sombras etc. –, considerando 
essa materialidade signifi cativa da imagem em sua dimensão 
discursiva. Isso porque as imagens detêm “uma discursividade, 
encontrando-se imersas em práticas sociais e sendo, portanto, 
históricas” (BARROS; ABICAIL; AFONSO JR, 2002, p.4). 
Uma análise das imagens que constituem o artefato cultural 
livro de literatura infanto-juvenil permite que se investigue 
“que padrões de visualidade um dado contexto sócio-histórico 
organiza e conforma” (BELMIRO, 2000, p.14). Isto é, 
permite, por exemplo, que se mapeie como são apresentadas as 
personagens de diferentes raças e etnias nos livros de literatura 
infantil e juvenil: em que cenário estão inseridas, que técnicas 
são utilizadas para representá-las, como elas são construídas 
(traços, formas, cores, destaque, ausência, etc.) e caracterizadas 
(roupas, adereços, gestos, comportamentos), registrando os 
signifi cados produzidos sobre elas. Permite que se indague, 
como, em sua materialidade, essas imagens aproximam-se, 
distanciam-se, dão continuidade, rompem, isto é, relacionam-
se ou não com a narrativa expressa por meio das palavras e 
também contribuem para a produção de sentido.

As interconexões são produtivas

Ao verifi car que os livros abordavam questões étnico-
raciais, mas que outras questões – como gênero, sexualidade, 
nacionalidade, geração, etc. – também apareciam, percebi 
que faria um estudo limitado se não as considerasse também. 
Por isso, sempre que possível, procurei estabelecer uma 
interconexão entre tais categorias. Sabia que não se tratava de 
uma tarefa simples fazer tal articulação, porém estava disposta 
a me arriscar a fazê-la, pois entendia que a interação entre essas 
categorias produziam “diferentes efeitos sociais, culturais e 
políticos” (MEYER, 2005, p.66), que mereciam ser mapeados 
e analisados. Acreditava que tal articulação me incitaria a 
percorrer outros caminhos nas leituras dos livros de literatura 
infantil e juvenil. Caminhos que levassem à descoberta de 
outros espaços “distintos daqueles que vêm nos aprisionando, 
há séculos, em uma naturalizada concepção unitária do mundo 
e da vida” (COSTA, 2002a, p. 14). 

Procurei, então, cruzar os enunciados referentes à raça/
etnia com os referentes a outras categorias para complexifi car 
a análise a respeito dos saberes produzidos, das relações de 
poder estabelecidas, das posições de sujeito construídas, dos 
modos de se conduzir disponibilizados pelos livros de literatura 
infantil e juvenil. Ao fazê-lo, optei por não trabalhar com 
uma perspectiva aditiva, mas por tentar perceber os jogos de 
conexões engendrados que fabricam “novos sentidos através da 
multiplicação infi nita dos termos interconectados; sentidos que 
as conexões passarão a expressar e rearticular” (KAERCHER, 
2006, p.72). 

Lançar-se ao desconhecido e apaixonar-se!

Ao analisar seu objeto de estudo, é necessário que o/a 
pesquisador/a procure desfamiliarizar o familiar, no caso, a 
literatura infantil e juvenil. Para isso, não o/a pesquisador/a 
não deve lançar um olhar que parta da mesmidade, que tenha 
como ponto de partida ele/a próprio/a, cujo resultado seja 
“uma imagem do mesmo que tudo alcança, captura, nomeia, 
torna próprio” (SKLIAR, 2003, p.68). É interessante que se 
esforce por lançar um olhar que se inicie no outro e que se 
submeta “a seu mistério, seu distanciamento, sua rebeldia, sua 
expressividade, sua irredutibilidade” (SKLIAR, 2003, p.67), 
em que o outro, enquanto outro, não possa ser reduzido à sua 
medida (LARROSA, 2002), confi gurando-se, sim, como uma 
“outra imagem que retorna e nos interroga, nos comove, nos 
desnuda, nos deixa sem nomes” (SKLIAR, 2003, p.68). 

Necessário é colocar-se em uma posição de escuta, que é 
quando alguém se vê disposto a: “ouvir o que não sabe, o que 
não quer, o que não precisa”; “perder o pé e a deixar-se tombar 
e arrastar por aquilo que procura”; “transformar-se numa 
direção desconhecida” (LARROSA, 2002, p.138). Para poder 
ser tomada por esse desconhecido e se deixar apaixonar... pois 
só se tem motivação para se engajar “na criação de uma nova 
política das verdades, de signifi car, de analisar, de desejar, de 
atribuir e produzir sentidos, de interrogar em que sentidos há 
sentidos” (CORAZZA, 2002, p.111), se houver paixão. Para 
se propor e levar ao cabo uma pesquisa, há que se aceitar a 
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“impossibilidade do distanciamento e da assepsia metodológica 
ao lançar nossos olhares sobre o mundo” (VEIGA-NETO, 
2002, p.36). Para selar um casamento de dois, três, quatro anos, 
há que se estar apaixonada pela pesquisa. Ela tem de nos afetar, 
nos desestabilizar, mexer com nossas crenças, nossos desejos, 
possibilitar prazeres, sonhos, principalmente se não se sabe 
como, quando, se haverá pontos de chegada.

Considerações fi nais

Ao propor um caminho metodológico, o/a pesquisador/a 
deve aceitar as incertezas desse caminho, pois esse caminho, 
que somente ele/a percorrerá, não tem um trajeto certo, se 
transforma ao longo do processo, de acordo com obstáculos 
e surpresas que surgem, com os rumos que a pesquisa vai 
tomando. Afi nal, os desdobramentos de uma leitura não são 
previsíveis, pois a leitura é um “leque que contempla devoção, 
subjetivação, abertura e transformação, entre muitas coisas 
mais” (COSTA, 2002a, p.11). Assim, apesar de ser possível 
precisar o lugar do qual se inicia uma investigação, não se sabe 
qual o destino fi nal, nem como se dará a travessia, “pesquisar 
é uma aventura” (COSTA, 2002b, p.151), um caminho que se 
faz ao andar. 

Após as aprendizagens relatadas, tendo já realizado 
algumas escolhas, digo que, ao propor alguns movimentos 
metodológicos, não pretendi esgotar o currículo investigado, 
uma vez que os procedimentos nunca evitam que o currículo 
“diga sempre mais do que pretendíamos que dissesse, faça 
mais do que deveria fazer, crie o que não tínhamos previsto. 
Que compreenda também tudo aquilo que, para nós, ainda é 
não-sujeito, sem-sentido, in-signifi cante, ini-maginável, in-
descritível, im-previsto, in-determinado, im-penetrável, in-
narrável, in-dizível” (CORAZZA, 2001, p.13). Nesse sentido, 
é importante ressaltar que não pretendi, em nenhum momento, 
capturar o “verdadeiro”, encontrar a “realidade”, e, sim, lançar 
um olhar problematizador para os livros de literatura infantil 
e juvenil, para os múltiplos sentidos produzidos e divulgados 
sobre raça/etnia, sabendo-os sempre móveis e oscilantes, 
passíveis de diversas leituras. Por fi m, imagino que muitos outros 

aprendizados serão vivenciados até fi nalizar a investigação, e 
mesmo após, pois outros questionamentos surgirão e “perguntas 
desencadeiam buscas que engendram várias possibilidades de 
respostas e outras  tantas perguntas, num processo que nunca 
está fi nalizado ou completo” (MEYER; SOARES, 2005, p.30)...
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Resumo

Neste artigo é apresentada a fase preliminar de pesquisa 
voltada à leitura em suas diferentes concepções e particularidades 
inerentes ao universo dos cursos de Direito, e seus refl exos no 
desempenho do Exame de Ordem. Alude à possível correlação 
da leitura dissociada do pensamento lógico crítico e os baixos 
índices de aprovação nas provas da OAB. Exibe um breve 
histórico da Ordem dos Advogados do Brasil e o advento do 
Exame de Ordem, a experiência das provas unifi cadas, bem 
como as polêmicas que contestam sua constitucionalidade. 
Expõe dados sobre o Ensino Jurídico no Brasil e suas interfaces 
e discute a leitura no âmbito do Direito, tomando-se como foco 
o Curso da Universidade Estadual de Londrina.  No que tange à 
metodologia, empregou-se a pesquisa bibliográfi ca e a análise 
de dados estatísticos do MEC, OAB e INEP. O universo da 
pesquisa constituiu-se pelos acadêmicos do curso de Direito 
da UEL e os recém-formados que receberam suas carteiras 
há menos de dois anos. Quanto à abordagem, utilizou-se o 
método hipotético-dedutivo. Por fi m, apresenta o docente como 
partícipe e mediador do processo de leitura e compreensão do 
mundo, no sentido de conduzir o aluno a repensar conceitos e 
a construir valores. 

Palavras-chave

Leitura; ação docente; exame da Ordem dos Advogados do 
Brasil -  OAB.   

Abstract

This paper presents the preliminary research related to 
reading in their different conceptions and peculiarities inherent 
to the universe of Law Courses, and their refl ections on the 
performance of the Bar Exam. Alludes to the possible correlation 
of reading divorced from logical thinking and critical low 
approval ratings in tests of OAB (Order of Attorneys in Brazil). 
Displays a brief history of the OAB and the advent of the Bar 
Exam unifi ed experience and all controversies that challenge 
its constitutionality. Exposes statistics of Law Education in 
Brazil and their interfaces and discusses the reading under the 
law, taking as its focus the course of the Universidade Estadual 
de Londrina. Regarding the methodology, we used a literature 
search and analysis of statistical data from the Ministry of 
Education (MEC), National Institute of Educational Studies and 
Research Anísio Teixeira (INEP), Brazil Bar Association (OAB). 
The research was composed by students of law and the UEL 
graduates who received their pass degree for less than two years. 
We used also the hypothetical-deductive method. Finally, it 
presents the teacher as a participant and facilitator of the process 
of reading and understanding the world, to lead the student to 
rethink concepts and building values  .

Keywords

Reading;  action teaching; Order of Attorneys in Brazil’s 
Bar Examination - OAB.
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Introdução

O universo do Direito a cada vez mais desperta atenção 
de milhares de acadêmicos. Mesmo entre os já graduados, a 
quantidade de formados em outras áreas que escolhem o curso 
como segundo diploma é exorbitante. 

Percebendo a crescente demanda por esta área, as 
Instituições de Ensino Superior, especialmente, as da esfera 
privada, implantaram inúmeros cursos de Direito nos mais 
diversos campi do Brasil. Segundo dados do Ministério de 
Educação – MEC, de 1991 a 2003 houve um crescimento de 
326,6%, passou de 165 para 704 unidades de ensino jurídico. 
Atualmente encontramos 1.100 cursos em pleno funcionamento, 
os quais formam aproximadamente 90 mil bacharéis por ano.

Este segmento desperta atenção dos empresários da 
educação pelo baixo custo de implantação, se comparado a 
outros da área da saúde, por exemplo. Não requer instalação de 
dispendiosos laboratórios, basta investir em uma boa biblioteca, 
salas de aula e professores qualifi cados.

Com vistas a controlar a avalanche de novos cursos, o 
Ministério da Educação instituiu em outubro de 2004, por uma 
iniciativa do então Ministro Tarso Genro, um grupo de trabalho, 
cujo objetivo era analisar os parâmetros para a autorização de 
cursos de Direito e Medicina no Brasil, os quais apresentaremos 
nesse trabalho.

  O crescimento desenfreado dos cursos de Direito trouxe 
algumas consequências e uma delas diz respeito aos altos 
índices de reprovação no Exame de Ordem. A qualidade do 
“ensino de massa” caiu bruscamente. Os acadêmicos ingressam 
nas faculdades e universidades, entretanto, os conteúdos não 
são absorvidos a contento. Há de se repensar algumas práticas 
pedagógicas e investigar entre alunos e recém-formados o que 
tem ocasionado esse despreparo, e o baixo índice de aprovação.

Em recente entrevista concedida ao UOL Educação, o 
Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio 
Mello comentou: 

A permissividade com que se consegue abrir cursos de 
direito de baixo custo, restrito ao cuspe e giz, merece 

severas críticas. Vende-se um sonho, entrega-se um 
pesadelo. Após cinco anos de faculdade, o bacharel se 
vê incapaz de ser aprovado em exame de conhecimentos 
mínimos, e a alegria do momento transmuta-se em 
drama pessoal. A refl exão sobre essa realidade não 
cabe só ao Supremo, mas à sociedade brasileira. (UOL 
Educação, 2011)

Alguns juristas atribuem o fracasso nos exames de ordem 
à baixa qualidade da educação advinda, especialmente, das 
instituições privadas de ensino. Os dados do Exame de Ordem 
de 2011 reforçam este pensamento, a exemplo da cidade de 
Uberlândia, que dos 376 inscritos, oriundos de faculdades 
particulares, apenas 28 foram aprovados, o que representa 
uma média de 7,45%. Sobre estes dados o presidente da 13ª 
Subseção da OAB/MG Uberlândia, Egmar Sousa Ferraz assim 
se manifestou. 

As faculdades particulares da cidade tiveram um 
resultado preocupante, do jeito que está não pode 
continuar. É preciso que os cursos revejam os 
métodos de ensino [...] O problema está dentro de 
cada instituição, não na prova da Ordem. Se o fosse, 
o índice baixo seria igual para todas as universidades. 
(CORREIO DE UBERLÂNDIA, 2011)

Contudo, o baixo rendimento no exame de ordem não é uma 
exclusividade das escolas privadas. Dados último exame de 
2011 da OAB Nacional apontam que as Universidades públicas 
difi cilmente conseguem superar o índice de 50% de aprovação. 

Nota-se ainda que o indicativo de aprovação na primeira 
fase, que contempla questões objetivas é bem maior do que 
na segunda fase, em que se exige do recém-formado: leitura, 
interpretação e habilidades específi cas para a formulação 
de petições, nas quais a leitura também é um elemento 
indispensável para o seu êxito.

O curso de Direito é caracterizado por uma carga considerável 
de leitura. No entanto, a problemática que impulsionou o estudo, 
a qual relatamos nesse artigo, partiu da seguinte questão: por que 
mesmo com tanta leitura os bacharéis em Direito têm difi culdades 
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em vencer a barreira do Exame de Ordem? 
Duas hipóteses nortearam essa investigação. A primeira 

concerne justamente ao excesso de atividades e leituras desconexas, 
o que pode refl etir em uma leitura mecânica, dissociada do pensar. 
Os alunos leem muito, mas, contudo, encontram difi culdades em 
transformar esta leitura em conhecimento. Torna-se complexo 
fazer o elo entre o que absorveu dos livros e aplica-los nas peças 
requeridas pelo Exame de Ordem. A segunda hipótese gira em 
torno do próprio projeto pedagógico do Curso e a ausência de 
disciplinas que trabalhem a leitura e também a interpretação de 
textos. Carência de práticas pedagógicas que instrumentalizem os 
graduandos em suas carreiras. 

Neste sentido, este trabalho teve como objetivo central 
investigar a leitura nos cursos de Direito, em um primeiro 
momento, no âmbito da Universidade Estadual de Londrina e 
seus refl exos no Exame de Ordem. Os objetivos específi cos se 
pautaram em analisar a efi cácia desta leitura e os aspectos que 
a cercam, como os mediadores, as práticas em sala de aula, 
a leitura sistematizada que utilizam no desenvolvimento dos 
estágios nos Escritórios de Aplicação, dentre outros aspectos. 

1. Breve histórico da Ordem dos Advogados do Brasil – 
OAB

A Ordem dos Advogados do Brasil – OAB foi instituída 
em 1930, por meio do Decreto n.º 19.408, assinado por Getúlio 
Vargas, chefe do Governo Provisório, e referendado pelo então 
ministro da Justiça Osvaldo Aranha.

A OAB representa um serviço público, embora seja dotada 
de personalidade jurídica e forma federativa, por conseguinte, não 
possui vínculo com qualquer outro órgão da Administração Pública, 
nem tampouco administram dinheiro público. Como salienta 
Figueiredo “as contribuições pagas à OAB não são tributos, razão 
pela qual não representam receita pública e não sofrem fi scalização 
do Poder Público. (FIGUEIREDO, 2005, p.124) 

O que atribui ao órgão de classe o caráter de serviço 
público são suas fi nalidades, quais sejam: defender a 
Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático 

de direito, os direitos humanos, a justiça social, assim 
como pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida 
administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da 
cultura e das instituições jurídicas. (EA OAB, 1994,  
art.44 I) grifo nosso. 

 
Atualmente esta instituição de Direito é regulamentada pela 

Lei nº 8.906, de 04 de julho de 1994 - Estatuto do Advogado 
e da OAB (EAOAB), instrumento em que se estabelecem os 
Conselhos e respectivas subseções. 

São órgãos da OAB: 
I – o Conselho Federal; 
II – os Conselhos Seccionais; 
III – as Subseções; 
IV – as Caixas de Assistência dos Advogados.
§ 1º O Conselho Federal, dotado de personalidade 
jurídica própria, com sede na capital da República, é o 
órgão supremo da OAB. 
§ 2º Os Conselhos Seccionais, dotados de personalidade 
jurídica própria, têm jurisdição sobre os respectivos 
territórios dos Estados-membros, do Distrito Federal e 
dos Territórios. 
§ 3º As Subseções são partes autônomas do Conselho 
Seccional, na forma desta Lei e de seu ato constitutivo.
§ 4º As Caixas de Assistência dos Advogados, dotadas 
de personalidade jurídica própria, são criadas pelos 
Conselhos Seccionais, quando estes contarem com 
mais de mil e quinhentos inscritos. 
§ 5º A OAB, por constituir serviço público, goza de 
imunidade tributária total em relação a seus bens, 
rendas e serviços. 
§ 6º Os atos conclusivos dos órgãos da OAB, salvo 
quando reservados ou de administração interna, devem 
ser publicados na imprensa ofi cial ou afi xados no fórum, 
na íntegra ou em resumo. (EA OAB, 1994, art. 45)

Cabe aqui mencionar que a exigência do Exame de Ordem, 
o qual trataremos a seguir foi uma imposição feita por meio do 
Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil e 
que toda a gestão deste exame fi ca a cargo do Conselho Federal. 
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2. O exame de Ordem

Para exercer a profi ssão de advogado, o bacharel em Direito 
precisa realizar uma prova que ateste sua capacidade técnica e 
profi ssional. O Exame de Ordem foi regulamentado, em um 
primeiro momento, a partir do Provimento nº 81/96, elaborado 
pelo Conselho Federal da OAB, tendo como suporte legal a 
Lei 8.096 de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da advocacia e 
sobre a Ordem dos Advogados do Brasil.

Para gerir todo este processo foi criada a Coordenação 
Nacional de Exame de Ordem, que objetiva organizar as provas 
(não necessariamente elaborá-las, já que o Estatuto prevê a 
possibilidade de terceirização), elaborar seu edital e primar pela 
lisura em sua aplicação, dentre outras atribuições inerentes ao 
processo do Exame.

Art. 11. O Exame de Ordem, conforme estabelecido 
no edital do certame, será composto de 02 (duas) 
provas: 
I - prova objetiva, sem consulta, de caráter eliminatório; 
II - prova prático-profi ssional, permitida, exclusivamente, 
a consulta a legislação, súmulas, enunciados, orientações 
jurisprudenciais e precedentes normativos sem qualquer 
anotação ou comentário, na área de opção do examinando, 
composta de 02 (duas) partes distintas: 
a) redação de peça profi ssional; 
b) questões práticas, sob a forma de situações-
problema. 
§ 1º A prova objetiva conterá no máximo 80 (oitenta) 
questões de múltipla escolha, sendo exigido o mínimo 
de 50% (cinquenta por cento) de acertos para habilitação 
à prova prático-profi ssional, vedado o aproveitamento 
do resultado nos exames seguintes. [...]
§ 3º O conteúdo das provas do Exame de Ordem 
contemplará as disciplinas do Eixo de Formação 
Profi ssional, de Direitos Humanos, do Estatuto da 
Advocacia e da OAB e seu Regulamento Geral e do 
Código de Ética e Disciplina, podendo contemplar 
disciplinas do Eixo de Formação Fundamental. (OAB, 
2011) grifo nosso

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

Assim, o exame de ordem não se confi gura uma medida 
punitiva, algo para penalizar ou cercear o livre exercício 
da profi ssão, mas, sim, uma garantia à sociedade de ter um 
profi ssional apto a exercer plenamente a advocacia.

O Exame de Ordem, ao servir de critério de seleção 
da classe dos advogados, trata-se de um concurso 
público genérico, embora não tenha limite de vagas 
nem ordem de classifi cação, obedece aos princípios da 
legalidade, moralidade, transparência, impessoalidade, 
publicidade, igualdade e efi ciência. (ISERHARD, 
2003, p. 81)

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

Para ilustrar, podemos citar o ocorrido no Paraná, em 
2005, um dos resultados que teve maior repercussão no país, 
já que apenas 2,55% dos candidatos inscritos foram aprovados, 
forçando o Conselho Federal da OAB a repensar sobre a 
metodologia desse Exame e a qualidade do ensino ofertada 
pelas IES. Os bacharéis consideravam as provas paranaenses 
muito mais difíceis, fazendo com que desistissem de seu 
Estado de origem e migrassem para onde conseguissem passar. 
Outro fator que favorecia esta prática é que as datas das provas 
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também divergiam entre um Estado e outro, possibilitando ao 
candidato realizar mais de um Exame por vez.

Para inibir estas ações, o Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil aprovou, em caráter experimental, a 
unifi cação nacional do Exame.

2.1. Exame de Ordem unifi cado

A unifi cação do exame de ordem foi devidamente aprovada, 
após seu caráter experimental, em 2009, por meio do Provimento 
136/2009, que trouxe também modifi cações substanciais no 
conteúdo da avaliação. Passaram a ser contemplados conteúdos 
de direitos humanos e ética profi ssional.

Art. 5º O Exame de Ordem ocorrerá 03 (três) vezes por 
ano, em calendário fi xado pela Diretoria do Conselho 
Federal da OAB, realizado na mesma data e horário 
ofi cial de Brasília, em todo o território nacional, 
devendo o edital respectivo ser publicado com o prazo 
mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência da data 
fi xada para realização da prova objetiva.
[. . . ]
Art. 6º O Exame de Ordem abrange 2 (duas) provas, 
compreendendo os conteúdos previstos nos Eixos de 
Formação Fundamental e de Formação Profi ssional do 
curso de graduação em Direito, conforme as diretrizes 
curriculares instituídas pelo Conselho Nacional de 
Educação, bem assim Direitos Humanos, Estatuto da 
Advocacia e da OAB, Regulamento Geral e Código de 
Ética e Disciplina, além de outras matérias jurídicas, 
desde que previstas no edital.

Art. 12. O Exame de Ordem Unifi cado será executado pelo 
Conselho Federal, facultando-se a contratação de pessoa jurídica 
idônea e reconhecida nacionalmente para a aplicação, indicada 
pela Diretoria do Conselho Federal, após a manifestação da 
Comissão Nacional de Exame de Ordem. (OAB, 2009) grifo 
nosso.

Com essa unifi cação as provas passaram a ocorrer 
simultaneamente em todo país, impedindo que os candidatos 

realizassem provas em diversos Estados. Este novo formato 
acarretou inúmeras críticas, pois um único modelo de prova 
para todo o Brasil pode não contemplar a diversidade cultural 
de cada região, os aspectos econômicos, políticos e sociais. 
Mesmo com todas as críticas, o exame unifi cado permanece.

2.2. A constitucionalidade do exame de Ordem

O direito fundamental ao livre exercício da profi ssão vem 
sendo preconizado por nossas leis magnas, desde a Constituição 
Republicana de 1891, em que estabelecia em seu art. 72 § 24 
que “É garantido o livre exercício de qualquer profi ssão 
moral, intelectual e industrial.” (grifamos)

 Esta liberdade também se fez presente na Constituição de 
1934, em seu artigo 113, item 13 “É livre o exercício de qualquer 
profi ssão, observadas as condições de capacidade técnica e 
outras que a lei estabelecer, ditadas pelo interesse público.” Na 
mesma linha a Constituição de 1937 estabelece em seu artigo 
122, item 8º “a liberdade de escolha de profi ssão ou do gênero 
de trabalho, indústria ou comércio, observadas as condições 
de capacidade e as restrições impostas pelo bem público nos 
termos da lei”. A Lei Maior de 1946 defi niu em seu art. 141 § 
14 – “É livre o exercício de qualquer profi ssão, observadas as 
condições de capacidade que a lei estabelecer.” Este texto foi 
mantido, sem alterações pela Carta Constitucional de 1967, e, 
posteriormente, pela emenda 01 de 1969, mesmo em meio à 
Ditadura Militar. 

Vinte e um anos depois, após um longo período de 
redemocratização do Brasil, estabelece-se a Constituição 
Federal de 1988 que trata o livre exercício da profi ssão em seu 
artigo 5º inciso XIII “é livre o exercício de qualquer trabalho, 
ofício ou profi ssão, atendidas as qualifi cações profi ssionais que 
a lei estabelecer.”

Superfi cialmente, podemos interpretar o disposto nas cartas 
constitucionais que, após a graduação em Direito, todo bacharel 
estaria automaticamente apto a exercer a advocacia. Entretanto, 
o que o Exame de Ordem vem tentar assegurar é a capacidade 
técnica deste recém-formado.

Pautados nos preceitos das Constituições supracitadas, 
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houve vários movimentos para extinguir as provas da OAB, 
alegando-se a Inconstitucionalidade do Exame. Na contramão 
destes manifestos veio sempre a Ordem dos Advo gados lutando 
pela sua Constitucionalidade, que conseguiu sua aprovação no 
Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, em outubro de 
2011.

O presidente nacional da OAB, Ophir Cavalcante, que 
esteve no plenário do Supremo fazendo a defesa oral pela 
constitucionalidade do exame, declarou que a decisão dos 
Ministros do STF é “emblemática”: 

Além de a advocacia ter sido contemplada com o 
reconhecimento de que a qualidade do ensino é 
fundamental na defesa do Estado Democrático de 
Direito, a cidadania é quem sai vitoriosa com essa 
decisão unânime do STF. Isso porque ela é a grande 
destinatária dos serviços prestados pelos advogados. 
(STF, 2011)

3. O ensino jurídico no brasil e suas interfaces

Desde o início da década de 1990 temos acompanhado um 
aumento signifi cativo de cursos de Direito no Brasil. Em virtude 
dos altos salários e pelas inúmeras possibilidades de carreira, 
especialmente às relacionadas aos concursos públicos, alunos 
são atraídos pelo âmbito jurídico. Atentos a esta crescente 
demanda, os proprietários de Instituições Privadas de Ensino 
Superior investiram maciçamente em novos cursos, o que, de 
certa forma, gerou um aumento exorbitante de bacharéis e uma 
diminuição latente da qualidade do ensino.

O ensino jurídico parece estar em crise em praticamente 
todas as faculdades brasileiras, e desde a criação dos 
primeiros cursos (11 de agosto de 1827, em São Paulo e 
Olinda), muito se tem escrito e discutido sobre as causa 
dessa situação, e que medidas deveriam ser adotadas, ao 
reconhecer a degradação continuada e crescente de aspecto 
tão importante na formação de uma classe de profi ssionais 
cujo papel na sociedade continua sendo relevante. [...]
No Brasil, desde 1827, a metodologia de ensino no 

estilo aula-conferência pouco mudou. Em 1955, pode-
se dizer que houve uma tentativa de restauração da 
supremacia da cultura jurídica e um ensino que tivesse 
o desenvolvimento, treinamento e efetivo desempenho 
do raciocínio jurídico. Porém o ensino do direito 
sofreu poucas alterações. Há a continuidade das aulas-
conferências e a desvinculação do ensino à realidade 
social brasileira. (CELSO NETO, 2012)

Com vistas a controlar a avalanche de novos cursos e 
melhorar a qualidade do ensino, o Ministério da Educação 
instituiu em outubro de 2004, por uma iniciativa do então 
Ministro Tarso Genro, um grupo de trabalho, cujo objetivo era 
analisar os parâmetros para a abertura de novos cursos de Direito e 
Medicina no Brasil. Essa comissão, composta por representantes 
do MEC, OAB, Ministério da Justiça e do Conselho Nacional da 
Educação, apresentou em 30 de março de 2005 um relatório com 
os principais quesitos para a autorização de novos Cursos. 

Uma das ações desta comissão que gerou mais polêmica 
foi a de condicionar a autorização dos cursos a uma análise 
de necessidade social, ou seja, averiguar se naquela região que 
está sendo pleiteada a criação de um novo curso há mesmo 
demanda para tantos bacharéis em Direito. Apontaram ainda 
que para existir demanda é preciso que a população da cidade 
seja de no mínimo 100 mil habitantes. Esse critério - contexto 
institucional e necessidade social - foi um dos cinco criados 
pela Portaria MEC nº 3.381.  A conclusão a que a comissão 
chegou é que “o conceito de necessidade social não se restringe 
à quantidade, sendo a qualidade fator central”. A aplicação do 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) 
nos cursos de Direito e o papel da OAB nos processos de 
autorização também foram contemplados.

Paulo Medina, ministro aposentado do Supremo Tribunal 
Federal, que em 2005 era presidente da Comissão de Ensino 
Jurídico da OAB e representou a entidade no grupo de trabalho 
criado no MEC, salientou em uma de suas entrevistas concedida 
à revista eletrônica JusBrasil:

Para se criar um novo curso em uma cidade é 
necessário que o lugar apresente uma infraestrutura 
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mínima para acolhê-lo, o que implica ter campo para 
estágio, condições de fi xação do corpo docente no lugar 
e biblioteca especializada, além de ensino médio de 
qualidade. (JUSBRASIL, 2005)

  
Mesmo com todas as ressalvas e justifi cativas, ainda é 

grande e crescente o número de cursos de Direito no Brasil. 
Vejamos a estatística apontada pelo INEP em 2009, em que 
elenca os 10 maiores cursos em quantidade de matrículas.

Quadro 1 - Os 10 maiores cursos em quantidade de matrículas.

Fonte: Censo da Educação Superior/MEC/Inep/Deed

Se por um lado o MEC conseguiu, de certa forma, estancar 
o excesso de aberturas de cursos de graduação em direito, por 
outro começa a surgir um crescente investimento em cursinhos 
preparatórios para o Exame de Ordem, novo fi lão que surgiu 
em virtude dos baixos índices de aprovação dos últimos anos. 
Autores renomados do Direito passaram a publicar centenas 
de livros com questões de provas anteriores, dicas e macetes 
para que os bacharéis se saiam melhor nas provas. Entretanto, 
parece que nada disso tem surtido efeito. Os índices continuam 

a cair. As Instituições de Ensino Superior fi caram mais expostas 
às avaliações após a unifi cação do Exame de Ordem, já que 
por ser uma prova única para toda a nação, melhores e piores 
índices refl etem diretamente em baixa ou alta qualidade de 
ensino ofertada pela Instituição.

O que fi ca exposto pelo resultado dos exames é que os 
alunos, após 5 anos de faculdade, tornam-se egressos com 
pouco preparo técnico e com precárias condições de exercer a 
profi ssão. A OAB tem ofertado, com o intuito de suprir a falta 
de conhecimentos especializados, cursos de curta, média e 
longa duração nas Escolas Superiores de Advocacia, o que tem 
atraído muitos bacharéis, inclusive os que conseguem transpor 
a barreira do Exame de Ordem. Embora isso não seja sufi ciente 
para alavancar os índices, mas, é uma medida emergencial e 
pontual para tentar preencher algumas lacunas da formação. 

4. A leitura nos curso de direito 

Uma das mais célebres frases de Monteiro Lobato 
representa um bom ponto de partida para esta discussão, “Um 
país se faz com homens e livros”. Nesta mesma perspectiva, um 
bom curso de Direito se faz com alunos e livros.  O curso em 
tela tem uma característica peculiar de ampla carga de leituras. 
Os acadêmicos são vistos desde o primeiro período carregando 
seus códigos, frequentando bibliotecas, adquirindo livros em 
feiras. Resta saber como essa leitura vem sendo trabalhada e ao 
mesmo tempo absorvida por esses indivíduos.

O acesso às informações e aos livros tornou-se mais fácil após 
o advento da internet, entretanto, o isolamento que este recurso traz, 
fazendo com que os indivíduos se fechem em seus computadores, 
pode difi cultar a troca de experiências, limita as discussões acerca 
de determinado assunto, tornando-se leituras pontuais e isoladas. 
Lê-se muito, mas, a ponte entre o conteúdo extraído das leituras e 
sua aplicabilidade no contexto profi ssional fi ca quebrada.

4.1. A leitura associada ao pensamento

Uma das grandes queixas dos formandos do Curso de 
Direito, e, posteriormente dos bacharéis desta área centra-se na 



A LEITURA DISSOCIADA DO PENSAMENTO E SEUS POSSÍVEIS REFLEXOS NO BAIXO ÍNDICE DE APROVAÇÃO...

1100LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

difi culdade de elaboração de suas peças. Encontramos alguns 
advogados angustiados, que não conseguem elaborar uma 
petição, sem que haja um modelo pronto. Dissociam o pensar 
do executar. 

Esta lacuna pode estar relacionada no modo como esses 
indivíduos foram educados na escola de base. Podem ter sido 
ancorados na alfabetização e não no letramento.

Alfabetização é o processo pelo qual se adquire o 
domínio de um código e das habilidades de utilizá-lo 
para ler e escrever, ou seja: o domínio da tecnologia 
– do conjunto de técnicas – para exercer a arte e 
ciência da escrita. Ao exercício efetivo e competente 
da tecnologia da escrita denomina-se Letramento que 
implica habilidades várias, tais como: capacidade de 
ler ou escrever para atingir diferentes objetivos 
(RIBEIRO, 2003, p. 91). Grifo nosso

Com o termo letramento procurou-se ampliar o sentido de 
leitura. A capacidade de ler está ligada ao pensar. Resta saber 
se, no ensino superior, estamos possibilitando ao aluno que 
desenvolva sua capacidade de pensar.  

Uma leitura efi ciente só se concretiza se, ao fi nal do 
processo, o aluno consegue relacionar o que acabou de 
decodifi car com algo de sua experiência de vida ou profi ssional, 
se consegue, por ele próprio, elaborar novos conceitos e novas 
situações a partir daquele ponto. É o que compreendemos do 
pensamento de Ingedore Koch (1997), quando afi rma que o 
sentido do texto só se dá durante a interação de texto e sujeito. 
Sem isso, o mesmo não passa de meras manchas no papel. E 
nesse processo, o professor assume um papel de mediador na 
formação do aluno.

O entrelace leitor/texto é estabelecido à luz da 
interação social (VYGOTSY, 1991b), visto que 
entendemos a formação das pessoas mediante o outro, 
na dialogicidade possível, como escreveu BAKHTIN 
(1995). Fundamenta-se nesse pressuposto a ideia de 
mediação, tão importante na formação de leitores. 
(REZENDE, 2009, p. 43)

Motivar a leitura não é algo que se faça em uma única 
aula, demanda tempo, ao contrário, dos inúmeros atrativos do 
universo virtual que já trazem a resposta imediata para qualquer 
questão, sem que o indivíduo precise se preocupar em pensar.

A falta de estímulo para a leitura resulta na massifi cação 
de bachareis, formados com conteúdos tecnicistas e sem 
habilidades de pensar e refl etir sobre o mundo à sua volta.  “[...] 
não passa de um grave equívoco a ideia que se poderá construir 
uma sociedade de indivíduos personalizados, participantes e 
democráticos enquanto a escolaridade for concebida como um 
mero adestramento cognitivo.” (LAGO, 2004, p.20).

O saber não se reduz, exclusiva ou principalmente, a 
processos mentais, cujo suporte é a atividade cognitiva 
dos indivíduos, mas é também um saber social que se 
manifesta nas relações complexas entre professores e 
alunos. Há que situar o saber do professor na interface 
entre o individual e o social, entre o ator e o sistema, 
a fi m de captar a sua natureza social e individual como 
um todo. (TARDIF, 2002, p.16).

Torna-se mais fácil conquistar o aluno para determinada 
leitura se o professor souber contextualizá-la. O que não 
signifi ca levar respostas prontas. A leitura no ensino superior, se 
trabalhada de maneira adequada, conduzirá o aluno a repensar 
conceitos e a construir valores. 

4.2  Análise preliminar da leitura no curso de Direito da 
UEL

 Analisando o Projeto Pedagógico do Curso de Direito 
da Universidade Estadual de Londrina – UEL, assegurado pela 
Resolução CEPE/CA n. 0278/2009, nos deparamos com um 
universo amplo de disciplinas e conteúdos inerentes à formação 
jurídica. Entretanto, em nenhuma das ementas pesquisadas 
encontra-se algo relacionado à leitura. Inexiste qualquer disciplina 
de Língua Portuguesa, ou Português Forense ou ainda qualquer 
suporte para a análise e interpretação de textos. Investigamos 
também se os projetos de Pesquisa, Ensino e Extensão contemplam 
algo dessa natureza, e mais uma vez não encontramos nada.
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Os professores, por sua vez, incentivam a pesquisa 
jurisprudencial, apresentam aos alunos os sites de busca da área, 
estimulam a aquisição dos códigos e outros livros de legislação, 
mas, pela análise preliminar que realizamos, por meio do método 
da observação direta, pode-se notar que há pouco espaço para 
a discussão e interpretação dessas leituras. Os acadêmicos 
absorvem o conteúdo, porém, encontram difi culdades em 
transformar essa leitura em aporte para a elaboração de seus 
trabalhos e simulações da prática profi ssional. 

Consiste em uma leitura dissociada do pensamento. A 
universidade precisa ser um espaço de disseminação da leitura 
e da cultura e o professor é um importante agente para que isso 
se efetive.

Se a escola é o local mais importante para a formação 
de leitores no país, onde ela é efi ciente, dá frutos e há 
cultura da leitura. Ali, os livros fazem parte do cotidiano 
e integram as práticas culturais, para além dos muros da 
escola. Onde ela não é efi ciente, só há leitura funcional, 
ou seja, aquela com respeito a fi ns, utilitária e pragmática. 
Leitura heterônoma, seguindo leis alheias ao interesse do 
leitor cultural. (AMORIM, 2008, p. 87)

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

Esse problema percorre os 5 anos de curso e pode 
desembocar no Exame de Ordem. Assim, há de se investigar 
com mais afi nco a leitura dissociada do pensamento e seus 
refl exos no baixo êxito nas provas da OAB.

Aspectos metodológicos

No que tange à metodologia, empregou-se a pesquisa 
bibliográfi ca que consiste na busca de informações através 

de materiais elaborados à luz de autores renomados na 
área de conhecimento do tema do trabalho. Utilizamos 
concomitantemente os dados estatísticos do MEC, OAB e 
INEP sobre os cursos de Direito do Brasil, índices de aprovação 
e reprovação no Exame de Ordem.

 O universo da pesquisa constituiu-se pelos acadêmicos do 
curso de Direito da UEL e os recém-formados que receberam 
suas carteiras há menos de 2 anos.

Quanto à abordagem, utilizou-se o método hipotético-
dedutivo que se inicia pela percepção de uma lacuna nos 
conhecimentos acerca da qual formulam-se hipóteses e, 
pelo processo de inferência dedutiva, que testa a predição da 
ocorrência de fenômenos abrangidos pela hipótese.

Considerações fi nais

Com base no que investigamos até o momento, vimos que 
a leitura precisa ser melhor trabalhada no âmbito dos Cursos 
de Direito. No caso específi co da Universidade Estadual de 
Londrina, foi possível constatar que a inexistência de uma 
disciplina que a conduza de forma efetiva e que instrumentalize 
a interpretação, difi culta o desempenho dos acadêmicos no 
Exame de Ordem. Percebemos que a leitura é expressiva 
durante os cinco anos da graduação, entretanto, não vem sendo 
trabalhada de forma a contribuir na formação de leitores. Os 
acadêmicos frequentam a biblioteca, compram livros, leem, 
mas, parece, sentem difi culdade em transformar isso em 
conhecimento. Por outro lado, sabemos pela prática enquanto 
professores, que a leitura no ensino superior, se trabalhada de 
maneira apropriada, pode levar o aluno a repensar conceitos e 
a construir valores. Neste sentido o professor é um elemento 
norteador do processo de leitura e compreensão do mundo, já 
que somos partícipes desta formação, no desenvolvimento de 
competências básicas que englobam o pensar, usar a linguagem, 
aplicar o conhecimento adquirido para entender o mundo ao 
redor. 
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Resumo

A linguagem é concebida de maneira diferente a cada 
momento social e histórico, o que ratifi ca seu caráter dinâmico 
no meio social. Sendo assim, ao considerar os paradigmas 
existentes em cada momento ideológico, é possível demarcá-
los como: Subjetivismo Idealista, Objetivismo Abstrato e a 
concepção dialógica de linguagem defendida pelo Círculo 
de Bakhtin. Desse modo, este artigo apresenta uma refl exão 
teórica, destacando-se os postulados a respeito das concepções 
de linguagem, demonstrando as concepções de leitura a elas 
atreladas, juntamente com atividades de livros didáticos que 
envolvem o trabalho com o ensino da língua materna. Essa 
refl exão, fruto de discussões do grupo de pesquisa Interação e 
Escrita (UEM-CNPq – www.escrita.uem.br), evidencia que os 
paradigmas coexistem no contexto de estudos da linguagem e 
se inter-relacionam, visando à efetivação da linguagem.

Palavras-chave

Concepções de linguagem; ensino e aprendizagem de 
língua materna; interação.

Abstract

Language is conceived in different ways depending on 
social and historical periods, which confi rms its dynamic 
nature in social contexts. Thus, when considering the 
existing paradigms in each ideological moment, it is possible 
to demarcate them as: Idealistic Subjectivism, Abstract 
Objectivism and the dialogic conception defended by the 
Bakhtin Circle. Therefore, this work presents a theoretical 
refl ection, highlighting the postulates concerning language 
conceptions, demonstrating reading conceptions linked 
to them, along with activities of textbooks that involve the 
native language teaching process. This refl ection, a result of 
discussions of the Research Group Interaction and Writing 
(UEM-CNPq – www.escrita.uem.br), evidences that the 
paradigms coexist in the context of language studies and they 
inter-relate to effect the language.

Keywords

Language conceptions; native language teaching and 
learning; interaction. 
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Introdução 

Cada momento social e histórico demanda uma percepção 
de língua, de mundo, de sujeito, demonstrando o caráter 
dinâmico da linguagem no meio social em que atua. Bakhtin/
Volochinov (1992), ao considerarem os paradigmas existentes 
nos momentos ideológicos, interpretaram-nos, demarcando-
os como: Subjetivismo Idealista, Objetivismo Abstrato e 
concepção dialógica de linguagem2 defendida pelo Círculo de 
Bakhtin.

Geraldi (1984), um dos estudiosos dos pressupostos 
bakhtinianos, no Brasil, buscou renomear tais concepções: 
linguagem como expressão do pensamento, linguagem como 
instrumento de comunicação e linguagem como forma de 
interação. Estas foram estudadas e tiveram suas características 
ampliadas à realidade brasileira de ensino de línguas.

Tais concepções apresentam-se no contexto educacional, 
voltando-se aos papéis do professor e do aluno em sala de aula. 
A esse respeito, Geraldi (1996) postula que, antes de qualquer 
atividade em sala de aula, é necessário considerar que toda e 
qualquer metodologia de ensino relaciona-se a uma opção 
política que envolve teorias de compreensão e de interpretação 
da realidade com mecanismos usados em sala de aula. Por esse 
motivo, consideramos ser relevante retomar a discussão em 
tela, já apresentada por outros estudiosos, porém, entrelaçando 
os conceitos à perspectiva bakhtiniana e às práticas de leitura, 
que se confi guram como uma das responsáveis pelas relações 
sociais entre os indivíduos, possibilitando seu acesso ao 
mercado de trabalho, além de promover a refl exão sobre 
diferentes realidades e favorecer a formação de um sujeito-
leitor crítico. 

Fuza (2010) afi rma que, apesar da importância da 
construção de leitores, que dialogam com o texto, com o outro 
e consigo mesmos, essa prática parece não ocorrer no contexto 
educacional, que permanece com as concepções isoladas de 
leitura como decodifi cação, privilegiando o texto ou o leitor, 

não havendo, assim, o diálogo entre esses elementos. Tal 
realidade justifi ca a incessante necessidade de estudos voltados 
à leitura, visando ao desenvolvimento e à formação de leitores 
críticos. 

Assim, este trabalho tem como objetivo realizar uma refl exão 
teórica acerca das concepções de linguagem, demonstrando 
as concepções de leitura a elas atreladas, exemplifi cadas com 
atividades de livros didáticos que envolvem o trabalho com o 
ensino da língua materna.

Para tanto, pautamo-nos na perspectiva teórica de Bakhtin/
Volochinov (1992) e Bakhtin (2003), além de teóricos e 
pesquisadores brasileiros, como Geraldi (1984, 1996, 1997), 
Travaglia (1996), Soares (1998), Leffa (1996), Menegassi 
(2005), Zanini (1999), Perfeito (2005), dentre outros.  O trabalho 
está vinculado ao grupo de pesquisa Interação e Escrita (UEM-
CNPq – www.escrita.uem.br).

2. As concepções de linguagem

2.1. A linguagem como expressão do pensamento

A concepção de linguagem como expressão do pensamento 
fundamenta-se, de acordo com Perfeito (2005), na tradição 
gramatical grega, passando pelos latinos, pela Idade Média e 
pela Moderna, tendo rompimento efetivo apenas no início do 
século XX, com Saussure. Conforme a autora, ela é considerada 
a primeira visão de linguagem, uma vez que nasceu a partir 
dos estudos de Dionísio de Trácia (século II a.C.), responsável 
pela elaboração da primeira gramática ocidental e pela noção 
de certo e errado no uso da língua. 

Podemos afi rmar, segundo Bakhtin/Volochinov (1992), que 
tal visão de linguagem se refere à visão de subjetivismo idealista, 
na qual as leis da criação linguística são essencialmente aquelas 
da psicologia individual, fazendo com que a enunciação ganhe 
o percurso do interior para o exterior, não considerando os 
fatores externos à comunicação, como o interlocutor. A língua 

2 - Utilizamos o termo concepção dialógica de linguagem, em consonância com os postulados do Círculo de Bakhtin. Ressaltamos, todavia, que nos documen-
tos ofi ciais, opta-se pelo termo interacionismo, conforme apresentado no artigo “O Conceito de Leitura nos Documentos Ofi ciais”, de Menegassi e Fuza (2010).
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é concebida, assim, como um produto acabado, um sistema 
estável, um depósito inerte (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 
1992). 

A concepção de língua como expressão do pensamento está 
relacionada às chamadas gramáticas normativo-prescritivas 
que, segundo Possenti (1997), são todas aquelas gramáticas 
cujo conteúdo corresponde a um conjunto de regras que devem 
ser seguidas e, por isso, destinam-se a ensinar os sujeitos a 
falarem e a escreverem corretamente, sendo os transgressores 
de tais regras considerados grosseiros, caipiras, incapazes de 
aprender.

A aprendizagem da teoria gramatical é tida como garantia 
para se chegar ao domínio das linguagens (oral e escrita), isto 
é, acredita-se que a prática de exercícios gramaticais leva à 
incorporação do conteúdo e que a gramática normativa deve 
ser um núcleo de ensino (CAZARIN, 1995).

Segundo Matêncio (1994), as atividades de leitura e 
de escrita em sala de aula carregam uma opção política que 
envolve uma visão da realidade. Assim, muitas práticas, em 
sala de aula, veiculam-se à “concepção de linguagem ingênua, 
segundo a qual haveria uma relação transparente e unívoca 
entre pensamento e linguagem” (Idem, 1994, p. 68). Diante 
disso, a escola torna-se local de reprodução do uso linguístico 
autorizado com a língua escrita, restando ao aluno leitor/
produtor de textos atuar de forma passiva ao que lhe é exposto, 
não sendo possível reconhecer a historicidade da linguagem e 
reconstruir sua história de leitura e de escrita.  

No Brasil, a concepção de linguagem como expressão do 
pensamento orientou muitos professores, na década de 60, a 
realizar uma prática preocupada com o ensino de conceitos 
normativos, voltados para o domínio da metalinguagem, 
centrando o processo de ensino na transmissão de conhecimentos 
(ZANINI, 1999). Assim, a prática de leitura era usada apenas 
para exteriorizar o pensamento, avaliando-se o seu domínio 
pela capacidade de o indivíduo expressar-se corretamente pela 
oralidade. Perfeito (2005) afi rma que “a leitura poderia ter 
relação com a necessidade de o educando entrar em contato 
com textos-modelo, reveladores do emprego adequado da 
linguagem, na arte de bem falar e, depois, do bem escrever.”. 

Dessa forma, a leitura é concebida, tradicionalmente, como 
extração dos sentidos do texto, direcionando sua aprendizagem 
à oratória. 

Durante muitos séculos, a leitura foi vista como prática de 
poucos, sendo difundida a partir da invenção da imprensa por 
Gutenberg, tendo como requisito essencial saber ler e extrair o 
sentido do texto. Hoje, tais aspectos voltados para a mecanização 
e para a relevância da oratória ainda estão presentes no material 
didático, recebendo a denominação, na maioria das vezes, de 
Leitura em voz alta (MENEGASSI, 2005). 

O domínio do bem falar constituía-se como objetivo da 
concepção de linguagem como expressão do pensamento, não 
garantindo que o aluno tivesse compreendido realmente o texto. 
Práticas que visam apenas à leitura oral ainda são efetuadas no 
contexto escolar, e aparecem, com frequência, nos materiais 
didáticos:

“2.Trabalhando o ritmo
Os dois poemas que você vai ler a seguir têm um ritmo 
bem marcado. Para percebê-lo, vamos organizar uma 
leitura expressiva.
O poema Semente de alegria pode ser lido altamente 
por meninos e meninas: as meninas lêem o primeiro 
verso e os meninos, o segundo, e assim por diante. O 
importante é manter o ritmo e a expressividade durante 
a leitura. Para sentir melhor esse ritmo, acompanhe 
cada som com um leve bater de palmas. Quando o som 
for mais forte, acentue um pouco a força da batida. 
Antes da leitura defi nitiva, é bom treinar com seus 
colegas.
Para o poema Ritmo, que está na página seguinte, 
organize-se com os colegas para fazer um jogral.”. 

(TERRA, E.; CAVALLETE, F. Português para todos. 5ª 
série. São Paulo: Scipione, 2002, p. 125) 

    
O objetivo maior do exercício de leitura é a realização oral 

do poema, fazendo com que meninos e meninas participem do 
processo, havendo, assim, a atenção ao modo de expressar os 
elementos do texto, ou seja, a preocupação com a aprendizagem 
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da oratória. Percebe-se que, nos dois textos a serem estudados, 
tem-se a preocupação com o ritmo e com a expressividade de 
quem lê, não se destacando o fato de o aluno ter compreendido 
ou não o texto. 

O exercício demonstra a concepção de linguagem como 
expressão do pensamento, a qual acredita que, ao falar bem (neste 
caso, ler em voz alta, respeitando o ritmo e a expressividade), 
o indivíduo irá transpor tais regras de forma adequada para o 
papel, na produção de seu texto (PEREITO, 2005). 

Diante dos aspectos expostos sobre a concepção de 
linguagem como expressão do pensamento, verifi camos que a 
aprendizagem da teoria gramatical é a garantia para se alcançar 
o domínio das linguagens (oral e escrita), sendo a leitura uma 
forma para exteriorizar o pensamento, avaliando-se o sujeito 
pela sua capacidade de expressar-se oralmente. 

2.2. A linguagem como instrumento de comunicação 

Na segunda concepção, linguagem como instrumento de 
comunicação, a língua “é vista como um código, ou seja, um 
conjunto de signos que se combinam segundo regras e que é 
capaz de transmitir uma mensagem, informações de um emissor 
a um receptor” (TRAVAGLIA, 1996, p.22).

A perspectiva discutida deriva da segunda linha de pensamento 
fi losófi co e linguístico discutido pelo Círculo de Bakhtin, o 
objetivismo abstrato. Conforme Bakhtin/Volochinov (1992, p.82-
83), nessa orientação, “a língua é um sistema estável, imutável”, 
ou seja, é fechada, cujas leis são específi cas e objetivas, sem haver 
qualquer vínculo entre o seu sistema e a sua história. 

Conforme Zanini (1999), o discurso vigente, nessa 
época, pregava que a prática e a repetição levavam o aluno à 
aprendizagem. Porém, não havia questionamento e os ideais 
de ver no aluno um interlocutor eram abafados pelos modelos 
apresentados no material didático.

A leitura é concebida, na perspectiva em foco, como um 
processo de decodifi cação, o qual, segundo Kato (1986), signifi ca 
passar do código escrito para o código oral. Dessa maneira, 
acredita-se que, caminhando letra por letra, palavra por palavra, 
o leitor chega, sem problemas, ao conteúdo do texto lido.

A partir de uma perspectiva da Psicolinguística, Solé 
(2003) apresenta essa visão de leitura como “a perspectiva 
do texto”, em que o conhecimento vai do texto ao leitor, 
constituindo um modelo de processamento ascendente. 
Menegassi e Angelo (2005) apontam como exemplos de 
atividades dessa concepção: a) “Perguntas prontamente 
identifi cadas no texto”; b)“Consulta ao dicionário”; c)“Leitura 
em voz alta”; d) atividades em que “o texto torna-se pretexto 
para a proposição de diversas atividades gramaticais” (Idem, 
2005, p. 19-20).

Apresentamos um exemplo de uma atividade, do livro 
didático Novo Diálogo: língua portuguesa, da quinta série, em 
que há perguntas prontamente identifi cadas no texto.

 

“Piratas no fi m do mundo
Em julho de 1979, um velho barco pesqueiro de aço 
chamado Sea Shepherd zarpou de Boston e cruzou o 
Atlântico rumo à Europa. No timão do navio estava 
seu proprietário, o capitão Paul Watson, um jovem 
ambientalista canadense que tinha acabado de deixar 
tumultuosamente o Greenpeace, organização da qual 
era diretor e dum dos fundadores.  Pouco depois de 
passar as ilhas Açores, a tripulação do Sea Shepherd 
avistou um navio. Era o Sierra, um baleeiro que, 
segundo as contas dos ambientalistas, já havia matado 
mais de 25 mil baleias em pouco mais de uma década. 
O Sierra era um navio pirata. (...)
(...)
O Sea Shepherd seguiu o Sierra até a cidade de Porto. 
Na manhã seguinte, Paul Watson anunciou para a 
tripulação seu plano: abalroar o baleeiro. (...)
Denis Russo Burgierman. Revista Superinteressante, 
nº 188. São Paulo, Abril, maio de 2003  [fragmentos, 
grifos nossos].

Entendendo o texto
1. O texto narra o ataque ao navio Sierra.
a) Quando o fato aconteceu?
b) Onde o fato aconteceu?
c) Quem comandava o barco pesqueiro Sea 
Shepherd?”
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(BELTRÃO, E. S.; GORDILHO, T. Novo Diálogo: língua 
portuguesa. São Paulo: FTD, 2004, p. 62-64).

Observamos, no exemplo, que basta ao aluno encontrar 
a resposta no texto e copiá-la: a) “Em julho de 1979”; b) 
“Na cidade de Porto”; c) “Seu proprietário, o capitão Paul 
Watson”, conforme destacamos nos fragmentos do texto. 
Notamos, pois, que essas atividades são realizadas de forma 
mecânica e não refl exiva, não contribuindo para a construção 
de sentidos do texto.

Assim, como observamos, o ensino da língua materna, na 
concepção de linguagem como instrumento de comunicação, 
enfatiza a forma linguística, focalizando, de acordo com 
Perfeito (2007, p. 138), “o estudo dos fatos linguísticos por 
intermédio de exercícios estruturais morfossintáticos, na busca 
da internalização inconsciente de hábitos lingüísticos, próprios 
da norma culta”. Além disso, a leitura, nessa perspectiva, é vista 
como mera decodifi cação e, na prática da escrita (concebida 
como uma consequência de atividades prévias), prioriza-se a 
estrutura do texto. 

2.3  A linguagem como interação

A terceira concepção de linguagem, desenvolvida no 
Círculo de Bakhtin, defende que o lócus da linguagem é a 
interação. Segundo Bakhtin/Volochinov (1992), a língua se 
constitui em um processo ininterrupto, realizado através da 
interação verbal, social, entre interlocutores, não sendo um 
sistema estável de formas normativamente idênticas. Assim, 
os sujeitos são vistos como agentes sociais, pois é por meio 
de diálogos entre os indivíduos que ocorrem as trocas de 
experiências e conhecimentos. 

A expressão realizada pelos interlocutores não é 
simplesmente organizada pela atividade mental e transmitida 
pelo indivíduo para o meio social. Entendemos que, na verdade, 
o que ocorre é que as situações ou ideias do meio social são 
responsáveis por determinar como será produzido o enunciado. 
Desse modo, a formação da expressão depende das condições 
sociais, assim, temos o social interferindo no individual. 

Nesta concepção, a preocupação básica do ensino da 
língua materna é levar o aluno não apenas ao conhecimento da 
gramática de sua língua, mas, sobretudo, ao desenvolvimento 
da capacidade de refl etir, de maneira crítica, sobre o mundo 
que o cerca e, em especial, sobre a utilização da língua como 
instrumento de interação social.

A refl exão sobre a língua é feita mediante a compreensão, 
a análise, a interpretação e a produção de textos verbais. Desse 
modo, podemos considerar que, na concepção dialógica de 
linguagem, o discurso se manifesta por meio de textos.

Aborda-se o texto, então, segundo Silva e Cox (2002), 
não mais como uma unidade fechada, acabada em si, mas 
sim, como uma dimensão discursiva, considerando-o em suas 
múltiplas situações de interlocução, como resultado de trocas 
entre os sujeitos, situados em um contexto determinado. Assim, 
o signifi cado do enunciado não está nem no texto nem na mente 
do leitor (MENEGASSI & ANGELO, 2005), mas é constituído 
da interação entre eles.

Logo, na terceira concepção de linguagem, assim como o 
discurso se manifesta por meio de textos, estes se organizam 
dentro de determinados gêneros discursivos. 

Diante da relevância atribuída ao texto, houve, após a 
década de 80, uma má interpretação das propostas, muitos 
acreditaram que não se podia mais ensinar a gramática. Porém, 
o método sociológico preconizado por Bakhtin/Volochinov 
(1992) já entendia o estudo da língua partindo, primeiramente, 
do contexto social mais imediato, abordando, posteriormente, 
as características do gênero, para, depois, estudar as marcas 
linguístico-enunciativas mais relevantes. Assim, postulava-
se não abandonar o ensino gramatical, mas abordá-lo de uma 
maneira contextualizada, cuja utilização fi zesse sentido ao 
aluno. Com o entendimento de forma enviesada, enfocou-se 
apenas a leitura e a produção de textos ou o texto foi tomado 
como pretexto para o ensino gramatical. 

Alguns equívocos também puderam ser percebidos, em 
sala de aula, no trabalho com os gêneros discursivos, como o 
trabalho do gênero pelo gênero, a tendência em apenas trabalhar 
com sua estrutura, em tomá-lo como mais uma metalinguagem 
e em conduzir um trabalho apenas de leitura e identifi cação do 
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gênero, não de imersão de práticas de produção em situações 
adequadas, logicamente criadas em sala de aula. Sobre este 
último, inferimos que houve uma má interpretação dos PCN, 
quando expõem que é preciso trabalhar com a heterogeneidade 
de textos. Nesse sentido, o professor se preocupava em 
diversifi car os gêneros discursivos e acabava, muitas vezes, 
realizando um trabalho superfi cial. Muitos livros didáticos 
ainda trazem essa abordagem, apresentando, em um mesmo 
capítulo, diversos gêneros (carta, receita, propaganda, notícia, 
tiras etc.), porém, sem realizar um trabalho a partir do qual o 
aluno se aproprie dos gêneros e desenvolva as capacidades de 
leitura e de escrita que lhe são próprias. 

Entretanto, a partir das contribuições de pesquisas 
desenvolvidas nos últimos anos, passou-se a conceber os 
gêneros discursivos não mais como um processo de visitação, 
mas como um instrumento para que os sujeitos se apropriem 
da linguagem. Dessa forma, Perfeito (2005) afi rma que, para 
Bakhtin/Volochinov (1992), os modos de dizer de cada sujeito 
são efetivados pelas oportunidades oferecidas pela língua e só 
se concretizam por meio dos gêneros discursivos.

De acordo com Bakhtin (2003, p. 262), os gêneros são 
“tipos relativamente estáveis de enunciados”, ou seja, formas de 
textos criados pela sociedade, que funcionam como mediadores 
entre o enunciador e o destinatário. 

Ele ainda diferencia os gêneros primários dos secundários. 
Os primeiros se constituem nas interações diárias, naturais, 
ou seja, em circunstância de comunicação verbal espontânea, 
especialmente na oralidade, e em alguns tipos de escrita 
informal, como bilhetes e cartas pessoais. Já os gêneros 
secundários se constituem em situações mais complexas 
de comunicação, principalmente escrita, como os discursos 
políticos, científi cos etc. e, em seu processo de formação, “eles 
incorporam e reelaboram diversos gêneros primários (simples), 
que se formaram nas condições de comunicação discursiva 
imediata” (BAKHTIN, 2003, p. 263).

Para Bakhtin (2003), há três aspectos que caracterizam o 
gênero: o conteúdo temático, isto é, os assuntos ou temas típicos; 
o estilo, ou seja, a escolha dos recursos linguísticos do gênero; 
a construção composicional, ou formas de organização textual. 

Conforme o autor, esses três elementos “estão indissoluvelmente 
ligados no todo do enunciado e são igualmente determinados 
pela especifi cidade de um determinado campo da comunicação” 
(BAKHTIN, 2003, p. 262). 

No processo de ensino e aprendizagem da língua materna, 
os gêneros são tomados como objetos de ensino (BRASIL, 
1998) e, por isso, são responsáveis pela seleção dos textos que 
serão trabalhados como unidades de ensino (ROJO, 2000). 
Nesse sentido, valemo-nos da orientação de Dolz e Schneuwly 
(2004, p. 60-61), ao proporem cinco agrupamentos de gêneros: 
narrar, relatar, argumentar, expor e instruir, que tomam 
por base três critérios: os domínios sociais de comunicação, 
a homogeneidade quanto às capacidades de linguagem e a 
retomada a distinções tipológicas. Logo, os autores propõem 
uma progressão curricular, em que “cada agrupamento seja 
trabalhado em todos os níveis da escolaridade, por meio 
de um ou outro dos gêneros que o constituem” (DOLZ & 
SCHNEUWLY, 2004, p. 63).

No entanto, nenhum gênero não está sozinho, nem “solto” 
no espaço, ele está contido nas esferas comunicativas. Conforme 
Bakhtin/Volochinov (1992), as esferas são divididas em: 
esferas do cotidiano, em que se incluem as familiares, íntimas, 
comunitárias, e as esferas dos sistemas ideológicos constituídos, 
em que fazem parte a ciência, a arte, a religião, a política etc. 
Em cada uma delas, há um conjunto específi co de gêneros, 
por exemplo, na esfera jornalística, há o artigo de opinião, o 
editorial, a notícia a reportagem etc., na esfera da universidade, 
há o paper, o fi chamento, o relatório, o seminário, a avaliação, a 
monografi a etc. e todas as esferas conversam entre si. Por isso, 
ao se ensinar um gênero, além das suas condições de produção, 
é preciso levar em conta a esfera comunicativa a que pertence, 
pois ela determinará os espaços sociais que podem ou não ser 
ocupados por seus interlocutores. 

Leffa (1996) acredita que a leitura deva ser o meio que 
promove a interação entre o leitor e o texto, elaborando 
uma compreensão através das trocas de conhecimentos e 
informações realizadas pelos participantes do discurso. 
A partir do momento em que se tem uma compreensão 
promovida pela discussão e pelo diálogo, demonstrando o 
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ponto de vista e a refl exão de cada sujeito sobre o material 
lido, pode-se dizer que ocorreu uma leitura crítica e que os 
responsáveis pela compreensão são leitores profi cientes e não 
meros decodifi cadores do texto.

A visão interacionista de ensino e de aprendizagem da 
leitura expõe que o signifi cado do enunciado é construído 
mediante o processo de interação entre leitor e texto, 
produzindo-se um momento de diálogo. A leitura como 
co-produção de sentidos, segundo Dell’Isola (1996), 
fundamentada na perspectiva sócio-discursiva, considera 
autor e leitor como partes constitutivas da comunicação 
verbal e a compreensão de um texto como parte preparatória 
da atitude responsiva ativa do leitor. 

Ao promover a leitura fundamentada na concepção 
dialógica de linguagem, possibilita-se o desenvolvimento e 
o crescimento do leitor competente que é, segundo os PCNs, 
alguém que compreende o que lê; que possa “aprender também 
o que não está escrito, identifi cando elementos implícitos; que 
estabeleça relações entre o texto que lê e outros textos já lidos” 
(Brasil, 1998, p. 54), além de outras atitudes.  

Constata-se, assim, que o leitor competente produz sentidos 
e não apenas os extrai do texto. Ao perceber a incompletude do 
que está exposto no papel, o sujeito age ativamente, trazendo 
para o texto seus conhecimentos e utilizando a palavra do outro 
para formular sua própria, produzindo um elo entre o que já foi 
dito e o novo. A construção do conhecimento é realizada, então, 
por meio das relações sociais, pelo diálogo entre leitor, texto, 
autor e os objetivos de leitura. 

 Diante dos aspectos expostos a respeito da leitura como 
interação, destaca-se a atividade de leitura:

“Como uma onda 
Lulu Santos
Nada do que foi será
De novo do jeito que já foi um dia
Tudo passa
Tudo sempre passará
A vida vem em ondas como um mar
Num indo e vindo infi nito
Tudo que se vê não é

Igual ao que a gente viu há um segundo
Tudo muda o tempo todo no mundo
Não adianta fugir
Nem mentir pra si mesmo agora
Há tanta vida lá fora
E aqui dentro sempre
Como uma onda no mar.

Atividade Oral
1. Releia os ditos populares:
“O tempo é o melhor remédio.”
Na vida, tudo passa!
Tudo tem seu tempo.
Nada como um dia depois do outro.”
Na sua opinião, qual deles representa melhor o que a 
música expressa?

2. O compositor deu a essa música que fala sobre o 
tempo o título Como uma onda. Qual seria a relação 
entre o tempo e as ondas do mar?

3. Em grupos.
a. Conversem sobre os possíveis sentidos dos versos a 
seguir:
• “Nada do que foi será/ De novo do jeito que já foi 

um dia”.
• “Tudo que se vê não é / Igual ao que a gente viu 

há um segundo.”
• “Tudo passa, tudo sempre passará”.
• “Tudo muda o tempo todo no mundo.”
b. Apontem exemplos da moda, da música, dos meios 
de comunicação, dos meios de transporte que possam 
comprovar o que dizem os versos citados.”

(BORGATTO, A. M. T. et al, V. Tudo é linguagem. 8º 
ano/7ª série. São Paulo: Ática, 2006, p. 8-9). 

Por meio da atividade de leitura, observamos que a leitura 
é concebida como um processo. Os exercícios 1 e 2 fazem 
uso dos processos de extração e de atribuição de sentidos, 
uma vez que buscam elementos do texto e os conhecimentos 
do próprio leitor: “Na sua opinião, qual deles representa 



O ENSINO DA LEITURA E AS CONCEPÇÕES DE LINGUAGEM EM LÍNGUA MATERNA

1111LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

melhor o que a música expressa?”. Dessa forma, verifi ca-se a 
interação existente na leitura, o trabalho com o texto vai além 
dos domínios do bem falar e da extração, ele faz com que haja 
trocas de conhecimentos entre o texto e os participantes do 
discurso, promovendo a leitura crítica do texto. Ao solicitar 
ao aluno exemplos de elementos que comprovem a temática 
do texto, ou seja, a passagem do tempo, o aluno é convidado 
a interagir com aquilo que lê, torna-se um sujeito ativo no 
processo de leitura.

Logo, verifi camos que, ao considerar a linguagem 
como um processo dialógico, precisamos nos remeter 
aos gêneros discursivos, tendo em vista que as esferas 
da comunicação exigem a escolha dos gêneros, a fi m de 
concretizar a comunicação. Além disso, conforme os PCNs 
(BRASIL, 1998), o ensino da língua deve favorecer as 
práticas de leitura, produção e análise linguística, a partir de 
enunciados orais e escritos que circulam nas diversas esferas 
de comunicação humana, ou seja, dos gêneros discursivos, 
que precisam ser explorados como eixo de articulação e de 
progressão curricular.

Conclusão

Como discutimos neste trabalho, a linguagem é concebida 
de maneira diferente a cada momento social e histórico, 
evidenciando seu caráter dinâmico no meio social. Porém, 
mesmo com as mudanças de paradigmas, ainda constatamos 
uma situação de crise no ensino, especialmente no de língua 
materna, demonstrada por meio do baixo nível de desempenho 
linguístico dos nossos alunos em situações concretas de 
utilização da língua, como podemos observar nas provas de 
redação em concurso vestibular ou no ENEM.

Essa constatação aponta os encaminhamentos para o 
ensino que queremos, o qual depende de nós, pois reflete 
diretamente na seleção de conteúdos, no enfoque que se dá 
a eles, nas estratégias utilizadas, na bibliografia escolhida 
e no sistema de avaliação adotado. Assim, traçamos 
o caminho por que optamos, o qual se delineia por duas 
questões, conforme Geraldi (1984): para que ensinamos o 

que ensinamos e para que nossos alunos aprendem o que 
aprendem.

Portanto, diante das concepções expostas e das 
atividades abordadas, concordamos com Zanini (1999, p. 
86), ao afi rmar que “Não devemos condenar, nem desprezar 
o que foi feito, porque cada etapa contribuiu, de alguma 
forma, para os professores que hoje lutam por uma escola 
melhor”. Atualmente, os estudos e as pesquisas com relação 
aos gêneros discursivos avançaram e, aos poucos, estão 
chegando às escolas.

Logo, acreditamos que os paradigmas estudados pelos autores 
coexistem no contexto da prática de uso da linguagem e do ensino 
de língua materna, não havendo concorrência entre eles em um 
dado momento histórico, mas a inter-relação para a efetivação do 
trabalho com a linguagem em sala de aula.  Assim, vislumbrou-se 
que a concepção dialógica de linguagem, proposta nos documentos 
ofi ciais, sobre o ensino de línguas, os quais estão consubstanciados 
nas orientações fi losófi cas do Círculo de Bahktin, sustentam a 
noção de que a interação é o elemento primário de relações sociais 
para efetivação dos gêneros discursivos, em qualquer situação. 
No entanto, o que observa no material didático oferecido aos 
professores é uma mescla teórico-metodológica, em que as três 
concepções de linguagem coexistem, para que o trabalho se 
efetive. Isso leva à constatação de que o docente necessita dominar 
os paradigmas teóricos dessas concepções para compreender como 
se efetivam as práticas de linguagem em sala de aula, no momento 
histórico em que passamos.

Da mesma forma, especifi camente, cremos que 
as concepções de leitura também dialogam entre si, 
corroborando Menegassi e Angelo (2005) ao postularem 
que, no trabalho com a leitura em sala de aula, é importante 
aproveitar características das concepções de leitura que são 
úteis à situação de interação. Assim, a prática da leitura 
interacionista confi gura-se como processo que implica a 
participação ativa do leitor e do texto para a construção do 
signifi cado e para a produção de sentidos do enunciado. 
Entender como se efetiva essa prática e seus conceitos 
é fundamental para o processo de ensino-aprendizagem 
(FUZA, 2010). 
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QUANDO UMA LÍNGUA É ACEITA PELA METADE TEMOS PRECONCEITO LINGUÍSTICO? 
COMO DAR VOZ A UM CORPO MUTILADO SEM UMA LÍNGUA ESCRITA?

 Ruth Maria Rodrigues Garé

Resumo

Pensar em ensino-aprendizagem de qualquer conteúdo e 
em qualquer nível evoca a questão: como ensinar? Com tantas 
diferenças o professor se vê acuado diante da difícil missão de 
ensinar os surdos. Toda essa problemática é discutida nas fi leiras 
de pesquisadores que se debruçam sobre as discussões de como 
ensinar, ou melhor, de como ensinar e avaliar a leitura e escrita 
do português ao surdo? Esta pesquisa pretende evidenciar como 
a leitura dos documentos ofi ciais priva o surdo de uma língua 
materna gestual e representação gráfi ca universal. O sujeito surdo 
enfrenta uma barreira linguística  que precisa ser vencida, que, 
uma vez ultrapassada, descortina um grupo de pessoas capazes 
de “falar”. Mas, como vencer a barreira linguística, já que até os 
materiais disponibilizados aos surdos estão em outro idioma que 
não o seu? Como avaliar e registrar sua língua materna, quando 
o único registro possível é o português?É preciso pensar questões 
didáticas, formação e preparo dos professores para lidar com 
o aluno surdo em seu território lingüístico, refl etindo sobre os 
documentos que  desprezam a possibilidade escrita das línguas 
de sinais. Depois, precisamos refl etir no processo de interação 
destes dois grupos idealizados num território lingüístico que 
manca entre o oral e o gestual, cujos materiais de suporte são 
estritamente escritos em que idioma: o português. Assim, a leitura 
destes documentos podem nos levar a refl etir no preconceito 
linguístico perpetuado a partir da imposição de um idioma 
estrangeiro ao surdo. Como então olhá-la em sua completude. 
Isso é o que queremos discutir.

Palavras-chave

Preconceito linguístico; idioma; surdos.

Abstract

Thinking in teaching-learning of any content and in 
any level evokes the question: how to teach? With so many 
differences professor fi nds himself cornered on the diffi cult 
task of teaching the deaf. This whole issue is discussed in the 
ranks of researchers that study discussions of how to teach, or 
better, how to teach and assess the read and write Portuguese 
to deaf? This research aims to show how to read offi cial 
documents deprives the deaf a sign tongue and universal 
graphical representation. The deaf subject faces a language 
barrier that needs to be overcome, that, once exceeded, leads a 
group of people able to “speak”. But, overcoming the language 
barrier, since until the materials made available to the deaf are 
in a language other than yours? How to evaluate and register 
their mother tongue, when the single record possible is the 
Portuguese? ou have to think about teaching issues, training 
and preparation of teachers to deal with the deaf student in 
its linguistic territory, refl ecting on the documents that they 
despise the possibility of writing sign languages. Then we 
need to refl ect on the process of interaction of these two 
groups devised a linguistic territory that lame between the oral 
and gestural, whose supporting materials are strictly written 
in that language: Portuguese. Thus, the reading of these 
documents can lead us to refl ect on linguicism perpetuated 
from the imposition of a foreign language to the deaf. How 
then look at it in its completeness. This is what we want to 
discuss.

Keywords

Language prejudice; language; deaf.
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1. INTRODUÇÃO

Seria muito difícil começar a falar de qualquer questão que 
envolvesse a Língua de Sinais Brasileira, a Libras, sem antes  
visitar as teorias que explicam como uma Língua se constitui e 
passa a ser instrumento de interação social, assim optou-se por 
iniciar este artigo pelas considerações de Ferdinand Saussure 
(1995).  

Saussure, teórico que é considerado o fundador da 
linguística moderna, sendo esta tomada como estudo científi co 
da linguagem humana. Saussure inaugura uma genial discussão 
acerca das estruturas que organizam uma língua e incentiva 
uma série de pesquisas ao lançar  suas dicotomias como: 
signo, signifi cado; signifi cante, arbitrariedade; língua, fala; 
entre outros. Para o teórico, a imagem acústica é o signifi cante, 
sendo que uma língua só existe a partir de um contrato 
social estabelecido pela massa de falantes, ou seja, os signos 
produzidos por um homem ligam-no a outros homens e ao 
mundo que o cerca a sua realidade social e natural. Assim, a 
partir dos estudos de Saussure, a Linguística se constituiu como 
ciência, sendo seu objeto de estudo específi co, a língua. 

É preciso também lembrar que a Língua se confi gura 
como fenômeno social, enquanto a linguagem como realização 
individual, Lyons (1987 apud QUADROS, 2006, p. 15) 
“defi ne linguagem como um sistema de comunicação natural 
ou artifi cial, humano ou não.” Para Chomsky (1986 apud 
QUADROS, 2006) a linguagem é uma capacidade inata da 
espécie humana, ou seja, o homem já nasce com ela, inserindo-
se neste contexto também o sujeito surdo que nasce com essa 
capacidade, o que nos parece lógico, pois caso esse sujeito 
surdo não nascesse com tal capacidade nunca seria usuário 
nativo de uma Língua de Sinais, que por sua vez é uma língua 
como qualquer outra, apesar de ser espaço-visual. 

 Segundo Chomsky (1971), podemos concluir que se o 
surdo tem essa capacidade, logo, só não se apropria de nenhuma 
forma de comunicação, se não for exposto a uma língua, neste 
caso, uma língua de sinais. De posse desta língua o surdo pode 
então comunicar-se e apropriar-se de uma linguagem. Para 
Chomsky (1971) a aprendizagem jamais é ensinada. Ela é 

natural. Como andar, correr, respirar. Basta na idade adequada 
que o sujeito seja exposto à língua alvo. O que chamamos de 
dados linguísticos primários, ou input. 

Conforme Quadros (2011 p.17)

A criança adquire a linguagem na interação com as 
pessoas à sua volta, ouvindo ou vendo a língua ou as 
línguas, que estão sendo usadas. Embora a linguagem 
envolva processos complexos, a criança “sai falando” ou 
“sai sinalizando” quando está diante de oportunidades 
de usar a língua (ou as línguas)...(...)Qualquer criança 
adquire a linguagem quando dispõe das oportunidades 
naturais de aquisição. No caso das crianças surdas fi lhas 
de pais surdos, esse processo acontece naturalmente na 
língua de sinais. (QUADROS 2011 p.15)

No entanto, a apropriação da Libras é apenas uma das 
modalidades e que é ensinada ou não conforme os níveis 
de surdez e também conforme as escolhas da família do 
defi ciente auditivo ou surdo ao nascer, tanto que  olhando para 
o universo dos surdos, podemos encontrar diferentes formas 
de apropriação de modos ou tentativas de comunicação, em 
função das difi culdades imputadas pela surdez em diferentes 
fases da vida de um defi ciente auditivo ou surdo. 

Falar ainda que superfi cialmente dessas teorias nos lembra 
de que estas de modo especial são teorias que olham para a 
linguagem como um conjunto de estruturas produzidas por 
um falante, segundo o Estruturalismo (Teoria Descritiva). Já 
o Gerativismo (Teoria Cientifi ca Explicativa) tenta entender a 
linguagem no âmbito da frase, discutindo que a Semântica é que 
tem o poder gerativo. E é a partir desta discussão gerativista em 
oposição ao modelo Chomskiano, que surge uma nova divisão: 
semântica interpretativa (CHOMSKY, 1971) e semântica 
gerativa (cujo representante é Lakoff conforme ORLANDI, 
1986), e em meio a essas discussões outros estudos começam 
a privilegiar as noções de dados, de contexto de situação, de 
sociedade e de história. 

É a partir da década de 70 que os estudos linguísticos 
trarão no bojo de suas discussões, agora como mais ênfase, 
questões como a importância do contexto,  a pesquisa Socio-
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interacionaista emerge com  Vygotsky teórico contemporâneo 
que trará a abordagem sobre a aprendizagem e desenvolvimento 
a partir da relação do sujeito com seu meio cultural, assim, 
as contribuições de Vygotsky serão necessárias mais adiante 
quando trataremos da importância da Língua de Sinais 
representada por uma escrita, o Signwriting, para se compor 
como uma Língua. Mais recentemente linguistas  como 
Bronckart (2003 p. 69/70)) a partir da obra de Mikhail Bakhtin  
observa que uma língua natural:

(...) apresenta-se como estando baseada em um código 
ou sistema, composto de regras fonológicas, lexicais 
e sintáticas relativamente estáveis, que possibilita a 
intercompreensão no seio de uma comunidade verbal... 
(...) das afi rmações precedentes resulta que, embora 
toda língua natural pareça, de fato, estar baseada nas 
regras de um sistema, essas só podem ser identifi cadas 
e conceitualizadas por um procedimento de abstração-
generalização, a partir das propriedades observáveis 
dos diversos textos1 utilizados em uma comunidade. 

Quadros (2011 p.17) ao apontar que os estudos lingüísticos 
sobre o processo de aquisição e desenvolvimento das línguas 
de sinais evidenciam que estas apresentam as mesmas 
restrições aplicadas às línguas faladas “Os aspectos linguísticos 
das línguas de sinais apresentam análises em todos os níveis 
da linguística, ou seja, nos níveis fonológico(quirológico), 
morfológico, sintático, semântico e pragmático”, a autora  
também indica que foram observadas em crianças surdas a 
aquisição de regras de gramática similar as crianças ouvintes, o 
que reforça a tese de que o processo de aquisição de uma língua 
sinalizada se dá de forma análoga ao de uma língua oral, tanto 
do ponto de vista estrutural quanto das formas de apropriação e 
constituição da mesma.

Até aqui, ao tentar traçar como a língua e a linguagem se 
confi guram, chegamos a teoria dos Gêneros do discurso, que 
também se torna importante para a compreensão de  como se 
dá nossa abordagem e argumentação durante a leitura de alguns 
fragmentos extraídos dos textos legais voltados ao uso e ensino 
da Libras. 

Tomemos agora como defi nição de gêneros do discurso 
os trabalhos de Luiz Antônio Marcuschi, linguista brasileiro, 
que numa abordagem do gênero relacionando-os aos meios 
de comunicação atuais, reporta-se a Bakhtin e a Bronckart e 
acrescenta que  é nesse contexto que os gêneros surgem numa 
nova relação com a linguagem em função das novas formas de 
comunicação, Marcuschi (2002, p. 22) postula que  este servem 
“(...) para agir sobre o mundo e dizer do mundo.” Com o 
surgimento de tantos gêneros, Marcuschi propõe uma distinção 
entre gêneros e tipos textuais, que pode ser de grande valor no 
trabalho de produção e compreensão textual.

Portanto, o gênero é o resultado da materialização de um 
discurso, corporifi cado por um texto, e os gêneros precisam de 
um lugar e de uma situação, ou seja, dentre eles os aspectos 
considerados por Bakhtin como constituintes do gênero: ação 
prática, circulação sócio histórica, funcionalidade, conteúdo 
temático, estilo e composicionalidade. Uma vez que portadores 
de características linguísticas, os gêneros, ao serem dominados, 
garantem o domínio de situações sociais particulares e não 
apenas o domínio linguístico. Essas considerações nos 
interessam por que é na materialidade escrita que o sujeito se 
expressa, por isso na tentativa de traduzir por escrito o que 
está sendo sinalizado, o surdo precisa empreender um grande  
esforço no sentido de dar o valor semântico desejado agregado a 
um conjunto de regras normativas muito diferente da LIBRAS. 
Esse processo poderia ser minimizado pela mediação de uma 
representação escrita que facilitaria  a escolha ou rota lexical 
utilizada pelo surdo para expressar-se em português.

Língua, linguagem, social, comunicação e fi nalmente 
os gêneros, precisamos agora pensar no funcionamento dos 
discursos. Para tanto visitemos as colocações de Michel 
Foucault, colocações estas, que nos situam em questões além 
do que está dado, para questões que nos remetem ao que escapa 
a ordem em que os discursos são inseridos, seus mecanismos 
e intenções advindas de estruturas da ordem do desejo, assim, 
numa perspectiva mais psicanalítica, perceberemos nas suas 
colocações que determinados gêneros, como propõe esse artigo, 
os documentos ofi ciais, que se referem à inclusão do surdo na 
sociedade, estão inscritos no universo das leis, portanto, são 
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gêneros que materializam um discurso controlado e selecionado 
por alguns procedimentos, conforme Foucault (2010, p.9)

Em uma sociedade como a nossa, conhecemos, é certo, 
procedimentos de exclusão. O mais evidente, o mais 
familiar também, é a interdição. Sabe-se bem que não 
se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar 
tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, 
enfi m, não pode falar de qualquer coisa.......Notaria 
apenas que em nossos dias, as regiões onde a grade é 
mais cerrada, onde os buracos negros se multiplicam, 
são as regiões da sexualidade e as da política.

Conforme Foucault, podemos conceber que os surdos são 
excluídos, pois por mais que alguns cheguem aos níveis mais 
elevados do ensino, como nos cursos universitários, sempre 
terão difi culdades para materializarem seus discursos em 
português, pois a língua de sinais não lhes é acessível em sua 
modalidade universal escrita como  base para uma construção e 
aprendizado de uma segunda língua, como é próprio das línguas 
orais. Os surdos seguem em sua trajetória sendo falados por 
outro, na fi gura do intérprete e de apoio especializado tem seus 
textos traduzidos para o português conforme exigência da lei 
10.436/02 que deixa claro que mesmo onde a língua de sinais 
pode ser compartilhada por usuários da mesma, ainda sim deve 
ser registrada em português. Assim com tantas difi culdades 
no uso do português em várias esferas comunicativas e seus 
respectivos gêneros textuais escritos, a produção textual do 
surdo comprometida, pois o que está em jogo é o letramento.

Embora não seja nossa intenção fazer um longo relato sobre 
a educação dos surdos no Brasil, precisamos lembrar que tal 
preocupação só aparece no Segundo Império, com  a chegada 
do educador francês Hernest Huet, um ex-aluno do instituto de 
Paris, que trouxe o alfabeto manual francês e a Língua Francesa 
de Sinais. Huet com ajuda do então imperador fundou em 26 
de setembro de 1887 o Instituto Nacional de Educação dos 
Surdos – INÊS – outras instituições foram fundadas ao longo 
das décadas, e em São Paulo, entre elas o Instituto Educacional 
de São Paulo – IESP, em 1954, doado em 1969 para a PUC/
SP é atualmente é referência para as pesquisas no campo da 

defi ciência auditiva. Até 1970 a fi losofi a educacional que 
permeava a educação dos surdos era voltada ao Oralismo, a 
Comunicação Total passa a ser também difundida, a partir 
da visita da educadora Ivete Vasconcelos, da Universidade 
de Gallaudet. Atualmente as fi losofi as educacionais ainda 
convivem paralalemente no Brasil, mas o Bilinguismo tem 
sido mais utilizado, ou seja, a Lìngua de Sinais Brasileira como 
língua materna do surdo e a Língua Portuguesa como segunda 
língua.

À luz desses posicionamentos educacionais podemos 
refl etir em que cenário social e político foram se confi gurando 
a lesgislação desde 1916 até os nossos dias.

2. Como a língua de sinais brasileira é concebida na 
legislação atual?

O Código Civil Brasileiro de  1º de Janeiro de 1916, na sua 
lei 3.071, § 5º - III concebe os Surdos-Mudos como pessoas 
incapazes de expressarem suas opiniões. Pensar nesta lei, nos 
remete a refl exão de que apesar de ultrapassada pelos seus 
95 anos, foi capaz de deixar uma marca preconceituosa e que 
produziu o  estigma de que Surdo é Mudo, sendo assim,  até 
os nossos dias muitos acreditam de que sejas incapazes de se 
expressarem como um ouvinte/falante da língua oral.

Já a Constituição de 1988, em seu artigo 208, inciso III, 
determina que “o dever do Estado com a educação será efetivado 
mediante a garantia de atendimento educacional especializado 
aos portadores de defi ciência, preferencialmente na rede 
regular de ensino”. O termo portador que foi tão difundido 
principalmente entre 1986 e 1995, está sendo aos poucos 
abandonado em preferência ao termo pessoa com defi ciência. 
Já o termo preferencialmente, não garantiu e nem garante o 
acesso, dos seis milhões de surdos, segundo Capovilla (2009, 
p.24) apenas 20% de surdos em idade escolar encontram-se 
matriculados, pela falta de escolas e profi ssionais especializados. 

A Declaração de Salamanca  foi um marco decisivo em 
direção a Educação Inclusiva, no sentido de dar as pessoas 
com defi ciência o direito de estudar junto com todos os ditos 
“normais”. 
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A Lei 10.958, de 27 e novembro de 2001- Projeto de 
lei nº 900/99, do deputado Lobbe Neto – PMDB - Torna 
ofi cial a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e dá outras 
providências. O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO 
PAULO: 

Parágrafo único - Por recursos de expressão 
associados à Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS 
- entende-se comunicação gestual e visual com 
estrutura gramatical própria, cuja singularidade 
possa ser incorporada ao acervo cultural da 
Nação.

No Estado de São Paulo  o reconhecimento da Libras se 
dá pelo projeto de lei 900/99 que deu origem a lei 10.958, oito 
ano depois do estado de Minas Gerais pela lei 10.379 de 10 de 
Janeiro. O reconhecimento da estrutura gramatical indica que 
a Libras é de fato entendida pelas entidades que a defendem 
como uma Língua representativa da comunidade surda, para 
Foucault (2010, p. 39)

Os discursos religiosos, judiciários, terapêuticos e, em 
parte também, políticos não podem ser dissociados 
dessa prática de um ritual que determina para os sujeitos 
que falam, ao mesmo tempo, propriedades singulares e 
papéis preestabelecidos.

 
Ou seja, podemos entender que essas leis traduzem a 

vontade de uma parte signifi cativa da população, que consegue 
ver materializada na legislação um histórico de lutas.

Lei 10.098 de 19 de Dezembro de 2000(federal)

  Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais e critérios 
básicos para a promoção da acessibilidade das 
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 
reduzida, mediante a supressão de barreiras e de 
obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário 
urbano, na construção e reforma de edifícios e nos 
meios de transporte e de comunicação. 

Aqui a palavra em destaque é para chamar a atenção para as 
barreiras que ainda não foram superadas, além do termo que já 
não  deveria estar sendo utilizado nesta redação – portador – a 
lei não deixa claro que barreiras no caso dos surdos devem ser 
reduzidas, considerando a comunicação como única barreira, 
porém, ao entendermos que a comunicação pressupõe  uma 
troca de enunciados, no caso da Libras, visual-gestual, é 
preciso considerar que não basta ensinar Libras a uma minoria 
de professores, mas pensar metodologias e estratégias diversas, 
bem como fomentar pesquisas na direção de um ensino de 
qualidade, pois  na verdade o surdo precisa se articular com 
outros setores da sociedade e isso demanda a mobilização de 
uma série de habilidades ancoradas na leitura e escrita de uma 
sociedade oral.

Lei 10.436, de 24 de abril de 2002- regulamenta a LBS

Art. 1o É reconhecida como meio legal de  
comunicação e expressão a Língua Brasileira  d e 
Sinais - Libras e outros recursos de  expressão a 
ela associados.
Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de 
Sinais - Libras a forma de comunicação e expressão, 
em que o sistema lingüístico de natureza visual-
motora, com estrutura gramatical própria, constituem 
um sistema lingüístico de transmissão de ideias e 
fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas 
do Brasil.

Finalmente a Língua de Sinais Brasileira, e não poderia 
ser chamada de outro modo, é uma unidade, que se refere a 
uma modalidade linguística quiroarticulatória-visual e não 
oroarticulatória-auditiva. Assim, há Língua de Sinais Brasileira, 
porque é a língua de sinais desenvolvida e empregada pela 
comunidade surda brasileira. Não existe uma Língua Brasileira, 
de sinais ou falada (Capovilla, 2010). 

Procurando nos textos ofi ciais identifi camos algumas 
expressões que precisam ser exploradas, para identifi car se 
consideram a Libras uma língua:

Considero que o problema começa aqui: Lei 10.436 artigo 
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4º em seu “Parágrafo único: A Língua Brasileira de Sinais - 
Libras não poderá substituir a modalidade escrita da língua 
portuguesa” Então perguntamos: A Libras é uma Língua? Que 
a Libras não pode substituir a língua portuguesa até é possível 
entender com facilidade, ora, a comunidade dominante é oral, 
logo a comunicação precisa necessariamente passar pela língua 
oral, ou seja, a Língua Portuguesa. 

Mas se a Libras é reconhecida como língua com estrutura 
e capacidade de ser incorporada ao acervo cultural da Nação, 
então não é lógico pensar que o surdo deva dela se utilizar 
para comunicar-se em seu território linguístico, inclusive por 
representação gráfi ca semelhante ao sistema de escrita da língua 
portuguesa. A Libras e o Signwriting  como sua língua  materna 
podem situar o surdo  como estrangeiro no seu próprio país, 
que utilizaria o português para interagir com a comunidade 
falante/ouvinte da língua oral, conforme a defi ciência auditiva e 
oralização de cada surdo, afi nal cada surdo é um sujeito único, 
com diferentes habilidades e ou limitações.

Sendo assim se Libras não substitui a Língua Portuguesa, 
onde está o reconhecimento dos recursos a ela associados? 
Quais seriam esses recursos, estaria o Signwriting entre estes?

Dentro de seu território linguístico o surdo não pode escrever 
em Libras, ou melhor, utilizar o Signwriting, como sistema de 
representação gestual-visual, análogo a representação gráfi ca pela 
escrita que representa a Língua Portuguesa?   A propósito onde está 
escrito que não pode? E por que não há formação de profi ssionais 
para atuar com mais ênfase neste campo do ensino-aprendizagem 
do surdo? Pois, até agora o que temos visto é uma preocupação 
apenas com o ensino básico de Libras aos professores, que ainda 
formam um contingente minoritário diante das necessidades. 

Quanto as propostas de uma educação bilíngue as discussões 
caminham no sentido de potencializar o ensino-aprendizagem 
do português, o que muitas pesquisas apontam é que por mais 
que os discursos se revistam de novo, na verdade o que temos 
vivenciado é uma insistência em ensinar uma língua oral a um 
sujeito que nunca será oral. Segundo Fernandes (2006) 

Diante de todas essas evidências não há como negar 
que a fi losofi a oralista ainda reina absoluta, maquiada 

de um pseudobilinguismo que não oferece resistência 
ao seu reinado e tampouco contribui para a conquista 
da almejada cidadania bilíngüe para os surdos.

 
Ainda segundo a pesquisadora o surdo se vê obrigado 

a seguir como usuário de uma língua sem status social, na 
condição de mancar entre a apropriação da escrita em português 
ou conforme a Fernandes “relegados à cidadania de terceira 
classe.”

Embora o Decreto 5.626, de 22 de Dezembro de 2005, que 
regulamente a Lei 10.436/02 em seu capítulo IV, artigo 14§ 
1º inciso III decreta que instituições federais deveriam prover 
as escolas professores para o ensino de Língua Portuguesa 
como segunda língua para pessoas surdas; e o inciso IV garanta  
o atendimento especializado em turno contrário, os incisos 
VI e VII que abordam inclusive as estratégias de avaliação da 
pessoa surda, dos mecanismos didáticos, parecem deixar claro 
que apesar de reconhecida não é a Libras que deve ser a língua 
materna do surdo, assim, numa incoerência  este capítulo do 
decreto valoriza a Língua Portuguesa. Não temos expresso um 
preconceito linguístico, no sentido de dizer uma coisa e propor 
outra?

Como a Legislação conceitua a Libras? Vejamos: Lei 
10958 traz o conceito de Libras como língua gestual e visual 
(SP); Lei 10.098 trata da acessibilidade, portanto das barreiras 
comunicativas. (federal); Lei 10436 traz Libras como visual-
motora (federal)- se constitui em sistema linguístico, mas o 
decreto 5626 deixa claro que a Libras deve servir apenas de 
suporte para o domínio da Língua Portuguesa. Mais uma vez 
é possível constatar uma incoerência entre o que é posto como 
língua e barreira comunicativa.

Decreto  5296 de 2 de Dezembro de 2004 – Trata das 
disposições sobre ajuda técnica e em seu Capítulo VIII 
- artigo. 20 decreta que “O Poder Público promoverá a 
supressão de barreiras urbanísticas, arquitetônicas, de 
transporte e de comunicação, mediante ajudas técnicas, onde 
estão os professores interlocutores, junto aos alunos surdos 
em todas as cidades, especialmente nas séries iniciais?; Art. 
21. O Poder Público, por meio dos organismos de apoio 
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à pesquisa e das agências de fi nanciamento, fomentará 
programas destinados:

  I – à promoção de pesquisas científi cas voltadas ao 
tratamento e prevenção de defi ciências;

  II – ao desenvolvimento tecnológico orientado à 
produção de ajudas técnicas para as pessoas portadoras 
de defi ciência;

Os cegos têm material em braile e podem estudar fora 
do ambiente escolar, mas e o surdo, onde está o material do 
surdo em Libras e digitalizado? O surdo leva para casa material 
em Português, então se Libras é reconhecida, porque seu 
aprendizado não se dá em seu território lingüístico digitalizado 
e representado grafi camente atrelado ao português? 

3. Considerações fi nais

Se Libras comunica, porque não pode substituir a 
Língua Portuguesa no território linguístico do Surdo, pois 
é de conhecimento que o Signwriting, sistema de escrita 
universal para as línguas espaço-visuais, criada por Valerie 
Sutton  existe e pode contribuir para uma representação 
gráfi ca da língua. Estudar e aplicar metodologias apoiadas 
nesta escrita, podem ajudar o surdo a sentir-se  incluído por 
ter uma língua completa, neste caso, visual gestual e escrita,  
que facilitaria a aquisição do português como uma segunda 
língua sustentando-se como unidade para um aprendizado 
com menos sofrimento.

Conforme o art.20 do capítulo VIII do Decreto 5296, as 
barreiras de comunicação precisam ser transpostas, mas até aqui 
o que se tem presenciado é a inclusão do ouvinte no mundo da 
Libras e a partir daí a imposição do português ao surdo. Onde 
estão os materiais especiais para o ensino do surdo na escola 
em Libras? 

Um surdo não é um ouvinte.  E sua língua materna não 
é compartilhada por todos  na escola, as vezes nem mesmo o 
surdo sabe Libras. Sendo assim, o que a leitura superfi cial de 
documentos nos faz perceber?

Entende-se que dar a conhecer o preconceito linguístico que  
está camufl ado não só na lei e nos decretos que a regulamentam, 
mas também em ações que parecem pretender apenas mascarar 
a grande distância entre duas línguas, se confi guram como 
que um remédio para todos os males, e a inclusão do surdo 
na sociedade/escola regular reside  no simples fato de poucos 
professores saberem o mínimo da Língua de Sinais Brasileira. 
Nas escolas especiais não é diferente, a língua de sinais não é a 
principal língua do currículo, o que evidencia que o oralismo é 
negado, mas não se consolida na prática educativa.

O surdo não é ouvinte, repito. E é somente no convívio com 
surdos, que é possível obter depoimentos de como é difícil, 
mesmo para o surdo oralizado, compreender muitas palavras 
no português, mesmo que tenha um sinal correspondente, a 
polissemia das palavras da língua oral, o português, difi culta 
a aplicação na hora de interpretar em Libras. Não é a toa que 
existem grupos de pesquisadores como o grupo do professor 
Fernando Capovilla, que busca ampliar os sinais da Libras com 
objetivo de melhor adequar e facilitar a tradução e interpretação 
de uma língua para outra. A Libras como o Português sofre 
variações regionais, de grupo, etc., como se deve esperar da 
dinâmica das línguas orais.

Os surdos salientam que suas maiores difi culdades se 
apresentam na hora de usar a língua portuguesa em discurso 
escrito. Assim, coloco em questão também,  a possibilidade de 
conceber a língua como:

  Libras: composta de sistema gestual + sistema de escrita. 
(língua materna)

  Por quê? Se a Lei reconhece Libras como sistema 
linguístico, então Sistema Linguístico conforme Saussure 
(1995, p.84)

(...) os signifi cantes acústicos dispõem apenas da 
linha do tempo; seus elementos se apresentam um 
após outro; formam uma cadeia. Esse caráter aparece 
imediatamente quando os representamos pela escrita 
e substituímos a sucessão do tempo pela linha 
espacial dos signos gráfi cos. 
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Portanto, existe a difusão da necessidade do ensino de 
Libras, não só na parte sinalizada, mas em sua representação 
escrita. Nos perguntamos quando essa escrita fará parte da vida 
do surdo? Até quando a inclusão que assistimos nas escolas 
públicas, em especial, tentará fazer do surdo o ouvinte que ele 
não é? Por que não ensinar a Libras e a escrita de sinais como 
base para o ensino da Língua Portuguesa, já que é esta língua 
dominante?

O cego tem material para acompanhar as aulas em casa, 
mas e o surdo?

Para Sassaki (1997, p. 150), “E preciso rever toda a 
legislação pertinente à defi ciência, levando em conta a constante 
transformação social e a evolução dos conhecimentos sobre a 
pessoa defi ciente.”

Este artigo pretende de alguma forma levar para a pauta 
de discussões no cenário linguístico e educacional a questão 
da aceitação da Libras como língua que é, pois caso contrário 
continuaremos a assistir o tratamento dado a Língua de Sinais 
Brasileira por muitos, como apenas um suporte para fazer do 
surdo um usuário do português.

O surdo não poderá se fechar na Libras em todas as suas 
modalidades, pois está inserido em uma sociedade que ainda 
privilegia e exige o conhecimento e domínio da língua portuguesas 
escrita. Ou seja, a Libras é apenas meio língua ofi cial‟. Já que no 
domínio escrito os sujeitos são obrigados a se adaptar a Língua 
Portuguesa, ainda que hipoteticamente poderíamos, sim, ter 
uma cultura surda escrita como temos de culturas indígenas, 
o que nos leva a outra questão: Tal cultura seria produtiva ao 
surdo num mundo de ouvintes? Concluindo, um sujeito surdo 
só poderá ser denominado sujeito comunicativo dentro de uma 
comunidade falante que lê e fala, se conseguir se expressar no 
âmbito espaço-visual e escrito, unindo consequentemente o uso 
continuo/simultâneo das duas línguas.
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EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: 
A DIMENSÃO AFETIVA NA DIMENSÃO PEDAGÓGICA

Daniela Gobbo Donadon Gazoli
Sérgio Antônio da Silva Leite

Resumo

Esta pesquisa teve por objetivo investigar as práticas 
pedagógicas envolvendo jovens e adultos, com foco nas relações 
que se estabelecem entre professor e aluno. Pretende-se identifi car, 
descrever e analisar, no trabalho pedagógico desenvolvido em 
sala de aula, as relações afetivas que se estabelecem na mediação 
desenvolvida pela professora entre os alunos e os respectivos 
objetos de conhecimento. Focalizam-se os aspectos afetivos 
positivos das relações nas práticas pedagógicas observadas. Tem 
como sujeitos alunos em processo de escolarização na FUMEC de 
Campinas (Fundação Municipal para a Educação Comunitária). 
A fundamentação teórica fi xa-se nas teorias psicológicas de 
Vigotski e Wallon. A coleta de dados toma por base a metodologia 
qualitativa, utilizando o procedimento de autoscopia. Os dados 
obtidos foram agrupados em núcleos de signifi cação, pautando-
se nos objetivos e na abordagem teórica assumida. Na discussão 
dos resultados considera-se a importância do caráter social a que 
a modalidade EJA nos remete. 

Palavras-chave

Afetividade; Educação de Jovens e Adultos; autoscopia.

Abstract

This research aims to investigate the pedagogical 
practices involving young people and adults, focusing 
on the relationships established between teacher 
and student. It is intended to identify, describe and 
analyze the pedagogical work developed in the classroom, 
the relationships that are established  by the teacher  
between students and  knowledge objects. The focus is 
in the affective aspects of positive relationships in teaching 
practices observed. The subject are students in the process 
of schooling in FUMEC of Campinas (Fundação Municipal para 
a Educação Comunitária). The theoretical bases are estanlished 
in the psychology Vigotski  and Wallon. Data collection is 
based on qualitative methodology, using the procedure 
known as autoscopy. The data were grouped into clusters of 
meaning, based on the theoretical approach. In the discussion 
is considered taken, while giving the importance of social 
character to which the form refers to adult education. 

Keywords

Affection; Young Adult and Adult Education; autoscopy.
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Introdução

Para a concepção crítica, o analfabetismo nem é uma ‘chaga’, nem 
uma ‘erva daninha’ a ser erradicada (...), mas uma das expressões 

concretas de uma realidade social injusta.
Freire, 1975

Pode-se afi rmar que é recente a importância atribuída à 
dimensão afetiva no processo de ensino e aprendizagem. Até 
recentemente, as pesquisas na área de educação focavam-
se quase que exclusivamente para o aspecto cognitivo, 
desconsiderando a dimensão afetiva do ser humano.  Essa 
visão dualista de homem, entendendo-o como um ser dividido 
entre racional/emocional, corpo/mente, afeto/cognição, tem 
sido base para os estudos sobre o comportamento humano, 
impedindo uma compreensão do homem em sua totalidade. A 
cisão entre razão e emoção predominou nos estudos e pesquisas 
sobre o comportamento humano por décadas. 

Pesquisas recentes na área da Psicologia Educacional têm 
demonstrado a presença e importância da dimensão afetiva, 
principalmente no contexto escolar. Essa superação da visão 
dicotômica anteriormente estabelecida toma como pressuposto 
o fato de que o ser humano deve ser entendido como um todo: 
assume-se que as dimensões afetiva e cognitiva são indissociáveis 
no processo de desenvolvimento humano.  (LEITE, 2006)

Uma importante vertente teórica dessa nova concepção de 
investigação científi ca encontra-se na abordagem histórico-
cultural (VIGOTSKI, 1998, 2005) e nas contribuições de Wallon 
(1968, 1979) acerca dos estudos sobre o desenvolvimento 
humano. Estes autores destacaram o papel das interações sociais 
e defenderam a relação entre o ambiente social e os processos 
afetivos e cognitivos, além de afi rmarem que ambos se inter-
relacionam e se infl uenciam mutuamente. Assumem o caráter 
social da afetividade e a indissociável relação entre afetividade e 
inteligência, uma relação intrínseca ao desenvolvimento humano.

Baseando-se nas ideias desses autores, pressupõe-se que os 
aspectos cognitivos e afetivos, inter-relacionados, são fatores 
determinantes do pleno desenvolvimento do sujeito. Diversos 
autores têm observado que, nos dois autores citados, existe a 

ideia de uma reciprocidade e inter-relação entre a afetividade 
e a inteligência (ALMEIDA, 1997; OLIVEIRA, 1992; 
COLOMBO, 2007). 

Após introduzir a questão da afetividade, cabe apresentar o 
eixo norteador da presente pesquisa, realizada na modalidade 
EJA (Educação de Jovens e Adultos). É indispensável perceber 
que a proposta pedagógica praticada na sala de aula infl uencia 
diretamente o envolvimento desses alunos, sua aprendizagem e a 
superação de suas difi culdades, devendo desafi á-los positivamente 
a aprender e incentivá-los a retornar todos os dias. No nosso 
entendimento, não se trata de uma educação compensatória. Vemos 
a EJA como campo fundamental de defesa de direitos e busca por 
superação das injustiças sociais, pois se refere diretamente à “luta 
contra a exclusão social e educativa, à superação da perspectiva 
assistencialista da educação compensatória e à articulação de 
sistemas de ensino inclusivos, que viabilizem múltiplas trajetórias 
de formação.” (RIBEIRO, 2001, p.13).

Defendemos que essa modalidade de educação deve, como 
afi rmou Paulo Freire, colocar o oprimido como sujeito ativo e 
central da sua aprendizagem e da transformação da sua própria 
realidade, segundo o processo que o autor caracterizou como 
Conscientização: a transformação da consciência ingênua em 
consciência crítica. (FREIRE, 1979)

Tendo tal escopo teórico como base, o pressuposto que 
defendemos é que a qualidade da relação que se estabelece 
entre sujeito e objeto é, também, de natureza afetiva e depende 
da qualidade da mediação do professor através das atividades 
pedagógicas desenvolvidas em sala de aula. 

Entendemos que a busca por um desenvolvimento 
adequado de práticas nessa modalidade se faz gritante, pois 
talvez, a partir dela, seja possível contribuir para uma mudança 
nos índices de analfabetismo que limitam direitos, impedem 
acesso e comprometem o pleno exercício da cidadania para 
uma signifi cativa parcela da população. (DONADON, 2009)

Bases Teóricas

Sobre a questão da afetividade, pode-se afi rmar que é 
recente a compreensão da importância da dimensão afetiva no 
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processo de ensino e aprendizagem, uma vez que “a Psicologia 
demorou para reconhecer o papel da emoção e da afetividade 
no processo de aprendizagem” (LEITE, 2006, p. 7).

Neste sentido, Wallon (1979) e Vygotsky (1998) “têm sido 
muito importantes para reconceituar o papel da afetividade no 
processo do desenvolvimento humano e, por consequência, no 
processo educacional.” (LEITE, 2006, p.19).

Para Wallon (1979), a afetividade é determinante tanto na 
construção da pessoa quanto na construção do conhecimento. O 
autor propõe um estudo integrado do desenvolvimento humano, 
defi nindo seu próprio projeto teórico como sendo a elaboração 
da psicogênese da pessoa completa. Entende a afetividade de 
forma ampla, envolvendo uma gama de manifestações, que 
abarcam dimensões psicológicas e biológicas, englobando 
vivências e manifestações humanas mais complexas, 
desenvolvendo-se através da apropriação dos sistemas 
simbólicos culturais.  Afi rmava que “é certo que a afetividade 
nunca está completamente ausente da atividade intelectual.” 
(WALLON, 1979, p. 115). Nesse sentido, pelo fato de haver 
uma dimensão afetiva nas relações sociais, assume que a 
afetividade infl uencia o cognitivo, e vice-versa. 

Vigotski (1998) também discutiu a relação entre afeto e 
cognição a partir de sua visão sócio-interacionista. Defendeu 
que, além do âmbito biológico do desenvolvimento humano, 
o desenvolvimento social deve ser considerado de grande 
importância.  Para Vigotski (1998), ao se analisar experiências 
afetivas, pode-se inferir que esses fenômenos referem-se a 
experiências subjetivas, as quais são capazes de revelar como os 
indivíduos afetam e são afetados pelos acontecimentos, como 
eles estabelecem e constroem signifi cados e sentidos através 
dessas experiências.

Outro aspecto de grande importância da teoria de Vigotski 
(1998), especialmente para a presente pesquisa, é que o autor 
buscou esboçar a transição das primeiras emoções primitivas 
para as experiências emocionais superiores, pois, para ele, 
os adultos, nesta perspectiva, têm uma vida emocional mais 
refi nada do que as crianças. No entanto, tal fato não signifi ca 

a ocorrência de uma redução ou desaparecimento das emoções 
iniciais, mas, propõe a existência de um deslocamento para o 
plano do simbólico, da signifi cação e do sentido. 

Afetividade e Condições de Ensino 

Pode-se afi rmar que é recente a compreensão da 
importância da dimensão afetiva no processo de ensino e 
aprendizagem. Em um passado recente, as pesquisas sobre as 
práticas pedagógicas voltavam-se para o aspecto cognitivo, 
praticamente desconsiderando a dimensão afetiva. Esta 
supremacia da razão, onde muitas vezes a emoção era vista 
como elemento perturbador a ser controlado, principalmente 
pela escola e pela família, foi algumas vezes contestada, 
mas somente começou a ceder espaço a partir do surgimento 
de concepções que enfatizam a cultura como determinante 
do desenvolvimento humano. Assim, autores propuseram 
uma nova visão da dimensão afetiva, não mais dissociada da 
cognitiva, compreendendo ambas em uma relação dialética 
mútua. 

Ainda mais recente foi a confi guração da dimensão 
afetiva como objeto de estudo.  Na última década, tanto da 
área educacional, quanto da psicologia, têm surgido estudos 
a respeito da dimensão afetiva do comportamento humano. 
Estes estudos defendem o afeto como sendo indispensável na 
atividade de ensinar, partindo do pressuposto de que a relação 
entre ensino e aprendizagem também é movida pelo desejo e 
pela paixão. Acreditam que as condições afetivas são passíveis 
de identifi cação e previsão e devem ser pensadas de forma 
a criarem-se condições afetivas favoráveis que facilitem a 
aprendizagem.

É importante salientar que a pesquisa aqui relatada insere-
se entre as produções desenvolvidas por membros do Grupo 
do Afeto1.(TASSONI, 2000; COLOMBO, 2007; FALCIN, 
2003; TAGLIAFERRO, 2006; LEITE, 2006). Essas pesquisas 
tiveram o foco na relação professor-aluno, especialmente nos 
efeitos afetivos positivos ou negativos da mediação pedagógica. 

1 - Grupo inserido no Grupo de Pesquisa ALLE (Alfabetização, Leitura e Escrita) da Faculdade de Educação da UNICAMP.
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Tais pesquisas sugerem que a afetividade se faz presente nas 
principais decisões assumidas pelo professor, repercutindo 
intensamente na qualidade dos vínculos que se estabelecem 
entre os sujeitos e o objeto de conhecimento

A qualidade dessas interações constitui o diferencial que 
poderá transformar a experiência de aprender em uma interação 
de sucesso ou de fracasso. Segundo Leite e Tassoni (2002) “(...) 
é possível afi rmar que a afetividade está presente em todos os 
momentos ou etapas do trabalho pedagógico desenvolvido 
pelo professor, o que extrapola a sua relação tête-à-tête com o 
aluno.” (p.13).

Educação de Jovens e Adultos 

A história das ideias em torno da Educação de Adultos no 
Brasil refl ete a história da política educacional, que, por sua 
vez, refl ete a história dos modelos econômicos e políticos e, 
consequentemente, a história das relações de poder. 

Um dos mais reconhecidos educadores na área foi Paulo 
Freire, que representa um marco para a EJA em termos de 
concepção político-fi losófi ca. Freire (1975) afi rma a necessidade 
do educador (re)educar-se para atuar ao lado dos oprimidos e a 
seu favor. Cabe ao professor auxiliar o aluno no seu processo 
de conscientização através de procedimentos pedagógicos 
centrados na problematização da sociedade, atuando como 
um mediador democrático, optando metodologicamente pelo 
diálogo, que aproxima professor e aluno como sujeitos que 
aprendem mutuamente. 

A grande ousadia de Paulo Freire foi colocar o oprimido 
como personagem ativo e central na transformação da sua 
própria realidade, entendendo que ninguém deve ambicionar 
mudar a realidade do outro, e sim, fornecer ferramentas para 
que o outro o faça com propriedade e autonomia. 

Assim, a Educação de Jovens e Adultos pode ser pensada a 
partir do processo de conscientização. Segundo Freire (1979), 
posto diante do mundo, o homem estabelece uma relação 
sujeito-objeto da qual nasce o conhecimento que ele adquire 
e expressa por uma linguagem. Esta relação é feita também 
pelo analfabeto, mas geralmente de uma forma desapropriada e 

mágica. Então, faz-se necessário utilizar essa captação mágica 
do analfabeto, mas transformada em crítica, fazendo o homem 
sentir-se capaz de superar a via dominantemente refl exa e 
renunciar ao papel de simples objeto, exigindo ser o que é: 
sujeito histórico. Esse processo pode ser facilitado através de 
um projeto pedagógico que supõe o aluno ativo, dialógico e 
crítico.

A EJA, enquanto dever do Estado com a Educação deve ser 
efetivada mediante a garantia de ensino fundamental obrigatório 
e gratuito: a Educação de Jovens e Adultos apresenta-se como 
o veículo de que se serve a Constituição para consagrar o 
direito à cidadania, substancial àqueles que não tiveram 
acesso à escolarização na idade convencional, em sintonia 
com as mudanças de ordem legal e social e, em especial, com 
as aspirações da parcela dos membros da sociedade que não 
dispõem de instrução escolar sufi ciente ao pleno exercício da 
cidadania. 

Método: Fundamentação e Procedimento

Não se pode negar que, dentre os fenômenos psicológicos, 
os afetivos apresentam uma grande difi culdade de estudo, 
tanto no que se refere à conceituação, como também quanto à 
metodologia de pesquisa e de análise. Porém, entre as ciências 
humanas, vem acontecendo, há longo prazo, um movimento de 
busca pela superação de uma visão que prioriza uma ordem 
permanente e estratifi cada. Nessa mesma linha, defende-se que 
as ciências humanas não devem se conduzir, basicamente, pelos 
padrões das ciências naturais. Devido às suas especifi cidades, 
vários autores têm sugerido a metodologia qualitativa de 
pesquisa (LÜDKE & ANDRÉ, 1986; BOGDAN & BIKLEN, 
1991)

Assim sendo, a presente pesquisa adotou a metodologia 
qualitativa devido à sua clara adequação aos objetivos 
propostos, visando obter dados descritivos mediante contato 
direto e interativo da pesquisadora com a situação objeto de 
estudo. 

A coleta de dados baseou-se no procedimento conhecido 
como autoscopia, que, segundo Leite e Colombo (2006), é 
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um procedimento que consiste na gravação áudio-visual do 
contexto de sala de aula a ser estudado, para posterior edição 
e exibição, em sessões individuais, nas quais a pesquisadora 
instiga  os sujeitos a narrarem e descreverem como se sentiram 
durante a atividade fi lmada, enquanto assistem à própria 
referida atividade e se confrontam consigo mesmos nas imagens 
videogravadas.

Para os autores, o recurso da autoscopia representou um 
aprimoramento da pesquisa qualitativa. Tal fato se deve à 
possibilidade de o sujeito adquirir posição ativa na coleta de 
dados. O papel do pesquisador, na sua condição também ativa 
no procedimento, segue no sentido de estabelecer relações de 
interação e condições dialógicas com o sujeito: a “habilidade 
de intervenção do pesquisador, na hora certa e de forma 
adequada, sem que isso seja percebido pelo sujeito como um 
entrave para o seu processo de expressão, parece ser essencial 
nos procedimentos” (LEITE & COLOMBO, 2006, p. 7).

Em 2007, foi dado início ao processo de fi lmagem. A 
pesquisadora contava com fi lmadora digital, gerando arquivos 
de vídeo digitais no formato MPEG que, posteriormente, eram 
armazenados na memória de um computador para posterior 
edição, recortes e montagens de trechos pertinentes às sessões 
de autoscopia.

Detalhando o procedimento: a pesquisadora fi lmava o 
início das atividades de ensino, as sequências de instruções e 
fazia diferentes tomadas dos alunos nos momentos em que a 
professora ia às suas carteiras. Na edição das gravações, cada 
arquivo de vídeo foi separado com a observação de um aluno 
específi co. Nos momentos de edição posteriores, realizaram-
se os recortes necessários para a elaboração do vídeo com os 
trechos escolhidos como mais relevantes para os objetivos da 
pesquisa.

Análise de Dados

Após o término da coleta e transcrição, iniciou-se a fase de 
análise dos dados provenientes das sessões de autoscopia. Esta 
etapa consistiu em uma organização sistematizada dos materiais 
acumulados durante a investigação e objetivava apresentar os 

dados de forma clara, no intuito de facilitar a interpretação dos 
mesmos. Seguiu-se a construção dos Núcleos Temáticos, que 
foram constituídos como conjuntos formados pelos recortes 
selecionados dos relatos dos sujeitos, que tinham em comum 
a mesma natureza e função, recebendo uma denominação 
específi ca. Reuniram-se os aspectos dos relatos em torno de 
temas que correspondem aos objetivos da pesquisa. Contudo, 
pelo fato de os núcleos serem amplos, houve a necessidade de 
criação de subnúcleos para que temas mais restritos fossem 
também abordados, possibilitando um maior detalhamento.

A seguir, serão descritos, de forma sintética, os núcleos 
e subnúcleos temáticos. Trata-se de um relato descritivo, 
organizado sistematicamente e agrupado por tema. Busca-
se explicitar os dados resultantes da coleta de uma forma 
que permita uma visualização por completo e, de tal forma 
organizada, que possibilite uma compreensão dos principais 
pontos que emergiram após o longo processo de imersão na 
realidade analisada. 

O Núcleo 1 foi intitulado Práticas pedagógicas 
desenvolvidas pela professora. As falas agrupadas neste núcleo 
dizem respeito às atividades pedagógicas da professora em sala 
de aula, as quais possivelmente contribuíram para a construção 
da relação positiva dos sujeitos com os objetos de conhecimento 
e com a professora. Os trechos de relatos foram organizados 
por tipo de atividade nos subnúcleos.

O subnúcleo 1.1 trata Sobre textos e materiais de ensino. 
Este subnúcleo apresenta relatos dos alunos sobre momentos 
e aspectos das atividades de ensino desenvolvidas em sala de 
aula. As falas nele contidas relatam sobre materiais pedagógicos 
utilizados pela professora, como os tipos de textos trabalhados 
em sala (fábulas, histórias, músicas, poesias), bem como o uso 
de dicionários, materiais diversos para tornar compreenssível o 
ensino de matemática e as folhas de atividades.

O subnúcleo 1.2 aborda Sobre a prática de dar voz ao 
aluno em aula. Nele apresentam-se relatos dos alunos sobre 
momentos de atividades de ensino desenvolvidas em sala de 
aula. Verifi camos atividades onde o momento central envolve 
a questão da expressão oral, em sala de aula, por parte dos 
alunos, como meio de promover e participar da atividade de 
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ensino em classe. O mais importante a ser observado é que a 
participação oral dos alunos foi planejada pela professora, 
sendo parte constituinte das atividades de ensino.

No subnúcleo 1.3 é realizada uma incursão Sobre 
estabelecer ligações entre os textos e a vida dos alunos. 
Observam-se, nos relatos dos alunos, falas sobre momentos 
de atividades de ensino desenvolvidas em sala de aula onde 
a professora estabelece, intencionalmente, uma conexão ou 
comparação entre o texto em questão e a vida dos alunos. Nessa 
prática, o momento central envolve a narrativa do aluno sobre 
sua experiência particular relacionada ao texto. 

No subnúcleo seguinte, o 1.4, a refl exão é Sobre momentos 
de explicação coletiva. Aqui observamos relatos dos alunos 
sobre momentos de atividades de ensino nos quais a professora 
realiza uma instrução a respeito da atividade a ser realizada, 
com base na explicação coletiva para os alunos. A diferença, 
neste caso, é que, geralmente, em turmas multidisciplinares 
como esta, as atividades são direcionadas para cada aluno 
em seus diferentes níveis de escolarização. Quando ocorre 
instrução para uma atividade coletiva, trata-se de uma proposta 
onde a professora busca unir a turma.

Explicitando outro aspecto relevante do trabalho pedagógico, 
o subnúcleo 1.5 trata Sobre atividades na lousa. A prática de 
convidar os alunos para irem até a lousa é muito comum nas 
aulas desta professora e foi referida por muitos alunos como 
uma das atividades preferidas. Nesses momentos, a professora 
posiciona-se próxima ao aluno e o auxilia na atividade. Ao 
contrário de causar constrangimento ou desconforto por terem 
que se expor e, muitas vezes, serem corrigidos perante a turma 
toda, os alunos apreciam muito esses momentos.

Já no subnúcleo 1.6, observamos Sobre atividades 
individuais no caderno. Destacamos relatos dos alunos sobre 
momentos em que permanecem sozinhos em suas carteiras, 
realizando atividades individuais, planejadas e previamente 
orientadas. Foi possível observar, em tal prática, vários 
aspectos importantes da atuação pedagógica, como estimular 
a autonomia dos alunos, levá-los a sentirem-se capazes e 
propiciar a superação das difi culdades e inseguranças.

O subnúcleo 1.7 traz um ponto muito importante, ao tratar 

Sobre atividades usadas como diagnóstico. Observamos 
relatos dos alunos sobre diferentes atividades realizadas, que 
eles entendem serem formas de a professora diagnosticar o 
desenvolvimento da turma. Durante o decorrer das observações 
em sala de aula, foi possível perceber que a professora 
desenvolve intenso trabalho diagnóstico durante todas as 
atividades de ensino. Seu atendimento, praticamente individual 
e constante, permitiu à pesquisadora observar a existência de 
um mapeamento de difi culdades, que eram detectadas através 
de atividades planejadas de forma direcionada para esse fi m, 
ou então aconteciam durante outras atividades, sendo clara a 
preocupação constante da professora em reconhecer os pontos 
de difi culdade de cada aluno.

O subnúcleo 1.8 trata Sobre a fonética das letras do 
alfabeto.  Expõe relatos dos alunos sobre a prática da professora 
de falar as letras do alfabeto, os seus fonemas, enfatizando 
a sonorização e a articulação. Nas práticas da professora, o 
trabalho com o som das letras é muito intenso. Sempre que 
existe alguma difi culdade de escrita ela se posiciona próxima 
ao aluno, foca seu olhar nele, articula com a boca e emite o som 
da letra, pedindo que o aluno diga o nome e o som da letra. 

O último subnúcleo do núcleo 1, o 1.9, trata Sobre o uso 
do caderno como meio de recordar. Este subnúcleo apresenta 
relatos dos alunos sobre a prática da professora de pedir-lhes 
para consultarem informações anteriormente registrados em 
seus cadernos. Nessas práticas, o momento central envolve a 
busca dos alunos pelas suas próprias anotações. 

O Núcleo 2 abordou as Especifi cidades do trabalho 
pedagógico. Este segundo núcleo discute momentos específi cos 
das atividades de ensino. São aspectos pontuais que ocorrem 
em determinados momentos das práticas pedagógicas.

O subnúcleo 2.1 trata Sobre as correções. Apresenta relatos 
dos alunos sobre momentos de correção durante as atividades 
de ensino desenvolvidas em sala de aula. São situações onde a 
professora, realizando um atendimento individual, corrige as 
atividades realizadas. Diferente do que se pode supor, a correção 
direta, ao invés de causar constrangimento no aluno adulto, 
leva-o a sentir-se respeitado e alvo da atenção e preocupação 
da professora. 
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O segundo subnúcleo do núcleo 2, o 2.2, trata Sobre 
a retomada e continuidade de conteúdos. Discute relatos 
dos alunos sobre momentos de retomada e continuação dos 
conteúdos durante as atividades de ensino desenvolvidas. 
Trata-se de momentos onde aulas anteriores são recordadas e 
atividades inacabadas são retomadas para serem fi nalizadas. 
Percebemos que a professora, ao retomar uma atividade, volta 
a abordar conteúdos que não foram bem entendidos pelos 
alunos, transformando esses momentos de recordação em 
possibilidades de aprendizado. 

Explicitado em falas importantes, o subnúcleo 2.3 trata 
Sobre a proximidade física professor-aluno. São situações onde 
a professora, realizando um atendimento individual, aborda 
especifi camente as difi culdades de cada um, em momentos de 
proximidade física. Os momentos nos quais a professora vai 
até a carteira de cada aluno, prática extremamente frequente, 
são acusados como “o melhor momento da aula”, “onde 
aprendemos melhor”, ou “quando aprendemos mais rápido”.  

O quarto e último subnúcleo do núcleo 2, o 2.4, trata Sobre 
a postura questionadora da professora. Apresenta relatos 
dos alunos sobre momentos onde a professora, ao invés de 
responder às perguntas dos alunos, acaba por replicar, na forma 
de novas perguntas, levantando mais questões e direcionando 
suas indagações de forma que o aluno construa a resposta. São 
situações onde a professora assume uma postura questionadora, 
desafi ando os alunos a refl etirem. 

O Núcleo 3 realiza uma incursão nas Características da 
professora. Importante ressaltar que essas características são 
atribuídas pelos sujeitos em suas falas; portanto, trata-se da 
visão dos alunos adultos sobre a professora. Este núcleo aborda 
os seguintes aspectos: a relação afetiva professor-aluno e a 
imagem que os alunos têm da professora

No subnúcleo 3.1 discutimos Sobre a relação afetiva 
professor-aluno. São relatos diretamente relacionados à postura 
da professora durante as atividades de ensino. No decorrer do 
trabalho pedagógico, os vínculos afetivos vão se ampliando e 
a fi gura do professor surge com grande importância na relação 
de ensino e aprendizagem. Um dos aspectos que mais se 
destacaram foi a frequência com a qual ela se mantinha próxima 

de seus alunos. Tal postura estabelecia grande cumplicidade 
no processo de aprendizagem, sendo muito valorizada nas 
verbalizações dos sujeitos.

Já no subnúcleo 3.2, fala-se Sobre a imagem que os alunos 
têm da professora. Embora muito próximo ao anterior, apresenta 
relatos dos alunos sobre a professora, explicitando a opinião 
deles a seu respeito. A diferença é que, neste núcleo, a opinião 
não está diretamente relacionada com a postura da professora 
durante as atividades de ensino. Notamos que a imagem que 
os alunos têm dela não depende unicamente das suas atitudes 
enquanto professora, mas também das suas características 
pessoais. Atenção para ouvir os problemas, conversar sobre a 
vida de cada um, partilhar momentos importantes, são aspectos 
que fazem a diferença para o aluno adulto, levando-o a perceber 
que a professora se preocupa com ele, criando um vínculo 
importante para a sua motivação.

O Núcleo 4 é o último, e trada sobre As consequências do 
processo de mediação. Diz respeito aos impactos observados 
do processo de mediação nos alunos, que contribuem para 
formar a relação deles com os objetos de estudo. 

O subnúcleo 4.1 aborda Sobre a relação aluno-objeto de 
conhecimento. Apresenta relatos dos alunos sobre determinados 
conteúdos de ensino. São verbalizações que falam sobre a 
relação deles com as áreas do conhecimento, explicitando 
preferências ou difi culdades. As observações realizadas 
permitem inferir que a relação sujeito-objeto é marcada pelo 
entrelaçamento dos aspectos cognitivos e afetivos. Os alunos 
não relatam apenas difi culdade ou facilidade com conteúdos, 
mas relatam prazer em aprender. 

No subnúcleo 4.2, discutimos Sobre a emoção de aprender 
a ler. Observamos relatos dos alunos sobre o sentimento 
relacionado à alfabetização e à aquisição de conhecimentos 
escolares. A alegria e emoção declaradas por eles pelo fato 
de aprenderem a ler nos permite observar uma necessidade 
de completude pessoal, um desejo de completar um vazio, de 
realizar um sonho.

Ainda foi necessário discutir, no subnúcleo 4.3, Sobre 
a relação com a escola e com os outros alunos. Percebemos 
que a professora propicia intencionalmente a interação entre 
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os alunos e participa desses momentos. Observamos, pelas 
falas, que a professora considera as diferenças entre os alunos 
como uma forma de ocasionar o enriquecimento das atividades 
de aprendizagem, levando-os a ajudarem-se não apenas nas 
atividades pensadas para esse fi m de interação. 

O último subnúcleo, o 4.4, abordou o importante tema Sobre 
a auto-estima do aluno. Foca-se nos relatos dos alunos sobre o 
que pensam de si mesmos e de seu desempenho como estudantes. 
Notamos que os alunos adultos manifestam as marcas de uma 
não vivência da escolarização, expressando culpa pelo fato de 
terem difi culdades com a aprendizagem, gerando sentimentos 
de inferioridade, implicando em difi culdades no processo de 
aprendizagem por acreditarem na sua própria ou incapacidade. 

Pudemos notar, ao longo dos relatos e das observações 
em sala, que as decisões da professora acerca das atividades 
de ensino sempre visavam ao sucesso do aluno, tendo como 
perspectiva que o aluno atingisse os objetivos estabelecidos no 
planejamento do ensino, o que está profundamente relacionado 
com a auto-estima, pois a qualidade do desempenho tem 
implicações na percepção que o educando tem de si mesmo e 
de seu próprio valor. 

Considerações Finais

Durante o processo de análise, foi possível, através dos 
dados, observar o quanto a mediação da professora propicia 
situações capazes de produzir diversos sentimentos e emoções 
que podem infl uenciar o processo de ensino-aprendizagem, 
contribuindo para torná-lo mais efi caz e proveitoso. Os dados 
permitem inferir que a afetividade pode ser identifi cada 
na dinâmica de sala de aula nas mais variadas formas de 
manifestação, confi rmando o pressuposto da pesquisa.

A partir dos dados, é possível inferir que existe uma 
sensibilidade por parte dos alunos adultos a respeito do tipo 
de mediação realizada pela professora, deixando transparecer a 
forma como eles são afetados, provocando diversos sentimentos 
que infl uenciam o processo de ensino-aprendizagem, 
interferindo na relação com os conteúdos e também na imagem 
que cada aluno tem de si mesmo. 

Cabe ao educador encontrar meios de ajudar os alunos a 
acreditarem em si mesmos, demonstrando que a atitude de 
voltar a estudar não deve ser motivo de vergonha, mas de alegria 
e orgulho: auxiliar o aluno a identifi car o valor e a utilidade 
do estudo em sua vida, por meio de atividades ligadas ao seu 
cotidiano, desenvolvendo aulas dinâmicas e estimulantes; 
valorizar e aproveitar os conhecimentos e as habilidades de 
cada um; promover o sentimento de grupo, pois quando se 
criam vínculos, eles se sentem estimulados a participar das 
atividades. 

Notamos que, no campo da EJA, a fi gura do professor surge 
com grande importância na relação de ensino e aprendizagem.  
Percebemos que o aluno adulto só aprende efetivamente com 
quem outorga confi ança, conferindo-lhe o direito de ensiná-
lo. Toda aprendizagem está impregnada de afetividade, já que 
ocorre a partir das interações sociais, em um processo vincular. 
Foi comum encontrar, nas falas dos alunos, referências ao 
respeito, à colaboração, à valorização de cada um e ao desejo 
de compreendê-los e querer o melhor deles. Pôde-se reconhecer 
uma professora atuante, observadora, intérprete perspicaz das 
intenções, desejos e dizeres dos seus alunos. 

Afi rmamos ainda que, na modalidade EJA, – principalmente 
em função da não obrigatoriedade e pelas difi culdades 
enfrentadas pelos alunos na tentativa de conciliar trabalho, 
responsabilidades e estudos – havendo a criação de um 
vínculo afetivo positivo entre professor e aluno, aumentam-
se as chances de existir motivação para retornar todos os 
dias,  verifi cando-se uma melhora signifi cativa na qualidade 
do aprendizado. O professor deve atuar criando um vínculo 
afetivo positivo visando desenvolver uma boa relação escolar 
para alunos que, muitas vezes, estão voltando para uma escola 
que os excluiu, uma escola que é instrumento de uma sociedade 
que os desvaloriza exatamente pela sua não escolarização.
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Resumo

A discussão sobre a leitura como prática cultural é uma 
exigência que aponta para a relevância da escola se assumir como 
espaço social de construção dos signifi cados e a necessidade de 
utilizar metodologias que priorizem o processo de construção do 
conhecimento e o desenvolvimento do indivíduo ao considerar 
dinâmicas de ensino que favoreçam o descobrimento de 
estratégias de trabalho individual e coletivo, facilitadores da 
apropriação desse objeto da cultura humana. O enfoque recai 
sobre as relações em sala de aula e o contexto escolar mediado pela 
linguagem para a apropriação da linguagem escrita, com ênfase 
à leitura. Este estudo pretende contribuir para refl exão sobre as 
implicações pedagógicas derivadas da organização de um contexto 
pedagógico, intencionalmente voltado à organização do ensino de 
estratégias de leitura, no processo de apropriação da linguagem 
escrita. A hipótese é de que as estratégias de leitura contribuem 
para a organização dos contextos com coerência pedagógica e 
com a formação do leitor competente durante o ato educativo. Os 
estudos estão pautados em educadores brasileiros (GIROTTO; 
SOUZA, 2010) e norte – americanos (HAMPTON & RESNICK, 
2008; OWOCKI, 2003; WEDWICH & WUTZ, 2008; HARVEY 
E GOUDVINS 2007), com a metodologia da pesquisa-ação.

Palavras-chave

Estratégias de leitura; formação do leitor; contexto 
pedagógico; mediação pedagógica. 

Abstract

The discussion about reading as a cultural practice is a 
requirement that points to the school relevance to take itself 
as a social space of meanings construction and the need to 
use methodologies that focus on the knowledge construction 
process and the individual development in considering the teaching 
dynamics that encourage the strategies discovery for individual and 
collective work, facilitating that human culture object appropriation . 
The focus is on the relationships in the classroom and school 
context mediated by language to written language acquisition, 
with emphasis on reading. This study intends to contribute for 
the refl ection on the pedagogical implications derived from 
the organization of a teaching context, intentionally aimed 
at the teaching organization of reading strategies in the written 
language acquisition process. The hypothesis is that the reading 
strategies contribute to the contexts organization with pedagogical 
coherent and to the competent reader formation during 
the education act. The studies are based on Brazilian educators 
Girotto; SOUZA, 2010) and on North American educators 
(HAMPTON & Resnick, 2008; OWOCKI, 2003; WEDWICH 
& Wutz, 2008; HARVEY AND GOUDVINS, 2007), with the 
action research methodology.

Keywords

Reading strategies; the reader formation; pedagogical 
context; pedagogical mediation.



FORMAÇÃO DO LEITOR: PROJETO EDUCATIVO E CONSTITUIÇÃO HUMANA

1133LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

Introdução

A discussão sobre a leitura como prática cultural é uma 
exigência que aponta para a relevância da escola se assumir 
como espaço social de construção dos signifi cados e a 
necessidade de utilizar metodologias que priorizem o processo 
de construção do conhecimento e o desenvolvimento do 
indivíduo ao considerar dinâmicas de ensino que favoreçam o 
descobrimento de estratégias de trabalho individual e coletivo, 
facilitadores da apropriação desse objeto da cultura humana. É 
no espaço escolar que o indivíduo deverá ser capaz de interagir 
de modo orgânico e atuante em níveis de interlocução mais 
complexos e diferenciados de modo que favoreça a apropriação 
do conhecimento historicamente produzido pela humanidade, 
valorizando a sua singularidade e estimulando a sua autonomia. 
Se não compreendermos como se dá os processos mediados 
de ensino, aprendizagem e desenvolvimento dentro da 
perspectiva dialógica (BAKHTIN, 1995), teremos difi culdades 
em estabelecer a relação entre a formação do indivíduo e a sua 
relação com o contexto, o meio. 

Inserido em um grupo social, compreende-se que o indivíduo 
ao passar pelo processo de formação estará se apropriando dos 
objetos da cultura humana e adquirindo um conhecimento 
historicamente construído que permitirá a sua formação. Porém, 
este recebe a interferência do meio e atua sobre ele utilizando 
como instrumento semiótico a palavra oral ou escrita.

O enfoque deste trabalho recai sobre as relações em sala 
de aula e o contexto escolar mediado pela linguagem para 
a apropriação da linguagem escrita, com ênfase à leitura, 
e sua prática cultural que ocorre dentro de um processo 
histórico-social. Nele o sujeito utiliza as habilidades de fala, 
de leitura e de escrita para interagir com seu contexto, como 
sujeito transformador e transformado. Não se descarta as 
contribuições de outros contextos na formação do indivíduo 
leitor, porém, haverá a preocupação com o espaço escolar 
como mediador da formação de um sujeito leitor competente. 
Assim, este estudo pretende contribuir para refl exão sobre 
as implicações pedagógicas derivadas da organização de um 
contexto pedagógico, intencionalmente voltado à organização 

do ensino de estratégias de leitura, no processo de apropriação 
da linguagem escrita.

Neste primeiro momento da discussão, pensaremos em 
como um contexto organizado intencionalmente pode ser 
propulsor de aprendizagens humanizadoras, considerando a 
atividade da criança e sua capacidade de aprendizado; a escola 
como espaço de vivências, de escolhas, de mediações; e o 
professor como criador de mediações para a apropriação da 
linguagem escrita como objeto da cultura. Compreendemos que 
a formação da competência leitora é uma construção singular, 
porém mediada por outro indivíduo. Em outro momento, 
estudaremos a contribuição do ensino de Estratégias de Leitura 
norte - americanas como instrumento facilitador dos processos 
de ensino e aprendizagem deste objeto da história humana e o 
desenvolvimento do indivíduo. A hipótese é de que as estratégias 
de leitura contribuem para a organização dos contextos com 
coerência pedagógica e contribuem com a formação do leitor 
competente durante o ato educativo.

A iniciativa em apresentar a discussão sobre a organização 
intencional de ações pedagógicas para a apropriação da leitura 
originou das inquietações ao longo do desenvolvimento de 
pesquisas de mestrado no Programa de Pós-Graduação em 
Educação, UNESP – Marília, desenvolvidas pelas autoras, 
e pela prática educativa em diferentes anos na Educação 
Básica. A opção pelo contexto pedagógico, com enfoque na 
ambientação, foi motivada por estudos intencionados em 
fundamentar a prática e na busca de caminhos para a solução 
de difi culdades, na realização de um trabalho pedagógico 
facilitador da apropriação da leitura.

Este texto se pautará na análise de literatura, de trabalhos 
desenvolvidos por pesquisadores norte americanos e brasileiros 
sobre o complexo ato de ler e considerações de pesquisas 
sobre a organização intencional do contexto pedagógico para a 
apropriação da língua materna (SOUZA, 2009; SILVA,  2007  ).

Antes de iniciar a discussão sobre o aprendizado da leitura, 
vale apresentar sob que base teórica este trabalho se coloca. O 
ponto de partida para a apresentação de alguns conceitos que 
embasam esta discussão é a tese defendida pela Teoria Histórico-
Cultural de que o homem não nasce humano, mas torna-se 
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humano. Este tornar-se humano é fruto de suas interações sociais 
e experiências pessoais. Durante as interações e experiências, 
o indivíduo apropria-se das propriedades e aptidões humanas 
desenvolvidas durante a história da humanidade. Assim, aquilo 
que foi produzido pelo homem durante o seu processo de 
humanização é possível de ser internalizado pelo indivíduo da 
espécie. Este processo de apropriação é um processo educativo, 
não espontâneo ou instintivo, envolve os processos de ensino 
e de aprendizagem, a fi m de que haja o desenvolvimento. 
Sabendo que o homem torna-se humano nas relações sociais e 
na interação com outros indivíduos da espécie, é na sociedade, 
portanto, que se encontra a fonte de desenvolvimento. 

O ato de ler

Ao longo da história humana tivemos diferentes meios para 
a apropriação da leitura. Esta possui característica e fi nalidade 
própria de acordo com a época e o local. Ao tomarmos contato 
com a história deste objeto da cultura humana encontraremos as 
mais diferentes práticas, recursos, fi nalidades e ações de leitura. 
Tomamos como exemplo este relato de Manguel (1997, p.59), 
quando comenta sobre a observação feita por Santo Agostinho 
sobre a forma de ler de Santo Ambrósio.

Porém, aos olhos de Agostinho, essa maneira de 
ler parecia sufi cientemente estranha para que ele a 
registrasse em suas Confi ssões. A implicação é que este 
método de leitura, esse silencioso exame da página, 
era em sua época algo fora do comum, sendo a leitura 
normal a que se fazia em voz alta. Ainda que se possam 
encontrar exemplos anteriores de leitura silenciosa, foi 
somente no século X que esse modo de ler se tornou 
usual no Ocidente. (Grifo do autor).

Cada ação para efetivar o ato de leitura e atender à 
determinado objetivo, contou com o ato de ensinar e com 
recursos que proporcionaram aos indivíduos, ao longo da 
história, a apropriação da cultura humana por meio do código 
linguístico: a palavra escrita. Dentro deste panorama buscamos, 
na atualidade encontrar ferramentas que auxiliarão a apropriação 

da leitura de forma que o indivíduo dê conta da decodifi cação, 
da compreensão do que está sendo lido, da atribuição de sentido 
e signifi cado e compreenda que aprender a ler não é uma ação 
pontual. É preciso que o indivíduo mantenha-se como leitor e 
tenha vontade de ler. A ação dos mediadores de leitura criar 
situações propícias para o aprendizado, desenvolvimento e 
formação da competência leitora (GIROTTO, 2010), reforçar 
as práticas de leitura de indivíduos que sabem ler, mas não lê, 
já que “um dos múltiplos desafi os a ser ensinado pela escola é 
o de fazer com que os estudantes aprendam a ler corretamente” 
(SOLÉ, 1998, p. 32).

Ao conceber a leitura como prática cultural e objeto da 
cultura é preciso ensinar o ato de ler. Este ato de apropriar-
se da cultura produzida ao longo da história humana por 
meio dos signos linguísticos, tendo como instrumento a 
palavra, linguagem verbal, deve ser entendido. Esta é uma das 
tarefas mais difíceis e importantes desenvolvidas na escola: 
o desenvolvimento da competência leitora. Apropriação da 
leitura, das práticas e dos processos de leitura.

A aprendizagem não é em si mesma, desenvolvimento, 
mas uma correta organização da aprendizagem da 
criança conduz ao desenvolvimento mental, ativa todo 
um grupo de processos de desenvolvimento, e esta 
ativação não poderia produzir-se sem a aprendizagem. 
Por isso, a aprendizagem é um momento intrinsecamente 
necessário e universal para que se desenvolvam na 
criança essas características humanas não naturais, 
mas formadas historicamente. (VIGOTSKII, LURIA e 
LEONTIEV, 1988, p. 115).

Nos atos de leitura, ação linguística entre dois sujeitos 
mediados por diferentes instrumentos sociais, incluindo a fala, 
ocorre a interação verbal. Esta é uma das formas elevadas da cultura 
humana. Neste sentido, para a sua efetivação, a escola possui um 
importante papel. Um papel que vai além do ofertar o espaço físico 
ou uma organização institucional e social que permite o acesso à 
cultura. Uma organização que por meio de seus agentes prepare 
situações e ferramentas didáticas e pedagógicas facilitadoras da 
aprendizagem e apropriação da leitura e da formação do leitor.
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É importante salientar, conforme aponta Silva e Carbonari 
(1997, p. 103), que as atividades de leitura na escola partem de 
uma “leitura silenciosa do texto, seguida de uma leitura oral, 
estudo do vocábulo e entendimento (geralmente) concluída com 
uma produção de texto do aluno”, não se ensinando, portanto, 
nenhuma estratégia de leitura para eles. Além disso, a oralização 
do texto é vista por muitos professores como garantia de 
compreensão, ou seja, basta o estudante ouvir para compreender. 
A preocupação de muitos professores ao ensinar a leitura volta-se 
para o dizer e o bom leitor será aquele que diz adequadamente 
o texto. Realizando essa prática em sua sala, o “professor 
se exime da sua responsabilidade de mediador no processo 
de aprendizagem, fi cando este exclusivamente por conta da 
capacidade do aluno” (SILVA; CARBONARI, 1997, p. 107).

Uma alteração que se faz necessária dentro do propósito de 
formação do aluno é a sua mudança de estatuto. 

Mudar de indivíduo paciente para agente a fi m de que 
construa o signifi cado do texto lido. Escritos reais que 
possibilitem a atribuição de sentido.  Um trabalho com 
a leitura adequado que deve se iniciar com a literatura 
infantil. Na sala de aula, a Literatura infantil permite 
múltiplas leituras a fi m de promover as competências: 
linguística, literária e estética. (BALÇA, 2011).

Apesar de a literatura infantil continuar buscando seu 
espaço, ela é vista por vários especialistas como Coelho (2000), 
Zilberman e Magalhães (1984), Zilberman (2005) com a mesma 
função essencial da literatura.

Desde as origens, a literatura aparece ligada a essa 
função essencial: atuar sobre as mentes, nas quais se 
decidem as vontades ou as ações; e sobre os espíritos, 
nos quais se expandem as emoções, paixões, desejos, 
sentimentos de toda ordem... No encontro com a 
literatura (ou com a arte em geral) os homens têm a 
oportunidade de ampliar, transformar ou enriquecer 
sua própria experiência de vida, em um grau de 
intensidade não igualada por nenhuma outra atividade 
(COELHO, 2000, p. 29, grifos no original).

Assim, é preciso pensar não somente no ensinar e aprender, 
mas também no como, para quê e o quê. Buscar os caminhos que 
podemos percorrer para a efetivação do aprendizado da leitura, 
formando leitores aptos para utilizar-se deste instrumento, 
capaz de promover o desenvolvimento e não como uma técnica 
de decodifi cação de signos linguísticos, processo mecanizado 
de correspondência grafema-fonema e, não raro, utilizado 
apenas nas tarefas escolares. 

Segundo Cruvinel (2010, p. 54); o processo de escolarização 
possui “a incumbência de assegurar às crianças a apropriação 
desse objeto da cultura humana tornando-as leitoras nas mais 
diversas situações sociais e assim possibilitar a apropriação das 
formas elevadas da cultura humana.” A referida autora afi rma 
ainda que a leitura como objeto da cultura humana, herdada 
histórica e socialmente das gerações precedentes, só pode fazer 
sentido quando os indivíduos aprendem seu uso social, objetiva 
em suas relações sociais e a insere em sua atividade social. 

Ao compreendermos que o processo educativo é um 
processo social e que para se apropriar da cultura humana 
é preciso que o sujeito aprenda é preciso também pensar no 
processo de ensino. Como ele se dá e quem é o mediador ou 
quais são os instrumentos mediadores para a concretude do ato 
de ler pelo indivíduo por meio da ação de outro indivíduo mais 
experiente. Se a aprendizagem é um processo colaborativo 
(CRUVINEL, 2010), a ação do indivíduo mais experiente 
tem a função de colaborar para o desenvolvimento atuando 
como mediador a fi m de que o conhecimento historicamente 
organizado pela humanidade possa ser apropriado pelo outro 
menos experiente durante seu processo de formação.

Diante do exposto considerando a importância da interação 
entre o contexto e aprendiz, passamos a pensar em instrumentos 
que pudessem auxiliar o professor, como sujeito mediador da 
leitura e, por meio da práxis, promover a necessidade no aluno 
afi m de que possa se constituir leitor autônomo.

Estratégias de leitura

Lemos tudo, a todo o momento e com diversas fi nalidades. 
Em nosso dia a dia nos deparamos com diversas situações 
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de leitura. Em que momento de nossas vidas e como nos 
apropriamos deste instrumento cultural da humanidade são 
o que nos faz refl etir sobre as estratégias de leitura. Com 
aparência de aprendizado automático e espontâneo, esta 
ferramenta linguística e verbal é apropriada por meio do ensino 
e da aprendizagem. Por certo é possível afi rmar que o encontro 
da criança com a leitura não ocorre sistematicamente em casa 
ou mesmo na escola. “O escrito é um mundo econômico, 
industrial, comercial, cujo próprio funcionamento determina a 
natureza, a apresentação e o conteúdo dos escritos produzidos” 
(JOLIBERT, 1994, p. 139).

Quando tratamos de aplicação de métodos e propostas de 
trabalho com os alunos nas ações de aprendizagem e ensino 
devemos avaliar a colaboração e participação de todos no 
processo, incluindo os pais. Nesta dinâmica o contexto das 
diversas vivências dos alunos deve ser considerado.

Segundo Jolibert (1994, p.127), é sempre angustiante 
para o pai a perda dos parâmetros que possuía para realizar 
o acompanhamento de seu fi lho, principalmente quando o 
método se difere em muito do processo pelo qual ele passou. 
Paralelo a esta situação encontramos professores que desejam 
modifi car sua prática, mas por insegurança ou equívocos 
teóricos assumem postura defensiva ou tensa. 

Nesse sentido, Chiappini (1997, p. 10) acredita que os 
educadores têm uma concepção de linguagem equivocada, 
considerando-a puramente instrumental. A escola acabou por 
burocratizá-la, realizando tradicionais rituais:

[...] a cópia, o ditado, a redação como atividade isolada 
ou, quando muito, produto fi nal de um processo 
deslanchado pela leitura, a própria leitura como simples 
verbalização oral de textos cuja compreensão deixa 
muito a desejar.

Vivemos o que Cosson, (2007, p. 23) chama de “falência 
do ensino da leitura”, leitura que não está sendo ensinada para 
garantir a função essencial de “construir e reconstruir a palavra 
que nos humaniza”, pois é neste processo que vamos mudando 
nossa forma de ver o mundo e a nós mesmos.

A relação texto-leitor, necessária para compreensão da 
leitura é quase ausente na maioria das escolas. Um texto requer 
e necessita de um leitor que o atualize, que o faça funcionar, “o 
ato de ler não pode se caracterizar como uma atividade passiva” 
(BRANDÃO; MICHELETTI, 1997, p. 18), ao contrário, 
necessita de uma atitude ativa por parte do leitor, que “processa 
e examina o texto” (SOLÉ, 1998), em contribuição à formação 
de leitores críticos. 

Entendemos a leitura como prática social e dentro disto, 
mais três funções: a compreensão, a busca e a atribuição de 
sentido daquilo que se lê. Processo que, segundo Bajard 
(2002), deve ser silencioso, mas que pode e deve também ser 
compartilhado. 

Dentro deste contexto, um grupo de pesquisadores norte-
americanos defende que bons leitores utilizam certas estratégias 
para compreender o texto. Entendem que leitores profi cientes 
interagem com o texto utilizando o seu conhecimento prévio, 
fazendo inferências, previsões e conectando-se com outros 
textos. Para isso, é preciso estabelecer nas escolas novos 
itinerários de leitura. 

Muitos programas de leitura em países como os Estados 
Unidos, são embasados na literatura infantil, a exemplo do 
Programa Based Reading – ao utilizar os livros de literatura 
infantil, os professores organizam de forma estruturada o 
ensino da leitura. Já, no Brasil, evidencia-se um crescimento 
da distribuição de livros literários na escola, principalmente 
com os avanços alcançados pelo PNBE - Programa Nacional 
Biblioteca da escola. No entanto, não está atrelado a essa 
política, um suporte pedagógico. Os livros estão na escola e 
muitos educadores não sabem o que fazer com eles.

Assim, nossas pesquisas caminham no sentido de mostrar 
como o trabalho com as estratégias de leitura utilizando a 
literatura infantil poderá provocar mudanças signifi cativas nos 
leitores iniciantes e em suas aprendizagens. Acreditamos que ao 
ensinarmos as crianças a lerem, a partir as estratégias de leitura 
como ferramenta para compreensão, as crianças terão melhores 
condições de se apropriarem da leitura e de se tornarem leitoras 
profi cientes.

Para Solé (1998, p. 34), há pouco espaço na sala de aula 
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para se “ensinar estratégias adequadas para compreensão de 
textos”. Ademais essas práticas têm sido “categorizada pelos 
manuais, guias didáticos e pelos próprios professores como 
uma atividade de compreensão leitora” (SOLÉ, 1998, p. 35). 

Nesse sentido, podemos imprimir outra maneira de se lidar 
com o ensino da leitura, ajudando o aluno a compreender o 
texto, rompendo, portanto, com uma visão mecanicista e 
com a sequência baseada em atividades de leitura/perguntas/
exercícios. 

A intenção é ensinar as crianças sobre como a leitura se 
processa em um leitor fl uente e como este utiliza de estratégias 
para alcançar a compreensão profunda do texto. Ensinar a 
estratégia pela estratégia e comparar a metodologia e sua 
efi cácia em dois países diferentes não é o propósito de nossos 
estudos, mas sim, oferecer atividades para que a criança 
compreenda além das palavras.

Entendemos por estratégia tudo aquilo que colocamos em 
jogo antes, durante e depois da leitura. Dessa forma, o professor 
pode ensinar o aluno como ativar as estratégias que estão ao seu 
alcance quando este for ler. Elas são denominadas, de modo 
geral, por esta metodologia norte-americana de: conhecimento 
prévio, conexões, inferência, visualização, sumarização e 
síntese. As estratégias de compreensão leitora são fl exíveis e 
podem ser encontradas com outras designações, mesmo que 
tratem do mesmo assunto. Utilizamos para esse artigo a listagem 
feita por Harvey e Goudvins (2007) do seu livro Strategies 
that work: teaching comprehension for understanding and 
engagement. 

Nesta perspectiva, utilizam o processo de metacognição, 
ocorrendo internamente deve ser ensinado, portanto é cultural 
e que depende da mediação do outro (SOLÉ, 1998), é o 
conhecimento sobre o processo do pensar (ISRAEL, 2007), pois 
ao trabalhar tais estratégias, o professor realiza esse exercício 
com a criança. 

O processo de leitura deve garantir que o leitor 
compreenda o texto e que pode ir construindo uma 
ideia sobre seu conteúdo, extraindo dele o que lhe 
interessa, em função dos seus objetivos. Isto só pode 

ser feito mediante uma leitura individual, precisa, que 
permita o avanço e o retrocesso, que permita parar, 
pensar, recapitular, relacionar a informação com o 
conhecimento prévio, formular perguntas, decidir o 
que é importante e o que é secundário. É um processo 
interno, mas deve ser ensinado (SOLÉ, 1998, p. 32, 
grifos nossos).   

O ensino das estratégias de compreensão leitora favorece 
a organização, em nossas mentes, desses recursos que vão do 
mais simples ao mais complexo. Quando iniciamos uma leitura, 
deixamos vir à tona em nossa mente uma série de informações 
e conhecimentos que temos acerca do mundo em relação àquilo 
que estamos lendo, assim, o conhecimento prévio é defi nido 
pelos “norte-americanos de estratégia-mãe ou estratégia 
guarda-chuva, pois agrega todas as demais” (GIROTTO; 
SOUZA, 2010, p. 66, grifos no original). 

A estratégia de conexão, por exemplo, permite à criança 
ativar seu conhecimento prévio fazendo-a conectar-se com 
novos conhecimentos. Assim, relembrar fatos importantes de 
sua vida, de outros textos lidos e de situações que ocorrem no 
mundo, em seu país ou sua cidade durante a leitura, ajudam a 
compreender melhor o texto. 

A inferência ocorre frequentemente em nosso cotidiano e é 
fundamental para nos ajudar a ler nas entrelinhas, pois precisamos 
compreender aquilo que não foi escrito explicitamente. Os 
leitores inferem ativando seus conhecimentos prévios e os 
relacionando com pistas deixadas no texto. Nesse processo, é 
de fundamental importância que o professor ajude a criança a 
aprender a relacionar o que sabe com o que está lendo, “com a 
intenção de que os alunos infi ram, os professores devem ensiná-
los a como agir durante a leitura. Devem mostrar a eles as dicas 
que cada texto possui e ensiná-los a como combiná-las com 
seu conhecimento prévio para fazer inferências adequadas” 
(GIROTTO; SOUZA 2010, p. 76).

Quase de maneira espontânea, realizamos a estratégia 
de visualização, pois ao nos depararmos com uma leitura, 
deixamos nos envolver por sentimentos, sensações e imagens, 
que permitem que as palavras do texto se tornem imagens em 



FORMAÇÃO DO LEITOR: PROJETO EDUCATIVO E CONSTITUIÇÃO HUMANA

1138LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

nossa mente. Ao visualizarmos quando lemos, vamos criando 
imagens pessoais e isso mantém nossa atenção permitindo que 
a leitura se torne prazerosa.

A sumarização parte do pressuposto de que precisamos 
sintetizar aquilo que lemos e para que isso seja possível é 
necessário aprender o que é essencial em um texto, separando-o 
de que é detalhe. Ao elencarmos o que é essencial teremos 
mais condições de garantir as ideias principais. Além disso, 
essa estratégia está ligada à fi nalidade e aos objetivos da nossa 
leitura. Quanto mais claro estiver esse objetivo, melhor as 
chances de elencar o que é essencial, para que dessa maneira 
possamos atingir o objetivo da nossa leitura.

Por fi m, temos a estratégia de síntese que signifi ca muito 
mais que resumir. Ao resumir anotamos as ideias principais 
de um parágrafo ou de um texto. A síntese ocorre quando 
articulamos o que lemos com nossas impressões pessoais, 
reconstruindo o próprio texto. Ao sintetizar, não relembramos 
apenas fatos importantes do texto, mas adicionamos novas 
informações ao nosso conhecimento prévio alcançando uma 
compreensão maior do texto.

Quando um adulto com um elevado nível de letramento lê, 
ele utiliza estas estratégias, porém as faz de maneira automática, 
mas para os leitores em formação, não é tão simples assim. É 
preciso tornar explícito para que a criança tome consciência 
daquilo que leitores fl uentes, fazem automaticamente conforme 
lêem alguma coisa.

Para desenvolver essas estratégias com os alunos, precisamos 
em primeiro lugar, planejá-las e defi ni-las, realizando leituras 
não tão complexas para depois oferecer leituras mais profundas, 
que requer um maior nível de compreensão leitora. Também, 
para que se torne um trabalho signifi cativo, optamos pelo 
trabalho colaborativo apontado por Vygotskii (2001), no qual 
os alunos aprendem a cooperarem em busca de um objetivo de 
aprendizagem comum. 

Para desenvolvermos este trabalho de leitura com crianças, 
se faz necessário uma organização metodológica do trabalho 
pedagógico de uma forma que primeiro a criança observe 
o que o professor irá fazer, dizer e pensar ao ler, no sentido 
de “moldar” aquilo que ele espera que a criança faça depois 

ao realizar as atividades propostas. Assim, para ensinar a 
estratégia de conexão utilizamos um livro de literatura infantil 
que é lido e falamos o que se refere a esta estratégia aos alunos, 
“moldando” o que eles podem pensar naquele momento para 
conseguirem realizar está estratégia.

A moldagem ou “modelagem” (DAVIDOV, 1988) não 
deve se compreendida como um adestramento do aluno, mas 
orientação do uso da estratégia com ajuda de um indivíduo 
mais experiente.

Na sequência ocorre a “prática guiada”. Neste momento, 
com a utilização de outro livro de literatura infantil, repetiremos 
com a sala toda a estratégia de conexão, permitindo que eles 
façam em conjunto (alunos e professor). Por fi m, espera-se que 
a criança realize esta estratégia individualmente, utilizando 
outro livro de literatura infantil. Essa sequência didática deve 
levar em média de 50 a 60 minutos, sendo: 5 a 10 para moldar; 
em torno de 40 a 50 para a prática guiada; 5 a 10 para avaliar os 
novos conhecimentos adquiridos.

Faz-se necessária a capacitação de leitores de literatura 
por meio de atividades organizadas e objetivadas, leitores 
capazes de ler uma obra literária de forma competente, crítica, 
refl exiva, leitores capazes de olhares plurais, múltiplas leituras 
e distintas interrogações sobre o texto literário. Acreditamos 
que as estratégias de leitura conseguem ser uma metodologia 
alternativa do trabalho pedagógico que satisfaz a necessidade 
de capacitar o indivíduo para torná-lo um leitor autônomo.

Considerações fi nais

Os resultados que temos alcançado com esse estudo, nos 
permite vislumbrar uma nova maneira de ensinar a criança a ler. 
Nossas pesquisas têm demonstrado que os alunos melhoraram a 
sua compreensão leitora, aumentaram o interesse por livros de 
literatura infantil e isto acaba refl etindo nas outras disciplinas 
do currículo. Contribuem  amplamente para a compreensão 
daquilo que o aluno tem realizado na ambiente escolar.

A clareza de que uma pessoa não pode aprender leitura e 
escrita através da mecanização de suas ações fi ca sedimentada 
a cada etapa da pesquisa em andamento. Para isso, o sujeito 
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necessita de uma bagagem de conhecimentos não adquiridos 
com treinamento, tentativa e erro, ou mesmo pelo simples 
contato com a escrita, mas é preciso utilizar meios que o auxilie 
a ler com competência e desenvolvê-la. Daí a necessidade de 
ações que potencialize a relação do leitor aprendiz, pensando 
na educação infantil, com a escrita.

A escola deve se organizar para possibilitar o aprendizado e/
ou a interação com a realidade, distração, diversão, informação. 
Com a apropriação da habilidade leitora, o aluno fará escolhas 
dentre os diferentes gêneros sociais do entorno, aqueles capazes 
de atender as suas necessidades. Conseguirá utilizar estratégias 
de leitor experiente, assim como também se tornará um leitor 
efi ciente e autônomo. Por exemplo, o texto que a criança passa 
a conhecer está presente no outro que ela já leu, contribuindo 
para o desenvolvimento de sua competência literária. Ausência 
de conhecimento faz a diferença na apropriação da leitura, para 
a compreensão do texto lido.

Através da leitura, toma-se contato com a produção do 
conhecimento historicamente construído pela humanidade. Ele 
ocorrerá por meio da interação com a diversidade dos textos 
escritos, o testemunho da sua utilização já antes feita pelo leitor 
e de sua participação de atos de leitura. O sentido do texto é 
produzido por leitores ativos e competentes. 

A consolidação da verdadeira aprendizagem se dá quando 
o sujeito está capacitado a participar ativamente do processo de 
construção do conhecimento, utilizá-lo a partir do diálogo com 
o outro e da internalização do discurso.
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Resumo

O presente trabalho busca identifi car de que maneira a 
prática da leitura dialógica por meio da Tertúlia Literária 
Dialógica contribui para a valorização da diversidade étnica, 
cultural e social ao permitir o diálogo e a refl exão em torno 
de questões complexas do cotidiano que afetam as minorias, 
excluindo-as e prejudicando-as em seu desenvolvimento, como 
o preconceito racial e de gênero, por exemplo, que limitam 
as possibilidades de acesso a negros e mulheres a alguns 
setores sociais. A perspectiva dialógica da leitura pode ser 
defi nida pela interação social entre as pessoas mediada pela 
linguagem e está ancorada nos conceitos de dialogicidade de 
Freire e na ação comunicativa de Habermas. Nesse processo as 
pessoas envolvidas, em busca de maior aprendizado, atribuem 
signifi cados aos conteúdos vistos a partir de suas vidas, portanto, 
quanto maior a diversidade presente no grupo, maiores e mais 
ricas serão as interações e as trocas. Com essa prática tem-se 
notado que as crianças percebem as situações de desigualdades 
e aos poucos começam a produzir falas solidárias e superadoras 
de tais desigualdades. 

Palavras-chave

Dialógica de leitura; diversidade; igualdade de diferenças, 
transformação.
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Resumen

Este trabajo tiene  como objetivo identifi car de qué manera la 
práctica de la lectura dialógica por medio de la Tertulia Literaria 
Dialógica, contribuye a valorar la diversidad étnica, cultural y social 
al permitir el diálogo y la refl exión sobre cuestiones complejas de 
lo cotidiano que afectan a las minorías. Estas cuestiones pueden 
ser temas referidos a su exclusión y el mantenimiento de perjuicios 
en su desarrollo, como el preconcepto racial y del género que 
limitan las posibilidades de acceso, por ejemplo, de los negros 
y mujeres a algunos de los sectores sociales. La perspectiva 
dialógica de la lectura puede ser defi nida por la interacción social 
entre las personas, mediada por el lenguaje y está basada en los 
conceptos de dialogicidad de Freire y en la acción comunicativa 
de Habermas. En este proceso las personas participantes, en busca 
de más aprendizaje, atribuyen signifi cados a los contenidos vistos 
a partir de sus vidas, por lo tanto, cuanto mayor sea la diversidad 
presente en el grupo, mayores y más ricas serán las interacciones. 
Con esta práctica se observa que los niños y niñas perciben las 
situaciones de desigualdad y posteriormente comienzan a producir 
hablas solidarias y superadoras de tales desigualdades. 

Palabras-clave

Lectura dialógica; diversidad; igualdad de diferencias; 
transformación.



TERTÚLIA LITERÁRIA DIALÓGICA: PARA ALÉM DOS SABERES LITERÁRIOS: VALORIZANDO A DIVERSIDADE E...

1142LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

Introduzindo os saberes literários, o diálogo e a 
transformação 

As atuais sociedades intituladas sociedades da informação, 
entre outras designações, trazem um contexto de diversidades 
econômicas, políticas, culturais, linguísticas e étnicas para 
o interior dos grupos, instituições e relações desenhando um 
novo cenário. Diferentes sujeitos encontram-se hoje no mesmo 
local e junto com eles suas diferentes culturas, formas de ser, de 
viver a vida, de opção religiosa, de gênero, orientação sexual, 
etnia, entre outras diversidades.

Estas transformações se intensifi caram com o processo de 
globalização nas sociedades exigindo cada vez mais de homens 
e de mulheres novas formas de posicionar-se no mundo e de 
comunicar-se nele. As diferentes vozes no mundo podem ser 
ouvidas de diferentes formas e a tertúlia4 literária dialógica5 é 
uma delas.

Trata-se de uma perspectiva dialógica6 de leitura que pode 
ser defi nida pela interação social entre as pessoas mediada 
pela linguagem. É um processo não apenas de leitura, mas 
também de diálogo, por meio do qual as pessoas podem trocar 
ideias, aprender conjuntamente e produzir mais conhecimento, 
encontrando, assim, novos signifi cados que transformam a 
linguagem e o conteúdo de suas vidas. 

De acordo com Valls, Soler e Flecha (2008):7

A leitura dialógica é o processo intersubjetivo de ler e 
compreender um texto sobre o que as pessoas aprofundam 
em suas interpretações, refl etem criticamente sobre o 
mesmo e o contexto, e intensifi cam sua compreensão 

leitora através da interação com outros agentes abrindo, 
assim, possibilidades de transformação como pessoa 
leitora e como pessoa no mundo. (ibid., p.3).

O ler dialogicamente implica mover o centro do ato de 
signifi cado de uma interação subjetiva entre a pessoa e o texto, 
em nível individual, para uma interação intersubjetiva entre 
crianças e ou pessoas jovens e adultas em relação a este mesmo 
texto.

De acordo com Girotto (2011) as contribuições dos estudos 
de Soler (2001, 2008) para as investigações nesse campo são 
essenciais, pois evidenciam que a aprendizagem, especialmente 
da leitura, depende de muitos elementos que vão além das 
abordagens metodológicas de ensino de leitura na escola, que 
prezam desde o processo cognitivo de decodifi cação, passando 
pela experiência subjetiva do (a) leitor (a), ou ainda o apoio por 
parte do (a) professor (a). 

Elboj et al. (2002) abordam três fatores essenciais para a 
aceleração da aprendizagem da leitura e da escrita desde um 
enfoque dialógico, lembrando que o principal objetivo desta 
atividade é o desenvolvimento da máxima aprendizagem 
dos conteúdos letrados como instrumentos fundamentais de 
emancipação na sociedade da informação, ou seja, de acordo 
com tais autoras, estamos falando de: superação do binômio 
tradicional educador/educadora- aluno/aluna; aumento das 
interações e fomento da aprendizagem instrumental.

Afi rmam, ainda que a leitura dialógica não consiste 
simplesmente em dialogar sobre os textos que lemos é, 
também, considerar e efetivar as aprendizagens e assimilação 
de processos arbitrários de atribuição de valor sonoro 

4 - O termo tertúlia é de uso comum na Espanha para designar diversas atividades realizadas em diferentes espaços. No dicionário de língua portuguesa tal 
termo designa uma reunião de parentes e amigos ou ainda uma assembleia literária e é pouco usado no nosso cotidiano. Neste trabalho, optamos por manter o 
termo, respeitando a origem de surgimento, visando a prática de leitura aqui referenciada.
5 - A Tertúlia Literária Dialógica nasceu no ano de 1978, na Espanha, como uma atividade cultural e educativa não formal, na escola de Pessoas Adultas “La 
Verneda de Saint Marti” (Barcelona/Espanha). Vem sendo divulgada no Brasil pelo Núcleo de Investigação e Ação Social e Educativa (NIASE), da Universi-
dade Federal de São Carlos, desde o ano 2002.
6 - A perspectiva dialógica foi desenvolvida por Ramón Flecha e pelos membros do Centro Especial de Investigação em Teorias e Práticas Superadoras de 
Desigualdades (CREA), da Universidade de Barcelona/ES.
7 - Todas as traduções do idioma castelhano para o português foram realizadas pelas autoras deste artigo.
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convencional a algumas letras que representam grafi camente 
nossa linguagem. Ainda que vivamos em um mundo letrado, 
em um entorno cheio de letras e símbolos, aos quais atribuímos 
signifi cados, isso não implica que a leitura possa ser aprendida 
espontaneamente. As crianças, os jovens e as pessoas adultas 
que aprendem o processo de leitura e escrita, o fazem a partir 
de interações e de compreensões sistematizadas.

Levando em conta que a aprendizagem é um aspecto 
universal e necessário do desenvolvimento culturalmente 
organizado e especifi camente humano, as contribuições de 
Vygotsky (2009) nos auxiliam a pensar essa atividade e a 
reforçam de um ponto de vista educativo e social, ou seja, 
para esse autor, a aprendizagem organizada se converte em 
desenvolvimento mental e começa uma série de processos 
evolutivos que não poderiam se dar fora da aprendizagem (p. 
137-139).

Nessa linha de pensamento podemos apontar que a 
transformação das interações do contexto (e não sua adaptação 
a ele) pode acarretar a mudança dos processos psicológicos, isso 
signifi ca que a aprendizagem desperta uma série de processos 
evolutivos internos capazes de operar somente quando estamos 
em interação com pessoas de nosso entorno e em cooperação 
com algum semelhante, mais capaz, ou seja, aquele mais 
experiente na cultura em que está inserido.

Essa concepção de mudança do contexto para aquisição de 
maior aprendizagem pode, também, ser encontrada na teoria 
de Freire (1982, 2003, 2005, 2006 a,b), autor este que assume 
uma postura ética e política de entender os seres humanos como 
seres de transformação e não de adaptação. Este autor confi a 
na capacidade de todas as pessoas em transformar a realidade, 
entendendo que a história é possibilidade e não determinação 
e também na necessidade de se ter uma educação que ofereça 
instrumentos para aprofundar a técnica do ler e do escrever. 

Desejamos enfatizar que a leitura dialógica, proporcionada 
pela atividade de tertúlia literária dialógica, ao se centrar na 
prática da leitura dedica, “(...) um tempo considerável para 
repassar palavras, letras, sons, praticar diversos exercícios que 
reforcem aquilo no que a criança apresenta maior difi culdade” 
(ELBOJ, et al., 2002, p. 115). É por esse motivo que podemos 

ir ao encontro da teoria de Vygotsky (2009), ressaltando a 
importância que a tutorização feita por diferentes pessoas 
adultas e o grupo de iguais tem no processo de leitura dialógica. 
Além disso, esta atividade centra no papel de uma educação 
emancipadora, como nos ensinou Freire, uma educação que 
transforma o indivíduo e o mundo; é uma educação da pergunta, 
que conscientiza e liberta, diferentemente daquela educação 
bancária, tão enfaticamente criticada por ele, em que o professor 
é o depositário de conteúdo e o (a) aluno (a) seu receptor. 
Para “manter a contradição, a concepção bancária nega a 
dialogicidade como essência da educação e se faz antidialógica; 
para realizar a superação, a educação problematizadora – 
situação gnosiológica- afi rma a dialogicidade e se faz dialógica”. 
(FREIRE, 2005, p.78).

As diferentes linguagens fomentadas na atividade de tertúlia 
literária dialógica jamais devem ser compreendidas como meras 
ferramentas de comunicação, uma vez que vêm envoltas com 
a ideologia (FREIRE & MACEDO 2006 b), nesse sentido, em 
determinados momentos, elas pode tornar explícitos os modos 
pelos quais as pessoas vêm resistindo à opressão. Para os 
autores as duas dimensões da linguagem são a ação e a refl exão, 
utilização desta linguagem, que Freire denomina linguagem 
real, pois envolve a práxis e signifi ca mudar o mundo.

Nessa mesma direção, temos os escritos de Bakhtin (2008), 
autor que concebe a vida humana como um processo dialógico 
em que encontramos signifi cados somente através de nossas 
interações com as demais pessoas. Assim, ao realizar essa 
orientação, ele critica a fi losofi a racionalista da modernidade 
tradicional por ser especifi camente monológica e considerar 
uma única forma de perceber o desenvolvimento cognitivo e a 
verdade. De acordo com o autor:

As relações dialógicas - fenômeno bem mais amplo do 
que as relações entre as réplicas do diálogo expresso 
composicionalmente - são um fenômeno quase 
universal, que penetra toda a linguagem humana e 
todas as relações e manifestações da vida humana, 
em suma, tudo o que tem sentido e importância. (ibid, 
2008, p. 47)
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De acordo com Aubert et al. (2008), o conceito de dialogismo 
formulado por Bakhtin estabelece uma relação entre linguagem, 
a interação e a transformação social, as autoras afi rmam que:

Bakhtin acredita que na vida humana se podem 
encontrar múltiplos dialogismos. Desde sua teoria, 
o indivíduo não existe fora do diálogo. No diálogo, 
a consciência de um falante se encontra com a 
consciência de outro falante, de forma que para Bakhtin 
(1989) o próprio indivíduo e a outra pessoa existem de 
forma simultânea, trata-se de uma existência dialógica. 
O conceito mesmo de diálogo torna presente a outra 
pessoa. Através do diálogo esta outra pessoa não pode 
ser silenciada nem mesmo excluída. (ibid, p. 127)

Os estudos elaborados por Habermas (1987) a partir da sua 
teoria da ação comunicativa, também, compõem o conceito de 
leitura dialógica. Ajudam-nos a entender que o pensamento ou 
a consciência de uma pessoa provém das interações sociais que 
ela teve com outras pessoas. Aubert et al. (2008) afi rmam que, 
segundo Habermas:

A subjetividade se conforma como produto de um 
processo de interiorização das regulações sociais 
que tiveram lugar no mundo externo. O pensamento 
subjetivo está intimamente relacionado com o 
pensamento social, intersubjetivo e se produz nas 
múltiplas socializações que temos com as pessoas 
em diferentes contextos, com diferentes pessoas no 
decorrer de toda a vida (p. 125).

Para Habermas, é na interação, no diálogo intersubjetivo, 
que se criam os signifi cados. Nesse sentido, o autor afi rma que, 
qualquer que seja o sistema de linguagem que escolhemos, 
sempre partiremos intuitivamente da pressuposição de que a 
verdade é uma pretensão universal de validez8. Se um enunciado 
é verdadeiro, é merecedor de um assentimento universal, 

qualquer que seja a linguagem em que esteja formulado 
(HABERMAS, 1987 a, p. 90).

Podemos afi rmar que tais orientações, que guiam a atividade 
de leitura dialógica, estão acima da discussão de um método 
concreto e correto de se fazer leitura, porém tais enfoques nos 
ajudam a assegurar uma organização das aprendizagens que 
intensifi quem qualitativamente e quantitativamente as ocasiões 
de aprendizagem dos mecanismos de leitura, além das trocas 
de experiências, refl exões sobre a vida e possibilidade de 
transformação coletiva e intersubjetiva.

A tertúlia dialógica é uma atividade que se diferencia das 
demais práticas de leitura não apenas pelo seu caráter dialógico, 
mas também pela sua organização e funcionamento. Uma 
defi nição bem clara pode ser encontrada nas palavras de Flecha 
(1997):

A Tertúlia Literária se reúne em sessão semanal de 
duas horas. Decide-se conjuntamente o livro e a parte 
a comentar em cada próxima reunião. Todas as pessoas 
leem, refl etem e conversam com familiares e amigos 
durante a semana. Cada uma traz um fragmento eleito 
para ler em voz alta e explicar o signifi cado atribuído 
aquele parágrafo. O diálogo vai sendo construído a 
partir dessas contribuições. Os debates entre diferentes 
opiniões se resolvem apenas através de argumentos. 
Se todo o grupo chega a um acordo, ele se estabelece 
como a interpretação provisoriamente verdadeira. Caso 
não se chegue a um consenso, cada pessoa ou subgrupo 
mantém sua própria postura; não há ninguém que, por 
sua posição de poder, explique a concepção certa e a 
errônea. (FLECHA, 1997, p. 17 e 18)

 
Tal dinâmica segue a orientação dialógica, ou seja, é uma 

atividade pautada nos princípios da aprendizagem dialógica, em 
que prevalece o diálogo, a comunicação e o consenso igualitário 
(FLECHA, 1997). Tais princípios, baseados nas elaborações de 
Habermas e Freire, podem ser descritos resumidamente:

8 - Para Habermas, a pretensão de validez deve abarcar a verdade proposicional, a retitude normativa e a veracidade expressiva. E o modelo de ação comuni-
cativa atribui à linguagem um papel diferenciado aos modelos: teleológico, normativo e dramatúrgico. Vale ressaltar que no modelo de ação comunicativa, a 
linguagem é meio de entendimento. (GIROTTO, 2011)
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• Diálogo igualitário: para que o diálogo seja igualitário é 
preciso considerar a função de validade de um argumento e 
não a posição de poder das pessoas que estão na interlocução 
e, assim todas as pessoas podem aprender igualmente;

• Inteligência cultural: considera-se que todas as pessoas 
têm inteligência e que esta é reportada ao seu contexto 
cultural, assim todas têm igual condição de participar em 
um diálogo igualitário rechaçando-se a valoração social 
dada a determinados grupos privilegiados;

• Transformação: o homem e a mulher são seres de 
transformação e não de adaptação, e esta transformação 
se faz coletivamente, mediada pelo diálogo intersubjetivo, 
não acontece do dia para a noite, ela é resultado de um 
processo elaborado coletivamente;

• Criação de sentido: a criação de sentido implica que o 
sujeito se veja protagonista de sua própria existência, no 
sentido de dar uma determinada orientação vital a sua 
existência, que o diálogo com o outro se faça numa relação 
horizontal;

• Solidariedade: as práticas educativas igualitárias só podem 
se fundamentar em concepções solidárias. A solidariedade 
é um recurso de mobilização, já que questionam o 
individualismo e, nesse sentido, deve-se enxergar a 
existência de um projeto igualitário de transformação 
social através da ação educativa;

• Dimensão instrumental: uma boa preparação acadêmica 
que enfatize a dimensão instrumental da aprendizagem é 
um elemento chave para minimizar os efeitos da exclusão 
social. A aprendizagem instrumental é aprofundada e 
intensifi cada quando situada em um marco dialógico; 

• Igualdade de diferenças: a verdadeira igualdade inclui o 
igual direito de toda pessoa ser diferente, isso signifi ca que 
todas as pessoas têm direito a uma educação igualitária, 
independente de seu gênero, classe social, idade, cultura, 
formação acadêmica. Através da diversidade se chega a 
uma situação de igualdade que não é homogênea.

A prática do ler a partir da tertúlia literária dialógica amplia 
as possibilidades de trabalhar diferentes temáticas presentes 
na nossa sociedade, intrínsecas ao ser humano. Entre as 
temáticas destacaremos as questões sobre gênero, raça, amor, 
solidão, fome, pobreza, guerras, desigualdades entre outras. 
É importante deixar claro que tal atividade pode ser realizada 
em sala de aula, mas não se esgota nesse espaço e vai mais 
além, adentrando os espaços da escola, da família, do bairro. 
As crianças, ao observarem as muitas coisas escritas em seu 
entorno, vão assimilando com as pessoas adultas que lhes 
são próximas, e seus companheiros enquanto perguntam, 
respondem e repetem.

Todos os princípios da aprendizagem dialógica são 
intrinsicamente trabalhados na atividade de tertúlia dialógica, 
porém nesse artigo iremos nos dedicar a apresentar as 
contribuições dessa atividade para o trabalho com a diversidade 
em sala de aula, ou seja, focaremos o princípio da igualdade 
de diferenças, por entendermos que a escola pode ser tanto um 
espaço de reprodução das desigualdades quanto da superação 
delas. É um espaço, também, em que as crianças estão em 
contato constante com o preconceito, como podemos observar 
nos dados coletados em pesquisa de mestrado de uma das 
escritoras desse artigo. O diário de campo9 da pesquisadora 
revela a fala de uma criança de 08 anos participante da tertúlia. 
A criança afi rma: “Todos nós temos um pouco de negro no 
corpo, de negro e de pobre e, que por isso as pessoas chamam 
de favelado. Na escola é o local que mais tem preconceito 
contra negros”.

A tertúlia, neste aspecto, coloca-se como campo de 
possibilidades de refl exão sobre a vida cotidiana, proporcionando 
a inserção de temas complexos como a relação entre a posição 
social e o pertencimento racial, sejam postos em discussão. A 
relação entre posição social e questão racial é uma discussão teórica 
importante no âmbito das pesquisas sobre relações étnicas e raciais 
e aparece na fala de uma criança carregando consigo elevado grau 
de profundidade e de possibilidade de discussão e refl exão.

9 - Relato retirado dos dados da dissertação de mestrado de Girotto, Vanessa e Mello, Roseli R. de. Apresentada ao programa de pós-graduação em educação 
pela Universidade Federal de São Carlos. Dissertação defendida em 2007. 
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Outro aspecto posto na discussão e na refl exão no espaço da 
tertúlia a partir da fala citada é o papel da escola na manutenção 
do preconceito, quando afi rma ser o espaço da escola o espaço 
em que ele avalia como o local onde existem mais preconceitos 
relativos à questão étnica e racial.

A diversidade de participação de crianças na tertúlia 
literária dialógica, ou seja, de crianças de diferentes 
culturas, etnias, grupos sociais, de famílias diversas e 
diferenciadas na sua composição, crianças com diferentes 
experiências de vida contribuem, especialmente para que as 
experiências desses sujeitos sejam colocadas em diálogo, em 
que crianças negras possam dizer como se sentem na escola, 
os preconceitos e estereótipos que à elas são atribuídos e 
como, na relação com as outras crianças, brancas e negras, 
resignifi cam e agem neste espaço que também é espaço de 
criação e de transformação. 

A partir da apresentação dessa temática na sala de aula, 
pode-se buscar livros clássicos10 de literatura africana e de 
outras literaturas, também, para discutir através da literatura 
a existência das inúmeras culturas e a partir dai, respeitá-
las, valorizá-las e coloca-las em diálogo, já que entendemos 
que o compartilhar histórias cria um novo sentido para as 
pessoas participantes, pois a troca de experiência a partir da 
vivência permite um contar a história e recontar a própria 
vida. 

A leitura do livro “Revolução dos bichos”, de autoria 
de George Orwell, é um bom exemplo disso, pois a fala de 
Afrodite11, adolescente nos revela que:

Também visitou uma fazenda e viu o que os escravos 
faziam, como eram forçados a trabalhar, usando 
correntes em seus pés e mãos, os chicotes que batiam 
neles. Fala que se a gente pensar nisso hoje, a gente 
ainda está passando por essa situação. Conta de uma 
reportagem que fala de um fazendeiro aqui da cidade 

de São Carlos em que este estava escravizando crianças 
negras e diz que ele foi preso e já está solto. Comenta: 
“se fosse um pobre que tivesse feito isso eles não 
soltariam, mas como era um empresário ele foi solto 
e termina a sua fala dizendo: os ricos escravizam os 
pobres.12

Dessa forma, podemos afi rmar que as situações na tertúlia 
se constroem a partir do contato desse universo paralelo do livro 
com o nosso dia a dia e cada história gera outras histórias que 
podem ser incorporadas formando uma rede de discussão e troca 
de conhecimentos, através do diálogo e da ação comunicativa.

Outra temática que se apresenta no cotidiano escolar refere-
se às relações de gênero, a relevância dessa temática para a 
construção de uma sociedade mais igualitária, em que todas 
as pessoas possam ter autonomia sobre suas vidas e assim se 
realizarem pessoal e profi ssionalmente e em todos os âmbitos da 
vida social, exige que seja explorada para a busca da superação 
das desigualdades.

Considerando que as crianças vão aprendendo as formas de 
agirem nas relações de gênero desde muito pequenas, sendo esse 
aprendizado constituído numa lógica social patriarcal, machista 
e segregadora; atitudes exclusoras são naturalizadas tanto por 
meninos quanto por meninas. Ao longo da vida escolar, poucas 
oportunidades são oferecidas para os (as) estudantes refl etirem 
sobre questões tão importantes que os infl uenciarão por toda a 
vida.

Assim, entendemos que a tertúlia literária dialógica contribui 
para que as crianças, jovens e pessoas adultas constituam relações 
mais igualitárias ao poderem discutir sobre as desigualdades, 
sobre os preconceitos e suas motivações, geralmente ultrapassadas 
por pertencerem ao patriarcalismo, um modelo social que não se 
sustenta na atual sociedade da informação.

Para a discussão do tema pode-se optar por levar aos 
alunos (as) livros em que a temática esteja apresentada de 

10 - Na tertúlia literária dialógica trabalhamos com os livros de literatura clássica por entendermos a importância de tais obras eternizarem questões que per-
passam o tempo e a história, como amor, morte, solidão etc. e exatamente por esse motivo, auxiliarem a construção de novas aprendizagens.
11 - Nome fi ctício.
12 - Dados retirados do diário de campo, do dia 27-05-2006.
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forma explícita, que apresente personagens vivendo algum 
confl ito intrapessoal (confl ito do personagem consigo 
mesmo) nessa temática, ou ainda livros em que as questões 
de gênero apareçam sutilmente em falas e atitudes das 
personagens ou mesmo por caracterizações estereotipadas 
e ilustrações. Durante a prática da tertúlia a mediação da 
pessoa adulta é muito importante, cabe a ela fomentar a 
discussão que propicie a refl exão dos alunos e alunas, assim 
como dar oportunidade de todas as crianças participarem do 
diálogo.

Entendemos, assim, que uma das potencialidades da 
tertúlia dialógica é a vivência da diversidade e o respeito às 
diferenças, uma vez que esta atividade é aberta a todas as 
pessoas independentemente de idade, sexo, raça, classe, etc. 
Como já mencionado anteriormente esta atividade possibilita 
o diálogo não só em torno da obra lida, mas também sobre a 
própria vida, o que leva os (as) participantes a questionamentos 
e refl exões profundas sobre diversos âmbitos da vida.

No atual contexto a diversidade, bem como o respeito às 
diferenças é um dos temas que se faz presente nas políticas 
públicas e nos debates sociais e educacionais. Com base em 
Coelho (2009), podemos entender a diversidade, a diferença 
e a cultura sob a óptica de três perspectivas de abordagem, 
sendo elas: igualdade como homogeneização, diversidade sem 
igualdade e igualdade de diferenças.

Segundo a autora, a primeira perspectiva tem sua base 
em intelectuais estadunidenses. Baseada no etnocentrismo 
compreende a igualdade como homogeneização, ou seja, nega 
as diferenças e promove a assimilação cultural.

Na segunda abordagem o multiculturalismo13 ganha 
destaque, este conceito surgiu a partir de estudos culturais e 
entende a sociedade como o lugar das diferenças e que devem 
ser valorizadas individualmente. “A posição de tolerância 
valoriza o específi co de cada cultura e busca, no espaço da 
escola, educar para a integração dessas diferenças”. (COELHO, 
2009, p.14)

A terceira abordagem compreende que as diferenças fazem 
parte da riqueza que é a diversidade humana. Nesta perspectiva 
as diferenças são entendidas numa relação que nem sempre 
é pacífi ca ou amistosa, pois as desigualdades existem e não 
podem ser ignoradas, mas busca-se o diálogo. Preserva-se 
a valorização da diversidade e a cultura é entendida como 
móvel, plural e que constitui-se a partir das diferentes culturas. 
A unidade na diversidade e a interculturalidade são conceitos 
centrais nesta perspectiva, uma vez que parte do princípio que 
todas as pessoas têm o direito a ter uma educação igualitária e 
que o diálogo igualitário deve fazer parte das relações entre os 
diferentes. (COELHO, 2009)

Para Elboj (2002),

A igualdade inclui o direito de cada pessoa de escolher 
ser diferente e ser educada na própria diferença. Quando 
a diferença não valoriza a igualdade é porque, consciente 
ou inconscientemente, está mais a favor de seus efeitos 
exclusores do que dos igualitários. Quando em nome da 
igualdade não se tem em conta a diferença, impõe-se um 
modelo homogêneo de cultura, que produz a exclusão e 
a desigualdade.  (ELBOJ, et al, 2002, p.125) 

Ao encontro do que aponta Elboj, a diversidade é aqui 
entendida como riqueza humana que enriquece os diferentes 
saberes dos diferentes sujeitos na interação, ou seja, quanto 
maior a diversidade de pessoas, maior será a aprendizagem. 
Portanto, na tertúlia a partir do princípio de igualdade de 
diferenças busca-se garantir o respeito às diferentes formas de 
ser e viver. 

Conforme Gomes e Silva (2002),

A diversidade é fruto da ação dos sujeitos no interior 
da sociedade e nos movimentos sociais. É resultado da 
luta desses mesmos sujeitos pela construção de espaços 
públicos e pelo tratamento democrático e igualitário às 
diferenças. (GOMES & SILVA, 2002, p.26)

13 - O multiculturalismo apresenta diferentes vertentes, o multiculturalismo conservador, o multiculturalismo humanista liberal, o multiculturalismo de esquer-
da e o multiculturalismo crítico e de resistência. (COELHO, 2009)
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Nesse sentido, pensar formas de convivência respeitosa 
em todos os âmbitos sociais é de suma importância, uma 
vez que vivemos em uma sociedade na qual a diversidade de 
gênero, raça, cultura e classe se faz presente. “Reconhecê-la 
é assumir uma nova relação com os processos de construção 
de conhecimento, dos valores e das identidades”. (GOMES & 
SILVA, 2002, p.27) 

A afi rmação de que o “reconhecimento da diferença por si 
só não produz mais igualdade. (…)” (AUBERT, et al., 2008: 
p.229) é uma constatação importante dentro dos contextos 
educativos pois auxilia na análise de que as sociedades atuais 
por si são multiculturais e esta multiculturalidade é um fato, 
mas a relação entre estas diferenças culturais, sociais ou étnicas 
numa perspectiva de diálogo é o que possibilita a igualdade de 
diferenças. 

Para Flecha (1997), a igualdade inclui o igual direito à 
suas diferenças, e “(…)a verdadeira igualdade inclui o mesmo 
direito de toda pessoa de viver de forma diferente. (…)” (p. 
42).

Na Espanha e em muitos locais da Europa a diversidade 
tem sido entendida como um obstáculo para a aprendizagem 
e não como possibilidade de aprender mais. (AUBERT, et al., 
2008). No Brasil, a mesma forma de olhar para a diversidade 
tem sido percebida em diferentes espaços educativos e a 
tertúlia literária dialógica se coloca como uma possibilidade 
de acolher as diversidades de ler, de compreender, de 
entender o mundo, de se posicionar, de agir no mundo, 
favorecendo a possibilidade das diferentes subjetividades 
dialogarem entre si.

Este diálogo é o que tem sido entendido como diálogo 
intersubjetivo. Para Schütz, citado por Flecha, Puigvert e 
Goméz (2001), a intersubjetividade é refl exo das vivências 
subjetivas de um ator solitário. E quando essas intersubjetivas 
são colocadas temos o diálogo intersubjetivo. 

O direito de todas as pessoas poderem falar o que pensam, 
sentem, se expressar na tertúlia literária dialógica é a garantia 
do direito de igualdade, assegurando também a equidade nas 
falas, ou seja, que todas as pessoas possam ter a oportunidade 
de pronunciar-se (FLECHA, 1997).

Estamos de acordo com este autor ao afi rmar que além 
do direito de fala, há também o direito de pronunciar-se e 
de colocar-se em relação a uma leitura e interpretação. É 
nas diferentes formas de interpretação expostas a partir das 
diferentes intervenções e destaques, neste momento, que 
são reveladas as diferentes visões de mundo, de cultura, de 
sociedade garantindo assim a situação de igualdade. 

O que podemos constatar na realização da dinâmica 
da atividade de tertúlia literária dialógica foi um ouvir e 
considerar as diferentes vozes, uma resistência à opressão 
através das inúmeras refl exões intersubjetivas em torno das 
obras literárias, as inúmeras trocas de experiências, além de 
um fortalecimento individual e em grupo, com a possibilidade 
de juntos (as) lutar por mais igualdade, sejam elas, sociais, de 
gênero, raça, entre outras. Ampliar as discussões a respeito 
dessas questões a partir da leitura de obras literárias pode ser 
um caminho a ser seguido por todos aqueles que desejam e 
acreditam que podemos lutar contra a homogeneização na 
escuta das vozes no mundo! 
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Resumo

Este trabalho refl ete sobre a divulgação de obras da 
literatura infantojuvenil que retomam os temas relacionados 
à cultura afro-brasileira e à africana, partindo-se do estudo de 
obras de autores afro-brasileiros: Heloisa Pires Lima, Rogério 
Andrade Barbosa, Júlio Emílio Braz e Joel Rufi no dos Santos. 
Contribuem para este trabalho as refl exões de críticos como 
Eduardo de Assis Duarte sobre a literatura afro-brasileira, Beatriz 
Resende e Néstor García Canclini quanto às novas tecnologias 
ao lado de outros estudos sobre as narrativas destacadas. 
Apesar das inovações tecnológicas, ainda existem difi culdades 
para publicação no mercado editorial de alguns temas que 
demonstram ser raridade no espaço da literatura infantojuvenil, 
como os de temática afro-brasileira. As obras escolhidas para 
estudo, neste trabalho, fazem parte desse pequeno grupo que 
obteve espaço para retratar não apenas a personagem negra em 
enredos que contam lendas, costumes e representam a cultura 
africana em histórias criadas ou adaptadas, mas também para 
colocar em debate problemas relacionados ao preconceito e à 
discriminação étnica.

Palavras-chave

Leitura; literatura afro-brasileira; novas tecnologias. 

Resumen

Este artículo refl exiona sobre la difusión de las obras de la 
literatura infantojuvenil que incorporan los temas relacionados 
con la cultura afro-brasileña y la africana, a partir del estúdio 
de lãs obras por los afro-Brasil: Heloisa Pires de Lima, Rogério 
Andrade Barbosa, Júlio Emílio Braz y Joel Rufi no dos Santos. 
Contribuir a esta obra como las refl exiones críticas de Eduardo 
de Assis Duarte sobre la literatura afro-brasileña de Beatriz 
Resende y Néstor García Canclini sobre las nuevas tecnologias, 
junto con otros estúdios sobre lãs narraciones de relieve. 
A pesar de lãs innovaciones tecnológicas, todavia existen 
difi cultades para su publicación em la edición de algunos 
temas que han demonstrado ser poco frecuente em la literatura 
infanto juvenil el espacio, tales como los afro-brasileña tema. 
Las obras seleccionadas para el estúdio em este trabajo son 
parte de esse pequeño grupo que tiene el espacio para retratar 
no sólo personaje negro em las parcelas que tienen historias, 
costumbres y representan la cultura africana em los cuentos 
creados o adaptados, sino también para poner em debate temas 
los prejuicios y la discriminación étnica.

Palabras clave

Lectura, la literatura afro-brasileña, las nuevas tecnologías.
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1. Literatura e os novos leitores da geração 3D

A notícia divulgada em 19-01-2012, pelo site UOL, 
informou o lançamento da nova versão do aplicativo iBooks 
2 desenvolvido pela Apple com o propósito de transformar 
a leitura no iPad mais interativa com a inclusão de vídeos, 
animações 3D e utilização de zoom para ampliar detalhes 
de imagens. Há a possibilidade de ler na posição horizontal, 
predominando imagens ou na vertical, dando destaque ao 
texto. As inovações no campo da leitura digital, mais uma 
vez, surpreendem quanto à capacidade de criar opções de 
linguagens simultâneas num mesmo espaço para representar os 
signifi cados engendrados pelo e no texto fi ccional, quebrando 
os limites espaciais da palavra escrita. Texto escrito, imagem 
e movimento se unem em múltiplas perspectivas no ato de 
leitura que procura captar, em ângulos variados, essas formas 
de representação de sentidos. 

Ao se deslocarem os olhares desse novo suporte de gênero 
para o tradicional livro de papel, no distanciamento entre 
ambos, é possível inserir refl exões não apenas quanto ao modo 
como os leitores se relacionam com cada um deles ou tentar 
estabelecer seus perfi s, mas também cabem observações sobre 
as interferências dos novos suportes na composição do texto 
fi ccional. Beatriz Resende (2012), ao discutir o uso da internet 
como meio de divulgação da literatura em seu artigo “A 
literatura brasileira num mundo de fl uxos” destaca os recursos 
da internet no papel de modifi cadores da linguagem literária: 

Essas novas formas de circulação vêm impondo à 
produção literária e artística novos formatos, tributários, 
várias vezes da linguagem própria da internet. Assim 
como os quadrinhos (HQ), os espaços virtuais deixam 
marcas na própria estética literária até mesmo quando 
os escritos migram da internet para o papel. 

Ao se pensar em leitores em formação em meio a essas 
modifi cações contínuas nas formas de apresentação do texto 
e na maneira de lê-los, mais especifi camente, na literatura 
infantojuvenil, em que a ilustração sempre teve espaço de 

maior importância, as novas tecnologias parecem se tornar mais 
atraentes e capazes de interferir com maior rapidez nas escolhas 
de leitura das gerações que crescem em meio a jogos eletrônicos 
e imagens de alta defi nição ou 3D. Em 1986, Sonia Salomão 
Khéde, ao analisar as personagens na literatura infantojuvenil 
e assinalar a infl uência das ilustrações na composição dessas 
narrativas, comentou que

numa época extremamente audiovisual, a ilustração 
predominante é resultado da soma de diversos códigos: 
o desenho, a fala dos personagens, a articulação das 
imagens na página ou na tira e até mesmo o discurso 
gráfi co-narrativo, que se dá através dos cortes. Essa 
multiplicidade é um atrativo a mais para provocar a 
atenção da criança para o livro. (p.83)

No espaço da literatura infantojuvenil as ilustrações ganham 
relevância e com a introdução de seus conteúdos em novas 
interfaces há a possibilidade de despertar o interesse dos jovens 
leitores. Esse interesse, uma vez aguçado, possibilita a abertura 
para a compreensão dos conteúdos, ampliando a percepção dos 
signifi cados, ou seja, a divulgação de uma obra e o modo como 
é feita pode interferir na apreciação do leitor. Mesmo em face 
de tantas atrações para a leitura, ainda existem difi culdades 
para publicação no mercado editorial de alguns temas que 
demonstram ser raridade no espaço da literatura infantojuvenil, 
como os de temática afro-brasileira.

Interessa, neste trabalho, refl etir sobre essa temática e sua 
rara presença entre publicações impressas infanto-juvenil, 
partindo-se da apresentação de três obras de autores afro-
brasileiros: Histórias da Preta (1998) de Heloisa Pires Lima, 
Histórias africanas para contar e recontar (2001) de Rogério 
Andrade Barbosa, Sikulume e outros contos africanos (2008) 
adaptação de Júlio Emílio Braz e Zumbi (1985) de Joel Rufi no 
dos Santos; interessa, ainda, refl etir sobre as possibilidades 
de divulgação dessas obras entre os jovens leitores e pensar, 
juntamente com Néstor García Canclini (2008, p.30) se os 
novos espaços para divulgação de obras e seus suportes 
avançados servem para diminuir ou ampliar a distância do 



PRINCESAS DE TRANÇAS MIÚDAS: AS TRADIÇÕES AFRICANAS NA LITERATURA INFANTOJUVENIL CONTEMPORÂNEA...

1152LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

tratamento dado a esses temas em nossa literatura, partindo-se 
do questionamento feito por ele em Leitores, espectadores e 
internautas: “[...] os novos meios geram desafi os para os quais 
a maioria dos cidadãos não foi treinada: como usar o software 
livre ou proteger a privacidade no mundo digital, o que fazer 
para que as brechas no acesso não agravem as desigualdades 
históricas entre nações ou etnias, campo e cidade, níveis 
econômicos e educacionais?” 

2. Literatura infantojuvenil e tradições brasileiras

Encontrar a representação, desde a infância, das tradições 
afro-brasileiras na fi cção infantil, seja na construção narrativa 
que retoma enredos de tradição africana, seja na participação 
de personagens protagonistas ou narradores negros torna-se um 
desafi o em meio à predominância de obras que silenciam essas 
vozes ao longo da história da literatura infantojuvenil. Em texto 
crítico sobre Heloísa Pires de Lima, autora de Histórias da Preta 
(1998) e Espelho dourado (2003), entre outras obras de temática 
africana, Marina Luiza Horta (2011, p.7) aponta a pouquíssima 
produção de temas relacionados às questões étnicas:

Nota-se que a produção infantil afro-brasileira ainda 
é muito tímida e com pouca visibilidade no mercado 
editorial se comparada à literatura infantil brasileira 
tradicional. Segundo pesquisa realizada por Eliane 
Debus, que mapeia a produção da literatura infantil 
com a temática étnico-racial, a editora Companhia 
das Letrinhas, por exemplo, no ano de 2005, em seu 
catálogo de 332 títulos, apenas 13 traziam a presença 
do personagem negro.

Outros dados da pesquisadora Regina Dalcastagné (2011, 
p.312) confi rmam a escassez de publicações que privilegiam a 
cultura africana e as personagens negras na literatura brasileira. 
Ao refl etir sobre os resultados de sua pesquisa feita entre 

1990 e 2004 (primeiro período analisado) e entre 1965 e 1979 
(segundo período) sobre as personagens negras no romance 
brasileiro2, a autora assinala que:

Foram publicados 80 diferentes escritores no primeiro 
período e 165 no segundo – em sua grande maioria, 
homens, sendo que as mulheres não alcançaram 
um quarto do total. Mas a homogeneidade racial é 
ainda mais gritante: no segundo período, são brancos 
93,9% dos autores e autoras estudados (3,6% não 
tiveram a cor identifi cada e os “não brancos”, como 
categoria coletiva, fi caram em meros 2,4%). Para o 
primeiro período, foram 93% de brancos e 7% sem cor 
identifi cada.

As obras escolhidas para estudo, neste trabalho, fazem parte 
desse pequeno grupo que obteve espaço para retratar não apenas 
a personagem negra em enredos que contam lendas, costumes e 
representam a cultura africana em histórias criadas ou adaptadas, 
mas também para colocar em debate problemas relacionados ao 
preconceito e à discriminação étnica. Júlio Emílio Braz, autor 
mineiro de nascimento e carioca por afi nidade, como ele mesmo 
se considera, retoma o imaginário africano em contos que narram 
suas lendas, revisita os contos de fadas de narrativas tradicionais, 
recontando essas histórias, escreve obras que tratam diretamente 
do tema do preconceito como, por exemplo, em Aparências e 
outras cenas do cotidiano (2008), Felicidade não tem cor (1994), 
Na selva do asfalto (1994) ou obras que recuperam a história da 
escravidão sob o ponto de vista do escravizado e de seus líderes: 
Breve crônica da liberdade (1994), Luís Gama, de escravo a 
libertador (1991), Uma pequena lição de liberdade (2009). 
Preocupa-se, também, em falar sobre abandono e violência 
na infância: Crianças na escuridão (2003), Infância roubada 
(2000), Pivete (1991), Cenas urbanas (2000), entre outras obras 
que compõem seu acervo de mais de 100 títulos. De acordo com 
Elisângela Aparecida Lopes (2011, p.320):

2 - Foram analisados 258 romances brasileiros publicados entre 1990 e 2004 por três editoras, a saber, Companhia das Letras, Record e Rocco; a segunda base 
de dados, utilizada como contraponto, segundo a autora, foi composta de 130 romances brasileiros publicados entre 1965 e 1979 pela Civilização Brasileira e 
pela José Olympio, ambas de maior importância na época.



PRINCESAS DE TRANÇAS MIÚDAS: AS TRADIÇÕES AFRICANAS NA LITERATURA INFANTOJUVENIL CONTEMPORÂNEA...

1153LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

A temática racial, bem como os problemas sociais, 
está presente nas narrativas de Júlio Emílio Braz, que 
afi rma ter assumido sua identidade negra aos 20 e 
poucos anos, no tempo de estudante. Quando criança, 
achava-se moreno, crioulo, pardo, certeza que foi 
abalada quando, ao encontrar o papel pardo com o qual 
foi orientado pela professora a encapar seus cadernos, 
descobriu que aquela não era a sua cor. Partiu então em 
direção à busca de sua identidade e hoje, muitos anos 
depois, proporciona aos jovens leitores brasileiros a 
refl exão a respeito dos dilemas étnicos que envolvem os 
afrodescendentes, no contexto da sociedade brasileira.

A adaptação de Júlio Emílio Braz de contos africanos3, 
com ilustrações de Luciana Justiniani, traz histórias sobre 
as tradições desse povo que relatam, de forma mítica, a 
organização dos elementos da natureza como em “Por que o sol 
e a lua foram morar no céu” ou “A origem da morte”. A narrativa 
“A mãe canibal e seus fi lhos” apresenta o tema do canibalismo 
que, apesar de pouco difundido em enredos infantojuvenis, ao 
ser inserido nesse contexto de tradições arcaicas, aproxima-
se de personagens-monstros presentes em contos de tradição 
ocidental. Esse tema reaparece no conto central “Sikulume” 
em que a personagem de mesmo nome é retratada como o 
único fi lho que restou ao pai, após ver os outros sete serem 
transformados em pássaros. Quando o pai, chefe de uma aldeia, 
soube da possibilidade de recuperar seus fi lhos, enviou o único 
restante e considerado mais fraco do que os irmãos para ajudar 
no resgate. Em uma das pausas para descanso da comitiva, 
ao voltarem com os pássaros (fi lhos do chefe) para a aldeia, 
canibais encontram os guerreiros em uma caverna e acabam 
salvos por Sikulume que ouve a conversa entre os famintos 
enquanto discutiam qual guerreiro devorariam primeiro, 
deixando por último o protagonista por ter pés pequenos:

Aquele que tinha pés pequenos atendia pelo nome de 
Sikulume e era o fi lho que o chefe tanto desprezava. [...] 

- Acordem! Acordem! – gritou ele, fazendo com que 
as estranhas vozes se calassem e despertando seus 
companheiros. Mais do que depressa, contou-lhes o 
que acabara de ouvir. (2009, p.23-24)

Salvo e distante do lugar perigoso, Sikulume lembra-se 
de ter deixado um dos pássaros na caverna e volta para salvar 
o irmão metamorfoseado, realizando, assim, seu percurso 
de herói com ajuda de objetos mágicos e auxílio de outras 
personagens para vencer os canibais. Novamente, a presença 
do canibalismo é recontextualizada no mundo dos contos de 
fadas e, ao lado de monstros como Inabulele – outro desafi o 
encontrado pelo protagonista em sua trajetória – os canibais 
tornam-se opositores do herói em seu caminho de aprendizagem 
e conquistas. Ressalta-se a estilização das ilustrações em preto 
e branco que, com traços sutis, mostram imagens como as dos 
canibais sem, no entanto, causarem impacto ou estranhamento 
ao leitor. Ao tecer considerações a respeito da obra Sikulume e 
outros contos africanos (2009), Riverson A. Silva (2012, p.2) 
em artigo divulgado pelo site literafro da UFMG ressalta que:

[...] os elementos lançados por Braz em suas narrativas 
atuam como um fi rme fundamento na construção de um 
leitor negro, não exclusivo de histórias afro-brasileiras, 
mas que aprenda desde a infância a relacionar o 
conteúdo de um livro ao seu dia-a-dia. Igualmente, 
interfere na formação educacional das crianças ao 
trazer à tona modelos étnicos, contrários aos quais 
transitam na literatura universal, que reconstroem a 
representação do povo descendente de africanos no 
imaginário literário. 

A escritora Heloisa Pires Lima, autora de Histórias da 
Preta (1998) ocupa, ao lado dos escritores afro-brasileiros, 
esse raro lugar das publicações infantojuvenis com obras de 
sua autoria ou em coautoria como Lendas da África moderna 
(2010) escrita com Rosa Maria Tavares Andrade. 

3 - Os relatos são provenientes da tribo Kaffi r, situada na África do Sul (exceção de “Por que o sol e a lua foram morar no céu” originário da Nigéria), segundo 
informações nas páginas fi nais da obra Sikulume (2009).
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Entende-se, neste trabalho, literatura afro-brasileira no 
sentido proposto por Eduardo de Assis Duarte (2011, 
p.400) ao dizer que se trata de:

Uma literatura empenhada, sim, mas num projeto 
suplementar (no sentido derridiano) ao da literatura 
brasileira canônica: o de edifi car uma escritura que 
seja não apenas a expressão dos afrodescendentes 
enquanto agentes de cultura e de arte, mas que aponte 
o etnocentrismo que os exclui do mundo das letras e 
da própria civilização. Daí seu caráter muitas vezes 
marginal, porque fundado na diferença, que questiona 
e abala a trajetória progressiva e linear de nossa história 
literária.

Nas narrativas de Histórias da Preta (1998) uma narradora-
personagem, em alguns momentos, distancia-se do relato 
mantendo o tom didático e observador de quem se preocupa 
em tornar o fato narrado claro ao leitor “E olhe só mais essa: 
usava-se ethnos com um sentido quase contrário à palavra polis, 
que queria dizer cidade. Para o olhar grego, polis era o mundo 
organizado. Os de fora, os outros, eram os bagunçados.” (1998, 
p.17). Em outros, deixa marcas de sua subjetividade no relato 
ao destacar as sensações que teve, por exemplo, quando tomou 
contato com a cultura africana:

Aprendi sobre os contadores numa tarde em que o tempo 
mudou de repente. Eu estava sentada numa cadeira 
de balanço, quase dormindo, quando uma batida me 
assustou. Era a janela grande que batia tão forte, e eu 
levantei depressa, no susto, quase sem fôlego, para evitar 
que o vidro quebrasse. Como a cortina, eu quase voava 
naquela ventania, que também jogava folhinhas de plantas 
para dentro da sala, da casa, de mim... (1998, p.23)

São narrativas que transitam entre experiências vividas pela 
narradora-personagem ao descobrir suas tradições e as lendas 
africanas (re)contadas. Ao mesmo tempo, o tom didático sobre 

aspectos históricos da escravidão e do racismo aparecem em 
vários episódios, como os intitulados “Historietas da Preta”. 
Em “Histórias do Candomblé” destaca-se a religiosidade de 
matriz africana com a narração de histórias sobre os orixás e 
explicações sobre o rito a eles dedicado pelos iorubas.

 Ao analisar esse aspecto do livro no que se refere ao 
tom didático e instrucional, Andréia Lisboa de Sousa (2001, 
p.209) diz que 

[...] essa preocupação de apresentar um relato fi el da 
realidade histórica é imprescindível para um resgate 
da nossa história, porém, ao fazê-lo, perde-se um 
pouco o teor literário da obra [...]. Será que essa é uma 
característica dessa nova tendência de escritores (negros 
ou não) ou até mesmo uma necessidade da literatura 
infanto-juvenil com recorte étnico-racial, visando a uma 
busca e/ou ao resgate da nossa identidade? (2001, p.209)

Como em outros contos aqui destacados, os textos4 de 
Rogério Andrade Barbosa com ilustrações de Graça Lima, 
preocupam-se em mostrar a relação estreita entre homens 
e natureza, como as narrativas do livro Histórias africanas 
para contar e recontar (2001) sobre o costume de animais. A 
ambientação africana permite o contato com a cultura e a história 
das regiões que servem de cenário para os acontecimentos, por 
meio de descrições que promovem o retrato de seus costumes, 
como em “Por que o camaleão muda de cor”: 

Naquele tempo, o interior da África era percorrido a pé 
por longas caravanas. Todos carregavam pacotes e cestos 
à cabeça, repletos de cera e de borracha, que trocavam 
por panos coloridos nas vendas dos comerciantes 
brancos nas vilas situadas junto ao mar. (2001, p.19)

Outro escritor a ser destacado é Joel Rufi no dos Santos, 
intelectual afro-brasileiro, que se dedicou também à produção 
de obras que tratam, entre outros temas, de questões históricas 

4 - Inspirados, segundo o autor nas páginas fi nais de Histórias africanas para contar e recontar (2001), em seu contato com a África ao longo de dois anos 
onde conheceu a tradição dos contos etiológicos que explicam a origem das coisas e o comportamento de animais.
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reconstruindo personagens sob novas perspectivas, como 
Zumbi dos Palmares:

Na consagrada biografi a de Zumbi dos Palmares 
dedicada ao público infantojuvenil, comprova sua 
maestria de pesquisador e educador, mas também de 
narrador. Numa linguagem que encanta pela leveza, 
consegue traduzir num didatismo sem presunção 
uma considerável carga de informações, via de regra 
ausentes nos manuais. O resultado é uma narrativa 
fl uente e envolvente, que agrada a todas as idades, para 
aqui lembrarmos a defi nição de Cecília Meireles quanto 
à boa literatura infantil e juvenil. (ASSIS, 2011, p.95)

Apesar de a personagem do romance brasileiro 
contemporâneo ser predominantemente branca, como afi rma 
Regina Dalcastagnè (2011, p.313), já que “somam quase 
quatro quintos das personagens (consideradas as personagens 
´importantes´, isto é, com algum peso no desenrolar da trama)”, 
a divulgação no espaço da literatura infantojuvenil das poucas 
narrativas que trazem não apenas personagens negras, mas 
também relatos da cultura africana sob a voz de narradores 
pertencentes a essas tradições pode signifi car a consolidação, 
cada vez maior, dessas e de outras obras no espaço da literatura 
brasileira.

3. A divulgação começa na sala de aula

O acesso às informações sobre os escritores mencionados 
neste trabalho pode ser obtido via web e é possível, até mesmo, 
manter contatos com os autores via site, blogs ou facebook. 
Essa abertura oferecida pelo mundo digital nada signifi ca se 
não houver a difusão das informações, em sala de aula, sobre 
esse material, após ser realizada a inclusão digital dos leitores 
que desconhecem esse meio. A apresentação inicial de obras 
infantojuvenis, sobretudo as narrativas distantes daquelas 
consideradas consagradas, como as que retratam a cultura 
africana e afro-brasileira, ainda precisa ser feita via sala de aula 
pela forma do livro impresso ou digital.

O reconhecimento desses autores estabelecido no espaço 
educacional pode se tornar fundamental para que essas obras 
sejam cada vez mais difundidas pelos meios impressos e 
digitais, promovendo debates a respeito da diversidade racial 
e trazendo novos perfi s de personagens, heróis e heroínas que 
refl etem de maneira mais ampla a diversidade cultural escolar: 

Certas lendas e contos tradicionais omitem a trajetória 
de luta do povo negro e servem mais para constranger 
a criança negra perante as outras do que para promover 
a aceitação e o respeito à diversidade. O contato com 
material pedagógico displicente com a diversidade 
racial colabora para estruturar em todos os/as alunos/
as uma falsa ideia de superioridade racial branca e da 
inferioridade negra. (CAVALLEIRO, 2001, p.153-154)

Seja pelo livro impresso, seja pelo ciberespaço o interesse 
do leitor em desvendar novas culturas é o primeiro impulso para 
a busca de histórias, utilizando todos os meios de circulação 
a sua disposição. O estímulo a esse olhar mais amplo pode 
começar pelo contato com príncipes e princesas de mundos (até 
agora) pouco (re)conhecidos. Esse talvez seja um dos caminhos 
para evitar que se agravem as desigualdades não apenas no 
mundo digital (como indagamos com Canclini no início das 
refl exões), mas também no real.  
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Resumo

O profi ssional polivalente é o responsável por embasar o 
trabalho com os múltiplos letramentos (Kleiman, 1995), uma 
vez que atua em diferentes áreas, com objetivos diversos e textos 
específi cos. Analisaremos as orientações para o trabalho com 
o texto em sala de aula, a partir dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais das diferentes áreas do Ensino Fundamental I. Nossos 
estudos retomam os referenciais teóricos de Tinôco (2012), Oliveira 
(2010), Kleiman (1995) e adota os conceitos de letramento e cultura 
letrada para compreender as orientações para o trabalho com o texto 
indicadas nos documentos ofi ciais. Nossos referenciais teórico-
metodológicos abordam a linguagem como interação e o trabalho 
com as práticas de leitura e escrita contextualizado e abordado 
como processo, focalizando os letramentos múltiplos necessários 
ao ensino articulado entre as áreas. A pesquisa e organização dos 
dados indicaram que, nos diferentes PCN, as categorias existentes 
como orientadoras para o trabalho com o texto nas diferentes áreas 
são: a escrita contextualizada; a escrita como registro; o professor 
como agente de letramento; a leitura como atividade fundamental; 
o processo de produção textual. Com esses resultados, delineamos 
uma base orientadora para trabalhar de forma articulada as diferentes 
áreas, textos e linguagens, tornando possível focalizar os múltiplos 
letramentos nas práticas escolares. (CAPES/INEP-Observatório 
da Educação-Ed.038/10 - UFRN: CE-PPGED/CCHLA-PPGEL/
CCET-PPGECNM - 2011-14/Grupo CONTAR).

Palavras-chave

Letramentos múltiplos; leitura e escrita em diferentes áreas; 
Ensino Fundamental. 

Abstract

The professional multipurpose is the responsible for 
basing the the work with the multiple literacies (Kleiman, 
1995), this professional acts in different areas using different 
objectives and specifi c texts. We will discuss the guidelines 
for working with text in the classroom, from the National 
Curriculum Parameters of the different areas of Elementary 
School. In our studies we are going to review the theoretical 
references of Tinôco (2012), Oliveira (2010), Kleiman 
(1995) and adopt the concepts of literacy and literary culture 
to understand the guide lines for working with text displayed 
in the offi cial documents Our theoretical and methodological 
approach pointing the language as interaction and working 
with the practices of reading and writing in context and 
discussed as a process, focusing on the multiple literacies 
needed in education between the articulated areas. The 
research and organization of the data indicated that, in all of 
the PCNs, existing categories as guidelines for working with 
text in different areas are: contextualized writing, writing 
as a record, the teacher as an agent of literacy, reading as 
a fundamental activity; the process of writing. With these 
results, we designed a basic guideline for collaboratively 
working the different areas, texts and languages, making it 
possible the focus on multiple literacies in school practices.

Keywords

Multiple literacies; reading and writing in different areas; 
elementary school.
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Considerações iniciais

É o pedagogo que nos primeiros anos escolares têm o papel de 
mediar a construção das múltiplas linguagens e desenvolver, junto 
ao educando, as demandas específi cas de leitura e escrita voltadas 
não apenas para o ensino da língua materna, mas nas diferentes 
disciplinas existentes nos anos iniciais do ensino fundamental, 
campo de atuação exclusivo do pedagogo, de acordo com as 
Diretrizes Curriculares para o curso de graduação em Pedagogia, 
licenciatura, (Resolução CNE/CP nº 1 de 15 de maio de 2006).

Por atuar nas chamadas séries fundamentais, o profi ssional 
polivalente é o responsável por embasar o trabalho com 
os múltiplos letramentos (Kleiman, 1995), a escola, uma 
instituição privilegiada no fomento às práticas de letramentos 
múltiplos, e as séries iniciais do ensino fundamental, espaços-
chave dessa formação, afi nal o que se lê e se escreve em 
história, geografi a, matemática, ciências e português tem suas 
especifi cidades, demandas que por si visam contemplar os 
interesses de aprendizagem específi cos a cada área, e, nesse 
contexto, gêneros textuais diversos surgem em atenção às 
especifi cidades de cada área. Em meio a toda essa demanda e 
realidade de letramentos múltiplos temos um pedagogo, para 
quem se voltam as várias orientações nacionais de ensino, 
presentes nos Guias dos Livros Didáticos e nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN) das diferentes áreas.

Adotaremos como objetivo geral analisar os encaminhamentos 
concernentes à produção de textos apresentadas nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais das diferentes áreas do Ensino 
Fundamental I. Pretendemos ainda, de forma específi ca, identifi car 
como as demais disciplinas são requeridas para o trabalho com a 
linguagem, fazendo da escola um espaço de letramentos múltiplos 
fomentados além das aulas de língua portuguesa e ainda analisar 
essas orientações para produção textual presentes nos PCN a partir 
dos paradigmas da linguagem como discurso, em conformidade 
com Bakhtin (1981), para quem a linguagem é constituída pelo 
diálogo e a língua é lugar de interação humana.

 
A categoria básica da concepção de linguagem em 
Bakhtin é a interação verbal cuja realidade fundamental 

é seu caráter dialógico. Para ele, toda enunciação é um 
diálogo; faz parte de um processo de comunicação 
ininterrupto. Não há enunciado isolado, todo enunciado 
pressupõe aqueles que o antecederam e todos os que 
o sucederão; um enunciado é apenas um elo de uma 
cadeia, só podendo ser compreendido no interior dessa 
cadeia. (JOBIM & SOUZA, 2008, p. 99-100).

O presente estudo permitirá situar cada disciplina como espaço 
privilegiado de letramento e não somente a aula de português. Com 
isso, a leitura e a produção de textos podem ocupar, fi nalmente, 
um espaço de demandas partilhadas pelas diferentes áreas e não 
somente de trabalho restrito às aulas de português.

A produção escrita nas diferentes áreas: (re)conhecendo as 
orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais

Dentre os documentos referentes às áreas de conhecimento, 
selecionamos para análise os Parâmetros Curriculares Nacionais 
do Ensino Fundamental (PCN) de: Língua Portuguesa, 
Matemática, Ciências Naturais, História e Geografi a. 
Caracterizando esta pesquisa como qualitativa de base 
documental, segundo Ludke e André (1986) a apreciação de 
documentos é numa técnica preciosa de abordagem de dados 
qualitativos, pois através da análise do conteúdo é possível retirar 
evidências que fundamentam as afi rmações do pesquisador. 

Por ser uma fonte repleta de informações estáveis e ricas, pela 
relevância institucional que objetiva orientar as linhas de ensino para 
cada uma das áreas de escolarização em todo o Brasil, escolhemos 
os PCN para compor o quadro de dados da nossa análise. Esses 
documentos são referenciais básicos pelo fato de serem produzidos 
pelo Ministério da Educação para nortear o ensino público e privado 
no Brasil. Seu texto baliza, portanto, as políticas educacionais, dele 
são sintetizados os critérios para elaboração e análise de livros 
didáticos, os programas de ensino escolares, são indicadas as 
demandas para a formação docente, etc. Os PCN

Constituem um referencial de qualidade para a educação 
no Ensino Fundamental em todo o País. Sua função 
é orientar e garantir a coerência dos investimentos 
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no sistema educacional, socializando discussões, 
pesquisas e recomendações, subsidiando a participação 
de técnicos e professores brasileiros, principalmente 
daqueles que se encontram mais isolados, com menor 
contato com a produção pedagógica atual. Por sua 
natureza aberta, confi guram uma proposta fl exível, a 
ser concretizada nas decisões regionais e locais sobre 
currículos e sobre programas de transformação da 
realidade educacional empreendidos pelas autoridades 
governamentais, pelas escolas e pelos professores. 
(BRASIL, 1997, p. 13).

  A seleção desse documento para compor os dados da 
nossa pesquisa ocorre pela necessidade de compreender como 
um material que orientará o ensino em todas as áreas nos anos 
iniciais do ensino fundamental trata a questão da produção de 
texto. Nossas perguntas orientadoras para a leitura dos PCN 
são: como a escrita é concebida nas diferentes áreas?  Os 
diferentes PCN seguem as mesmas concepções para a formação 
do produtor de textos em seus diferentes campos disciplinares?  
De qual ordem são as diferenças acerca das orientações para 
escrita presentes nos diferentes PCN?

Inicialmente, fi zemos uma leitura dos Parâmetros sem 
pontos defi nidos ou pré-selecionados de demarcação, sendo 
assim, uma leitura de caráter investigativo. Nosso objetivo era 
identifi car globalmente suas linhas orientadoras para o trabalho 
com a linguagem e, mais particularmente, com a produção 
textual nas diferentes áreas. No segundo momento, partimos 
para uma leitura mais focalizada e buscamos, em cada PCN, 
aspectos relevantes à produção escrita. Nossa preocupação 
era destacar todas as menções feitas nos PCN ao trabalho 
com a escrita. Para iniciar a sistematização da nossa leitura, 
selecionamos todas essas citações e registramos as informações 
formando cinco tabelas diferentes, uma para cada área de ensino. 
Tínhamos, nesse momento, uma espécie de “mapeamento” das 
orientações para o trabalho com a produção textual para cada 
uma das áreas dos anos iniciais do ensino fundamental, de 
acordo com os PCN.

Por um lado, essa organização nos permitia ter uma visão 
particular do nosso objeto de estudo para cada uma das áreas, 

por outro, tornava-se necessário rever a forma de sistematizar 
esses dados, a fi m de que pudéssemos identifi car os pontos 
convergentes, divergentes e ausentes entre as áreas. 

Nesse sentido, partimos para uma etapa seguinte de leitura 
e organização dos dados para análise: a leitura de cada uma das 
tabelas referentes às áreas de ensino. Ao ler seguidamente esses 
dados, procurávamos identifi car as semelhanças existentes 
entre as áreas no que se refere às orientações para produção 
do texto escrito. Então, agrupamos todas as orientações 
encontradas anteriormente em uma única tabela, a partir dos 
seus pontos de intersecção e particularidades no trabalho com 
a escrita de diferentes áreas.  Fez-se necessário a construção 
de uma segunda tabela, na qual as citações retiradas dos PCN 
referentes a cada uma das áreas foram agrupadas em diferentes 
categorias, de acordo com o que tinham de comum acerca das 
orientações para o trabalho com a escrita. No caso de algum 
PCN não conter orientações que pudessem ser agrupadas numa 
dada categoria, mencionamos a área e deixamos em branco a 
célula correspondente para preservarmos a informação também 
sobre as situações em que algum dos PCN era omisso em 
relação às orientações existentes em outros.

De forma geral, as categorias existentes nos PCN apontadas 
pelo nosso trabalho como orientadoras da escrita nas diferentes 
áreas são: a escrita contextualizada; a escrita como registro; o 
professor como agente de letramento; leitura: uma atividade 
fundamental; o processo de produção textual – todas têm como 
pano de fundo linhas teórico-metodológicas relativamente 
comuns à abordagem da linguagem como interação, à 
perspectiva da aprendizagem concebida sob um viés social e 
da escrita contextualizada e abordada como processo.

Identifi car e nomear cada uma dessas categorias foi um 
processo sobre o qual nos debruçamos durante todo o trabalho. 
Essa nomeação, como sabemos, daria visibilidade aos resultados 
da nossa análise e, além disso, compreender precisamente qual o 
aspecto mais importante referente à orientação da escrita estava 
sendo indicado em cada citação dos PCN também foi defi nitivo 
para organizarmos esse mapeamento. Assim, as categorias a 
que chegamos e sua correspondência efetiva com o que estava 
dito nos PCN foi um trabalho de aprendizado imenso para 
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nós, pelo que isso nos exigiu em termos de correspondência 
com os referenciais teóricos, como sistematização e postura 
investigativa e como exercício de interpretação dos dados.

Os PCN e a produção textual nos diferentes campos: 
fundamentos e orientações

A escrita contextualizada
 
Nos PCN, a atividade escrita insere-se no contexto de 

práticas sociais discursivas, diante disso, cabe ressaltar o 
pensamento de Bahktin (1981). Tal autor, considera o homem 
como sujeito histórico-social capaz de inserir-se, relacionar-se 
e ascender socialmente por meio da linguagem.  Observamos 
assim que os PCN tratam a escrita sob o viés dialógico e não 
como prática desvinculada de interação, ou seja, uma escrita 
socialmente situada, vista como produção do conhecimento. 
Nesta forma de desenvolver o ensino-aprendizagem da 
produção textual, o aluno cria seu texto, como sujeito ativo, um 
autor/agente discursivo (Azevedo; Tardelli, 2001). 

As produções podem ser desenvolvidas sob dois aspectos: 
com e sem atividade prévia - sem atividade prévia é feita de 
forma descontextualizada. Em outras palavras, podemos dizer 
que sob essa perspectiva os alunos simplesmente recebem a 
proposta a ser desenvolvida sem terem tido a oportunidade 
de sistematizar o gênero textual, passam então a escrever sem 
uma refl exão sobre as características e funcionalidades de 
tal gênero. Desta forma, a atividade assume um caráter com 
fi ns meramente escolares. Joaquim Dolz, Michéle Noverraz e 
Bernard Schneuwly apresentam uma proposta para o trabalho 
com gêneros e segundo a sequência didática exibida por 
tais autores, antes da produção inicial é preciso apresentar a 
situação, ou seja, o que é a atividade, como será feita, qual é o 
gênero, como ele é, quais os exemplos, assim, os alunos passam 
a vivenciar, conhecer, refl etir e discutir sobre o gênero textual 
que produzirão (Marcuschi, 2008, p. 214-215).

Em contrapartida, as produções com atividade prévia 
surgem vinculadas a um projeto mais amplo. Nesse contexto, os 
PCN sugerem a reprodução/imersão dos alunos em contextos de 

comunicação reais. Um ponto chave para desenvolver a escrita 
sob esse viés é o trabalho com projetos de letramento, que é

“(...) um conjunto de atividades que se origina de um 
interesse real na vida dos alunos e cuja realização 
envolve o uso da escrita, isto é, a leitura de textos que, 
de fato, circulam na sociedade e a produção de textos 
que serão lidos, em um trabalho coletivo de alunos e 
professor, cada um segundo sua capacidade. O projeto 
de letramento é uma prática social em que a escrita é 
utilizada para atingir algum outro fi m, que vai além 
da mera aprendizagem da escrita (a aprendizagem dos 
aspectos formais apenas), transformando objetivos 
circulares como “escrever para aprender a escrever” 
e “ler para aprender a ler” em ler e escrever para 
compreender e aprender aquilo que for relevante 
para o desenvolvimento e a realização do projeto.” 
(KLEIMAN, 2000, p. 238). 

 Recentes pesquisas como Tinoco (2008) e Oliveira (2008; 
2010) abordam o trabalho com projetos de letramento como 
uma alternativa produtiva que atende ao desafi o de formar 
leitores/escritores competentes, nessa abordagem, a produção 
textual é aprendida por meio da vivência, da ação e não pela 
exposição/imposição da atividade escrita como mero treino 
ortográfi co.

A escrita como registro

A produção, neste caso, é realizada após alguma atividade, 
como o resultado de ação desempenhada em sala. Dentre os 
objetivos propostos para o segundo ciclo nos PCN de Ciências 
Naturais (1997c) encontra-se a organização de informações 
através do registro, seja ele em forma de textos, desenhos, 
tabelas, gráfi cos, listas, maquetes ou esquemas. Para ilustrar, 
Azevedo e Tardelli (2001) exemplifi cam:

A professora da 5ª série estava desenvolvendo o tema sobre 
as quatro estações do ano e, posteriormente, os alunos 
construíram um painel a respeito do assunto. Ela disse que 
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a classe havia apresentado difi culdade ao responder, na 
aula anterior, às questões sobre características do outono e 
do inverno. A professora retoma a explicação, ilustrando-a 
com um mapa desenhado na lousa. Há interlocução em 
sala de aula, os alunos participam ativamente, alguns são 
chamados para expor sua opinião e, em geral, demonstram 
difi culdade para se expressar com clareza. Então, a 
professora solicita que eles elaborem um texto escrito 
sobre o assunto e, posteriormente, alguns voluntários 
farão a leitura de seus textos para a classe. (2001, p. 38-39)

Segundo a autora, muitas atividades extra-classe como 
as aulas de campo ou fi lmes na sala de vídeo são apenas uma 
espécie de “motivação” para a produção textual. Na análise 
dos Parâmetros Curriculares de Matemática constatamos 
a escrita vista sob essa ótica “Produção de textos escritos, a 
partir da interpretação de gráfi cos e tabelas, construção de 
gráfi cos e tabelas com base em informações contidas em textos 
jornalísticos, científi cos ou outros” (BRASIL, 1997b, p. 61). 
Exercícios de interpretação, contação de histórias, observação 
de imagens, também servem como um pretexto para a 
produção. O professor solicita a escrita com o intuito de obter 
um fechamento, uma sistematização do conteúdo estudado. Os 
PCN de História também enfatizam a produção textual realizada 
a partir de outras fontes, “deve-se dar preferência aos trabalhos 
com fontes orais e iconográfi cas e, a partir delas, desenvolver 
trabalhos com a linguagem escrita” (BRASIL 1997d, p. 39).

O professor como agente de letramento

 Neste caso, a produção é tida como atividade contextualizada, 
integrando-se ao processo de ensino-aprendizagem, que tem no 
educador (e nos educandos) os desencadeadores da atividade 
de escrever. Oliveira (2010) explica que o conhecimento é 
construído em rede de relações colaborativas, o professor então 
é visto como um provocador, alguém que age sobre a linguagem 
em conjunto com o aluno, sendo assim, temos aluno e professor 
como agentes de letramento.

Vejamos o exemplo ainda seguir retirado de Azevedo e 
Tardelli (2001):

Os alunos estavam desenvolvendo atividades segundo um 
planejamento que tem por meta distinguir os processos 
de comunicação veiculados no interior da escola. No 
desenrolar dessas atividades, a elaboração de convites 
para peças teatrais fez emergir o interesse pelo texto 
teatral. Os alunos então passaram a produzir suas “peças” 
sob orientação da professora de Português. (p. 40)

 O papel do professor aqui é na mediação, na motivação 
e mobilização para a produção escrita, reconhecendo seus 
contextos favoráveis, mesmo quando não estavam propriamente 
previstos no seu planejamento. Esta ação ultrapassa o ato de 
escrever redações (prática essa mais enfatizada na área de Língua 
Portuguesa) enquanto produto acabado e sem signifi cação social. 

Os PCN orientam de forma específi ca a intervenção do 
professor nesse sentido e a participação dos alunos, tendo a 
escrita como atividade colaborativa que acontece por meio de 
relações e teias refl exivas entre educador/educando, ambos 
construindo, participando e agindo sobre a linguagem de forma 
ativa e consciente e não apenas tendo a atividade escrita como 
chave para se obter boas notas, mas visando um propósito 
comum - desenvolver competências comunicativas  que possam 
ser utilizadas nos mais diversos contextos sociais.

Ressaltamos ainda que no contexto da escrita colaborativa a 
comunidade também é incluída como participante do processo, 
relacionam-se, em rede: o sujeito (grupo envolvido), o objeto 
(alvo da atividade), a comunidade (pessoas interessadas no 
objeto), os artefatos (recursos utilizados para que se chegue de 
forma efetiva ao objeto) e as regras, ou seja, as normas usadas 
no decorrer da atividade. Tal pensamento faz parte da teoria 
de atividade proposta por Vygostsky, que enfatiza a construção 
do conhecimento por meio de rede e não de forma individual, 
isolada e técnica (Oliveira, 2010, p. 47).

Leitura: uma atividade fundamental 

A prática escrita como uma produção vai além da disciplina 
de Português, os aspectos discursivos não se limitam a essa área 
de ensino, Antunes (2009) reitera essa questão explicando que 
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As competências em leitura, compreensão e escrita não 
se restringem às aulas de línguas. Em geral, o professor 
de qualquer disciplina apoia suas aulas em textos 
escritos (embora alguns sejam explicados oralmente), 
o que é facilitado até mesmo pela indicação de um 
livro didático específi co. Lições de história, geografi a, 
biologia, matemática, etc., para citar apenas esses, são 
apresentadas em gêneros expositivos, quase sempre, 
com imagens, quadros, gráfi cos, que precisam ser 
lidos, compreendidos, sumarizados, esquematizados, 
resumidos, em atividades que demandam refi nadas 
estratégias de processamento de sentidos. Um 
problema de matemática, a análise de uma explicação 
de biologia, por exemplo, exigem o exercício de 
múltiplas interpretações, sem sucesso quando não se 
sabe mobilizar os diferentes tipos de conhecimento 
suscitados na atividade de leitura (2009, p. 187).

Nos PCN, a leitura é atividade básica para a escrita. Ler para 
interpretar, ler para se informar, ler para fruição estética, ler para 
levantar hipóteses, ler para solucionar problemas e, fi nalmente, ler 
para escrever: conforme o gênero lido, de acordo com o conteúdo 
lido, em comparação ao que se aprendeu, ler para reescrever o 
próprio texto, ler o texto dos colegas, etc. É também importante 
observarmos que cada área indica os gêneros que lhe são mais 
específi cos para o trabalho com seus conteúdos disciplinares. 
Essa indicação, não só aponta as demandas específi cas de leitura, 
como aqueles gêneros que muito possivelmente irão fazer parte 
de atividades de escrita/reescrita e análise pelos alunos de jornais, 
lendas, poesia, relatos de experimentos, mapas, gráfi cos, textos 
de problemas matemáticos, etc.

O processo de produção textual

 A escrita faz parte de um processo de maior amplitude, 
ou seja, é apenas uma das etapas da construção de enunciados, 
visto que produzir textos implica em etapas de planejamento, 
escrita e reescrita. Elaborar

um texto escrito é uma tarefa cujo sucesso não se completa, 
simplesmente, pela codifi cação das ideias ou das informações, 

através de sinais gráfi cos. Ou seja, produzir um texto escrito 
não é uma tarefa que implica apenas o ato de escrever. 
Não começa, portanto, quando tomamos nas mãos papel e 
lápis. Supõe, ao contrário, várias etapas, interdependentes 
e intercomplementares, que vão desde o planejamento, 
passando pela escrita propriamente, até o momento posterior 
da revisão e da reescrita (ANTUNES, 2003, p. 5).

Apesar dessa forma de trabalho ter maior ênfase nos PCN 
de Português, a escrita concebida por etapas, pode ser utilizada 
não somente nessa área de conhecimento, mas também no 
Ensino de Matemática, História, Geografi a e Ciências. A 
escrita faz parte de diversas áreas de conhecimento, porém os 
professores utilizam a prática de escrita/reescrita com o intuito 
de, principalmente, analisar a ortografi a, deixando em segundo 
plano aspectos de coesão e coerência em consonância ao que 
foi proposto. Produzir textos é uma tarefa complexa, escrever 
e reescrever implica em ver-se não somente como autor, mas 
também como leitor do próprio texto, planejar é pensar no que, 
como, quando, para quê se escreve. 

 
A produção textual no ensino das diferentes áreas

No que concerne a escrita de textos, os PCN (1997a) 
de língua portuguesa (LP) promovem a leitura, o acesso 
a diversos gêneros textuais e as situações de produção 
signifi cativas como um importantes elementos no processo 
de ensino-aprendizagem da escrita, pois “ensinar a escrever 
textos torna-se uma tarefa muito difícil fora do convívio com 
textos verdadeiros, com leitores e escritores verdadeiros e com 
situações de comunicação que os tornem necessários (p. 28).

O Parâmetro ainda orienta que as situações de produção 
devem ser atividades cotidianas, mesmo que a criança ainda 
não saiba escrever convencionalmente é preciso oferecer 
diversas oportunidades de contato e aprendizado dos gêneros, 
suas características e funcionalidades sociais.

O sentido da escrita para os PCN de LP volta-se para uma 
escrita processual, esse entendimento não deve ser apenas do 
professor, mas é necessário que o próprio aluno se veja como um 
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escritor e, sendo assim, seu texto também deve passar por etapas 
de planejamento, escrita e reescrita considerando o gênero, os 
objetivos, a linguagem, o público-alvo, fazendo as alterações 
necessárias e sendo “capaz de olhar para o próprio texto como um 
objeto e verifi car se está confuso, ambíguo, redundante, obscuro 
ou incompleto. Ou seja: é capaz de revisá-lo e reescrevê-lo até 
considerá-lo satisfatório para o momento” (p. 48).

No ensino de matemática, o aspecto ressaltado no que 
diz respeito à produção de textos escritos é que ela deve ser 
realizada “a partir da interpretação de gráfi cos e tabelas, e a 
construção de gráfi cos e tabelas, com base em informações 
contidas em textos jornalísticos e científi cos (BRASIL, 1997b, 
p. 57) em outras palavras, a produção escrita matemática está 
relacionada à interpretação textual, desta forma, percebemos 
que o ensino da língua materna funciona como um alicerce 
para a compreensão e entendimento dos conceitos básicos da 
matemática. Essa posição é apresentada de forma bastante 
explícita quando o Referencial cita que, assim como as práticas 
de ensino da língua portuguesa devem se relacionar com as 
situações cotidianas, a produção do conhecimento no campo 
matemático também consiste em relacionar os conteúdos com 
as situações sociais vivenciadas pelos alunos.

Ancora-se ainda na relação produção de textos e o ensino 
da matemática, a refl exão crítica e o desenvolvimento do 
espírito investigativo, igualmente fundamental é que o aluno 
saiba explicar os “porquês”, ou seja, saber justifi car o uso de 
procedimentos matemáticos é fundamental que eles adquiram 
uma postura diante de sua produção que os leve “a justifi car 
e validar suas respostas e observem que situações de erro são 
comuns” (BRASIL, 1997b, p. 49).

No ensino de ciências naturais, o PCN (1997c) explicita a 
importância da leitura de diversos textos informativos e a busca 
de outras fontes na construção do repertório linguístico básico 
para a produção escrita. Um outro elemento enriquecedor na 
ampliação do repertório de conhecimento é a leitura de livros 
infanto-juvenis relacionados às Ciências Naturais.

O material nos chama atenção para o aprendizado escrito por 
meio de registros em forma de desenhos, tabelas, gráfi cos, listas, 
esquemas e textos que se relacionem com os conhecimentos 

apreendidos em outras disciplinas. O registro após experiências 
realizadas em pequenos grupos ou individualmente e sob a 
mediação do professor proporciona ao estudante a oportunidade 
de refl etir em conjunto com os colegas e com o educador 
sobre as etapas e transformações ocorridas no experimento 
e que ainda podem “ser sistematizados em relatórios que 
contenham a descrição das etapas básicas: materiais utilizados, 
procedimentos e dados obtidos” (BRASIL, 1997c, p. 57).

As situações de produção escrita devem ser planejadas 
de forma a promover o enriquecimento científi co dos 
alunos por meio de pistas lançadas pelo professor através de 
questionamentos e levantamento de hipóteses para que os 
estudantes possam ao fi nal do processo utilizar os procedimentos 
de observação, refl exão e comparação das suas ideias iniciais.

No PCN de história, percebemos que o ensino da produção 
de textos está relacionado com a análise crítica de fontes 
documentais, bibliográfi cas e métodos de pesquisa histórica “O 
percurso do trabalho escolar inicia, dentro dessa perspectiva, 
com a identifi cação das especifi cidades das linguagens dos 
documentos — textos escritos, desenhos, fi lmes —, das suas 
simbologias e das formas de construções dessas” (BRASIL, 
1997d, p. 39). O Documento ainda aponta que a partir do 
contato com estas reportagens de jornais, mitos, lendas, textos 
de livros didáticos, telejornais, desenhos, fi lmes, documentários 
é indispensável desenvolver trabalhos de sistematização e 
organização do conhecimento por meio de diversas formas de 
registro, seja por meio da escrita, exposições, livros, mapas, 
imagens, vídeos. Essa colocação nos remete ao pensamento 
de Nemi e Martins (1996) que ressalta o registro como uma 
ferramenta importante no desenvolvimento da escrita, revelando 
a produção de textos escritos na disciplina de história como um 
instrumento que potencializa o domínio da língua.

Essa metodologia de trabalho histórico embasado na 
pesquisa e coleta de dados serve para aguçar no aluno um olhar 
investigativo, motivá-lo a buscar fontes alternativas de coleta de 
dados para fazê-lo capaz de observar a realidade social que o cerca 
e fazer comparações, relacionando e relativizando suas ações, 
como também compreender o contexto ao seu redor e explicar os 
acontecimentos estudados, percebendo-se como sujeito histórico.
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O PCN de geografi a (1997d) relaciona o processo de produção 
de textos escritos com a sociedade e a natureza geográfi ca 
baseando-se principalmente na alfabetização cartográfi ca e 
observação de situações concretas de aprendizagem. O Referencial 
formula que a partir da leitura de Atlas, globo terrestre, plantas, 
documento, fotos aéreas, diferentes tipos de mapas e saídas de 
campo, sejam propostas discussões e estudos, estimulando o 
registro dessas atividades no formato de produções escritas 
individuais ou coletivas, por meio de exposições, desenhos, 
dramatizações e produção de mapas, esse procedimento “é uma 
maneira de aproximá-los de procedimentos essenciais — ler e 
escrever — não apenas para o campo da Geografi a, mas também 
para o desenvolvimento de procedimentos importantes na vida 
de todo estudante” (BRASIL, 1997d, p, 88).

A Geografi a como campo de conhecimento prioriza a 
escrita descritiva que “não deve ser apenas uma listagem 
aleatória do que se observa, mas sim a seleção das informações 
que sugerem certas explicações e possuem relação com as 
hipóteses daquele que observa e descreve” (BRASIL, 1997d, p. 
87-88). O desenho também é outra forma de registrar as noções 
espaciais, permitindo que o aluno compreenda a funcionalidade 
e uso prático da linguagem cartográfi ca.

Considerações fi nais

Identifi camos categorias relacionadas à produção de textos 
escritos nos Parâmetros Curriculares Nacionais nas diferentes 
áreas. Essas categorias contêm as principais orientações sobre 
como desenvolver, o que enfatizar e qual concepção adotar no 
ensino/aprendizagem da linguagem escrita, independentemente 
do campo de conhecimento que esteja sendo trabalhada. 
Nomeamos as categorias em: a escrita contextualizada; a escrita 
como registro; o professor como agente de letramento; leitura: 
uma atividade fundamental; o processo de produção textual.

Com a tarefa de mediar o saber em seus diferentes contextos 
de letramento, o professor polivalente deve desenvolver a 
modalidade escrita de forma a descentralizá-la do campo de 
estudo da disciplina de português já que a concepção de produção 
de textos é mobilizada principalmente no ensino dessa disciplina, 

segundo Geraldi (1997) a redação é produzida para a escola e 
a produção de textos na escola, esta considera vários aspectos 
característicos de uma comunicação efetiva, fatores que envolvem 
desde a escolha do gênero, o assunto, o leitor, o que dizer como 
dizer, por que dizer de acordo com o contexto que o defi ne.

Os PCN de forma geral ainda ressaltam a necessidade da 
realização de atividades prévias de acordo com as especifi cidades de 
cada disciplina, sejam aulas de campo em história, seja a análise do 
gênero carta em português ou experiências no ensino de Ciências, 
essas tarefas que antecedem a escrita objetivam a refl exão crítica 
sobre o que alunos irão escrever e, posteriormente, reescrever. 

Uma contribuição interessante vislumbrada com essa 
investigação é a necessidade dos profi ssionais da educação 
básica conhecerem e se aprofundarem nos estudos dos PCN, 
visando à elaboração de metodologias para o ensino da escrita 
e da leitura com aplicabilidade textuais. 

O conjunto dos PCN sinaliza o papel do pedagogo como 
mediador de gêneros diversos e formador de neoprodutores textuais. 
No entanto, os diferentes gêneros que predominam em cada 
disciplina e objetivos de escrita diversos, conforme identifi cados 
em nossa análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais, colocam 
como necessária a continuidade dessa investigação e sinalizam a 
importância de identifi car as particularidades de escrita de cada 
área, de modo a contribuir para uma prática de produção textual 
mais articulada no contexto escolar.
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Resumo

Atlas de Anatomia de uma sereia. Criação. Moldura. Recorte. 
Biologia cortando violentamente o mito. Editando-o. Esse é um 
dos caminhos possíveis para o encontro com a obra Ondina da 
instalação Memento mori do artista plástico Walmor Corrêa. Sigo 
outro caminho nessa escrita. Aposto no descaminho pela arte 
desse/nesse Atlas. Arte que pulsa outras potencias, sugere outras 
linhas. Criações. Resistência. Inspirada pelo “jogo da arte” de 
Zourabichvili, penso o excesso de biológica como uma força capaz 
de mostrar a multiplicidade da realidade. Excesso que transborda, 
sugerindo criações. Conecto essa rede de ideias, sentimentos e 
olhares com o pensar pesquisa-criação em divulgação científi ca. 
Refl ito também sobre como a potência de resistência pulsante no 
“jogo da arte” se relaciona com a força das imagens-representações, 
podendo nos fazer fugir das fi xações, e podendo também nos 
jogar para outras rígidas determinações. A arte nos faz o convite à 
resistência/criação, mas o movimento em direções que se querem 
efetuar como resistentes/criativas depende de nós mesmos, de 
encontros, de signos, de sabor de paradoxo em nossas bocas. 

Palavras-chave

Arte; biologia; Walmor Corrêa; “jogo da arte”; divulgação 
científi ca.

Abstract

Anatomy atlas of a mermaid. Creation. Frame. Crop. 
Biology violently hurts the myth. Editing it. This is one of 
the possible ways to encounter the work Ondina from the 
exhibition called Memento mori by Walmor Corrêa. I follow 
a different path in this writing. I bet in the art of evasion in/
by this Atlas. Art that beats other powers, art that suggests 
other lines. Creations. Resistance. Inspired by the “art game” 
by Zourabichvili, I think the biological too much as a force 
able to show the multiplicity of reality. Excess overfl owing, 
suggesting creations. I connect this network of ideas, feelings 
and views with some thoughts about research-creation in 
science communication. I refl ect also on how the power of 
resistance in beating “art game” relates to the power of images, 
representations, and may make us run away from fi xation, and 
can also launch for other rigid determinations. Art makes us 
a call for resistance/creation, but the movement in resistant/
creative directions depends on ourselves, on meetings, on 
signs, on fl avor of paradox in our mouths.

Keywords

Art; biology; Walmor Corrêa; “art game”; science 
communication. 
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O céu de Ícaro tem mais poesia que o de Galileu.
Herbert Vianna

– Ei ‘peixinha’! Ô ‘mulé’!

(Nem aí para o que eu falo.)

– Ô! Ô menina o que você está fazendo nesse (en)quadro?

(Olha de rabo – não o de peixe. Olha de rabo de olho. Parece-
me que sorriu. Sorriu? Não é possível. Volta a fi car paralisada).

– Presta atenção quando eu estiver falando. Você está 
aprontando, né?

(Nem pisca).

– Acho que está na hora de você descer daí. Esse Atlas não 
é lugar para mulher, peixe, nem um, nem outro, um e outro... 
enfi m, não é lugar para criança brincar. 

(Sim, ela é uma criança, apesar das formas de mulher(ão) em 
uma metade. É uma pessoa-bicho/bicho-pessoa difícil, me olha 
com deboche, me desafi a a cada lance. Pirracenta e manhosa).

– Olha aqui, Ondina, agora chega. Não estou brincando. 
Vou contar até 3. Desce!

(É sempre assim. Porque está aberta, dissecada, organizada, 
devidamente (des)colorida, acha que pode me afrontar. Deve 
pensar que sou como um dos seus...). 

– 3... 2... 1. Deu! Suma da minha frente, antes que eu 
perca a cabeça.

(O Curupira ao seu lado sussurra ironicamente: “A mula 
sem cabeça vai entrar na brincadeira?”)

– [Respiro fundo] Ô, seu mal educado! Eu não estou falando 

com você. E tem mais: aqui não entra mula-sem-cabeça, saci 
pererê , boi da cara preta... nem a cuca, nada que seja comum 
nos livros infantis, que dirá o que só existe na boca do povo. 
Aqui não é lugar de comum. Só entram objetos especiais. 
Especialidades. E é por isso que eu estou fi cando maluco. Vocês 
não podem estar aqui. Aqui não tem espaço para a fantasia, não. 

(Só as crianças sabem de rir com os olhos, todas riem desse 
jeito agora). 

[Apanho meus óculos para ver melhor e mais de perto o que 
ela está fazendo]

– Os meus sistemas? Ahhhh...não! Que brincadeira de mau 
gosto! É impossível jogar com o sistema cardíaco. É perigoso, 
Ondina. Vamos parar, por favor? Quer ver você sair daí rapidinho? 

– Que história é essa de Família dos Sirenídeos? Você está 
brincando com a minha chave de classifi cação? 

[[...] impotência]

– Estou pensando seriamente em te tirar daí na marra. Vou 
te enrolar e te deixar de castigo em algum canto. Eu não sei mais 
o que fazer. Onde você arrumou um lápis para essas anotações 
mentirosas? Olha eu tenho tolerado muitas das suas peripécias, 
mas men-ti-ra, você sabe, eu não su-por-to. 

– Que história é essa de cordão umbilical para um feto que 
nasce sem qualquer vestígio de umbigo? Impossível. Delírio. 
Mentira. Farsa. Quer que eu te explique porque isso não dá? 

[Não dá? Aqui deu. Então, dá? Será que dá? Bom, a questão 
não é essa. O fato é que não pode.]

– É isso Ondina. Não pode. Isso que você está fazendo 
comigo é feio. A vida tem regras. Ondina, você está fazendo 
arte. Saia desde Atlas, a-go-ra. 

[Continua estatelada no papel. Como essa menina 
resiste!(?)]
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Ondina é a sereia trazida pelo artista plástico Walmor 
Corrêa para a instalação Memento mori, realizada no ano de 
2007 na cidade de Porto Alegre. Ela surge em um atlas de 
anatomia pendurado na parede, na companhia de outras fi guras 
do imaginário popular, como o curupira, a cachorra da palmeira, 
o capelobo e o ipupiara (Figura 1 e 2).

 

Figura 1 – Instalação Memento mori, 2007.
Fonte: < http://fcbadesc.blogspot.com/2009/07/walmor-correa-exibe-

gabinete-de.html> 

Figura 2 - Atlas de Anatomia – Ondina
Fonte: < http://www.walmorcorrea.com.br/tpl/obra s2007-b9.htm> 

Ondina é sereia morta. Capturada. Observada. Dissecada. 
Corpo frio, morto. Sua metade peixe denuncia que outrora fora 
sereia. Assim como, duas linhas escritas2, na porção inferior do 
Atlas, resumem (um)a história dessa lenda. Nessa imagem seu 

2 - Acho interessante ressaltar que em nenhuma das fotografi as desses Atlas de Anatomia, tampouco naquelas sobre a série Unheimlich, é possível ler as pala-
vras trazidas nessas linhas. 
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corpo serve à ciência. O mito fora editado. A fi gura impressa 
naquele papel, ou tela3 teve sua vida, seus (en)cantos, seus 
desejos aniquilados em um corpo morto. Encontro com as 
palavras de Gil (1997, p. 140): “Transferência das forças da 
morte para um outro nível, o do saber científi co.”.

O mito da sereia é agressivamente separado do mundo das 
fábulas, para ser exposto através de uma narrativa biológica 
hegemônica. Informações não naturais sobre ela, e sobre os 
outros seres do imaginário presentes em Memento mori, são 
bruscamente caladas. O próprio Walmor Corrêa em entrevista 
à Paula Ramos (2008, destaque meu) fala nesse sentido: 
“Quando eu tiro esse animal da vida das pessoas, lá da dona 
Maria, da Amazônia, que viu uma sereia e tal... quando eu tiro 
essa informação do cotidiano e a coloco num compêndio de 
ciências, estou dizendo à dona Maria que aquilo no qual ela 
acredita é verdade”.  

Contos editados. Traços fabulosos, fi ccionais, construídos 
no ouvir dizer, são apagados com o intuito de não desestabilizar 
o efeito de verdade que a ciência produz e que Walmor Corrêa 
almeja com esses Atlas de Anatomia. O corpo morto que serve 
à ciência naquele Atlas é recorte da realidade multifacetada. 
Pois, como diz Andrade (2004, p.85): “Se há realidade, ela 
é excessiva, incompreensível, per/complexa, transbordante, 
caótica, incontrolável”.

Em trabalho anterior (GONÇALVES, No prelo) percorro 
esse caminho, anunciado anteriormente, do excesso de bio-
lógica que cala o (en)canto da sereia. Falo também sobre a 
produção da narrativa biológica e das suas consequências 
em nossos modos de ver, sentir, ouvir, pensar, falar, julgar as 
coisas do mundo. Entretanto, o discurso biológico impresso 
em Ondina obviamente não é tudo sobre ela. Nessa escrita 
percorro outro caminho em de/com/por Ondina. As palavras 
que serão ditas aqui não vão contra as anteriores. Serão 

simplesmente outras. Sem primeiro, nem segundo lugar. 
Fragmentos. 

A maneira de (des)organizar os pensamentos através de 
apanhados de páginas escritas que não exigem uma ordem 
pré-determinada, é encontrada em Speglich (2009), na 
criação dos capítulos de sua tese como séries, “proliferadas, 
divergentes”, nas suas palavras (SPEGLICH, 2009, p.42). 
Dessa forma, ainda segundo Speglich, é possível percorrer 
pensamentos que escapam da pretensão de centrar, narrar, 
organizar. Pensamentos assimétricos, sem hierarquia, 
equilíbrio, nem fusão. Entre. Arte-Ciência. Ciência-Arte. 
Frestas. Abismos? Para essa autora: “Sensibilidade criada 
no encontro, potências de intervalos, fi ssuras, rachaduras.” 
(SPEGLICH, 2009, p.42). Potências recorrentes nas obras 
de Corrêa. Ins-piração. 

Penso em me aproximar (quem sabe executar), dessa 
forma, a ideia deleuziana de síntese disjuntiva, que inspirou 
Speglich, e com a qual me encontrei primeiramente no artigo 
de Amorim (2006, p.178): Nos limiares de pensar o mundo 
como representação. Zourabichvili (2004, p.55) explica 
essa ideia:  “[...] ela faz passar cada termo no outro seguindo 
uma ordem de implicação recíproca assimétrica que não 
se resolve nem como equivalência nem como identidade 
de ordem superior”. Não há exclusão, negação, limitação, 
contradição.

Lancei meu olhar incomodado com o discurso científi co 
para o Atlas Anatômico de Ondina. Procurei a modelo da obra 
e, então,  recebi um email que tratava do trabalho como arte, 
“um ser de sensação”. Decidi percorrer também esse caminho, 
pelo viés arte-sensível-confuso-resistência-criação-ciência. 
Descaminho, como fala Bujes (2002) inspirada por Foucault. 

Existem momentos na vida onde a questão de saber 
se se pode pensar diferentemente do que se pensa, e 

3 - Ondina surgiu primeiramente na série Unheimlich (2004-2005), palavra tomada de um texto de Sigmund Freud datado de 1919. Ela referencia o que não é 
doméstico, corriqueiro, o que é estranho e pode causar medo (RAMOS, 2008). Nesse trabalho, Walmor Corrêa apresenta, além da fi gura de Ondina, o Curupira, 
a Cachorra da Palmeira, o Capelobo e o Ipupiara.  Nessa série os desenhos são feitos com tinta acrília e grafi te sobre tela, nas dimensões de 195 x 130 x 04 cm. 
Todas essas pinturas foram adaptadas para sua apresentação em Memento mori (2007). Nessa instalação esses seres do imaginário popular são apresentados 
impressos como um Atlas de Anatomia sobre papel Velvet, 90 x148 cm e emoldurados em madeira. 
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perceber diferentemente do que se vê é indispensável 
para continuar a olhar ou a refl etir (FOUCAULT, 1998 
apud BUJES, 2002, p.12). 

Continuar. Walmor Corrêa é artista. Logo, faz arte. Mas o 
que é arte? Essa pergunta me parecia fundamental no início de 
meu trabalho4. Parti para passear entre arte-ciência, ciência-
arte, nem um, nem outro, um e outro. Encontrei diferentes 
conceitos, me perdi de tantos outros. Eles passaram por mim, 
eu passei por eles, e essa escrita traz/se faz por vestígios 
dessa pergunta e de suas incontáveis respostas. Movimento 
esse texto não para responder ao que é arte, muito menos para 
achar uma resposta certa. Escrevo para pensar em/com/por 
Ondina: Como/o que pensar da/na/para divulgação científi ca 
pela arte? 

Kroef e Gallicchio (2007, p.VI) escreveram: “A arte 
resiste ao desterritorializar o sistema de opinião, talhando 
fendas no guarda-sol que nos protege do caos. Ela é 
contraponto que vence a opinião e extrapola o vivido”. 
Compartilho essa força de ruptura/resistência em Ondina. 
Se outrora ela parecia capturada pelo discurso biológico, 
pode estar agora/também caçoando dessas amarras. Liberta-
se? Resiste ao discurso biológico? Cala-se para que esse 
processo discursivo a tome? Desestabiliza a ciência? Quem 
é caça, quem é caçador? Jogo. Pega-pega. Esconde-esconde. 
Arte-ciência. Ciência-arte. 

Desorganizar. Desorganização. Caos. Resistir. 
Resistência. Território. Desterritorializar. – Lugar comum 
nos textos sobre arte. Adoraria me alongar na trama traçada 
por esses conceitos, nas ideias que elas (des)constroem, mas 
não tenho tempo/pernas para isso. Posso apenas beliscar? 
Permito-me.

Resistência é palavra insistente na obra Nietzsche 
Deleuze: arte resistência, como o título sugere (LINS, 2004). 
Os diferentes autores/escritores desse livro trazem textos 
heterogêneos, que convidam o leitor para “múltiplas direções”, 

como Lins (2004) sugere na orelha desses escritos. Vou seguir 
amparada pelo texto “O jogo da arte” de Zourabichvili (2007), 
o qual, por compartilhar ideias de Deleuze, se encontra com 
outras escritas que me chamaram atenção e me alegraram ao 
longo de minha pesquisa. 

Para François Zourabichvili o que resiste à fi losofi a é 
a confusão sensível. O pensamento fi losófi co e científi co 
trabalhariam para transformar o confuso, dado da experiência, 
em distinto, negação da representação confusa/sensível. 
Dessa forma, fi losofi a e ciência ocupam uma esfera separada 
da sensibilidade. A fi losofi a para tratar do confuso, como tal, 
recorre a arte, que: “propõe ao pensamento humano uma outra 
via possível: não mais do confuso ao distinto, todavia, do 
confuso ao confuso, em uma operação que a eleva à sua própria 
perfeição (uma clareza que lhe é própria)” (ZOURABICHVILI, 
2007, p.99). Para Zourabichvili, portanto, a arte resiste à ordem 
do conceito, própria da fi losofi a. E, ainda que a fi losofi a pudesse 
afi rmar o confuso como tal, está-lo-ia fazendo negando a si 
mesma. Com isso, a arte é aquilo que na condição da fi losofi a 
resiste à fi losofi a.  

E a ciência? Quais as relações entre arte-ciência, ciência-
arte? Algumas das possíveis respostas para essa pergunta são 
tão insistentes, que logo atravessam o pensamento. Ciência 
como área que exclui, nega ou se opõe o confuso-sensível. 
A atividade científi ca, que passa por organizar, classifi car, 
padronizar, nomear o visível, ignora, critica ou se opõe a 
arte, que escapa a esses procedimentos pelas sensações, pelo 
invisível, pelo inestruturável, pelo singular. Tivemos também os 
artistas/naturalistas, naturalistas/artistas, os quais trabalhavam 
com os princípios da ilustração científi ca, representação fi el 
da realidade, a serviço da verdade científi ca. Apropriação da 
arte por parte da ciência. Ainda assim, arte? E, com maior 
frescor, podemos citar a bioarte, aproximação entre arte, 
biologia e tecnologia. Para Santaella (2003) essa proximidade 
se dá principalmente em quatro frentes: corpo biocibernético; 
simulações computacionais dos processos vivos; macrobiologia 

4 - Refi ro-me a minha dissertação de mestrado em Divulgação Científi ca e Cultural, intitulada: A instalação Memento mori de Walmor Corrêa como artefato 
de divulgação científi ca, trabalho que contou com auxílio da FAPESP.
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de plantas, animais e ecologia e microbiologia genética. Dias 
(2011) traz ainda a ideia controversa5 de que para a divulgação 
científi ca a relação arte-ciência tem sido, muitas vezes, pensada 
como complementar, maneira de “reduzir a distância entre 
ciência e público.” (p.1). 

Em todas essas situações visitamos zonas de fricção, atrito 
e (des)encontros. Arte, ciência, fi losofi a. Cada uma dessas áreas 
remete a pressupostos próprios para suas criações. Contudo, “os 
planos específi cos de cada forma de pensamento mantêm entre 
si uma zona de vizinhança em que instâncias de uns podem 
povoar planos de outros sem, no entanto, formarem uma síntese 
ou uma identifi cação.” (PACHECO, 2009, p.125). As formas 
de pensamento resistem. Caminho no entre...

O trânsito pelas resistências entre arte-fi losofi a, segundo 
Zourabichvili, inspirado em Kant e Schiller, se daria pelo jogo. 
A força do “jogo livre” proposto não moraria na oposição do 
confuso a um modo de conhecimento, fi losofi a e/ou ciência. Mas, 
sim, na suspensão das determinações passivas, no pensamento 
que não se conforma com formas determinadas, e na criação 
de determinações ativas. O jogo se daria, principalmente, pela 
habilidade de se jogar com o que é determinado. Nas palavras 
emprestadas de Aspis (2011):

[...] uma resistência que seja um ato positivo, de criação, 
afi rmativo. Afi rmativo da vida: resistência como (re)
existência. Resistência como constante movimento 
de afi rmar a vida que nos está sendo constantemente 
subtraída. (Re)existir, insistir em existir [...] (p.120). 

A resistência não se efetuaria, portanto, na negação, 
confronto ou abstenção frente ao determinado. O jogo passaria 
pela invasão, ocupação, dominação. A resistência se daria na 

divergência produzida a partir da obediência. Zourabichvili 
(2007) cita como exemplo dessa forma de resistência, as 
crianças. Nas suas palavras: 

“As crianças admitem a instrução, não podem agir de 
outra maneira, mas desde o início de sua efetuação 
sabem fazer com que ela divirja, inventando maneiras 
de não fazer fazendo, de fazer sem fazer, ou de fazer de 
outra maneira, revertendo seu sentido.” (Zourabichvili, 
2007, p.105). 

Gostaria de sublinhar a frequente presença da criança nos 
textos sobre arte/resistência. Para Zordan (2005, p.266): “A 
arte desorganiza. Não tanto como uma criança desterritorializa 
a vida dos adultos, mas num devir-criança que arrasa as 
determinações de um plano e o revira sem dó, simplesmente 
brincando”.  Sobre o devir-criança Zourabichvili (2004) diz 
que, para Deleuze, a exemplaridade do devir-criança se dá 
porque sua experiência não é pautada por clichês e  esquemas 
sensorio-motores.  Para Aspis (2011):, falar de resistência para/
por Deleuze e Guattari

 
Trata-se de criar novas formas de existir, não 
simplesmente por serem novas, mas porque o novo é 
reafi rmação da vida, é (re)existir a cada tentativa de 
captura, de estriamento, de territorialização, é fazer 
brotar de novo a vida, de novo, de novo, de novo, como 
a criança pede um jogo do qual gosta, como a criança 
depois do leão depois do camelo, depois de Nietzsche. 
(p. 120). 

Godoy (2007) também cita a criança, seu movimento, 
seu jogo:

5 - Adjetivo como controversa essa ideia citada por Dias (2011), porque no contexto apresentado por essa autora, essa refl exão sobre a junção entre arte-ciência 
“agita um universo de questões”. (p.2). Uma das causas dessa controvérsia deve-se, na minha opinião,  ao reducionismo da divulgação científi ca à uma ativida-
de de comunicação/ensino dos “saberes científi cos”, produzidos por uma minoria especialistas, ao grande público, não especializado. Essa ideia de transmissão 
de informação em um único sentido (emissor-receptor), pouco contribuiria para  a criação do novo, evitaria linhas de fuga ao regime de verdade pretendido 
pela/na ciência, e ainda, valer-se-ia da arte para esse “conhecimento da realidade (através) da ciência”. A aposta de Dias é em uma divagação científi ca: “[...] 
outra possibilidade – a de que imagens podem divulgar sem explicar, sem representar, mas movimentar pensamentos de criação e também de produção de 
conceitos/conhecimentos.” (ANDRADE; MACEDO; DIAS, 2009, p.256). 
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[...]movimento da criança, sempre a fazer de cada 
coisa meios a serem explorados, deslocando-se e 
deslocando-os em incessantes idas e vindas, em que 
as coisas têm importância pelo uso que delas se faz. 
Esses deslocamentos constituem o que chamo de “o 
jogo da criança”, cuja aventura se apresenta como 
acontecimento imprevisto quando, ao deslocar alguma 
coisa, subverte as funções que a circunscrevem e às 
quais ela serve, instituindo um outro uso das coisas. 
Assim é que os deslocamentos que a criança inventa 
são simultâneos às intensidades que experimenta (p.1). 

Crianças resistem. Crianças jogam. Jogos têm regras. A 
regra, na ideia de Zourabichvili, seria a forma da obra. A forma 
é “composição jogadora”. É a partir dela que as determinações 
se contaminam, e não são apenas expostas lado a lado, em 
um mosaico de heterogêneos. As determinações são (pro)
postas no jogo “fora do encadeamento presente no espírito do 
destinatário”. (ZOURABICHVILI, 2007, p.107). 

A regra do jogo de Ondina é sutilmente traiçoeira. Imagem. 
Atlas de anatomia, muito próximo ao do que encontramos 
em laboratórios, escolas, se difere pela presença de um conto 
popular. “Armadilhosas, as imagens constrangem a pensar no 
jogo da representação e forçam a estabelecer correspondências, 
analogias, equivalências.”. (AMORIM, 2007 apud ANDRADE; 
DIAS, 2009a). Walmor Corrêa vale-se desse autoritarismo das 
imagens, principalmente as científi cas, em suas obras artísticas. 
Mantém diferentes determinações dadas pelas/nas ciências, 
especialmente, a biologia, reconhecíveis ao primeiro olhar, por 
nosso sistema de “imagem-representação-realidade”, palavras 
justapostas por Olkowski (1999 apud AMORIM, 2006).

Tamanhos, proporções, traços que (de)limitam órgãos, 
cores. O texto escrito à lápis, como determinado pela prática 
dos naturalista, descreve peso do cérebro, fi siologia, anatomia, 
termos. Occipital. Lobo. Trompas de eustáquio. Hematose. 
Regra do jogo en-quadrada. Moldura de madeira, como em um 
autêntico atlas de anatomia. 

Rigidez. Padrão. Dureza. Concretude. L e n t a m e n t e se 
liquefazem, através do mito da sereia. Como se um vestígio de 
água escorresse pelo seu corpo híbrido e alcançasse o papel. 

Escorre. Fio de água... Um fi o de água vermelho... segue... 
ganha traços de amarelo... azul... Embaça e borra a “imagem-
representação-realidade” construída pela/na/para a ciência. 
Novas obras iminentes, pintura/possibilidade de/com/por 
dúvidas, contos, imaginário, sensações. O confuso-sensível, 
outrora sob a (mol)dura bio-lógica, segue nesse fl uxo, e faz 
Ondina (re)existir sobre o enquadramento determinado. 

Subversão da ciência?
Aspis (2011) traz a ideia de subversão dentro do contexto 

de resistência. Inspirada por Deleuze, essa autora sugere 
que uma maneira de resistir ao controle, às determinações, 
subtrações, reducionismos se daria pela criação de mundos 
possíveis. Ao invés do investimento em negação, oposição, 
destruição, o caminho passaria por ações positivas de criação. 
Contemplando o conceito deleuziano de literatura menor, essa 
ideia criativa poderia, segundo Aspis, se efetuar pela criação 
de versões menores, sub-versões. Nas palavras de Deleuze e 
Guattari (1977): 

 “Uma literatura menor não é a de uma língua menor, 
mas antes a que uma minoria faz em uma língua maior. 
[...] Vale dizer que “menor” não quer dizer mais certas 
literaturas, mas as condições revolucionárias de toda 
literatura no seio daquela que chamamos de grande (ou 
estabelecida). (p.25, 28). 

 Jogar com as determina-ações da língua, da fi losofi a, 
da ciência para produzir o novo, outros possíveis, (re)existir. 
Embaralhar, (de/re)compor o que é dado em um movimento 
positivo, para novas afi rmações, cria-ações. Encontro-me com 
a ideia, do poeta Manoel de Barros, do verbo pegar delírio:

No descomeço era o verbo.
Só depois é que veio o delírio do verbo. 

O delírio do verbo estava no começo, lá onde a
criança diz: Eu escuto a cor dos passarinhos.

A criança não sabe que o verbo escutar não funciona
para a cor, mas para o som.

Então, se a criança muda a função de um verbo, ele
delira. 
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E pois. 
Em poesia que é voz de poeta, que é a voz de fazer

nascimentos –
O verbo tem que pegar delírio. 

(BARROS, 2009, p. 15). 

A cientifi cidade delira em/com/por Ondina. Língua da 
ciência fala de fantasia, mito, imaginação, como a criança de 
Manoel de Barros faz o verbo escutar funcionar para a cor. 
Sua forma deforma, potência de reformar, o que nós temos/
damos como científi co pelas representações, pela cultura, 
pela memória. Questionamentos sobre o quanto estamos 
condicionados à necessidade de ver para crer. Alerta ao que 
subtraímos, excluímos, perdemos ao menosprezar o que vem 
do “ouvir-dizer”. Ondina nos pergunta sobre nossa aposta no 
discurso científi co como fonte de verdade, comprovação do 
real. 

Biologia, dos especialistas e das especialidades, justaposta 
aos contos populares. Fensterseifer (2005), em seu trabalho com 
a obra o Sitio do Picapau Amarelo de Monteiro Lobato, sugere 
que a presença do folclore nessa obra se faz como uma ligação 
entre o “mundo racional”, constituído por saberes “autorizados”, 
científi cos, eruditos, às crendices, superstições, aos saberes do 
povo menos letrado, aos mistérios e mitos dos contos. Essa 
refl exão acerca de duas culturas, tidas como diferentes, evoca 
a dicotomia entre alta e baixa cultura, discutida pelos Estudos 
Culturais. 

Segundo Hall (1997, p.19), uma das formas de regular 
nossas condutas se faz através de: “sistemas classifi catórios 
que pertencem e delimitam cada cultura, que defi nem os 
limites entre a semelhança e a diferença, entre o sagrado 
e o profano, o que é “aceitável” e o que é “inaceitável”.” A 
diferença é, portanto, crucial para os signifi cados culturais. 
A ciência que signifi ca a “verdade”, a “autoridade”, “as 
especialidades” portanto, também é construída em contraste 
com os saberes “populares”, “gerais”, “menos autorizados”, 
“não comprovados/comprováveis”.  Os Estudos Culturais 
sugerem a desconstrução desses binarismos, através de formas 
criativas que superem essas oposições Fensterseifer (2005). De 

novo, criar, fazer nascimentos, re(existir).
No caso tratado por Fensterseifer, as identidades/diferenças 

são muito bem marcadas, representadas, estereotipadas. Ondina 
não se limita à “criar uma ponte” entre o racional e a fi cção. 
Ondina abre frestas (faz festa) entre polarizações como arte/
ciência, especialidades/generalidades, comprovável/fábula, 
realidade/fi cção, verdade/mentira. 

O encontro deixa de ser, assim, entre duas 
individualidades ou substâncias para se tornar, antes 
disso, um encontro entre multiplicidades pré-pessoais 
e pré-individuais. Os termos deixam de ser postos 
de partida, perdem sua característica de origem ou 
fundamento das relações e são apreendidos numa 
perspectiva mais ampla, em que se mostram como 
pontos de vista temporários em jogos de forças mais 
amplos, co-participantes de sínteses nômades, de 
ligações parciais e temporárias que ultrapassam o 
imediatamente dado (NASCIMENTO, p. 3). 

 Ondina delira no entre arte-ciência, ciência-arte, 
ver-ouvir dizer, ouvir dizer-ver. Múltiplas possibilidades de 
relações naquele quadro. Conforme as ligações que ela nos 
sugere e, que nós sugerimos em nosso encontro com esse Atlas, 
ele se transforma. O pensamento vai de lá para cá. Daqui para 
lá. Nem lá, nem cá. Outro lá, outro cá. Movimento por entre o 
que outrora parecia fi xo, instransponível, impossível. 

Saltitar. Pulsar. Pipocar. Pular. Brincar. Jogar. Criança 
travessa, ignora clichês, cria, faz nascer uma fi siologia 
desvairada, anatomia alucinada. Desarruma, vira do avesso, 
embaralha, rasura os sentidos já dados à biologia. Atlas que 
acolhe e se abre para novas relações. 

Através de Ondina e das considerações trazidas nessa 
escrita é possível projetar uma divulgação científi ca que 
“escape da hegemonia das imagens consensuais”, como dito 
por Britto e Jacques (2009, p.344). Resistência que passa pela 
des-re-construção do que já nos é dado e incita a criação do 
novo. Poesia na biologia, poesia com a bio-lógica., biologia 
poetizando, habitando outros planos, outros possíveis. 
Politizando.
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Uma divulgação científi ca menos prepotente, que não 
deseja enquadrar uma realidade e afi rmá-la como absoluta. 
Divulgação que se faça mais despojada de determinações, 
fi xações, limites. Capaz de incitar outras conexões, inusitadas 
ou ainda desconhecidas. Uma atividade menos teimosa em 
tentar estancar o sensível, o confuso. Deixe-se levar pelo (re)
fl uxo de multiplicidades, sensações, delírios, caos, desordem. 
Divulgação que resgata o que nos é subtraído pelo científi co, 
sistemático, reducionista, hierárquico. Lançamento para o 
que voa além dos enquadros, dos artigos, das molduras, dos 
monitores. Divulgação que desregule, para que possamos fazer 
estremecer o sistema normativo à que estamos condicionados. 
Divulgação que deixe de ocupar o cargo “de irmã mais velha”, 
responsável por fazer cumprir ordens dadas, e que fi que entre 
outras crianças, para brincar, jogar, desobedecer, crescer para 
fazer emergir singularidades, subjetividades, criatividades, 
novidades. 

Poderia fazer aqui um parágrafo de encerramento para esse 
texto. Mas, não é o caso. Quero dizer que Zourabichvili (2007) 
sugere:

 
“Talvez haja na atividade artística um sentido de ganhar 
ou de perder contíguo à regra proposta, e que se coloca 
sempre como sendo a do jogo certo, do jogo importante, 
do jogo que toca, do jogo que toca a determinação, isto 
é, do verdadeiro jogo. [...] ”. Há sempre o perigo de 
que a jogada aparentemente certeira não passe de uma 
pseudo-jogada, e o jogo, de uma ilusão convencida de 
que se está jogando.” (p. 107). 

 Ondina resiste? Verdadeiro jogo? Penso, repenso e 
sou jogada para um artigo de Amorim (2006), no qual ele se 
encontra com uma imagem de um laboratório e diz: 

“O espaço do laboratório, uma das heranças culturais 
e da memória das ciências e seus métodos, tem nessa 
imagem um efeito de cenário movediço, que é superfície 
para um jogo que pode nos levar a escapar da forma de 
representação que estabelece com o real um cruzamento 
de fi liação, conformidade e correspondência.”.  (p.188).

O Atlas de Ondina, como sugerem as palavras ditas até 
aqui, parece sugerir um jogo similar. Porém, há a chance/risco 
das pseudo-jogadas. Continuo o pensamento com Amorim: “O 
laboratório [...] carrega uma palavra de ordem – Ciência – que 
pode desterritorializar a criação e voltar a fi xidez. A superfície 
da representação e as identidades que ela evoca têm que, a todo 
tempo, buscar ser suplantadas.” (AMORIM, 2006, p.189). 

A sutileza com que Ondina desliza as representações e as 
identidades da Ciência também é risco imanente de paradoxo. 
Pode multiplicar possibilidades no entre arte-ciência, 
questionar a centralidade das regras normativas, efetuando-se 
como uma atividade política no encontro entre arte-biologia. 
E pode, também, levar a uma jogada que reforça sistemas 
classifi catórios, estereotipagens. Pode, ainda, sugerir mais um 
caminho E outro E outros. Entre esses outros caminhos, podem 
surgir mais (re)existências, e outras, e outras... 

Cada encontro da obra de arte com seu destinatário se efetua 
como uma partida singular, diz Zourabichvili (2007, p.108). 
Com isso, torna-se inapropriado tentar sugerir os caminhos 
e relações tocantes de uma obra. O reconhecimento que uma 
obra oferece como resistência a si, assinala uma zona de jogo 
consigo mesmo, jogo sempre específi co e critério determinante 
do verdadeiro jogo (ZOURABICHVILI, op. cit.). 

Inspirada pelos escritos dos autores que trouxe para esse 
texto, chego a crer que para evitarmos o encontro com uma 
Ondina - objeto de representação das determinações científi cas, 
o caminho passaria por nós mesmos e por encontrarmos em 
Ondina um signo. 

Algo se torna signo quando traz implicado em si um 
sentido implícito que transcende as possibilidades 
familiares de signifi cação do objeto ou fato observado. 
Assim, a implicação corresponde a uma mistura 
essencial singular que, por ocasião de encontros, 
transborda sobre nossa percepção consciente [...]” 
(NASCIMENTO, 2007, p.6). 

Como sugere Deleuze, através de Nascimento (2007), 
somente buscamos o tempo, multiplicidade em devir, porque 
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os signos nos forçam a isso. A abertura para essa exterioridade 
intempestiva não se faz por decisão voluntária do sujeito. 
Acontece porque os signos: “nos colocam na boca um estranho 
sabor de paradoxo, um intenso desassossego, a impressão de 
uma grande farsa no ar, a sensação, enfi m, de que perdemos de 
repente o chão... (p.4). 

Ainda pensando com Nascimento, esse, por sua vez, com 
Deleuze e Zourabichvili, o signo só se tornará signo para um 
sujeito na medida em que ele próprio está em mudança. Os 
signos invadem o sujeito, lançando-o para fora de si mesmo. 
A violência de um signo faz com que o que se acreditava ou 
pretendia centralizado e estático transforme-se num entremeio 
forçosamente aberto para seu fora. 

Entretanto, podemos também inviabilizar esses encontros 
intensivos, neutralizar o desassossego que eles nos causam, e 
até mesmo, nos escorar em novas centralidades, talvez mais 
rígidas, se não formos capazes de multiplicar as vias de acesso 
à complicação, ao sensível, ao confuso. Nascimento (2007, p.8) 
sugere que a abertura, acolhimento e interesse pelos encontros, 
se dá em substituição do pensamento altivo que se debruça 
sobre a coisa pela contaminação de quando nos colocamos sob 
ela. 

Nós, na academia, já fomos tomados de determinações 
em nossa formação/formatação. É preciso se reinventar para 
sair dessa fi xidez. Acolher o vazio, os espaços, os fl uxos, nos 
entregarmos a encontros. Deixar as portas, janelas, ouvidos, 
corpos, mãos, línguas, olhos, corações abertos ao que não 
pode ser capturado, nomeado, quantifi cado, dissecado, 
hierarquizado, comparado, analisado. Ainda que fi quemos 
mareados, deixemo-nos levar... sem rumo. No caos. Mas 
não somos formados/formatados para isso. É uma estratégia 
política que continuemos a endossar e sendo endossados por 
uma ciência solene.

Por isso, confesso que ao longo desse trabalho, por diversas 
vezes, desejei voltar à terra fi rme, “solo dos enunciados 
verdadeiros”. Em meio às viagens, e (des) conexões tive 
saudades de uma linha para me guiar. “Onde me apoio até 
esse mal estar passar?”, pensei em meio a desordem de 
pensamentos/sensações. Sem metodologia a seguir, dados a 

serem coletados, terminologia para descrever, sem o oposto 
para comparar... Onde vou parar? Pararei? Segui... escapando. 
E escapando de novo, e mais um pouco, e acho que esse 
movimento deve continuar. Se eu quiser desistir é fácil. Basta 
desembarcar nos inúmeros portos da ciência espalhados aos 
montes por aí... faculdades, laboratórios, museus, zoológicos, 
parques, televisão, internet, jornais, revistas multiplicam 
determinações, explicações, representações de um mundo 
real, comprovadamente verdadeiro, previsível, ordenado e... 
limitado. “Conforto é também o constante degladiar, debater 
e dialogar sobre o único possível que nos é dado” (GODOY, 
2009, p.3).

Se é preciso encontrar um signo que nos desestabilize, 
necessário embaralhar as determinações, criar, ser tomado (e 
seguir) por atravessamentos ainda não experimentados pela 
memória, pelas representações, pelo pensamento “lógico”... 
para (re)existir diante de discursos hegemônicos, Ondina nos 
sugere caminhos para isso. Obra potente para uma divulgação 
científi ca ainda pouco disseminada. Obra que se encontra com 
o conceito de divagação científi ca, proposto por Andrade e Dias 
(2009b): 

[…] possibilitar um pensamento que não se 
funda nos sujeitos como essência e substância da 
linguagem, que busca desviar de uma compreensão 
da comunicação sob o modelo da recognição. 
Divagação a promover um duplo arrombamento entre 
ciências e divulgações, convidando ao abandono das 
referências, correspondências, associações analógicas 
e equivalências (p.2). 

 Trata-se, portanto, de uma divulgação científi ca que 
não se limita a comunicar/ensinar conceitos/explicações/
funções. Passa por estremecer os regulamentos a que somos 
levados pela/na ciência. E nos sugere novas/outras criações, 
experiências, sensações. Apesar da força dessa ideia e dos 
inúmeros desdobramentos positivos/criativos/(im)possíveis 
que ela pode gerar, me questiono sobre o quanto nós, público (e/
ou produtores) dessa divulgação, estamos dispostos a “perder o 
chão” para poder voar para alem das fi xações. 
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Encontrei em Fischer (2005) questionamentos semelhantes.:

Até que ponto nos deixamos efetivamente transformar? 
Até que ponto aceitamos modifi car nossas certezas 
consoladoras? Em que medida revolucionamos nossa 
alma, deixamo-nos liberar o pensamento daquilo que 
já está ali instalado, pensando, silenciosamente, para ir 
adiante, converter a rota, abandonar a serena atitude de 
quem legitima o que já sabe? (p.135-136). 

Fischer (op.cit.) vale-se de Foucault, para responder que: 
“trata-se de aceitar correr riscos” (p.136). E recorre a Chauí 
(2002 apud FISCHER, 2005) para pensar que o caminho pode 
estar na arte, uma vez que ela ensina a possibilidade de desalojar 
o instituído. É preciso experimentar.

Por fi m, em diversas palestras de Walmor Corrêa, durante a 
exibição de Ondina e dos outros atlas anatômicos criados por esse 
artista, a plateia ri. Pergunto-me se é um riso tirano: “A ciência não 
se presta a isso. Isso é mentira. Coisa de maluco. Só podia ser arte...”. 
E me consolo na possibilidade de um riso de alívio:  “Existem saídas 
à tantas fi xações. Que boa ideia que esse cara teve!”.  
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Resumo

Este trabalho tem por objetivo compreender o envolvimento 
que ocorre entre o leitor e a leitura por intermédio um livro. Para 
a realização do estudo utiliza-se relatos de experiências de leitura, 
por meio de entrevistas com pessoas que guardaram seu material 
de leitura. As observações dos depoimentos indicam que o livro 
pode assumir funções distintas, no decorrer do tempo, quer, 
num momento inicial, de elemento desencadeador de práticas 
de leitura, quer, posteriormente, de elemento disparador de 
reminiscências. O texto se embasará nas perspectivas de Chartier 
(1994, 1999, 2001) em relação ao livro como objeto concreto na 
produção de sentidos; de Benjamin (1994) e de Larrosa (2002) 
sobre a noção de experiência; de Certeau (1994) a respeito da 
procedência da memória, que, juntamente a outros autores, 
auxiliarão na apreensão de quais sentidos, valores e sentimentos 
podem estar agregados a um objeto-livro no decorrer do tempo. 

Palavras-chave

Experiências de leitura; funções do livro; práticas de leitura.   

Abstract

This work aims to understand the involvement that 
occurs between the reader and reading through a book. For 
the conduct of the study, reports of experiences of reading, 
through interviews with people who have saved your reading 
object. The observations of testimonials indicate that the 
book can take on different roles, in course of time, and, 
initially, triggering element of reading practices and, later, 
of reminiscences trigger element. The text will be based on 
the prospects of Chartier (1994, 1999, 2001) in relation to the 
book as concrete object in the production of senses; Benjamin 
(1994) and Larrosa (2002) about the notion of experience; 
Certeau (1994) regarding the origin of memory, which, 
together with other authors, will assist in the apprehension 
of what senses, values and feelings can be aggregated to an 
object-book over time.

Keywords

Experiences of reading; functions of the book; reading practices.
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Está tudo ali, retido, seguro,
 todas as nossas sensações daquele tempo.

E não importa que a gente diga, ué, 
como é que eu fui me apaixonar por ele? (o livro)

puxa, se fosse hoje eu não me apaixonaria mais.
Não importa.

Ele continua a ser o depositário de toda 
aquela emoção do passado.

Bojunga (2004, p.49)
 
 Este artigo desenvolve-se com o objetivo de 

compreender o envolvimento que ocorre entre o leitor e a leitura 
tendo por intermédio o livro, em sua materialidade. Partindo da 
premissa de que há algo mais entre a relação leitor-livro, que 
pode ser desencadeadora de práticas de leitura e reveladoras de 
sentidos, é possível questionar, assim como na epígrafe, porque 
o leitor se apaixonaria por um livro? Quais sentidos estariam 
agregados a tal material, a ponto do leitor declarar sentimentos 
e atribuir valores por ele?

 Nossos estudos direcionam-se para a mesma questão 
levantada por Manguel (1997, p. 143): “há algo em relação à 
posse de um livro – um objeto que pode conter fábulas infi nitas, 
palavras de sabedoria, crônicas de tempos passados, casos 
engraçados e revelações divinas – que dota o leitor do poder 
de criar uma história, e o ouvinte, de um sentimento de estar 
presente no momento da criação.” Refl etir sobre a posse de um 
livro é questionar: o que poderia haver de expressivo na relação 
entre o leitor e a leitura, concretizada, marcada e intermediada 
pela materialidade de um objeto-livro? 

Ao trazer para a centralidade da discussão o livro, em seu 
aspecto substancial e concreto, é considerar que as formas 
produzem um sentido. Assim, ao tomar o impresso como objeto 
de análise, evidencia-se o quanto o livro pode ser signifi cativo 
para o leitor, após a realização da leitura. Tal refl exão permite 
afi rmar que há algo, na materialidade, que o identifi ca e que o 
caracteriza, além do seu conteúdo.

O leitor atribui um determinado sentido para o material 
de leitura, porque há uma experiência que marca toda uma 
situação ou atividade leitora que o circunda, a qual Goulemot 
(2001) denomina de fora-do-texto, conduzindo o leitor para 

a construção de um sentido que ultrapassa o signifi cado das 
palavras, das frases e do próprio texto.

Ao constatarmos que algumas pessoas conservavam 
consigo um material de leitura durante décadas, deparamo-nos 
com uma situação bastante instigante para o desenvolvimento 
desta pesquisa: o que levaria esses sujeitos a conservarem um 
material de leitura durante tanto tempo? Que sentidos estariam 
agregados a esse material? Qual a função atribuída ao livro no 
decorrer de sua utilização?

Diante dessas indagações, este trabalho se propõe a olhar 
para o livro, enquanto objeto concreto, como fator proeminente 
na relação leitor e leitura, diretamente envolvido na construção 
de um sentido. 

Dessa forma, optamos pela realização de entrevistas com 
pessoas selecionadas, adotando como critérios a idade (acima 
de cinquenta anos) e a conservação do material de leitura. 
Ao utilizarmos as memórias de leitura dessas pessoas que 
conservavam um livro/cartilha/almanaque durante décadas, 
tornou-se necessário destacar o que aquele material nos 
revelava no decorrer de cada depoimento.

Esta pesquisa entende que mesmo partindo de entrevistas 
que apontam para uma experiência individual de leitura, a 
compreensão não voltará para a singularidade do ato de ler, 
mas a partir da contextualidade social e histórico na qual está 
inserida, considera que a leitura “não cria dispersão ao infi nito 
na medida em que as experiências individuais são sempre 
inscritas no interior de modelos e de normas compartilhadas.” 
(CHARTIER, 1999, p.93)

Os modos de procedência da memória

O que poderia ser investigado em uma pesquisa sobre 
leitura, em que o livro é trazido pelo próprio pesquisado como 
um objeto guardado por um longo período de tempo? O que um 
objeto – companheiro no tempo – aciona quando colocado na 
frente do entrevistado sobre suas lembranças de leitura, sobre 
um determinado momento de sua vida? 

Com apoio nos estudos de Certeau (1994) e Chartier 
(1999), permite-se afi rmar que a resposta do leitor frente ao 



NAS EXPERIÊNCIAS DE LEITURA: FUNÇÕES DE UM OBJETO-LIVRO

1180LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

objeto-livro é, ao mesmo tempo, partilhada, comum à de outros 
leitores de seu tempo e lugar, mas também singular, assim como 
suas experiências e memórias de leitura. 

 Aproximar-se do encontro do leitor com o livro, tendo 
este suporte como o principal agente desta relação, é buscar, no 
estudo das memórias de leitura do leitor, aspectos da interação 
que se estabeleceu com o objeto lido e possuído.

Pela memória, os leitores instigados recuperam os livros 
entre outros suportes de textos, pelas pessoas que os leram, pelo 
que eles signifi caram nas primeiras experiências com a leitura, 
pelas histórias contadas, pelos lugares e horários em que foram 
lidos, em meio a outros tantos livros não esquecidos pelo tempo.

Certeau (1994, p. 163) afi rma que “longe de ser o relicário 
ou lata de lixo do passado, a memória vive de crer nos possíveis, 
e de esperá-los, vigilante, à espreita.” A memória utiliza-se de 
modos de procedência, organizando a ocasião, ou seja, fatos que 
oportunizam a reminiscência, no comportamento do cotidiano.  
Para o autor, a memória usa de três modos de procedência: o jogo 
múltiplo da alteração, a prática metonímica da singularidade e 
uma mobilidade desconcertante.

O jogo múltiplo da alteração se constitui por encontros 
externos através de fatos vivenciados com outras situações já 
vivenciadas, marcas colecionadas internamente. O que acontece 
diante de uma situação ou fato depois de retido, é que ele se libera 
por estímulos externos, o que se torna o momento oportuno, a 
“ocasião”, o momento imprevisto, denominado de “surpresa” e 
utiliza-se como impulso para a reconstrução da reminiscência. 

A memória não dispõe de uma organização pré-estabelecida: 
ela se mobiliza em relação aos acontecimentos, é estimulada 
pelas circunstâncias e, em grande parte, provocada pelo outro: 
“[...] a memória é tocada pelas circunstâncias, como um piano 
que produz sons ao toque das mãos. Ela é sentido do outro” 
(CERTEAU, 1994, p. 163).

O segundo modo de procedência da memória é a 
singularidade da resposta produzida em gestos ou palavras. 
“Mas o que mais poderia a memória nos fornecer? Ela é feita de 
clarões e fragmentos particulares. Um detalhe, muitos detalhes, 
eis o que são as lembranças” (CERTEAU, 1994, p. 164).

Para o autor, a memória é feita de clarões ou focos de 

lembranças e fragmentos particulares, de um a muitos detalhes. 
Embora incontáveis coleções de fatos estejam retidos, nem 
tudo é lembrado, apenas um foco que se sobressai, que se 
destaca em relação ao todo que se tem armazenado, segundo 
Certeau (1994, p. 164) “essas particularidades têm a força de 
demonstrativos: aquele sujeito ao longe que passava inclinado... 
aquele odor que nem se sabe de onde subia... Detalhes 
cinzelados, singularidades internas funcionam já na memória 
quando intervêm na ocasião”. 

O terceiro modo é a mobilidade da memória em torno de si 
mesma. Há uma capacidade implícita de alterar detalhes, pois 
se deparam com uma ferrugem do tempo: o esquecimento. Os 
fragmentos não são o que realmente parecem ter sido: “[...] nem 
objetos, pois escapam como tais; nem fragmentos, pois oferecem o 
conjunto que esquecem; nem totalidades, pois não se bastam; nem 
estáveis, pois cada lembrança os altera” (p. 165).

Nesta perspectiva, o trabalho destacará a memória como 
fonte geradora da própria história e da cultura ligadas aos livros 
e ao mundo dos homens.

Em concordância, Bosi (1994), quando nos remete o 
olhar às lembranças dos velhos como fonte de memória mais 
contextualizada e defi nida, declara que: “lembrar não é reviver, 
mas refazer, reconstruir, repensar, com imagens e ideias de 
hoje, as experiências do passado. A memória não é sonho, é 
trabalho” (BOSI, 1994, p. 55).

Para a autora, lembrar é um processo interior de trabalho, 
de reconstituição, uma busca no acontecimento das cenas, 
das formas, das cores, das pessoas, dos detalhes que parecem 
perdidos em arquivos não etiquetados dentro da memória. Não 
lembramos o todo de uma circunstância; lembramos parte dele, 
pois apenas alguns fragmentos se destacam na reminiscência, 
assim: “Se as lembranças às vezes afl oram ou emergem, quase 
sempre são uma tarefa, uma paciente reconstituição” (BOSI, 
1994, p. 39).

Longe da inutilidade, da fragilidade e da impossibilidade de 
inserção num mundo bem distante do que outrora conhecera, 
o(a) velho(a) assume uma nova função: “Ao lembrar o passado 
ele não está descansando, por um instante, das lidas cotidianas, 
não está se entregando fugitivamente às delícias do sonho: ele 
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está se ocupando consciente e atentamente do próprio passado, 
da subsistência mesma da sua vida” (BOSI, 1994, p. 60).

Da narrativa à experiência de leitura, em busca de 
compreensões

Ao trazer consigo uma narrativa, o livro torna-se não muito 
diferente das narrativas orais que permeiam o convívio social. 
Segundo Benjamin (1994), ao escrever sobre experiência, 
mostrará que há uma proximidade entre a experiência vivida e 
uma narrativa escrita.

Ao narrar uma história, narra-se, também, uma experiência de 
vida. Os livros ao trazerem consigo escritos narrativos, poderão 
aproximar o leitor da história, envolvê-lo numa experiência do 
vivido, mesmo sendo uma fi cção, pode provocar-lhe sentimentos 
e sensações e possibilitar uma identifi cação com os personagens.

 Segundo o autor, as experiências nos foram transmitidas 
de forma benevolente ou ameaçadora à medida que crescíamos. 
E não há experiência mais marcante que aquela vivida pelo 
próprio corpo, experimentada, sentida e depois compartilhada 
por meio de relatos orais. Um tecer de narrativas de histórias 
de vida, numa mistura da realidade e com doses do imaginário. 
Como nos lembra Mário Quintana (2006, p.60), a narrativa 
possui a capacidade de nos encantar, de nos enfeitiçar:

Mestra de estilo, feiticeira da arte narrativa, era aquela 
negra velha que nos contava histórias em pequeninos. 
Ficávamos literalmente no ar, nem respirávamos quando 
ela, encompridando a corda, dizia arrastadamente esta 
longa frase, cheia de nada e de tudo:
– E vai daí o príncipe pegou e disse...

 Possuidora de enunciados repletos de nada e de tudo, a 
narrativa esteve sempre presente na história das civilizações, 
uma linguagem entremeada de contos e de encantos que se 
misturam num jogo, numa vicissitude e numa proximidade 
entre a realidade e o mundo imaginário. 

A narrativa se encontra infi ltrada em meio a uma prática 
que decorre de um contar e de um ouvir histórias de príncipes 

e princesas, de assombrações, de seres meio bichos, meio 
homens, de tragédias, de difi culdades, de viagens, de lutas e 
conquistas, ao redor de um fogão à lenha, de uma fogueira ou 
em um alpendre da casa. Resumia-se numa reunião de pessoas 
que desenrolavam fi os de uma narrativa, na qual entrelaçavam 
histórias e, com isso, asseguravam a atenção do público ouvinte:

Quanto maior a naturalidade com que o narrador renuncia 
às sutilezas psicológicas, mais facilmente a história se 
gravará na memória do ouvinte, mais completamente 
ela se assimilará na sua própria experiência e mais 
irresistivelmente ele cederá à inclinação de recontá-la 
um dia. Esse processo de assimilação se dá em camadas 
muito profundas e exige um estado cada vez mais raro. 
(Benjamin, 1994, p.204).

O papel que o narrador assume ao contar/ler uma história 
está em envolver seu público a tal ponto de se gravar o enredo 
na memória, provocar-lhe uma experiência e instigá-lo ao 
reconto.

 Ao trazermos para esta pesquisa o propósito de recuperar 
histórias vivenciadas com um material de leitura e (re)contá-
las, é também recuperar experiências de vida, circunstâncias de 
leitura decorrentes de um tempo e lugar distinto.

Para Benjamin (1994, p.125), a humanidade já não direciona 
mais o olhar para as experiências de vida ou para os relatos de 
histórias, “com isso, desaparece o dom de ouvir, e desaparece a 
comunidade de ouvintes. Contar histórias sempre foi a arte de 
contá-las de novo, e ela se perde quando as histórias não são 
mais conservadas”.

Para o autor, se não é possível vivenciar uma experiência 
de uma narrativa ou como um narrador, isso gera uma 
situação de pobreza ao desprezá-la ou ignorá-la: “Pobreza de 
experiência: não se deve imaginar que os homens aspirem a 
novas experiências. Não, eles aspiram a liberdade de toda 
experiência.” (Benjamin, 1994, p.118).

 Podemos compreender que a ausência da experiência ou 
a negação dela, segundo Benjamin (1994), signifi ca pobreza 
interna ou externa. Dessa forma, o contrário validaria sua 
defi nição. A experiência pode ser compreendida como uma 
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riqueza extraída da vivência humana, o patrimônio de maior 
valor que se pode adquirir.

Quando movidos pela ânsia de atingir a plenitude da 
informação ou informatização da atualidade, deixa de valer a 
experiência vivida e, em decorrência disso, assume-se um estado 
de mendicância. A informação traz um signifi cado entremeado 
de ser/estar algo recente, novo e tem seu ápice enquanto impera 
o título de atual, em contradição com a narrativa:

A informação só tem valor no momento em que é 
nova. Ela só vive nesse momento, precisa entregar-se 
inteiramente a ele e sem perda de tempo tem que se 
explicar nele. Muito diferente é a narrativa. Ela não 
se entrega. Ela conserva suas forças e depois de muito 
tempo ainda é capaz de se desenvolver. (BENJAMIN, 
1994, p.204).

 Nessa direção, Larrosa (2002) procura defi nir “experiência”, 
explorando seis aspectos que a envolvem, que estão ligados à 
própria palavra. Com isso, busca na etimologia do vocábulo 
ou nas ideias que o revestem, a presença de algo que necessita 
de ser vivido e sentido pelo indivíduo: “a experiência é em 
primeiro lugar um encontro ou uma relação com algo que se 
experimenta, que se prova.” E acrescenta: “A experiência é o 
que nos passa, o que nos acontece, ou o que nos toca.” (Larrosa, 
2002, p.25).

Para esse autor, a experiência não se resume a um acúmulo 
de saberes; ela é algo além de uma vivência, de uma situação 
que nos ocorre, e viver uma circunstância não signifi ca para ele 
ter uma experiência. Pode-se viajar ou visitar um lugar, mas 
caso essa vivência não lhe tenha tocado interiormente, tal fato 
não gera uma experiência. 

  A experiência está também relacionada a um saber, que 
é diferente de conhecimentos, na elaboração de um sentido para 
os acontecimentos, as circunstâncias que nos rodeiam. “Este é 
o saber da experiência: o que se adquire no modo como alguém 
vai respondendo ao longo da vida e no modo como vamos 

dando sentido ao acontecer do que nos acontece.” (Larrosa, 
2002, p.27).

Bem distante da detenção e posse de informação e de 
conhecimento que se instalou na sociedade contemporânea, 
na qual se destacam os possuidores pela sua quantidade e sua 
atualidade, a experiência não gera estoques, ela é a própria ação 
de se permitir, de deixar-se seduzir pelo olhar, pelo ouvir, pelo 
toque, por uma aglutinação de sentidos, por uma entrega às 
sensações, num ebulir de emoções, cuja inteireza do ser consente 
uma apropriação do fato vivido, um momento em que “a alma, o 
olho e a mão estão assim inscritos no mesmo campo. Interagindo 
eles defi nem uma prática.” (Benjamin, 1994, p. 220).

  Se considerarmos esta experiência muito mais do que 
a vivência de um fato, e sim um deixar-se tomar, possuir-se 
por completo por um acontecimento ou situação, partiremos 
então da premissa de que o livro-objeto pode materializar 
uma experiência de leitura, sentida e experimentada pelo 
sujeito, num determinado tempo e lugar. Ela é uma forma de 
conhecimento instalado no momento vivido pelo leitor junto 
com seu livro. 

 Talvez a força dessa experiência na sociedade letrada 
e o valor social que ela carrega, deem à aprendizagem da 
leitura um signifi cado colossal para o indivíduo, quer pelo 
lugar e função que os primeiros anos de escolarização ocupam 
no momento da vida de um indivíduo, quer pelo valor dado a 
apropriação da leitura como uma prática social.

Talvez isto explique por que o adulto, ao guardar seu 
material de leitura, ao tentar (re)encontrá-lo ou ao buscar em 
suas práticas as marcas desse tempo, faça-o envolvido por 
sentimentos, emoções, narrativas e explicativas.

Nas relações entre o leitor com seu livro, experiências de 
leitura e funções de

 
Para compor este texto selecionamos cinco entrevistas3, as 

quais sinalizam uma relação construída entre o leitor e o livro 

3 - Foram realizadas nove entrevistas com diferentes pessoas, os relatos podem ser encontrados na íntegra em: GOULART, I. C. V., (2009). O livro objeto de 
estudo e de memória de leitura. 2009, p. 189. Dissertação (Mestrado em Educação). Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas. Campinas. 
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a partir de experiências de leitura. Estar diante do livro, para as 
pessoas as quais entrevistamos, é estar diante de um momento 
da vida que fora intensamente signifi cativo; marcado pelo 
efetuar de uma prática de leitura que procedeu num ambiente 
escolar ou não escolar.

A senhora E. M., 77 anos, casada, dona de casa, estudou na 
zona rural, quando adolescente. Apesar de ter apenas um ano de 
escolarização, demonstra um intenso amor pelos livros e pelo 
estudo. Mesmo hoje, em decorrência de algumas limitações 
provenientes da idade, como a mão trêmula, visão parcial de 
um olho que a impossibilita de escrever e ler, ela não esconde 
seu carinho pelos livros e a saudade do tempo em que teve a 
oportunidade de estudar. É com orgulho que me mostra seus 
livros e seus cadernos guardados há 61 anos.

Ao relatar-nos sobre o período em que estudou, descreve o 
estudo como um ato de realização pessoal de alegria e prazer: 
por permitir o domínio de uma habilidade que até então era 
bastante restrita; por possibilitar a convivência com outras 
crianças e por propiciar a realização de atividades lúdicas, 
prazerosas, diferentes de uma rotina cansativa de trabalho da 
fazenda:

Como foi o primeiro textinho que a senhora 
conseguiu ler?
E. M. – O... Ele dava pra gente, aqui o... a marca da... 
do tamanho da lição, mais era pra dá pra ele preparado, 
então a primeira lição foi essa aqui: A perereca verde, e 
era até aqui só [mostrando no livro]. Ele dava trechinho 
pequeno, “mais é pequeno não vou dar bastante pra 
vocês não fazer serviço mal feito, eu vou dar pequeno 
a lição.” Ele não riscava com lápis pra não fi ca muito 
rebocado os livros, então, e... era cuidadoso! Então ele 
mandava a gente estudar, pra dar pra ele sem errar o 
nome, pra ler direito.

 O que a senhora mais gostava nos livrinhos?
E. M. – Ah, eu mais gostava era essa historinha, o que 
eu mais gostava, e... eu adorava, volta e meia eu lia, 
lia o trecho que ele marcava e saia, daqui um pouco 
eu voltava lá e ia ler a historinha de novo, tinha umas 

historinhas muito gostosas, sabe, a gente ria, nossa! 
Às vezes, chamava as minhas irmãs, “vamos estudar 
um pouquinho agora, pra gente vê?” Uma hora era a 
historinha da “perereca”, outra hora era a historinha 
do “lobo” e a gente fi cava esperando e começava. Às 
vezes, a (gente) mexia uma com a outra, insultava que 
uma era o lobo e a outra a perereca, e assim a gente ia 
passando pra frente.

O estudo é visto por ela como algo de grande valor para sua 
vida e isso se deve às aulas na fazenda e o livro tornou possível 
a aprendizagem da leitura e da escrita. Aquele momento foi 
tão importante em sua vida que ela guardou todos os livros, 
sob um enorme zelo e cuidado durante sessenta e um anos, e 
voltou a eles várias vezes. Um material que lhe possibilitou o 
domínio das atividades de leitura e escrita, que lhe permitiu 
o conhecimento, um livro que lhe abriu os caminhos para o 
saber:

O que signifi ca, hoje, pra senhora este livro?
E. M. – Até nem sei como agradecer a Deus, eu fi co muito 
contente de eu estar vendo o que abriu o meu caminho, 
o livro é que abriu meu caminho, porque eu não tinha... 
não conhecia nem o A, nós não sabíamos, agora já estudei 
mais depois disto, um pouquinho, mas eu tenho esses que 
foram os que me ensinaram no começo, eu fi co muito 
contente e feliz de ainda ter esses pra mim.

Outra senhora, B. G., 60 anos, formou-se em Magistério, 
Pedagogia e em Direito. Professora aposentada, vista como uma 
pessoa ativa e muito comunicativa assumiu, ao longo de sua 
carreira no magistério, várias funções dentro da instituição escolar. 
Foi professora na rede estadual de ensino, atuou como orientadora, 
supervisora e vice-diretora. Destaca a aprendizagem da leitura e 
da escrita como algo muito importante para ela. O domínio destas 
habilidades signifi cava a independência, a autonomia:

O que marcou a senhora no momento da 
escolarização?
B. G. – Ah, foi quando eu aprendi que sabia ler e 
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escrever, porque era muito importante, porque naquela 
época era tudo muito difícil, né, a gente não tinha 
a facilidade de informações que tem hoje: livros, 
revistas, jornais, então quem tinha um livro tinha uma 
joia. Quando eu percebi que já sabia ler foi muito bom, 
foi muito interessante.

O acesso a diferentes materiais de leitura era privilégio 
daqueles que tinham maiores condições fi nanceiras, para 
os demais leitores o contato com livros ocorria, apenas, no 
ambiente escolar. 

A relação com o livro está marcada com as relações de 
aprendizagem ‘bem-sucedida’ da leitura e da escrita, uma 
observação apontada por Hérbrad (2001, p.38) “a relação com 
os livros parece determinante na consciência que adquirem em 
sua trajetória; e essa relação articula-se, sempre, na imperícia 
conservada e nas suas ambivalências, com uma aprendizagem 
bem-sucedida da leitura – aprendizagem de modalidades 
complexas, escolares e não escolares.”

Ler e escrever são ações que ora aparecem como fruição, 
uma recreação, um divertimento, assumindo a posição 
de entretenimento, ora como intelecção, num esforço de 
compreender o texto tornam-se atividades construtoras de 
sentidos, utilizando-se das ilustrações presentes no impresso.

Lembra quando chegou o livrinho...
B. G. – Ah, sim, foi uma festa. É... fi zeram uma festa, 
muito interessante, e foi, assim, passado os livros um a 
um para cada criança, como eu falei, quem comprou, 
recebia, quem não comprou recebia da mesma forma, 
então, era um evento, assim, para todos iguais, e aquela 
era uma alegria, de pegar, de tocar e de saber que tinha 
um livro na mão.

O que a senhora mais apreciava no livrinho?
B. G. – Então, na época era, propriamente, as histórias, 
o texto, né. Lia a história, aquelas que a gente 
consegue ler inteiro, a gente vivenciava junto com os 
personagens, parecia que eles eram reais, então era um 
contato, assim, no caso, eu na época criança, parecia 
que eu também fazia parte da história.

A senhora D. S., 60 anos, dona de casa, estudou apenas 
até a quarta série. Após casar-se, mudou-se inúmeras vezes 
de cidade/estado, devido ao trabalho de seu cônjuge. O livro 
sempre a acompanhava e, apesar do tempo, demonstra um 
carinho imenso por ele e pelo estudo. Junto com o livro guarda, 
também, as lembranças das atividades de leitura realizadas na 
escola. Seu relato revela-nos uma prática de leitura direcionada, 
orientada pela professora. Havia uma forma, uma maneira de 
efetuar a leitura em sala de aula, uma postura do corpo, posição 
de mãos que acompanhavam o ato de ler a qual era ensinada:

Como a senhora lia este livro, era só na escola ou lia 
em casa também?
D. S. – Também... Era assim, a professora marcava 
a leitura... na... no tal dia tinha o dia... toda a semana 
tinha o dia da leitura e todos, todos os alunos faziam 
a leitura, aí tinha a postura... [ela fi cou em pé, se 
posicionou e mostrou como se fazia a leitura] Ficava 
na frente da sala quando ia ler, pegava o livro com a 
mão [mão direita], fi cava com a mão para trás [mão 
esquerda] e com o dedo no meio do livro, tinha que 
fi car assim. [risos]
[Tive que ajustar a fi lmadora]
 Até isso a gente aprendia, postura para a leitura, a 
professora falava: “Fica com o corpo reto.”

Tinha que ler em pé?
D. S. – Em pé. Todos iam na frente pra ler e cada um lia o 
que tinha marcado, comentava sobre o que tava lendo, o 
que achou da leitura e era isso daí. E o bom desses livros é 
que as histórias dele são todas... assim... dando uma... um 
ensinamento... Tem uma do cavalo, que eu gostava muito: 
“A súplica do cavalo”, que ele fala que ele já está velho 
e pro dono dele não maltratar ele, não bate nele, quando 
ele não anda, porque ele já está cansado, pra olha os 
dentes dele porque, às vezes, ele sente dor. Interessante... 
Quase todas as histórias tem um ensinamento, tinha um 
ensinamento pra criança, né, eu acho isso muito bom.

A leitura aparece como uma atividade ensinada, aprendida 
e praticada. De acordo com Chartier (1999) a cultura escrita é 



NAS EXPERIÊNCIAS DE LEITURA: FUNÇÕES DE UM OBJETO-LIVRO

1185LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

apropriada de maneira indireta, nas relações sociais e de forma 
sistemática, pois se tem de um lado, os ensinamentos escolares 
e de outro, todas as aprendizagens fora da escola. Os textos 
trazem ensinamentos de vida, histórias que refl etem questões 
de comportamento. 

D. S. – Muito, muito, gosto, sempre gostei muito de 
estudar. Essa quarta série me marcou muito, não sei, 
talvez porque tinha... me fez sentir muito valorizada, 
embora, assim, aquela criança pobre, simples, né, que 
em casa eles não valorizavam o estudo, então eu acho, 
né, me fez me sentir valorizada, porque recebi um 
prêmio na terceira série de melhor aluna e na quarta 
também, da classe, né, e quando me convidaram pra lê 
o discurso fi nal, fazer, declamar essa poesia do Afonso 
Schmidt. Então, eu me esforçava muito, eu decorei 
todinho o discurso, era três folhinhas, assim, fi ninhas 
e compridas e eu decorei e na hora levei só pra fazer 
de conta que eu ia ler. Eu tinha o maior prazer, eu 
queria fazer da melhor forma, sabe. Pra mim isso foi 
maravilhoso. Eu acho que a escola me fez sentir assim, 
valorizada, muito capaz.

A experiência de leitura, decorrente em uma instituição 
escolar, revela-se no depoimento da senhora D. S. como algo 
signifi cativo. A escola é um ambiente que lhe aporta, que a 
atende em suas necessidades, desejos e expectativas, enquanto 
criança. Há um reconhecimento de suas capacidades, do seu 
bom desempenho no estudo e dada a circunstância escolar 
de ser escolhida a oradora da turma, possibilitou-lhe outras 
aprendizagens, como a autoconfi ança. Foram experiências 
signifi cativas vivenciadas na escola e que desencadearam 
sentimentos de valorização e satisfação pessoal.

A senhora C. F., 64 anos, casada, atua como professora 
universitária. Demonstra-se amante da História e da Arte e 
defi ne-se como a memória da família, pelo gosto de conservar 
os objetos e os documentos pertencentes aos seus antepassados. 
Guarda um almanaque que pertencera a seu pai. Esse material 
de leitura é um ecoar de recordações, possui uma magia que a 
transporta para um momento importante de sua vida: a infância. 

O objeto-livro assume um valor e, ao mesmo tempo, um poder 
por favorecer lembranças de um determinado tempo:

Quando você criança, que ele te deu para ler o 
livrinho, você consegue se lembrar? Como foi a 
história?
C. F.– Ah, sim. Um dia, porque meu pai tinha uma 
caixa grande, assim, de uns 70cm, de comprimento, 
por uns 40cm de altura, essa caixa de madeira, foi feita 
por ele, porque ele era muito habilidoso, tinha chave, 
ali ele guardava os seus tesouros... Sabe, meu pai era 
fi lho de europeus e os europeus prezam muito esta parte 
cultural, né, essa parte... ele tinha desde os primeiros 
cadernos dele de escola, tinha moedas antigas, era ali... 
ali era um baú de tesouro, e quando meu pai ia mexer 
no baú de tesouro eu ia correndo pra ver, só pra fi car 
olhando. Quando ele abriu o baú para tirar isso pra 
que eu lesse, eu quase morri de alegria, tomei todo o 
cuidado, todos tomaram. Já se passaram pra mim, que 
eu li, 59 anos.

Que ele está guardado faz 64 anos né?
C. F. – Ah, é... 64 anos... mesmo que ele está guardado. 
E meu pai leu várias vezes, ele comentava depois que 
lia, eu tinha cinco anos, ele comentava: “O que você 
achou disso?” E mostrava as fi guras pra mim e eu ia 
contando pra lê, sabe, e ele se deleitava também.

A leitura mostra-se, também, como uma atividade 
realizada em um ambiente não-escolar, como por exemplo, 
numa residência, com membros da família e, mesmo sem 
as orientações do professor, é acompanhada de vários 
procedimentos. Uma leitura dirigida pelo pai, uma fi gura de 
autoridade, o qual organizava atividades leitoras seguindo certo 
ritual: lia-se o texto, lia-se e comentavam-se as imagens; lia 
com/para ele e lia-se sozinho.  Depois de degustar a história, o 
material era guardado. 

Esta prática de leitura foi realizada com cada fi lho após 
a alfabetização. Uma atividade orientada e aplicada pelo pai, 
seguindo basicamente as mesmas procedências, mas que 
produziu diferentes reações nos fi lhos, pois os outros irmãos não 
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guardaram o livro, o que mostra que os mesmos textos podem 
ser diferentemente apreendidos, manejados e compreendidos. 
(CHARTIER, 1994). 

Que signifi cado tem hoje, Cida, pra você esse livro?
C. F. – Esse livro é o tesouro que eu guardo com todo 
o carinho, com todo cuidado. Porque é a lembrança do 
meu pai, que foi a fi gura masculina... mais importante 
da minha vida... Ele era uma pessoa que tinha pouca 
instrução... ele tinha pouca, assim... escolaridade, mas 
ele tinha a poesia no que ele falava, sabe, ele olhava no 
morro onde havia os pés de eucalipto enormes e o sol 
se pondo, ele falava: “Filha olha, o sol se enroscou nos 
eucaliptos.” E eu fi cava encantada, sabe, e eu falava: 
“Mas, pai hoje não vai haver noite? Nós vamos fi car 
sem...só de dia. Pega um bambu, pai, e vai desenroscar 
o sol.” Ele era assim, sabe, uma criatura mágica. (...)

E o livro é a materialização disso tudo...
C. F. - Tudo, pra mim é tudo, é... Quando eu toco assim, 
[colocou a mão sobre o livro] eu estou colocando a 
minha mão sobre a mão dele, com certeza.

Um material de leitura que carrega uma história de vida, 
de relação familiar, de um tempo, de uma pessoa marcante. 
Um almanaque que é vivo porque, além de possibilitar 
a rememoração de um momento vivido com uma pessoa 
signifi cativa. A materialidade do impresso permite, não 
apenas, (re)criar a imagem daquele a quem um dia pertenceu, 
mas ainda, sentir a presença do antigo proprietário. Bourdieu 
(2001, p.246) dirá que um livro age sobre o leitor por 
contra-sensos, age de ‘inconsciente a inconsciente’, porque 
“encontramos no livro o que colocamos nele e não saberíamos 
dizê-lo.” 

Em todos os relatos pudemos observar uma prática de 
leitura que fora efetuada para e com alguém, direcionada ou 
não pelo professor, que ora ocorrera num ambiente escolar ora 
em um ambiente familiar que, muitas vezes, fora acompanhada 
por uma pessoa signifi cativa. Uma leitura que aconteceu como 
atividade, em que o leitor realizou com/sobre/junto ao seu livro 
de leitura.

Considerações fi nais

A partir dos relatos das experiências de leitura, é possível 
pensar no livro como um objeto que pode signifi car algo mais 
do que um simples encadernado de folhas sobrepostas e que 
pode assumir uma função um tanto mais ampla do que um 
depositário para um texto. 

Compreender a ação ledora requer um reconhecimento e uma 
valoração das situações e experiências de leitura vivenciadas pelo 
leitor, na qual o sentido que será atribuído ao livro dependerá de 
tudo que foi vivenciado anteriormente, entendendo que “o sentido 
nasce, em grande parte, tanto desse exterior cultural quanto do 
próprio texto e é bastante certo que seja de sentidos já adquiridos 
que se nasça o sentido a ser adquirido.” (Goulemot, 2001, p.114)

A análise dessas marcas visíveis ou não visíveis da ação 
do leitor sobre a materialidade do livro nos possibilita uma 
proximidade e uma compreensão tanto das práticas de leitura 
quanto da interação entre leitor/livro, leitor/leitura, leitor/
escrita, construídas em um determinado tempo e lugar. Chartier 
(2001, p.105) afi rma que essas ações do leitor excedem as 
expectativas de como se quer ou se espera que eles leem:

Reconstruir a leitura implícita visada ou permitida pelo 
impresso não é, portanto, contar a leitura efetuada e 
ainda menos sugerir que todos os leitores leram como 
se desejou. O conhecimento dessas práticas plurais 
será, sem dúvida, para sempre inacessível, pois nenhum 
arquivo guarda seus vestígios. Com maior frequência, 
o único indício do uso do livro é o próprio livro. Disso 
decorre também sua imperiosa sedução.

As experiências de leitura mostram que o livro assume 
diferentes funções, numa relação de envolvimento de atitudes 
concretas e afetivas, entre o leitor e a leitura. No relato do 
contato inicial com a leitura, pode-se perceber um destaque a 
maneiras distintas e marcantes de realização da atividade de 
ler, em que é atribuído ao livro um papel de agente condutor 
e propulsor de ações. Primeiro quando se efetivam as leituras; 
lê-se para/com alguém, comentam-se as imagens. Depois, pelas 
práticas que acompanham a aplicação da leitura, seja num 
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ambiente escolar, seja num ambiente não-escolar, conduzida e 
orientada pela fi gura de um adulto.

Outra função atribuída ao livro ocorre pelas representações 
que lhe são atribuídas, pelas experiências de leitura com ele 
vivenciadas, o livro recebe a função de agente reconstituidor de 
lembranças, de reminiscências, não apenas pelas atividades de 
leitura realizadas sobre sua materialidade, mas também pelas 
relações humanas (aluno-professor, pai/mãe-fi lha) que foram 
construídas a partir dele. 

São todas essas diversas relações entre um leitor e seu 
objeto-livro que possibilitam a construção de um sentido e isso 
só é possível por meio das atitudes do leitor (Goulemot, 2001).

 O livro traz mesmo uma Dupla delícia, como percebe 
Mário Quintana (2006, p. 306) ao escrever: “O livro traz a 
vantagem da gente estar só e ao mesmo tempo acompanhado”. 
Podemos destacar que o estar acompanhado por um objeto-
livro é algo mais do que estar envolvido por um enredo, por 
uma narrativa ou por belos versos; é estar acompanhado e 
envolvido por tudo aquilo que o livro encarna e representa, 
pelos sentidos que lhe foram atribuídos mediante tudo o que 
um dia foi possível vivenciar e experimentar nele e com ele.

 E essa dupla delícia se torna acessível apenas quando 
o leitor decide e permite compartilhar um pouco das muitas 
experiências de leitura que sua memória reconstrói:

[...] Se há maior desgraça do que ser desmemoriado, é ter 
memória demais. Vocês sabem como é, por experiência 
própria, quando a gente topa com um desses queridos 
avozinhos que se lembram de tudo: – Ah! Os bons 
tempos! – suspiram eles... e parapapapapá.
Os bons tempos? Mas os tempos são sempre bons, a 
gente é que não presta mais.
Porém, em vista dos autos, melhor deveria dizer-se, 
com a mais legítima saudade:
– Ah, os bons maus tempos... (Quintana, 1989, p. 97). 
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Resumo

O presente artigo visa a favorecer a compreensão da 
riqueza com a qual as crianças pequenas interagem entre si, 
bem como tais interações socioafetivas confi guram papel 
importante no desenvolvimento infantil. Para isso, apresentar-
se-ão os resultados de uma pesquisa qualitativa realizada em 
uma creche do interior do Estado de São Paulo. Na pesquisa 
objetivou-se identifi car e analisar as características dos 
processos interativos utilizados pelos bebês com seus pares 
e compará-los em diferentes faixas etárias. Participaram da 
pesquisa dois grupos de crianças: o Berçário I, composto por 
10 crianças de 10 a 13 meses de idade e o Berçário II, composto 
por 14 crianças de 15 a 24 meses. As sessões de observação e 
a fi lmagem foram realizadas nos espaços da creche, os quais as 
crianças frequentavam habitualmente no decorrer das atividades 
planejadas pelas educadoras. Os episódios de interação foram 
submetidos à microanálises, portanto, os dados coletados em 
ambos os grupos foram descritos, categorizados, analisados 
e posteriormente comparados. Os resultados apontaram que 
em ambos os grupos as interações entre os pares estiveram 
presentes e que ocorreram de modo rico e variado, ou seja, 
foram identifi cados diversos tipos de condutas dos bebês ao 
interagirem entre si. Esses resultados mostram-se importantes, 
pois os bebês gritam! E o fazem também entre si. Portanto, 
conhecer as características desses processos interativos pode 
contribuir para a melhoria da percepção dos educadores 
infantis sobre as interações socioafetivas entre os pares e assim, 
redimensionar algumas ações, alguns planejamentos, critérios 
de avaliação entre outras práticas pedagógicas.

Palavras-chave

Interação sócio-afetiva; bebês; creche.

Abstract

This article aims to promote an understanding of the 
way infants interact with each other as well as how these 
interactions play an important role in shaping social and 
emotional development in children. To achieve this, the results 
of a qualitative research carried out in a Day Care Centre 
located in a city in the State of São Paulo, Brazil, will be 
presented. The research’s objective was to identify and analyze 
the characteristics of interactive processes used by infants 
with their peers and compare them in different age groups. 
Two groups of children participated in the research: Day Care 
I composed of 10 children aged from 10 to 13 months and 
Day Care II, composed of 14 children aged 15 to 24 months. 
Observation and fi lming sessions were performed in the day 
care setting normally frequented by the infants during the 
activities planned by the educator. The episodes of interaction 
were submitted to microanalyses. Therefore, the data collected 
in both groups were described, categorized, analyzed and 
subsequently compared. The results indicated that peer 
interaction was present in both groups and occurred in a rich 
and varied manner, i.e., diverse types of conduct were identifi ed 
in infants who interacted with one another. Such results prove 
to be very important to demonstrate that infants also scream! 
And they do it between themselves. Finally, getting to know 
the characteristics of the interactive processes may contribute 
to improving the perception child educators have of the social 
interactions among infants and their peers. Thus, they can 
redefi ne actions, planning, and assessment criteria amongst 
other pedagogical practices. 

Keywords

Social interaction; babies; Day Care Center.
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Dois pressupostos que marcaram por muito tempo a 
concepção de infância, sobretudo os primeiros anos de vida, 
apontam para uma visão da criança incompleta e uma acentuada 
atenção para o adulto que ela poderá vir a ser.

Nesse sentido, a criança é considerada uma “tabula rasa” e 
cabe aos adultos lhe oferecerem as informações e os modelos 
que devem ser reproduzidos e, ao longo do tempo, incorporados 
ao seu modo de ser.

Por muito tempo, esse ideal de infância predominou e uma 
das implicações que se pode extrair é a desvalorização das 
interações estabelecidas entre as crianças, comprovada pela 
escassez de estudos realizados e pela intensifi cação da interação 
criança-adulto.

A crença de que a creche não é o melhor ambiente para o 
bebê e a criança pequena ainda está muito presente na concepção 
das pessoas, essa encontra reforços em teorias que apontam a 
interação entre mãe e fi lho como sendo a única necessária ao 
desenvolvimento do bebê ou ainda, naquelas que enfatizam os 
riscos para a integridade física e emocional dos pequenos que 
frequentam este tipo de instituição (ROSSETTI-FERREIRA, 
AMORIM e VITÓRIA, 1994).

Diante de tal concepção a respeito da criança e da 
infância, qual é o valor que se poderia atribuir para a interação 
entre coetâneos? Em outras palavras, em quê uma criança 
(concebida como incompleta, incompetente) poderia contribuir 
com outra?

Inúmeros estudos vêm questionando esses posicionamentos 
ao apontarem os benefícios que as interações entre pares 
podem trazer para o desenvolvimento infantil. No Brasil 
passos importantes estão sendo dados no sentido de reconhecer 
e valorizar as interações entre coetâneos na creche, cujos 
exemplos podem ser constatados em dois documentos 
construídos pelo Ministério da Educação e colaboradores - os 
Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil 
(2006) e dos Indicadores da Qualidade para a Educação 
Infantil (2009). Em ambos a interação social entre crianças é 
destacada como direito da criança e dever da instituição, no 
sentido de promover condições para que ocorram de uma forma 
harmoniosa e positiva. 

Além disso, no documento de 2009 apresentado pelo MEC a 
interação entre coetâneos é pontuada como uma das dimensões 
que deveria ser analisada para o diagnóstico da qualidade do 
atendimento em creches e escolas de Educação Infantil. Dentre 
os indicadores sugeridos no documento, foram selecionados 
quatro, que se relacionam diretamente com que foi explanado 
no presente texto: 

1. As professoras observam como os bebês e as 
crianças pequenas se comunicam pelo olhar, 
pelo corpo, pelo choro e verbalizações, a fi m de 
compreender seus interesses e planejar o cotidiano?

2. As professoras organizam diariamente espaços, 
brincadeiras e materiais que promovem 
oportunidades de interação entre crianças da 
mesma faixa etária? 

3. As professoras organizam periodicamente 
espaços, brincadeiras e materiais que promovem 
oportunidades de interação entre crianças de faixas 
etárias diferentes? 

4. As professoras organizam espaços, brincadeiras 
e materiais acessíveis de modo a favorecer a 
interação entre as crianças com defi ciência e as 
demais crianças? (MEC/SEB, 2009, p. 44 e 45).

O documento ainda destaca-se a necessidade de os 
educadores transformarem suas antigas práticas que reduzem as 
oportunidades de a criança se desenvolver, bem como explicita 
que “Favorecer interações humanas positivas e enriquecedoras 
deve ser uma meta prioritária de toda instituição educacional” 
(MEC/SEB, 2009, p. 43).

Nesse artigo a visão de criança defendida é a de um ser 
completo, competente e capaz. Para isso, ela é compreendida 
como ser humano que apresenta características e especifi cidades 
como em qualquer outra fase de desenvolvimento; contudo, isto 
não signifi ca olhar os pequenos com os olhos da negação, ou seja, 
“a criança ainda não”... mas observá-la em suas possibilidades.

Carvalho e Beraldo (1989, p. 59) concebem a interação 
criança-criança como um sistema socioafetivo relevante para 
o processo do desenvolvimento, uma vez que, “reconhece-se, 
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cada vez mais, a ocorrência, na interação criança-criança, de 
processos constitutivos da identidade, da capacidade simbólica, 
da comunicação”. As autoras continuam afi rmando que “[...] 
interagindo, as crianças criam e negociam regras, assumem e 
atribuem papéis, elaboram códigos comunicativos e partilham 
signifi cados e conhecimentos.”

Visando compreender como as crianças se comunicam 
entre si, a partir das concepções de criança, de educador e 
de ambiente coletivo brevemente citadas, é que a pesquisa 
compartilhada nesse artigo foi realizada.

Assim, com o objetivo de identifi car e analisar como 
as características dos processos interativos utilizados pelos 
bebês com seus pares e comparar as interações socioafetivas 
estabelecidas em diferentes faixas etárias, iniciou-se um 
estudo em uma creche localizada no interior do estado de São 
Paulo. Foram observados dois grupos de crianças, o primeiro 
(Bercário I) composto por 10 crianças de 10 a 13 meses de 
idade e o segundo (Berçário II), composto por 14 crianças de 15 
a 24 meses. As sessões de observação e a fi lmagem ocorreram 
nos espaços da creche, os quais as crianças frequentavam 
habitualmente no decorrer das atividades planejadas pelas 
educadoras.

Os dados coletados nas sessões de observação e nas 
fi lmagens foram transcritos minuciosamente. Após leitura de 
todos os protocolos registrados iniciou-se a identifi cação e a 
classifi cação, por semelhança, das condutas interativas. Desse 
modo, convém esclarecer que as categorias foram construídas a 
partir das particularidades dos conteúdos averiguados.

Foi objeto de análise um total de 42 episódios interativos, 
sendo 21 ocorridos no Berçário I e 21 episódios no Berçário 
II. Salienta-se que no mesmo episódio interativo foi possível 
constatar vários tipos de condutas, assim, no Berçário I foi 
identifi cado um total de 568 condutas interativas e no Berçário 
II foi identifi cado um total de 662 condutas interativas.

Nos dois grupos de crianças participantes, foram 
identifi cadas nove tipos de condutas que serão apresentadas 
na sequência do texto.  Destaca-se que algumas condutas 
encontradas no Berçário II apresentaram certas particularidades 
em relação às condutas do Berçário II.

A conduta denominada convidativa abrange as ações que os 
bebês utilizam para atrair a atenção alheia, promovendo assim 
uma aproximação entre eles e o início da sequência interativa, 
ou ainda, a fi m de manter a atenção do outro bebê para si, 
possibilitando a continuidade da interação entre os mesmos. 
Essas condutas se manifestam por meio de gestos como, por 
exemplo, oferecer um brinquedo ao colega e sinalizar com as 
mãos (chamando o colega).  

Essa conduta convidativa pode ser percebida no trecho do 
episódio nº 1 (Berçário 1), no qual IGO (13 meses) aproxima-
se de CAU (13 meses) e movimenta o carrinho para frente e 
para trás, chamando a atenção de CAU, que passa  a observá-
lo e tenta pegar o brinquedo das mãos de IGO, mas somente 
conseguirá fazê-lo na terceira tentativa.

Oferecer um objeto ao outro bebê, iniciando assim uma 
interação, também caracteriza essa conduta, como no episódio 
nº 11 (Berçário I), no qual BRE (12 meses) pega a caixa de 
chocalhos, que está vazia e leva-a para PED (11 meses), 
que estica os braços para pegar a caixa. Ambos continuam 
próximos, brincando com a caixa e os chocalhos, eles olham-se 
e gargalham um para o outro. 

Os exemplos citados ilustram, portanto, uma série de 
condutas as quais expressam o interesse dos bebês em iniciar 
interações com outros e também de conservá-las. Algumas das 
condutas convidativas encontradas foram: ações motoras, ações 
com objetos, sorrisos, gritos, abraço, beijo e troca de olhares.   

Na conduta denominada contentamento estão descritas 
as ações, expressões faciais e vocalizações que manifestam a 
satisfação das crianças no decorrer da interação. A conduta de 
contentamento, portanto, é constituída por sorrisos, olhares, 
gritos, palmas, acenos, entre outros. 

Essas condutas podem ser exemplifi cadas com um trecho 
do episódio nº 6 (Berçário I), no qual BRE (12 meses), LAU 
(11 meses) e MUR (10 meses) estão brincando com os cubos 
e comunicam sua alegria uns aos outros por meio de gestos, 
vocalizações e sorrisos. 

Um fragmento do episódio nº11 (Berçário II) demonstra 
as condutas de contentamento expressas pelas crianças, 
evidenciando que tais condutas favorecem a continuidade da 
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interação, pois ISE (24 meses) e MAR (21 meses) repetem as 
ações para prolongar o sentimento de alegria que a brincadeira 
proporciona. Além disso, o mesmo fragmento explicita que 
as condutas de contentamento despertam o interesse em uma 
terceira criança – JOA (21 meses), fazendo com que ele se 
aproxime e participe da brincadeira: “MAR aproxima novamente 
o rosto do chocalho, ISE bruscamente pega o chocalho e grita. 
MAR acha engraçada a ação de ISE. ISE gira o chocalho. MAR 
aproxima o rosto e ISE pega bruscamente o chocalho, fazendo 
MAR sorrir, novamente. ISE e MAR repetem a brincadeira e 
sorriem. As risadas de ISE e MAR chamam a atenção de JOA 
que se aproxima, observa, abaixa-se e deita-se”. 

Foi identifi cada certa particularidade nas condutas de 
contentamento das crianças do Berçário II, trata-se das expressões 
faciais, dos gestos e das vocalizações que sugerem a concordância 
entre as crianças, assemelhando-se a um diálogo convencional. 

Nesse sentido, as condutas de contentamento encontradas 
nas interações entre as crianças, expressadas por sorrisos, 
gestos, olhares e vocalizações demonstraram a alegria e o 
entusiasmo dos pequenos e das pequenas durante os episódios 
interativos, além de despertarem o interesse/envolvimento 
de outra(s) criança(s) e contribuírem para a continuidade da 
interação, possibilitando afi rmar que os bebês respondem 
positivamente à interação com seus pares.

As condutas de observação são aquelas em que os bebês 
voltam sua atenção para as ações de outro, no sentido de 
acompanhar o desenvolvimento delas e, posteriormente, 
intervir, iniciando a interação com esse bebê ou participando de 
interações já estabelecidas entre os outros, como por exemplo 
no episódio nº 3 (Berçário I), no qual BRE (12 meses) somente 
após observar as ações de CAU (13 meses) decide se aproximar.

Essas condutas além de precederem outras, como disputa, 
colaboração, contentamento, imitação, possibilitando o 
início ou a continuidade da interação, ainda aparecem como 
meio regulador das ações de quem está sendo observado, 
possibilitando a continuidade da interação.

Essa categoria abrange ainda as observações de bebês que, 
posteriormente as mesmas, não se envolveram diretamente na 
interação, mas que apesar disso, esboçaram ações e expressões 

de contentamento ou descontentamento ao presenciarem outras 
crianças interagindo. 

Nas interações observadas, foram encontradas condutas de 
descontentamento nas quais os bebês expressavam desagrado 
diante de determinada ação realizada pelo seu par. Caracterizam 
a conduta de descontentamento o choro, gestos, movimentos 
faciais, gritos e outras vocalizações, por exemplo, motivados 
pela contradição de interesses das crianças, gerando assim 
momentos confl ituosos. 

Para exemplifi car essa conduta, apresenta-se um trecho 
do episódio nº 8 (Berçário I), no qual ISA (10 meses), que 
está sentada de frente para PED (11 meses) e bem perto dele, 
segura um dos brinquedos que está na mão de PED que a olha, 
chacoalha a cabeça, reclama vocalizando e tira a mão de ISA 
do “seu brinquedo”. 

Em alguns episódios interativos, dentre as condutas de 
descontentamento foram encontradas ações agressivas, como 
bater, beliscar e empurrar, por exemplo. No entanto, é preciso 
compreender o signifi cado de “ações agressivas” nas interações 
entre crianças que se encontram no período sensório-motor. 
Nessa fase, elas têm a ação como principal instrumento de 
comunicação; assim, é através dela que manifestam sentimentos 
e emoções, na ausência de recursos mais elaborados, já 
presentes em fases posteriores do desenvolvimento, nas quais 
as crianças podem expressar seus estados afetivos utilizando a 
linguagem oral, a escrita, o desenho, jogos etc (Tognetta, 2003). 
Apesar da ocorrência da ação de bater, essa não confi gura uma 
agressão, no sentido de querer ferir o outro, mas sim uma forma 
de manifestar que não aceitam determinado comportamento 
ou que não gostaram do mesmo, expressando, portanto, o 
seu desagrado, a sua insatisfação com a atitude alheia. Como 
ocorreu no trecho do episódio nº5 (Berçário II) no qual MAI 
(21 meses) está sentada dentro da caixa de guardar brinquedos 
e demonstra não querer compartilhar o espaço com HEN (19 
meses), que também se senta na caixa. MAI , então, bate em 
HEN, mostrando-lhe seu desagrado.

Outro tipo de conduta identifi cada são aquelas que denotam 
colaboração e participação dos bebês ao longo do episódio 
interativo, tanto para iniciá-lo quanto para mantê-lo.
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Nessas condutas podem ser observados o compartilhamento 
de um mesmo objeto durante a brincadeira e o revezamento de 
papéis em que, por exemplo, o bebê que se escondeu passa a 
procurar o outro, e o bebê que procurava passa a se esconder, 
como na brincadeira de esconde-esconde. O revezamento 
de papéis durante a interação entre crianças pequenas foi 
igualmente apontando por Stambak e seus colaboradores 
(1984), Oliveira e Rossetti-Ferreira (1993) e Rayna (2004) e 
outros estudos.

Constata-se ainda, nas condutas colaborativas o brincar de 
faz de conta, como por exemplo, no episódio nº8 (Berçário I) 
com  ISA (10 meses) e PED (11 meses), no qual ISA oferece um 
brinquedo para PED comer e, somente após algumas tentativas 
de ISA, PED colabora com o jogo.

Segundo Piaget (1990), o jogo simbólico é o jogo de faz de 
conta, que se diferencia dos demais pela aplicação simbólica dos 
objetos, em outras palavras, é aquele no qual objetos quaisquer são 
utilizados como símbolos (signifi cantes) para representar o elemento 
ou o esquema real (signifi cados). A afi rmação pode ser ilustrada por 
HEN (19 meses) e MAI (21meses), durante o jogo simbólico, no 
qual utilizam as sucatas para representar copos e jarras, fazendo de 
conta que estão bebendo algo (Episódio nº 15, Berçário II).

A análise dessas condutas possibilitou constatar que os bebês 
buscam colaborar uns com os outros, compartilhando as ações, 
as brincadeiras. Mesmo que ainda não se trate da cooperação, 
propriamente dita (Piaget, 1987), uma vez que neste período as 
experimentações ocorrem no plano das ações e, portanto, ainda 
não há a troca de ponto de vista, não há reversibilidade etc. 
As condutas mencionadas são colaborativas no sentido de que 
apresentam a mesma fi nalidade, ou seja, as ações de todos os 
envolvidos na atividade convergem na busca de um mesmo fi m, 
conforme salientado por Stambak (1984), Rayna (2004), Vincze 
(2004) tais ações podem ser consideradas como pré-cooperativas.

A conduta de imitação, alude às ações reproduzidas por um 
bebê após a observação de outro, por exemplo, bater sucatas na mesa 
produzindo barulho, descolar um pedaço de papel, subir e descer de 
brinquedos, correr pelo ambiente físico e por/ tirar objetos da boca.

Como particularidade das condutas imitativas identifi cadas 
nas interações entre as crianças do Berçário II, destaca-se o 

episódio nº21 no qual foi observada a imitação diferida que, 
conforme Piaget (1990), pode ser defi nida como a reprodução 
do modelo na ausência do mesmo e depois de um determinado 
intervalo de tempo, como na interação observada, na qual HEN 
(19 meses) reproduz as ações da professora ao contar uma estória 
aos colegas, sem que a mesma esteja presente e no dia seguinte 
à atividade realizada por ela. Nessa situação, a participação 
dos colegas mostrou-se essencial para o protagonista iniciar e 
continuar a imitação. 

Assim, a análise dos episódios interativos possibilitou 
afi rmar que os bebês participantes desta pesquisa imitaram as 
ações de outros bebês. Além disso, as ações produzidas por 
uma criança parecem contagiar outras, provocando sorrisos, 
troca de olhares e gargalhadas. Em outras palavras, a conduta 
imitativa é acompanhada por certo contágio emocional que na 
maioria das vezes foi defl agrado pela imitação das atividades 
motoras, como bater as mãos na porta e bater o chocalho na 
lata produzindo ruídos altos, por exemplo. Estas considerações 
reafi rmam os resultados apresentados por Stambak (1984) e 
Vincze (2004).

Ademais, a conduta imitativa também pode modifi car a 
ação inicial, pois, conforme os dados apontaram, há reprodução 
da ação, mas tal reprodução nem sempre é cópia: muda-se o 
objeto, o local, a intensidade da ação, por exemplo. Estes 
dados corroboram com as observações de Stambak e seus 
colaboradores (1984) e de outros pesquisadores (Oliveira, 
Rossetti-Ferreira, 1993; Rayna, 2004; Vincze, 2004) ao 
relatarem que a imitação, muitas vezes, não se traduz em 
mera cópia da ação de outrem, pois muitas vezes essa ação é 
modifi cada no desenrolar da interação. 

Outra conduta observada confi gura as ações nas quais os 
bebês aproximavam-se de outros com a fi nalidade de pegar 
para si o objeto que está em posse do colega, iniciando, assim, 
uma disputa entre eles por determinado objeto. Em outras 
palavras, trata-se de ações destinadas à disputa/competição por 
algum brinquedo, localização espacial e outros. No entanto, três 
tipos de condutas de disputa foram identifi cados: o primeiro 
(C1) caracteriza-se pelo interesse da criança no objeto que está 
em posse do seu companheiro, bem como pela interrupção ou 
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redirecionamento da interação estabelecida. No segundo tipo 
(C2) a disputa é motivada pelo interesse da criança na ação 
produzida pelo seu par ao manipular determinado brinquedo, 
este tipo de conduta contribui para a continuidade do episódio 
interativo. Já no terceiro (C3) a disputa por determinado objeto 
converte-se em brincadeira e o interesse das crianças passa a 
ser a continuação do jogo, da brincadeira e não o objeto em si; 
apesar dessas condutas serem de disputa, a alegria e o entusiasmo 
estavam explícitos durante o terceiro tipo de disputa.

Condutas impositivas também foram encontradas e são aquelas 
em que a vontade de um bebê é imposta ao outro. Essas condutas 
podem ser verifi cadas quando um bebê quer fazer alguma coisa, 
impondo isso ao outro, ou quando quer que o outro faça algo.

No trecho extraído do episódio nº 20 (Berçário I), pode-se 
notar que as ações impositivas de CAE (11meses) de querer 
fazer rolar a grande roda de espuma (equipamento recreativo), 
fazem com que LAU (11meses) e BRE (12 meses) desistam 
das suas respectivas atividades: permanecerem sentados sobre 
a roda, como se estivessem brincando de cavalinho.

O episódio nº 2 (Berçário II) exemplifi ca essa conduta, 
pois GAB (22 meses) demonstra querer continuar apontando e 
nomeando as fi guras de papel (fi xadas em um painel na parede) 
e por isso afasta os colegas: “BRU (23 meses) e IRA (22 meses) 
olham GAB apontar para as fi guras e nomeá-las. Após alguns 
segundos, GAB empurra BRU e IRA e continua passando a 
mão sobre as fi guras”.

Os exemplos citados possibilitam averiguar que nas 
interações entre os bebês aparecem condutas impositivas, o que 
signifi ca que eles, apesar de não verbalizarem a sua vontade, 
são capazes de comunicar aos outros seus desejos e, sobretudo, 
impor a eles a sua vontade por meio de ações.

Segundo La Taille (2006), a compaixão é um tipo especial 
de simpatia e versa sobre a capacidade de sensibilizar-se com 
os sentimentos alheios, como aqueles que denotam sofrimento, 
bem como de procurar modos para minimizá-lo. 

Assim, foram encontradas nas interações entre os pares, condutas 
de compaixão por outro bebê, ou seja, condutas que explicitam a 
sensibilidade diante do sofrimento alheio e as ações destinadas a 
cessar ou minimizar tal estado afetivo. Apesar de não se tratar da 

compaixão propriamente dita, pode-se dizer que confi gura o seu 
início. No episódio nº 4 (Berçário I), MAT (11meses) sensibiliza-se 
com o choro de JUL (12 meses) e tenta minimizar seu sofrimento, 
colocando sobre seu colo o livro que estava manuseando. 

A conduta de compaixão também pode ser identifi cada 
no fragmento do episódio nº 11 (Berçário II) em que ISE (24 
meses) sensibiliza-se com o princípio de choro de MAR (21 
meses) após ter tropeçado e caído no chão, demonstrando 
querer confortá-lo, oferecendo-lhe um chocalho.

Assim, nos episódios analisados foram encontradas condutas 
de compaixão entre as crianças, mesmo sendo estas de tão pouca 
idade, ratifi cando os resultados demonstrados por Hoffman em 
1978. Tais condutas caracterizam-se pela sensibilização da criança 
frente ao sentimento do seu par e, apesar da sua incompletude 
motora, pela busca de confortá-lo, por meios de ações.

As condutas explicitadas possibilitam afi rmar que as crianças 
interagem entre si de modo rico e variado, favorecendo a brincadeira 
de faz de conta, o revezamento de papéis, os jogos imitativos, os 
sentimentos interindividuais e a percepção de diferentes pontos de 
vista, por exemplo. Confrontando, desse modo, concepções que 
caracterizavam as relações criança-criança como empobrecidas e 
desprovidas de benefícios ao desenvolvimento infantil. Além da 
riqueza e da diversidade, observou-se a frequência com que essas 
interações ocorreram, como mostra a tabela a seguir:

Categorias Frequência Berçário I Frequência Berçário II
Condutas convidativas 24,6% 15%
Condutas de 
contentamento 

18% 20,2%

Condutas de 
observação

10,6% 12,2%

Condutas colaborativas 9,7% 17,7%
Condutas de 
descontentamento

9,7% 9,5%

Condutas imitativas 9,5% 12,4%
Condutas de disputa 9,2% 6,2%
Condutas impositivas 8,3% 5,9%
Condutas de 
compaixão

0,5% 0,9%
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A fi gura 1 ilustra melhor os dados referentes à comparação 
entre a frequência das condutas interativas encontradas no 
Berçário I e no Berçário II:

Figura 43: Gráfi co comparativo da frequência das condutas do Berçário I e 
do Berçário II.

Os dados apontados indicam que nove condutas interativas 
foram observadas em ambos os grupos participantes da pesquisa. 
Contudo, constatou-se que as condutas de disputa, convidativa e 
impositiva foram mais frequentes entre as crianças do Berçário 
I. E as condutas de contentamento, observação, colaborativa e 
imitativa foram mais assíduas entre os pares do Berçário II. Já 
as condutas descontentamento e compaixão não apresentaram 
diferenças signifi cativas quanto à frequência identifi cada nos 
dois grupos. 

Por conseguinte, além da diversidade e da riqueza com que 
as interações foram constatadas, pode-se acrescentar que estas 
são frequentes entre as crianças pequenas convivendo na creche.

Finalizando, o trabalho com crianças pequenas envolve a 
integração entre o cuidar e o educar, ou seja, essas duas ações 
precisam ocorrer ao mesmo tempo, nas situações em que os 
educadores estiverem com as crianças. Para isso, é necessário 
conceber a criança não só como ser de direitos, mas ainda capaz 
de conhecer o mundo que a cerca por si própria, acreditar em 
suas possibilidades e potencialidades criadoras e interativas, 

incentivando e respeitando suas iniciativas, seja em ações 
solitárias ou conjuntas com outras crianças. Isso de forma 
alguma signifi ca abandonar a criança a sua própria sorte, ou 
livrá-la de regras e limites. 

O desenvolvimento de um bom trabalho voltado às crianças 
pequenas implica conhecê-las, compreender suas necessidades 
e especifi cidades, sejam essas cognitivas, afetivas ou sociais. 
Assim, compreender as características dos processos interativos 
entre os pares, compreender os modos como essas crianças gritam, 
torna-se aspecto importante para a organização e o planejamento 
de ações voltadas a contribuir para a constituição de crianças 
ativas, exploradoras, criativas, inteligentes e disponíveis para 
estabelecer interações harmoniosas com seus pares.
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Resumo

O artigo discute como identidades são construídas em práticas 
de letramento em uma rede social na hipermídia, debatendo 
a ideia de que na internet há uma separação entre identidades 
online e offl ine dos usuários. Para discutir os novos letramentos 
relacionados às novas tecnologias digitais e as identidades neles 
e por meio deles construídas, o trabalho analisa desdobramentos 
da polêmica sobre o livro didático voltado para a EJA “Por uma 
vida melhor”, que se espalhou pelas redes sociais no Brasil 
no primeiro semestre de 2011. O estudo, de base qualitativo-
interpretativista, acompanhou interações sobre a polêmica entre 
sujeitos que, na vida offl ine, tem uma relação de professor-
alunos(as) universitários. A partir de postagens na rede, discute-
se as seguintes premissas: i)o hipertexto constituído por meio 
dos links disponibilizados nos comentários à postagem inicial 
constroem possíveis percursos de leitura e posicionamentos; ii) 
as trocas em rede social evidenciam uma mentalidade relacionada 
aos novos letramentos e à web 2.0; iii) as identidades construídas 
na interação via comentários em rede social são perpassadas por 
relações de poder, que, por sua vez, também são (re)construídas 
na interação.
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Abstract

The article discusses how identities are 
constructed in literacy practices in a social network in 
hypermedia, debating the idea that there is a separation 
between online and offl ine identities of Internet 
users. To discuss the new literacies related to new digital 
technologies and identities constructed in and through them, 
this paper analyzes developments in the controversy 
over the textbook “Por uma vida melhor”, which have 
been spread through social networks in Brazil fi rst half 
of 2011. The study, based on qualitative-interpretive 
approach, observed interactions between individuals that 
in offl ine life has a student-teacher relationship at the 
university. From the interactions, the paper discuss: i) the 
hypertext constituted through links in the posts to the original 
one build possible reading paths and placements; ii) the 
exchanges in a social network point to a mentality related to the 
new literacies and to the web2.0; iii) the identities constructed 
in interaction via comments are laden with power relations, 
which, in turn, are also (re)constructed in the interaction.
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Este artigo discute como identidades são construídas em 
práticas de letramento em redes sociais na hipermídia e sua 
relação com identidades construídas na vida off-line, debatendo 
a ideia do senso comum de que na internet e, especifi camente, 
nos sites de redes sociais, há uma separação entre a identidade 
online da vida offl ine dos usuários. 

Os sites de redes sociais têm crescido em importância e uso 
nos últimos anos. Como salientam Warschauer e Ware (2009, 
p.222), as novas mídias estão se tornando comuns e ganhando 
importância social a uma velocidade notável. Em pouco tempo, 
os brasileiros se tornaram o grupo de usuários dominante em uma 
das redes sociais, o Orkut (KOPYTOFF, 2004, apud BOYD e 
ELLISON, 2007). A cada 100 brasileiros conectados a internet, 
75 estão no Facebook, outra rede social2. Desde sua introdução, 
as redes sociais atraíram milhões de usuários, muitos dos quais 
as integraram em suas práticas cotidianas (BOYD, ELLISON, 
2007). Além destas, há exemplos constantes de usos das redes 
sociais para organização de movimentos sociais e políticos, 
como a Primavera Árabe3. 

Para discutir os novos letramentos relacionados às novas 
tecnologias digitais e as identidades neles e por meio deles 
construídas, este artigo analisa desdobramentos da polêmica 
sobre o livro didático “Por uma vida melhor”4, que ganhou força 
e se espalhou pelas redes sociais no Brasil no primeiro semestre 
de 2011. No caso, os debates nas redes sociais se desenrolaram 
estabelecendo relações dialógicas com os debates na imprensa 
ofi cial, dando a conhecer e colocando em confl ito diferentes 
vozes sociais. De modo resumido, a polêmica sobre o livro 
didático e sobre o ensino de língua na escola gerou duas posições 
em confl ito5. De um lado, gramáticos, alguns professores e a 
maioria dos jornalistas defendiam o uso “correto” da língua, 

com um discurso quase apocalíptico, de que posturas como as 
do livro arruinariam “A língua portuguesa” e acabariam com 
a possibilidade de comunicação entre os cidadãos brasileiros, 
numa visão de que língua é a norma padrão. De outro, 
linguistas, linguistas aplicados, outros professores e alguns 
literatos explicavam que toda língua é um fenômeno social, 
sempre apresenta variações, e que a hierarquia entre variantes 
linguísticas é uma questão relacionada a desigualdades sociais6. 

A partir de postagens em uma rede social em que uma 
notícia veiculada em um site da imprensa ofi cial sobre o livro 
didático foi comentada por diferentes atores sociais, discuto os 
seguintes tópicos: i)o hipertexto constituído por meio dos links 
disponibilizados nos comentários à postagem inicial constroem 
possíveis percursos de leitura e posicionamentos; ii) as trocas 
em rede social evidenciam uma mentalidade relacionada aos 
novos letramentos e à web 2.0 iii) as identidades construídas na 
interação via comentários em rede social são perpassadas por 
relações de poder, que, por sua vez, também são (re)construídas 
na interação. 

Justaposição e hibridação de discursos e mídias

Antes de partir para a discussão do que caracteriza os novos 
letramentos, é interessante defi nir conceitos e características 
que estão na base da discussão sobre discurso, letramento 
e signifi cação em um novo espaço de interação humana, o 
ciberespaço, em que a dialogicidade dos enunciados na internet 
hibridizam discursos e mídias. 

O dialogismo bakhtiniano compreende a linguagem como 
interativa, sendo o dialogismo constitutivo da signifi cação, 
operando em uma dupla dimensão: um enunciado se constitui 

2 - Dado divulgado pela Revista Veja de 8 de fevereiro de 2012 (edição 2255, ano 45, no. 6, p. 77)
3 - Ver mais em http://jus.uol.com.br/revista/texto/18576/primavera-arabe-refl exoes-sobre-a-existencia-do-direito-a-democracia-right-to-democracy
4 - Livro da coleção “Viver, aprender”, destinado ao Ensino de Jovens e Adultos, publicado pela editora Global e organizado pela ONG Ação Educativa, dis-
tribuído pelo MEC através do Programa Nacional do Livro Didático.
5 - Sobre as duas posições nesse debate, ver texto publicado em 23/06/2011 de Sírio Possenti em http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI5201400-
-EI8425,00-Duas+experiencias+e+um+livro.html
6 - Sobre a discussão, indico um dossiê com textos que esclarecem a celeuma: http://www.cchla.ufpb.br/proling/images/stories/Dossi_da_polmica_-_livro_
Por_uma_vida_melhor.
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em relação aos enunciados que o precedem e também em relação 
aos que o sucedem na cadeia de enunciação (BAKHTIN, 1988, 
p. 89). A dialogicidade constitutiva de qualquer enunciado, 
mesmo que este seja apresentado como monológico, é mais 
explícita na constituição de hipertextos, em que o já dito pelo 
outro é evidenciado por meio de links que indicam percursos 
dialógicos na construção de signifi cados.

Para Santaella (2007), as possibilidades de hibridização 
na internet se dão a partir da junção entre hipertexto e 
multimídia, confi gurando a hipermídia. O que caracteriza, 
fundamentalmente, o hipertexto é o acesso à informação de 
maneira não linear, propiciando a interatividade entre diferentes 
textos e com o usuário/leitor, já que este não pode usá-lo de 
maneira reativa ou passiva – “ao fi nal de cada página ou tela, 
é preciso escolher para onde seguir” (SANTAELLA, 2007, 
p. 310). Dessa forma, as páginas da internet são textos, mas 
também funcionam como lugares ao longo de um percurso.

As conexões de um hipertexto constituem caminhos 
de signifi cado para o autor e para o leitor. Cada tópico pode 
participar de inúmeros caminhos, e seu sentido vai depender 
do caminho que o leitor percorre. A partir disso, podemos 
pensar o hipertexto como um novo espaço de escrita, em 
que esta se apresenta como múltipla e associativa em vez de 
linear e hierárquica, como no texto impresso (BOLTER, 2002, 
p. 41). Por isso, o hipertexto é um processo tanto quanto um 
produto (BOLTER, 2002, p. 44) e é uma remidiação7 de formas 
impressas.  

A multimídia, formada pela justaposição de textos, 
sons e imagens, ao se juntar com o hipertexto, forma o que 
Santaella (2007) chama de hipermídia. Esta pode ser defi nida 
como “um sistema alinear, reticular de conexões (links) entre 
unidade de informação” (SANTAELLA, 2007, p. 294), sendo 
que as unidades podem aparecer sobre a forma de diferentes 
sistemas semióticos e diferentes modalidades, tais como textos 
escritos, imagens, fotos, desenhos, gráfi cos, vídeos e sons de 

várias espécies. Assim, a hipermídia é “um conglomerado de 
informação multimídia de acesso não sequencial, navegáveis 
através de palavras-chave semi-aleatórias” e se refere “ao 
tratamento digital de todas as informações (som, imagem, texto, 
programas informáticos) com a mesma linguagem universal” 
(SANTAELLA, 2007, p. 317, 318).

No caso do dado selecionado, via comentário em rede 
social, há links para textos da mídia impressa remidiados 
em hipertextos, links para vídeos constituídos de trechos de 
telejornais e links para blogs da internet – característica da 
hipermídia. Contudo, devido à própria complexidade semiótica 
dos textos que compõem essa rede de textos, somente recortes 
da interação na própria rede social serão aqui analisados. A 
discussão sobre notícias divulgadas sobre o livro didático 
cresce na própria rede social a partir das relações estabelecidas 
com textos que circulam em outras esferas e são remidiados 
para a internet. 

Novas mídias, novos letramentos, nova mentalidade

As tecnologias da informação e comunicação, doravante 
TICs, permitem trocas imediatas de tecnologias de letramento, 
globais e contínuas, o que vem alterando a própria concepção 
do que constitui o letramento na atualidade. Novas tecnologias, 
como blogs e redes sociais, se espalham rapidamente, 
acompanhadas de novas formas e funções de letramentos que 
são reformulados pelas práticas sociais (COIRO et. al., 2008, 
p. 5). 

Os letramentos em geral – e mais fl agrantemente os digitais 
- são sempre instáveis. Letramento pode ser entendido como 
um dêitico (COIRO et al, 2008), que se atualiza a cada instante, 
defi nido pelo contexto em que emerge. Para caracterizar o 
“novo” nos “novos letramentos”, Coiro et. al. (2008, p. 14) 
afi rmam que a internet traz novos potenciais de letramento e 
que os novos letramentos são sempre novos, estão em contínua 

7 - A remidiação (BOLTER, 2000) como representação de uma mídia por outra é uma característica defi nidora das novas mídias digitais, em que há um em-
préstimo translúcido de velhas mídias pelas novas. A remidiação opera em uma dupla dimensão: usuários de mídias antigas podem se apropriar e redesenhar 
as novas, como estas podem redesenhar as antigas.
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renovação; são múltiplos, multimodais e multifacetados. Assim, 
os novos letramentos relacionados às TICs são identifi cados 
com uma mudança nas tecnologias e, associadas a esta, 
mudanças nas maneiras socioculturais de fazer coisas, de ser, 
de ver o mundo (COIRO et. al., 2008, p. 7). 

Tais mudanças nos letramentos digitais ou novos 
letramentos estão relacionadas a uma nova mentalidade, 
que pode ou não ser exercida por meio de novas tecnologias 
digitais. Nesse sentido, Lankshear e Knobel (2007) defi nem os 
“novos letramentos” como aqueles que apresentam interações 
produtivas entre dois elementos: “new technical stuff” (novas 
possibilidades técnicas) e “new ethos stuff” (novo ethos), que 
envolve uma nova ética, um novo conjunto de valores para 
lidar com os discursos, sendo que este elemento é o critério 
defi nidor dos novos letramentos. É possível afi rmar que não é 
a tecnologia que defi ne ou que origina novas práticas, pois ela 
pode ser utilizada em práticas de letramento antigas – como 
a utilização do computador com funções muito semelhantes a 
uma máquina de escrever; da mesma forma, artefatos antigos 
podem ser utilizados a partir de uma nova mentalidade. 

A partir de uma perspectiva sociocultural dos Estudos de 
Letramento (KLEIMAN, 1995; STREET, 1984), que considera 
o letramento como um conjunto de práticas sociais situadas, o(s) 
letramento(s) digital(is) são aqui compreendidos como “redes 
complexas e heterogêneas que conectam letramentos (práticas 
sociais), textos, sujeitos, meios e habilidades que se agenciam, 
entrelaçam, contestam e modifi cam mútua e continuamente, por 
meio, virtude ou infl uência das TIC” (BUZATO, 2009, p. 22). 

Central nos novos letramentos é o fato de mobilizarem 
diferentes tipos de valores, de prioridades e de sensibilidades 
nessas redes complexas e heterogêneas que conectam 
letramentos de que trata Buzato (2009). A importância das 
novas tecnologias recai principalmente sobre o que elas 
possibilitam às pessoas no que se refere à construção de 
práticas de letramento e em sua participação (LANKSHEAR e 
KNOBEL, 2007, p. 7). 

Casos paradigmáticos de novos letramentos apresentam 
tanto novas tecnologias digitais como novas sensibilidades, 
subjetividades, que confi guram o novo ethos. As diferenças 

em relação a esse novo ethos são associadas a práticas mais 
participativas, colaborativas e distribuídas. Os novos valores e 
sensibilidades envolvidos são entendidos como um fenômeno 
socio-histórico mais amplo que envolve uma “fratura do 
espaço”, que refere-se à emergência do ciberespaço como um 
novo ambiente que coexiste com o espaço físico. A fratura foi 
acompanhada de uma nova mentalidade “ciberespacial-pós-
industrial”, em que o mundo opera de maneira crescente – mas 
não exclusivamente - no espaço não material e por princípios e 
lógicas pós-industriais (LANKSHEAR e KNOBEL, 2007, p.11).

O novo ethos está relacionado à emergência da Web 2.0, um 
diferente conjunto de padrões de design e modelos de negociação 
no desenvolvimento de software que possibilita ou torna mais 
efetivas práticas mais colaborativas, participativas e distribuídas 
dos novos letramentos. Com a Web 1.0, a internet se referia mais 
a processamento e armazenamento de informações. A Web 2.0 
volta-se para o impacto da internet nas relações entre pessoas e 
organizações, em que podemos inserir as redes sociais. Nela, o 
enfoque recai na forma como a informação é mobilizada ou como é 
gerada por meio de relações através da participação em espaços de 
afi nidade (GEE, 2004) online. O novo ethos compreende o espírito 
dos valores e prioridades da Web 2.0 tais como colaboração ativa 
e participação, e mobilização de inteligência coletiva via práticas 
digitais. A partir disso, letramento não pode ser defi nido pela 
aquisição da habilidade de utilizar uma tecnologia específi ca, mas 
por uma mentalidade específi ca vinculada à habilidade de adaptar-
se continuamente a novas tecnologias e novos letramentos que se 
difundem na Internet.

Uma característica específi ca dos meios digitais e, por 
conseguinte, dos letramentos nele envolvidos, seria sua 
propriedade fazer com que se hibridizem os elementos 
constitutivos de quaisquer letramentos:

(i) formas de mediação (tais como a imprensa, o vídeo, 
a fotografi a, o rádio, o cinema, etc.), (ii) sistemas de 
representação (tais como a escrita alfanumérica, as 
diversas linguagens imagéticas, os diversos tipos de 
cartografi a e infografi a, a música, etc.), (iii) gêneros, 
oriundos de diferentes esferas de atividade social e 
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diferentes tradições culturais que se conectam via TIC, 
(iv) atitudes ou disposições frente ao texto (ler para 
procurar informação, ler para criticar, ler para se divertir, 
etc.), compartilhadas em eventos coletivos de LD 
[letramento digital] e (v) letramentos diversos praticados 
por um mesmo sujeito que transita entre contextos 
culturais e de prática diferentes (BUZATO, 2009, p. 21).

Os letramentos digitais favorecem hibridizações entre esses 
elementos, porque o digital é capaz de agregar e combinar todo 
tipo de mídia. Manovich (2002) defi ne as novas mídias como 
“metamídia”, que, pela linguagem matemática, pode remidiar 
qualquer outra mídia, ou seja, pode representar outras mídias, 
combinando-as numa relação de disputa e homenagem (BOLTER, 
2000). Esse fator dos letramentos digitais favorece, dentro da relação 
mutuamente constitutiva entre letramento e meio, uma espécie de 
hibridização dos valores, sensibilidades e práticas envolvidas. 

A partir disso, podemos caracterizar as redes sociais e práticas 
relacionadas a elas como possibilitadoras de novos letramentos, 
no sentido de que compreendem práticas mais colaborativas e 
participativas, relacionando uma nova tecnologia com uma nova 
mentalidade na mobilização e divulgação de conhecimentos, 
e por se situar na hipermídia, possibilitando a constituição de 
hipertextos que são compostos por diferentes semioses. Nesse 
processo, a partir da constituição de um gigantesco hipertexto 
aberto, a prática colaborativa é construída por sujeitos que se 
posicionam e reposicionam em diferentes identidades. 

Identidades construídas via interação em rede social

O dado selecionado para a análise foi gerado por meio de 
observação de uma postagem de um professor universitário no 
Facebook que indica um hiperlink para uma notícia veiculada 
inicialmente em um site jornalístico sobre o material didático que, 
segundo a notícia, “ensina o aluno a falar errado”. Essa primeira 
postagem, sem comentário do professor, inicia a construção do 
hipertexto que, para os participantes da interação, é a materialidade 

na qual e a partir da qual se posicionam e constroem identidades. 
Na perspectiva dos Estudos Culturais, a identidade é 

compreendida como múltipla e heterogênea, relacionada 
ao dinamismo das experiências no mundo social e de seus 
condicionantes sócio-históricos, construída na interação 
(HALL, 1998). Dessa forma, a identidade não é permanente, 
nem relacionada a uma essência, e sim sempre transitória e 
dinâmica, moldada pelas relações de poder e pela percepção dos 
participantes, sendo múltipla (KLEIMAN, 1998). É também 
considerada em seu contexto relacional, o qual possibilita 
explicar por que, em dado momento, uma identidade é afi rmada 
ou, ao contrário, reprimida (CUCHE, 2002). 

Boyd e Ellison (2007) defi nem as redes sociais como serviços 
da web que permitem aos indivíduos (1) construir um perfi l 
público ou semi-público, (2) articular uma lista de usuários com 
quem compartilham uma conexão, e (3) visualizar e atravessar 
sua lista de conexões e aquelas feitas por outros dentro da rede. 
Segundo os autores, o surgimento dos sites de redes sociais 
indica uma mudança na organização de comunidades online. Os 
sites de redes sociais se organizam, em grande parte, ao redor 
de pessoas, não de interesses. Por isso, as redes sociais são 
consideradas “egocêntricas”, com o indivíduo organizando sua 
rede de contatos. A “coluna vertebral” das redes sociais consiste 
em perfi s visíveis que exibem uma articulada lista de “amigos”8 
que também são usuários do sistema (BOYD e ELLISON, 2007). 

O que torna as redes sociais únicas para Boyd e Ellison (2007) 
não é o fato de permitirem aos indivíduos encontrarem estranhos, 
mas sim o fato de habilitarem os usuários a articular e tornar 
visível sua rede social. Aliás, estudos mostram que as pessoas 
encontram mais conhecidos do que desconhecidos nas redes, 
sendo que a maioria delas apoia relações sociais pré-existentes 
(Boyd, Ellison, 2007). Em estudo sobre usos de redes sociais 
apoiadas em programas de mensagens instantâneas, Lewis e 
Fabos (2005) mostram que os jovens conversam, principalmente, 
com colegas que encontram todos os dias na escola. Os autores 
mostram que as identidades construídas por jovens usuários de 

8 - Boyd e Ellison chamam atenção para o fato de que o termo “amigo” pode ser enganoso, porque as conexões pela rede não necessariamente signifi cam am-
izade no sentido cotidiano, já que as razões para as pessoas se conectarem umas as outras pela internet são variadas (Boyd, 2006a, apud Boyd e Ellison, 2007).
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mensagens instantâneas pela internet são intersectadas com suas 
vidas offl ine, ao mesmo tempo em que a atribuição ou construção 
de identidades são agentivas e criativas.  

A característica de se organizar ao redor de pessoas traz 
implicações para as identidades construídas nas redes sociais. 
Há uma relação mais estreita entre identidades construídas 
na rede social e identidades construídas na vida offl ine, já 
que em algumas redes, como o Facebook, restringem-se as 
possibilidades de criação de perfi s “falsos” ou “múltiplos”. Em 
outras tecnologias digitais, como os MUDs (jogo de múltiplos 
usuários pela internet, em que os jogadores são convidados a 
construir o mundo do jogo), por exemplo, as possibilidades de 
criação de novas identidades são expandidas, pois os usuários 
criam personagens, que podem ser de qualquer gênero, idade, 
raça ou mesmo não serem humanas. Mesmo assim, há estudos 
que mostram que os usuários criam personagens e engajam-
se em jogos relacionados a seus interesses e vidas off-line, 
como mostra Turkle (s/d). A separação vida online e offl ine é 
uma falácia: a vida online é parte do real da vida social das 
pessoas, não se confi gurando como algo não real, descolado do 
cotidiano.

A visualização de perfi s varia de rede para rede. No Facebook, 
usuários que são parte de uma mesma rede podem ver os perfi s 
dos outros, a não ser que o dono do perfi l negue a permissão de 
visualizá-lo. Muitos serviços de rede social, como o Facebook9, 
permitem um mecanismo para usuários deixarem mensagens nos 
perfi s de seus contatos, como também a possibilidade de deixar 
“comentários” a mensagens de outros usuários visíveis. 

Redes sociais confi guram um contexto online em que 
indivíduos são conscientemente capazes de construir uma 
representação online do self, o que não quer dizer que todo 
tipo possível de identidade seja construída. Nesse sentido, 
uma rede de contatos pode servir para validar informações 
identitárias presentes nos perfi s. Boyd (2006a, Apud BOYD, 

ELLISON, 2007) aponta que os “amigos” na rede funcionam 
como um contexto aos usuários, pois constituem uma audiência 
imaginada para guiar normas comportamentais.

Apesar de inicialmente criado como uma rede de alunos 
universitários, o Facebook pode ser usado por qualquer um para 
responder e debater questões proeminentes na mídia dita ofi cial, 
como o caso em estudo, recontextualizando e fazendo circular em 
outro contexto textos, vídeos, áudios e imagens de outras mídias por 
meio de links, ou seja, pela construção de hipertextos na hipermídia. 

A interação é iniciada com um link postado por Jair e 
compartilhado por Claudio10 em seu mural, ou seja, o mesmo 
link para a notícia sobre o livro didático “Por uma vida melhor”, 
em que se afi rma que o livro ensinaria os alunos a “falar errado”, 
foi duplicado para a rede social de Claudio. Este é professor 
doutor universitário na área dos estudos da linguagem: 

Claudio  comentou o link de Jair. 
Livro usado pelo MEC ensina aluno a falar errado | Poder Online
• 2 pessoas curtiram isto.
Talira
Jair, só não me impressionei porque já esperava por isso. 
Mais uma vez a pesquisa científi ca é utilizada não apenas para 
justifi car, mas para manter as coisas como estão. Uma coisa é 
a linguística nos dizer que tal norma não é certa enquanto as 
outras são erradas. Outra coisa é ensinarmos para o aluno que 
as diferenças sociais não são erradas. Qual é a oportunidade de 
vida melhor pra alguém que diz “nóis foi”??? Fala sério, isso são 
grilhões para prender os mais pobres à miséria!
só pra esclarecer... você teve acesso ao livro didático? Pergunto 
porque entendo que a função da escola é proporcionar 
conhecimentos que o aluno não terá fora dela. Então eu realmente 
gostaria de saber se o livro ensina a norma padrão pois, sem 
ela, que conhecimento adicional a escola pode proporcionar ao 
aluno?

9 - O Facebook surgiu em 2004, sete anos após a criação do primeiro site de rede social, e foi planejado para apoiar a rede acadêmica da Universidade de 
Harvard. Depois, passou a apoiar redes de outras universidades, para, em setembro de 2005, se expandir, incluindo estudantes de Ensino Médio, profi ssionais 
dentro de redes corporativas e, eventualmente, qualquer um (BOYD e ELLISON, 2007).
10 - Todos os nomes são fi ctícios para preservar a identidade dos sujeitos participantes da interação analisada. 
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Mônica
Fala sério!!! Damos um duro danado pra tentar corrigir essas 
crianças... Pra quê frequentar a escola então? Falar errado 
por falar errado, que fi quem em casa, já que são sábios nessa 
“arte”... Esse tipo de coisa me leva a crer que deveria ter 
cursado administração... =P... 

A partir da postagem em que só se indica um link para uma 
notícia que condena o livro didático, Talira e Mônica, ambas 
pertencentes às redes de Claudio e Jair, tecem seus comentários. 
As duas se alinham à perspectiva da notícia, se posicionam 
contra o livro e como professoras que defendem o ensino da 
norma. 

Talira se posiciona como professora em trechos como “Outra 
coisa é ensinarmos para o aluno...”. Em seu comentário, mostra 
que, para ela, dizer que o não padrão é aceitável corresponde 
a “ensinar que as diferenças sociais não são erradas”, ou seja, 
uma coisa é reconhecer as diferenças linguísticas, outra é sua 
relação com diferenças sociais, o que sugere que é mais do 
que a língua que está sendo discutida. Ao criticar as pesquisas 
da linguística, Talira faz um contraponto entre usar pesquisa 
para mostrar que existem variedades distintas da norma, o 
que ela considera válido, e usar as pesquisas para “justifi car 
ou manter as coisas como estão”: a mudança social passaria 
necessariamente pelo domínio da norma culta.

O posicionamento de Talira sobre o livro e sobre o ensino 
de língua é construído mesmo sem ter conhecimento sobre a 
obra em questão (“Então eu realmente gostaria de saber se o 
livro ensina a norma padrão...”). Contudo, desde o início de 
seu comentário (“só não me impressionei porque já esperava 
por isso”), Talira, professora e aluna universitária (o que é 
possível de se saber por outros comentários trocados na rede 
social), se posiciona como uma especialista em ensino, que tem 
expectativas que se confi rmam sobre questões relacionadas 
à educação, autorizada a questionar Jair, seu professor na 
universidade. 

Mônica se mostra indignada (“Fala sério!!!”) e se posiciona 
como profi ssional que se esforça para ensinar o “correto” aos 
alunos, os corrigindo (“Damos um duro danado pra tentar 
corrigir essas crianças...”) e questiona a própria validade de seu 
trabalho devido ao que fora divulgado no livro. Quando fala 
em “corrigir essas crianças”, Mônica revela um alinhamento 
com a proposição de Talira. Pelo seu enunciado, a questão 
não diz respeito a corrigir a fala das crianças, mas as próprias 
crianças, no sentido de “endireitá-las”. Acarreta, então, que 
a posição de “professora”, para ela, corresponde à posição 
daquela que corrige, “endireita” seus alunos11. A expressão 
“essas crianças”, ao usar o pronome demonstrativo “essas” 
com função anafórica, retoma “alguém que diz nóis foi...”, na 
fala inicial, ou seja, aponta para uma identidade ainda mais 
específi ca, de professoras de português que ensinam crianças 
de classes populares.

As duas constroem identidades profi ssionais de professoras 
que prezam pelo ensino de uma língua portuguesa “correta”, que 
deve ser corrigida, numa perspectiva homogeneizante, contra 
as “diferenças”, em contraposição com pesquisas acadêmicas. 
É possível perceber a projeção de identidades de professoras 
que ensinam língua portuguesa e que se posicionam contra o 
que estaria ameaçando a função da escola. 

Claudio, após as postagens de Mônica e Talira, faz um 
comentário em que critica a notícia, trazendo referências de 
estudos da linguagem, principalmente da Sociolinguística. A 
discussão continua, com reelaborações e reposicionamentos a 
partir do posicionamento de Claudio. Outros links são postados, 
tanto para reportagens televisivas inseridas nos sites de notícias 
ofi ciais das emissoras na internet como de blogs comentando as 
reportagens (não aparecem neste recorte). Os links trazem outras 
vozes sociais para dentro das postagens na rede social, ampliando 
as visões de mundo em embate. Contudo, a maioria das vozes 
sobre a questão do livro didático são aquelas da imprensa ofi cial. 
Os vídeos das emissoras televisivas disponibilizados por links aos 
seus websites ofi ciais se alinham aos argumentos contra o livro; 

11 - De acordo com as defi nições do Dicionário Aurélio Fo Século XXI, “corrigir” 1 tem como algumas de suas entradas: “Dar forma correta a, emendando; 
fazer correção a; endireitar; retifi car; emendar, retifi car, a si mesmo”.
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os blogs variam: uns defendem o livro e explicam a perspectiva 
da Sociolinguística, outros o condenam.

Cláudio 
Poxa! Mônica!! Você fez um curso comigo de Sociolinguistica!! 
Não esperava a sua resposta. O papel do professor é apenas 
de “corrigir”?? Acho que a mídia precisa ler mais sobre 
Linguistica e estudos socioculturais e antropológicos da língua 
para compreender o que é de fato trabalhar com a língua em 
uso. Conheço a obra (e os autores) e sei que eles não ensinam 
o aluno a falar errado, mas mostram que há diferentes formas 
de falar. Isso não quer dizer que “vale-tudo”, pois a própria 
Sociolinguistica aponta para as avaliações dos falantes, etc. O 
MEC aprovou, pois a equipe certamente conhece aspectos da 
Educação brasileira, com destaque para os preconceitos que 
os jovens e adultos sofrem em um país elitista como o nosso. 
Enfi m, acho que a mídia poderia discutir outras questões que são 
mais graves na EJA. Enfi m, mais um caso de quem não entende 
nada de Educação!! Como o Jair falou, o problema maior é a 
jornalista transformar tal fato em notícia. Deveria ler as obras 
sobre língua(gem) de todo o século XX! Se ela lesse todo o 
referencial curricular para EJA, publicado pelo próprio MEC, 
saberia o porquê de a coleção fazer tal proposta pedagógica.

Talira
Claudio, obrigada pelos esclarecimentos! Que bom ouvir 
alguém que conhece a obra! É muito bom saber há uma 
proposta de se ensinar conhecimentos linguísticos nas 
escolas. Mas cotinuo querendo saber... o material ensina a 
norma culta? reitero a pergunta pois continuo a entender que 
a função da escola é justamente dar ao aluno acesso a um 
conhecimento que ele não teria fora dela. Quanto a mim, a 
escola me ensinou preconceitos, mas também me ensinou a 
norma padrão e foi ela que me deu acesso aos conhecimentos 
que me permitem enfrentar meus preconceitos...

Claudio brinca com o comentário de Mônica por ela ter 
sido sua aluna, se posicionando como professor e projetando 
para Mônica uma identidade de aluna. Quando Claudio diz “vc 

fez um curso comigo”, performa essa identidade de professor. 
Além de se posicionar como professor em relação à Mônica, 
questionando-a inclusive em sua identidade de professora 
construída anteriormente (“O papel do professor é apenas 
de “corrigir”??”), Claudio se posiciona como  membro do 
grupo de linguistas, cujos saberes deveriam ser considerados 
na discussão sobre variedades linguísticas levantada pelos 
jornalistas ao repreender o livro. A partir disso, Talira agradece 
os esclarecimentos de Claudio, reforçando a identidade de 
professor e especialista por ele construída. Ao mesmo tempo em 
que se reposiciona na relação com Claudio, Talira reforça seu 
questionamento e sua posição em relação à função da instituição 
escolar (“o material ensina a norma culta? reitero a pergunta 
pois continuo a entender que a função da escola é justamente dar 
ao aluno acesso a um conhecimento que ele não teria fora dela”), 
colocando a discussão em termos do que a escola deve oferecer 
e o que representou para ela. Talira se coloca como especialista 
em outra área do saber, diferente da de Claudio: o que se deve 
ensinar na escola. Na relação há dois especialistas debatendo, 
numa relação mais horizontal e colaborativa do que numa 
relação “professor acadêmico” e “professor em formação”. Isso 
não quer dizer que a relação hierárquica entre professor e aluna 
deixa de existir; contudo, há uma informalidade e a colaboração 
para continuar a construção do debate. 

Os seguintes comentários dão continuidade à interação:

Cláudio
Ensina também, pois a norma culta é uma das variedades/
variantes da língua. Não é a única, apesar de ser a mais 
valorizada socialmente. Essa questão é amplamente discutida 
na Sociolinguistica e na própria Sociologia da Educação.

Mônica 
Socorro!!! Direito de resposta urgente, pq tô me sentindo 
idiota! kkkkkkkkk... Justo eu que abandonei o jornalismo 
por achar o cúmulo o papel de abutres a que alguns desses 
profi ssionais se prestam... Cláudio, qdo vi a postagem do 
Jair, não li o comentário, fui direto pra reportagem e li só por



“ALGUEM DIZ QUE NAUM PRECISA SE PREOCUPAR COM CONCORDÂNCIAS”: LETRAMENTOS, HIPERTEXTO...

1205LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

cima pq estava no trabalho e ocupada, além de não conhecer 
o livro... O que não justifi ca eu ter sido besta o sufi ciente para 
ler sem atenção e comentar sem entender o contexto... Retiro 
o comentário acima, duas vezes... Lógico que o papel do 
professor não é só corrigir! E até aí pequei, pq o “corrigir” seria 
“ensinar”... Eu disse isso pq é triste dar aula para crianças do 
9° ano que tem um conhecimento de 3ª série... Fico revoltada 
com o descaso de professores que não estão nem aí se as 
crianças estão aprendendo algo ou não, que não ligam para o 
conhecimento de mundo que a criança carrega, assim como 
veem como erro tudo o que não se encaixa no padrão elitista 
imposto... Realmente entendi errado a intenção da postagem e 
nem passou pela minha cabeça a sociolinguistica... Só pensei 
“pô, mais gente querendo emburrecer essas crianças”, e essa 
é uma situação que me tira do sério... Concordo plenamente 
com vc, professor... Inclusive, tenho saudade das suas aulas, 
pode fi car tranquilo pq realmente aprendi com elas... Mas 
o Jair vai querer me estrangular pela leitura superfi cial... 
(Pode dar 2 de nota, professor)... kkkkkkkkkk Desculpe de 
novo a desatenção, depois de ler os comentários e entender a 
discussão só queria um buracão bem fundo... kkkkkkkk... E 
viva a sociolinguistica!

 
Claudio continua em seu posicionamento de professor 

e especialista ao explicar para Talira o que consta no livro 
e por que, o que nos mostra que há uma relação direta entre 
a vida online e offl ine. Ao citar áreas das ciências, como a 
Sociolinguística e a Sociologia da Educação, Claudio reforça 
sua identidade de especialista e pesquisador da linguagem que 
detém um saber para falar sobre a questão em pauta. 

Mônica, depois dos comentários de Cláudio, se posiciona 
como aluna e modifi ca sua avaliação sobre o livro e o debate 
sobre o ensino de língua portuguesa nas escolas, colocando 
em evidência as relações de poder entre a aluna e o professor 
universitário. Ela solicita o direito de resposta, justifi cando seu 

comentário anterior como leitura desatenta (“não li o comentário, 
fui direto pra reportagem e li só por cima pq estava no trabalho 
e ocupada, além de não conhecer o livro”). Mônica desloca o 
problema do livro, ou da linguística (defendidos por Claudio), 
para o “descaso de professores”. Para validar sua avaliação, 
ela performa sua identidade de professora para justifi car a 
primeira interpretação que fez do texto disponibilizado via 
link por Jair e Claudio (“Eu disse isso pq é triste dar aula para 
crianças do 9° ano que tem um conhecimento de 3ª série”) e 
também se posiciona como aluna, (re)projetando as identidades 
de professor e especialista para Claudio e para Jair, que é 
seu atual professor (“Mas o Jair vai querer me estrangular 
pela leitura superfi cial... (Pode dar 2 de nota, professor)”). O 
uso do vocativo “professor” reforça mais as relações entre 
as identidades de professora em formação/aluna e professor 
universitário. Mônica reforça sua identidade de aluna nessa 
relação, desculpando-se e reverenciando os saberes trazidos 
por Claudio (“E viva a sociolinguística!”). O KKKK, internetês 
que marca o riso, por sua vez, é uma estratégia de proteção 
da face12 (GOFFMAN, 1980), atenuando o tom da resposta, 
descontraindo a relação hierárquica e o pedido de desculpas.

 

É possível notar, pela interação analisada, que a rede social 
possibilita um debate que talvez não tivesse esse alcance e essa 
confi guração caso a tecnologia em questão não fosse utilizada, 
ou seja, nessa discussão observamos que prática e tecnologia se 
possibilitam. A prática possibilitada pela interação mostra como a 
web 2.0 se refere ao impacto da internet nas relações entre pessoas e 
organizações, no caso, entre professor e alunas. Os interlocutores se 
posicionam e reposicionam na interação, construindo identidades 
online atreladas a identidades offl ine: professora – especialista em 
linguística - especialista em ensino - leitora apressada – aluna, 
sendo que há mais de uma identidade em jogo na interação. 

Contudo, é interessante notar que Talira e Mônica parecem, 
inicialmente, acreditar na ideologia de que online e offl ine 
confi guram mundos separados, ou seja, elas operam a partir 

12 - O conceito de face de Goffman é defi nido como “uma imagem do self delineada em termos de atributos sociais aprovados. (...) Quando uma pessoa começa 
um encontro mediado ou imediato, já existe algum tipo de relação social entre ela e os outros interessados, assim como uma expectativa de sua parte quanto à 
relação que manterá com estes após o término do encontro” (1980, p.104).
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da metáfora dos universos paralelos (SANTAELLA, 2007) 
e realizam comentários que vão contra a perspectiva de seus 
professores e de sua formação. Provavelmente, não fariam 
isso numa sala de aula. Quando o professor interfere e torna 
explícita sua posição no debate sobre o livro, as duas percebem a 
incoerência de seus comentários em relação aos conhecimentos 
científi cos de sua formação. Ou seja, entre as habilidades 
demandadas pelos novos letramentos, está a de saber que de fato 
as interações colaborativas são abertas e que o sujeito pode ser 
chamado à responsabilidade, e, por isso mesmo é que não se pode 
projetar todos os tipos possíveis de identidades nas redes sociais.

Diferentemente da crença de que na internet “vale tudo”, 
os interlocutores constroem identidades relacionadas a suas 
vidas cotidianas fora do ciberespaço. Isso não quer dizer que as 
possibilidades não se alterem: o diálogo mais horizontal entre 
professor e alunas e a construção de outras identidades para esses 
sujeitos na interação – especialista em ensino, por exemplo - se 
dão nesse espaço em que todos são “amigos” e têm o mesmo 
acesso ao perfi l do outro, podendo comentá-lo quando quiser.

A internet e a rede social também possibilitam a prática de 
divulgação de outros textos sobre a polêmica, com diferentes 
posições dentro do debate, o que refl ete a mentalidade mais 
distributiva e colaborativa dos novos letramentos. Vale 
ressaltar que os links indicando percursos a seguir dentro do 
debate são todos postados por Cláudio. A postagem de links na 
discussão também se confi gura como uma maneira de construir 
a identidade de especialista, sugerindo caminhos às alunas, 
como também uma maneira de trazer vozes que reforçam seu 
argumento. Por meio de outros links, o debate continua:

Cláudio  via Lucas 
Livro adotado pelo MEC defende ‘’erro’’ - vida - Estadao.
com.br 
Ciro  
Meu Deus... E pensar que estudei quatro anos... Continuo 
a estudar, ler e pesquisar... E a essa altura... Depois de uma 
longa caminhada... Alguem diz que naum precisa se preocupar 
com concordâncias... Sejam ela, verbais, nominais e quais

“nais” mais existirem!! Sei que há que se rever de forma 
profunda a formação de professores... Assim como o próprio 
curriculo escolar... Mais uma coisa é certa... Não será tentando 
encontrar culpado ou responsáveis, seja como for... ACORDA 
BRASILLLLLLL

Cláudio
O livro não diz isso!! acho que a questão é outra! Todos nós 
cometemos erros de concordância. acho que a discussão é 
outra!! O livro não diz que não precisamos nos preocupar, 
mas diz que há usos e usos. Enfi m...uma longa discussão e 
muita refl exão sobre política linguística. Leiam os excelentes 
comentários no blog:
http://minhalinguaeeu.blogspot.com/2011/05/jornal-
nacional-em-mais-um-absurdo-da.html

Ciro 
Cláudio, Na verdade, não me referi ao livro, mesmo porque, 
nem tive contato com ele..
Minha referência foi à fala da autora, que tentou justifi car a 
questão, algo desnecessário, mesmo porque, todos sabemos o 
quão importante é o conhecimento prévio de nossos alunos, e 
nossos também, para que assim possamos desenvolver novos 
conhecimentos...
A linguagem, enquanto comunicação, é algo tão subjetiva quanto 
o próprio indivíduo que dela faz uso... Naum consigo entender 
porque tamanha inquietação referente a este assunto, quando 
o que realmente temos, pelo menos ao meu ver, uma tentativa 
de desviar a atenção do reais problemas da educação... Mesmo 
porque, o professor em sala de aula naum deve se fazer valer 
unica e exclusivamene do livro didático, lembrando que são 
baseados sempre num contexto geral, e há que se levar em conta 
o contexto de cada sujeito para o processo educativo!! Desculpe 
se pareceu uma critica ao livro didático, naum o foi, para isso eu 
precisaria analisá-lo, e não creio, ter bases para tal!!

Ciro, apesar de condenar o livro, faz uso de internetês como 
“naum” e expressões consideradas como desvios da norma 
(“sejam ela”), ou seja, ele usa supostos “erros” em relação à 
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norma para defendê-la, o que mostra que essa “norma” funciona 
mais como algo abstrato e vago que, no entanto, Ciro toma 
como pressuposto. Nessa interação entre Ciro e Claudio, algo 
semelhante ao que ocorreu na interação com Mônica e Talira se 
repete. A partir de um link postado por Claudio via comentário 
do perfi l de Lucas, construindo um hipertexto que leva a textos 
da mídia impressa remidiados na internet, Ciro repreende o 
livro e se posiciona como alguém que estudou anos e se vê 
ofendido quando “alguém diz que naum precisa se preocupar 
com concordâncias”. Nota-se, pelo comentário inicial, que Ciro 
não acompanhou os comentários já realizados anteriormente no 
“mural” de Claudio e não seguiu o percurso sugerido em links 
anteriores. 

Claudio responde, se posicionando como aquele que 
conhece o livro e a real discussão a que toda a polêmica diz 
respeito (“Enfi m...uma longa discussão e muita refl exão 
sobre política linguística”). Ele conclui sua argumentação 
recomendando a leitura de um blog de um reconhecido 
sociolinguista brasileiro, performando a identidade do professor 
com uso de verbo no modo imperativo (“Leia os excelentes 
comentários no blog...”). Dessa forma, o link  funciona como 
uma forma de não repetir algo já dito pelo outro, como também 
uma estratégia de sustentar seus argumentos e posicionamento: 
alguém que conhece e recomenda fontes confi áveis. O link de 
Claudio também remete o interlocutor à cadeia dialógica em 
uma escala maior do que a da interação entre eles, mostrando 
que essa discussão é mais ampla e que o problema do livro é só 
um elo da cadeia dialógica.

Por fi m, Ciro se reposiciona na discussão, dizendo que não 
criticou o livro diretamente, mas sua autora, e pede desculpas 
pela forma do dito (“se pareceu uma crítica”), desqualifi cando 
essas interpretações e justifi cando porque não poderia ter sido 
uma crítica - não teria bases para analisar o livro em questão. 
Diferentemente da identidade de crítico veemente construída 
no comentário anterior, Ciro se reposiciona na interação e, 
da mesma forma que no caso de Mônica, diante do professor, 
articula uma estratégia para preservar a face e não se expor 
mais na situação. 

 O que ocorre nos dois trechos de interação selecionados 

de um longo debate via comentários e links, que construíram um 
percurso de páginas da web, é um jogo de (re)posicionamentos 
e, através dele, de construções de identidades, tecidas na 
interação a partir de identidades construídas em relações offl ine. 
Os posicionamentos na interação online não são independentes 
das construções identitárias fora da internet – e que, portanto, 
não são independentes das relações de poder, como entre 
professor- aluno; especialista – não especialista etc.

Os comentários de Claudio como especialista na área e 
professor universitário levam a reposicionamentos dos seus 
interlocutores. Contudo, o poder não é estático e não está 
nas mãos de Claudio. Mônica, Talira e Ciro se reposicionam 
para continuar no jogo, sem abdicar todo o poder a um só: os 
atores continuam discutindo a questão e agindo no debate – a 
palavra de Claudio como professor não interrompe o diálogo 
como uma voz de um discurso de autoridade – que, segundo 
Bakhtin (2003), pressupõe a repetição da voz do outro. Após 
suas intervenções, mesmo que se reposicionando na interação, 
os três respondem ativamente a Claudio, e até colocam 
questionamentos, como Talira, ao perguntar mais sobre o livro.

Na interação com Talira e Mônica, as duas começam como 
professoras, mas se reposicionam como especialistas no ensino e 
como alunas, dando prosseguimento à discussão e respondendo 
ativamente a Claudio. Monica se utiliza de uma autodepreciação 
como leitora apressada, mas não como professora que não sabe 
ou que é preconceituosa, o que indica que Claudio deixa espaço 
para tal – e a própria rede social possibilita esse espaço em 
que “amigos” podem comentar as postagens dos outros. Já Ciro 
sugere um mal-entendido por parte do especialista, também 
para não se posicionar subalternamente.

Palavras Finais
Nesse jogo de poder, a interação via comentários possibilita 

às pessoas envolvidas a construção de uma prática de letramento 
e a participação nela de uma maneira mais ativa e colaborativa 
em comparação com debates que ocorrem somente entres 
especialistas na universidade ou em outras mídias – como 
as mídias de massa, em que o usuário é mais um espectador 
passivo. Sempre existem relações de poder e autoridade, mas 
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o fato da discussão ser colaborativa na rede social origina uma 
diferença qualitativa em que os participantes com menos poder 
possuem “agentividades” diferenciadas, além da possibilidade 
de ampliação das referências sobre o assunto por meio da 
divulgação de textos com posicionamentos sobre a questão em 
discussão. O que os dados mostram é que, pela contrapalavra 
de Claudio, os participantes revisitam a palavra autoritária da 
imprensa ofi cial, e suavizam seus argumentos. 

No caso das interações em rede social, o lugar para a escrita, 
para a resposta está garantido, o que altera a relação entre os 
atores sociais. Acerca da realidade brasileira, Geraldi (2008) 
lembra que, apesar de o país ser campeão em concentração de 
renda, também concentra “mais de 40 milhões de internautas, o 
que permite gestar um mundo de discursos cujas consequências 
são ainda difíceis de calcular”. Dessa forma, os novos 
letramentos permitem um acesso diferenciado à possibilidade 
de dizer, de fazer circular sentidos. Abre-se a possibilidade 
de expressão para uma grande parcela de vozes silenciadas 
(GERALDI, 2008) e do embate de vozes sociais, numa relação 
em que a polifonia inerente ao diálogo social é mais facilmente 
preservada (do que nos canais da mídia ofi cial). 

Apesar de difundir preconceitos e argumentos pouco 
sustentados e relacionados a leituras parciais de fatos 
divulgados pela imprensa ofi cial (como no caso do livro, em que 
rapidamente se adotou, também nas redes sociais, a falácia de 
que o livro “ensinaria” o português popular no lugar na norma), 
a quantidade de discursos que circulam nas novas tecnologias 
também faz circular outros discursos, contra-hegemônicos, 
geralmente silenciados, numa abertura à diversidade cultural e 
identitária que outras esferas sociais mais tradicionais, como a 
escola e a universidade, ainda não reconhecem. 
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DESVIAR O OLHAR DO FOCO: 
UMA DEAMBULAÇÃO EM (DES)VIA AO MAR

Laisa Blancy de Oliveira Guarienti1

1 - Mestranda – FE/UNICAMP/DiS.

Resumo

O desvio como (des)foco; o desvio como problematizador 
e disparador de novos problemas; o desvio conceituado por 
dois fi lósofos; o desvio como uma via possível. Antoine, 
personagem principal do fi lme “Os Incompreendidos” (1959) 
de François Truffaut, nos (des)guiará dos fl uxos já traçados 
e demarcados pelas instituições ditas hegemônicas (escola, 
família, reformatório, cidade,...). É com ele que percorreremos 
os três blocos do texto, e é com ele que chegaremos ao mar, 
ponto de referência para a deriva; aí entra a geografi a, que 
nos permite vagar pelos espaços sem fronteiras, a possibilitar 
pensar o novo, o que ainda não foi traçado. Experimentações 
de outras possibilidades de vida quando desviadas daquilo 
que nos é habitual. Aí quem sabe, o possível para aprender 
o novo e para a deambulação de outras novas rotas de fuga 
daquilo que pode plasmar uma vida. Combate intensivo contra 
a homogeneização na escuta do mundo; o mundo percebido na 
fi cção do cinema e sentido na pele da própria vida.

Palavras-chave

Desvio; geografi a; deambulação; aprendizagem; cinema. 

Abstract

The deviation as (un)focus, and problematizing the 
diversion and trigger new problems, the deviation of three 
renowned philosophers, the deviation as a possible route. 
Antoine, main character in the movie “Les Quatre Cents Coups” 
(1959) by François Truffaut in (mis) lead fl ows have plotted and 
demarcated by the so-called hegemonic institutions (school, 
family, workhouse, city,…). He’s the one we will cover the 
three blocks of text, and is with him that we will reach the sea, 
a reference point for the drift, then it’s geography, which allows 
us to roam the boundless spaces, to allow the newthinking, 
which still has not been traced. Trials of other possibilities for 
life when we deviated from what isusual. Then perhaps you can 
to learn to walk again and other new routes of escape from what 
can shape a life.

Keywords

Drift; geography; meandering; learning; cinema.
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Provocar o desvio

Pensar as imagens cinematográfi cas a problematizar 
o espaço da cidade como potência ao desvio. A potência do 
desvio daquilo que sufoca, que engasga. Encontrar saídas, 
mas de modo algum, liberdade. Sempre alguma saída. É nesse 
pensamento que encontramos o fi lme Os Incompreendidos 
(Les quatre cents coups) François Trouffaut (1959), para 
pensar junto com a vida do personagem principal, os seus 
atravessamentos deambulantes dos diferentes espaços que a 
personagem percorre pela cidade de Paris. Sua casa, a escola, o 
reformatório e o espaço da cidade. Percorrer com ele, o modo 
de ser e estar no espaço.

O fi lme como disparador de pensamentos. Antoine, 
personagem principal da trama, afeta a proliferação de 
novos pensamentos, no caso, o desvio e as estratégias de 
aprendizagens nesse deambular é o que nos provoca. São as 
aprendizagens deambulantes praticadas pelo personagem que 
nos levam a problematizar o desvio como uma aprendizagem 
outra, que deambula sem fronteiras no pensamento. Antoine 
como intercessor, disparador e proliferador de pensamentos.

Desse modo, Antoine nos faz criar problemas: como os 
corpos se organizam em uma máquina-cidade? Como os 
gestos são demarcados e entranhados nos corpos, até mesmo 
pelo deambular nas cidades? O que o Antoine produz de 
potente mesmo inserido em lugares que sufocam? Que saídas 
ele encontra a cada vez que é capturado? Que aprendizagens 
percorrem por ele quando deambula pelas ruas da cidade? E 
quais quando confi nado? Que desvios são produzidos aí?

... não importa onde, ainda que no mesmo lugar, 
intensamente; não se trata de liberdade em oposição 
a submissão, mas apenas de uma linha de fuga, ou 
melhor, de uma simples saída, à direita, à esquerda, 
onde quer que seja, a menos signifi cante possível2.

Uma micropolítica do desvio está para um escapa diário, seja 
na estrutura dita disciplinar, seja ela na de um controle ao céu 

aberto, a grande máquina-cidade. O que interessa é o desvio de 
tudo aquilo que pode fragilizar a potência inventiva, a potência 
de um pensamento deambulante que é aberto às conexões; 
um vagar livre e desviante dos processos de subjetivação 
manipulantes e ditantes de regras e condutas; desviantes dos 
modos de agir robóticos, chapados das sociedades dominadoras-
capitalistas.   

Encontramos efeitos dos mecanismos disciplinares e 
de controle por onde quer que deambulemos. São gestos e 
movimentos que se estipulam conforme uma determinada 
sociedade, microrelações, cada uma com seus códigos de 
obediência, servilismo. O espaço, o lugar em que estamos 
inseridos; nossa localização no espaço geográfi co como 
pontos, nos localiza e nos faz emitir signos a serem realizados 
e reproduzidos.

Pensar geografi camente é pensar na ciência dos fl uídos, 
das águas, das direções, das entradas e saídas. Pensamento que 
abre os espaços para a territorialização, desterritorialização 
e a reterritorialização. As imagens, assim pensadas, dançam 
por entre as possibilidades de um pensamento geográfi co e 
não histórico, este último que cria pontos a serem cravados e 
estancados na ciência dos sólidos. É dos pontos que se desvia, 
e é com os pontos que procuramos outros territórios para nos 
alocarmos. Potencializar uma geografi a no pensamento, esta 
que percorre liquidamente linhas e não defi ne solidamente 
pontos. O interessante são as linhas formadas de um ponto ao 
outro, isto é a duração de um percurso; as possibilidades de ir e 
vir, livremente, como água.

Desse modo, pensar em problematizações das tensões que 
confi guram o espaço: espaço intersubjetivo, de negociação, de 
encontros. Espaço construído na e pela imagem, cria uma fi ssura 
dos espaços geográfi cos para abrir mais uma vez, o movimento, 
as dobras e desdobras. Inventa possíveis mesmo inserido num 
espaço onde todas as possibilidades já foram esgotadas; aí 
o novo, criar na impossibilidade. Assim se pode pensar em 
uma pedagogia do pensamento, que passa pela exploração de 
problemas no próprio exercício de fi guração.

2 - Gilles Deleuze; Félix Guattari. Kafka por uma literatura menor. 1977, p.12.
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Usamos o fi lme para aquilo que acreditamos ser potente 
dele. Foi no encontro com o fi lme que pensamos ser interessante 
pensar a problemática do trabalho. Roubar de seu campo, 
desviar daquilo que está programado, e fazer transformar 
ele, numa potência para o uso em outra coisa; naquilo que 
no seu campo, o fi lme estaria em estado de tranquilidade, de 
organização; e potencializar os movimentos e velocidades das 
outras entradas que ele ainda pode. Sempre se pode mais e mais, 
afi nal de contas os encontros são possíveis por fazer proliferar 
outros novos signos, outras potências de pensamento ainda 
não pensáveis. Rachar a imagem com aquilo que ela ainda não 
foi usada; explorar os limites da imagem para proliferar novas 
imagens a serem (re) pensadas, ilimitáveis.

Uma problematização do uso do cinema pensado como 
uma potência a ser usada como ferramenta para o enfretamento 
político (que envolve relações) e ético (que envolve um cuidado 
para consigo). Antoine, encontra, seja onde forem, seus escapes 
e desvios potentes para seguir adiante. Onde há a captura, 
ele desvia, por mais que no próximo passo seja capturado 
novamente. Esse é o estilo de vida daquele que assume a vida 
como imprevisto e um permanente combate ao intolerável que 
assola uma sociedade que prima pelo fascismo. A aprendizagem 
dura por uma vida toda, e esta se efetua justamente no combate 
ao intolerável e no encontro de alianças potentes para criar 
forças, desviar e seguir adiante.

Uma vida que aos poucos compõe singularidades. 
Deambula por um mundo recortado de sentidos. Desviantes 
ao menor movimento possível. Intenso pelos afectos que 
nos atravessam, extenso por seu movimento. Um aprender 
deambulante nunca é, ele está sempre em processo, em devir, 
em movimento e em velocidade, ele se compõe pela conjunção 
‘e’, pelos pedaços que se pode relacionar com outros vários ‘e’, 
ele vaga pelo pensamento sem demarcações, sem fronteiras, 
nem bordas, ele está mais para uma geografi a do pensamento 
do que para um pensamento cravado na história, marcado por 
saberes estipulados, dados e datas históricas.

Um pensamento menor, isto é, um pensamento da 
resistência, que se inventa no imprevisível, que se deixa levar 
pelos acontecimentos intensos da vida. Antoine se joga na 

intensidade dos acontecimentos, desvia de tudo aquilo que é 
intolerável para ele: família, escola e o centro de observação 
para menores delinquentes. Fugas-intensivas. Qual o próximo 
passo?

Antoine sabe que se pertence ao instituído, no dentro, no 
espaço estriado; mas sua busca está para uma produção diária 
de si, de resistências ao mundo dado, desvia dele como pode, e 
é o próprio desvio esse aprender deambulante. Como se produz 
o desvio no instante em que se é capturado? Esse é o problema. 
Essa é a aprendizagem potente, aquilo que ainda não se havia 
pensado. O imprevisto, o improviso, o novo. Produzir um 
cuidado de si no encontro das invenções de si. Se preocupar em 
sermos aquilo que nunca fomos. 

 O jovem menino não cabe, procura uma saída, a menor 
que seja, um buraco na grade que limita as passagens. Um furo, 
um espaço mínimo, ou seja, ele foge, escapa. Antoine limitado 
na família, escola e reformatório. Três cenários confi nam o 
personagem da trama. A família manda-o para a escola, não 
cabendo na escola, mandam-no ao reformatório. Para onde mais 
se envia alguém? Hospital? E a morte é o que resta a Antoine? 
Ele para por aí, no reformatório. Escapa de lá e encontra o mar.

A personagem não se curva as normas e regras pré-
estabelecidas nestes espaços. Escorre para outros cantos, 
se esconde em buracos e tocas, prefere isso a seu lar. A rua 
o conforta nos momentos de fuga e ao mesmo tempo produz 
pavor e medo da solidão. Desliza por parques de diversão, 
fl iperamas, cinemas, praças, calçadão, garagens escuras: um 
buraco para dormir. É nesses espaços que Antoine inventa 
aprenderes potentes para sua vida, livre dos olhos que vigiam e 
punem o menino quando dentro das instituições.

Já dentro das instituições, Antoine também encontra e 
inventa inúmeras estratégias para suportar o decorrer das horas 
do seu dia. Falsifi ca bilhetes escolares, cola e passa cola nas 
provas, inventa modos de se comunicar com os demais colegas, 
bilhetes, gestos, mímicas. Mente para encontrar os desvios. É 
na mentira que encontra uma das melhores estratégias para 
suportar a vida que prima pela ordem do confi nar. No fi lme 
Antoine se justifi ca a psicóloga do reformatório: “Eu minto de 
vez em quando mesmo. Porque às vezes, se eu dissesse a verdade 
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eles não iam acreditar em mim. Então acho melhor mentir”. 
Entre tantas estratégias que cria, em algumas é pego. Confusão 
armada. Quando pego, não encontra saída. É violentado pelo 
pai, mãe, professor e coordenadores do reformatório.

Fim de partida: Antoine é pego roubando uma máquina de 
escrever do escritório de seu pai. É levado ao ‘C.O.M’, Centro 
de Observação para Menores Delinquentes. Em um jogo de 
futebol, Antoine foge, corre e corre e encontra o mar. Espaço 
liso, aberto a deambulação. Catatônico Antoine para e pensa. 
Qual o próximo passo?

Marcas do desvio

Gilles Deleuze, em 1969 escreve no apêndice do seu livro 
Lógica do Sentido, um texto sobre Lucrécio, intitulado Lucrécio 
e o Simulacro. Debrucemo-nos neste apêndice daqui em diante. 
O que nos interessa é extraído da obra, roubo de conceitos e de 
pensamentos alheios a proliferar devires-mostro.

No apêndice, o autor francês pensa a Natureza “como o 
princípio do diverso”3, mas que não seja reduzido a um todo. A 
“Natureza como produção do diverso não pode ser senão uma 
soma infi nita, isto é, uma soma que não totaliza seus próprios 
elementos. (...) A Natureza não é atributiva, mas conjuntiva: ela 
se exprime em ‘e’ e não em ‘é’. (...) a Natureza é bem mais uma 
soma, mas não um todo.”4. Deleuze, junto com a fi losofi a de 
Lucrécio, aponta a Natureza como potência do múltiplo, contra 
a falsa fi losofi a do Ser, do Uno e do Todo.

Corpos deambulantes no espaço; aqui pensamos o espaço 
como o espaço da cidade e do que se compõe na imanência, no 
aqui e agora; cidade como produção de subjetividade, máquina 
que engendra encontros possíveis. Átomos-vidas, dançantes 
pelos espaços, produzem com relações, junções, conjunções 
e disjunções; possíveis, impossíveis. As aprendizagens estão 

nesse barco sem dono, à deriva, sem limites, sem bordas nem 
fronteiras. Vagantes, elas se conectam umas nas outras pelos 
encontros. Vidas aprendem conjuntamente, disjuntamente. 
Turbilhão aberto para o pensamento. Átomo-pensamento.

Os átomos se encontram na queda, não em virtude de 
sua diferença de peso, mas em virtude do clinâmen. O 
clinâmen é a razão do encontro ou da relação de um 
átomo com outro. O clinâmen está fundamentalmente 
ligado à teoria epicuriana do tempo, peça essencial 
do sistema. No vazio, todos os átomos caem com 
velocidade igual: um átomo não é mais ou menos 
rápido em função de seu peso mas em função de outros 
átomos que retardam mais ou menos sua queda.5

   
Para Deleuze, o clinâmen é “a determinação original da 

direção do movimento do átomo. É uma espécie de conatus: 
um diferencial da matéria, e por isso mesmo um diferencial do 
pensamento, de acordo com o método da exaustão.”6. É a potência 
dos encontros, dos afetos produzidos no acaso. Os encontros 
com corpos são aproximações dos desejos, proliferantes a 
outros novos sentidos; conjunção-disjunção. O encontro é um 
acontecimento. “Deleuze dá o nome de acontecimento a essa 
pulsação capaz de suscitar as mais estranhas aproximações.”7.

Os átomos são a diferença. Eles não estão para a ordem 
da combinação, pois toda combinação é fi nita. Porém, e ao 
mesmo tempo, essas combinações fi nitas proliferam-se, entram 
em choque, e é aí que diferem, pois são combinações infi nitas 
“há uma infi nidade de combinações.”8. Heterogeneidade e 
semelhança ao mesmo tempo. 

Um aprender que passa pelo corpo está para o corpo da dupla 
ilusão que Deleuze trata; o corpo que não se engana, pensar e 
sentir estão imbricados no corpo, nesse duplo, corpo e alma, 

3 - Gilles Deleuze. Lógica do Sentido. 1969, p. 274.
4 - Idem, idem.
5 - Idem, p.276.
6 - Idem, idem.
7 - Luiz B. L. Orlandi. Anotar e Nomadizar. In: Daniel Lins (org). Razão Nômade. 2005, pp.33-75.  
8 - Gilles Deleuze. Lógica do Sentido.  1969, p.278.
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duas coisas em uma só. As duas ilusões são a profundidade 
(alma) e a superfície (corpo).  Afetos e pensamentos correm na 
mesma pele. Não há um além-corpo, não há uma reencarnação 
do espírito ou imortalidade da alma. Corpo age no imanente, na 
vida. Escapar das perturbações da alma que despotencializam 
a vida; uma delas, o medo da morte. Preparar-se para ela é o 
exercício que os epicuristas nos ensinam. Saber fi ltrar, na 
turbulência caótica dos acontecimentos, os afetos alegres 
que nos atravessam, escolher aquilo que não perturba a alma, 
denunciar tudo aquilo que faz a vida triste. O desvio é a 
estratégia que a fi losofi a, a física e a geografi a nos ensinam a 
potencializar uma vida alegre.

O fi m ou objeto da prática é o prazer. (...) Mas nossos 
prazeres têm obstáculos mais fortes que as próprias 
dores. (...) É a inquietação da alma que multiplica a dor; 
é ela que a torna invencível, mas sua origem é outra 
e bem mais profunda. (...) Estar entregue indefeso à 
inquietação da alma é justamente a condição do homem 
ou o produto da dupla ilusão. (...) A inquietação da alma 
é pois feita do medo de morrer quando não estamos 
ainda mortos, mas também do medo de não estarmos 
ainda mortos quando já o estivermos. Todo o problema 
é o do princípio dessa intranquilidade ou dessas duas 
ilusões9.

A inquietação aqui pensada com um atravessamento 
interessante. Inquietação não por medos, mas por possíveis 
que são cabíveis a esse estado passageiro. Inquietar-se com o 
intolerável que assola a vida. Exercícios para a preparação da 
morte é pensa a vida e o que se faz dela no instante em que 
somos pegos e capturados por atravessamentos da estrutura 
molar. Desviar da perturbação que gera intranquilidade para 
uma vida. Afi rmar a vida é se preparar para a morte sem 
perturbações geradas por medos, fantasmas.

Tempo do acontecimento, do micropercptível, das variações 
múltiplas gera um exercício que faz desviar do que nos fazem 

crer ser o real sentido das coisas (as ilusões que nos são vestidas 
pouco a pouco), denunciar, abrir-se para experimentar aquilo 
que ainda não se ouviu, não se viu, não se sentiu, não se tocou, 
não se falou, não se... O novo não conhecido, o povo por vir.

A inquietação é do tempo do acontecimento, da criação dos 
possíveis na impossibilidade, da intensidade, da sensibilidade, 
da singularidade, da alegria. Tornar potente um acontecimento 
sensível é afi rmar a inquietação como movimento da vida, e se 
possível, desviar do que nos cria ilusões, do que nos leva ao 
campo da metafísica, da informação e da opinião. 

Tudo pronto nas grandes cidades. Corpos deambulam 
perdidos na corrente paralisante. Tempo do consumo imediato, 
prazeres fugazes. O ‘pouco a pouco’ de um aprender intenso 
no deambular esmagado pela cultura ‘fast’; ensino-pacote 
apostilado dividido em aulas, blocos de saberes inúteis aos 
desejos alheios. Tempo de morte para o aprender, tempo do 
ensino para as grandes massas. Falso discurso de justiça e 
direito a todos. Ilusão novamente. Formas a seguir.

Povo: devires-Lucrécios, devires-Antoines urgentes antes 
que todos morramos em vida! Se continuarmos a seguir o canto 
das Sereias (opinião, informação, fascismo), “não serão mais 
os homens que governarão, serão as coisas por elas mesmas.”10.

Uma toca para um desvio

Pensar na potência do fi lme, naquilo que o personagem 
enfrenta e decide desviar; e aquilo que decide se viar. Escolhe 
o que é potente para sua vida, mesmo que por um período; e o 
que esse período produz de intenso em sua vida. As alianças, 
as negociações e a decisão dos caminhos seguidos, como um 
cuidado de si à potência de pensar o que pode uma vida. O que 
se pode e se aprende na duração da vida: as alianças éticas para 
consigo e as alianças políticas para com as relações.

Um aprender nunca é; ele soma-se às conjunturas diárias 
dessas esferas de virtualidades, de possibilidades. É justamente 
quando nada se passa que tudo pode acontecer. A inclinação de 

9 - Idem, p.279-280.
10 - Michel Foucault. Do governo dos vivos. 2010, p. 45.



DESVIAR O OLHAR DO FOCO: UMA DEAMBULAÇÃO EM (DES)VIA AO MAR

1215LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

um aprender deambulante não é sem causa, ele implica uma 
necessidade; efeitos que se deem por uma e outra necessidade. 
Logo, o desvio, ou clinâmen, é então a potência necessária 
ao ato de resistência frente ao modelo arbóreo que nos rodeia 
cotidianamente. Desvios-peneiras; escolhas na decisão dos 
agenciamentos de possíveis alianças.

O clinâmem é o ângulo mínimo pelo qual o átomo 
se afasta da reta. É uma passagem ao limite, uma 
exaustão, um modelo ‘exaustivo’ paradoxal. (...) Da 
turba ao turbo: ou seja, dos bandos ou maltas de átomo 
às grandes organizações turbilhonares. O modelo é 
turbilhonar, num espaço aberto onde as coisas-fl uxo 
se distribuem, em vez de distribuir um espaço fechado 
para as coisas lineares e sólidas. É a diferença entre 
um espaço liso (vetorial, projetivo ou topológico) e 
um espaço estriado (métrico): num caso, ‘ocupa-se o 
espaço sem medi-lo’, no outro, ‘mede-se o espaço a fi m 
de ocupá-lo’.11

Esse aprender deambulante como re-existência aos saberes 
impostos; a educação que fazem com que introspectemos; ao 
ensino escolarizante, a família burguesa, a empresa capitalista 
que deposita em nosso corpo modos padrão de agir, vazios 
de sentidos práticos, movimentos marionetes. Potencializar 
o desvio desses saberes como uma forma de re-existência 
à sociedade de controle que controla nossos pensamentos 
impondo aquilo que acham que devemos aprender. Desviar da 
biopolítica da Educação em massa (família, escola, empresa), 
formação humana, Bildung, padeia; transgredir o pensamento 
para pensar o novo, pensar aquilo que ainda não pensaram por 
nós. 

Pensamos resistência, no sentido de “re-existir, insistir em 
existir, (...) tornar o pensamento uma máquina de guerra. (...) 
Resistência como constante movimento de afi rmar a vida que 

nos está sendo constantemente subtraída.”12. Invenção de uma 
outra nova existência. Criar outras possibilidades de vida ainda 
não inventadas, nos tornar aquilo que nunca tínhamos sido 
antes.

Resistência é devir, é criação do novo, promoção da 
vida, na vida ela mesma, aqui e agora. Revolução 
como plano de imanência, como movimento infi nito 
de lançar e relançar lutas para conjurar a vergonha e 
responder ao intolerável, a cada vez que a precedente 
tenha sido capturada. O que nos cabe é criar modos 
de liberar a vida da captura, denunciar o indigno, criar 
linhas de fuga para escapar à participação na produção 
de miséria humana operada pelo capitalismo. Nós, o 
povo, o artista, o fi lósofo. (...) Criar novos modos de 
existir, insistir em existir, re-existir.13

Criar mundos possíveis dentro do mundo que não 
inventamos. Se a biopolítica é criada para evitar os desvios 
e vigiar a transgressão, dancemos, deambulemos por ela 
mesma, inventemos uma arte do desvio que produza um outro 
pensamento de e para si, sempre vagante, dançante e disposta a 
todo instante desviar.

Não importa, parado ou em movimento, tudo o que faz 
movimentar o corpo para um aprender intenso é o ganho de 
mais sentidos potentes para a vida de cada um. Prazer e alegria 
por aquilo que se aprende são o que conta em uma vida rodeada 
por macro e microfascismos. Inventar nossas microfugas-
intensivas-potentes-experimentais. 

Um pensamento que se abre a um aprender deambulante 
escolhe por um estilo que vaga, que não se deixa estagnar. Esse 
estilo de vida que se permite fl uir por um vir a ser, acontecer, 
imprevisível, incerto, arriscado, cruel, corajoso, experimental; 
uma opção de vida como esta, se faz como um laboratório de 
aprendizagens diário daquilo que pode o corpo, a vida. É por 

11 - Gilles Deleuze e Félix Guattari. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia. Vol. 5. 1997, p. 25.
12 - Renata Aspis. Resistências nas sociedades de controle: um ensino de fi losofi a e sub-versões. In: Conexões: Deleuze e Imagem e Pensamentos e... 2010, 
p.11.
13 - Idem, Resistência e confabulações. In: Conexões: Deleuze e Vida e Fabulações e... 2011, p.68 e 72-73. 
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não sabermos o que pode um corpo que ele se abre ao novo, 
sempre em devir-outro, a procura daquilo que se pode, e se 
pode sempre descobrir novas rotas, novas tocas, novas linhas 
para potencializar as decisões traçadas na imprevisível vida. 

Daquilo que nas passagens pelas estradas, ruas, hotéis, 
bares, parques, escolas, empresas, prédios, consegue tragar para 
sobreviver a este modo de vida e aquilo que refuga, despreza, 
enjoa. Sabe escolher cada trilha que opta, pois qualquer que 
seja a escolhida, dará no caminho que deseja seguir. O caminho 
para uma vida alegre e potente, abertas aos afetos alegres e 
desviantes dos despotencializadores. Des-viar, tirar daquilo que 
era cômodo. Sair de sua via/rota certa. Inventar novas vias a 
seguir.

Na aprendizagem por experimento de deambulações não há 
espaço para o certo nem para o errado. O experimento extrapola 
o binarismo entre somente duas opções. Uma vida pode mais 
que escolher apenas o caminho do certo ou do errado, ela vai se 
guiar por seus desejos e vontades. Abre-se o leque das múltiplas 
entradas que cada um pode cavar.

Uma vida experimental; rizomática, proliferadora de novos 
pensamentos, criações para afi rmar e potencializar a vida que 
escolhe sair do buraco seguro e seguir adiante no pensamento. 
Deambular por múltiplas possibilidades que se pode aprender. 
Arejar o pensamento com outros problemas-aprendizados-
intensivos. 

Um pensamento assim pode acontecer a qualquer momento 
com qualquer um, independentemente de pegar uma mochila 
e sair rumo a fora, as fugas são intensivas. Ela acontece na 
intensidade. É guiada pelo impulso e pela paixão, não deixa 
culpa, deixa o pensamento criador falar mais alto. Paixão pela 
vida. Resistência aos fascismos impostos. 

Os artifícios inventados no imediatismo do acontecimento 
são aprendizagens cruéis, pois força o pensamento a 
experimentar algo que já estava lá e, ao mesmo tempo, não 
estava, isto é, as relações que se potencializam pouco a pouco 
no instante de um acontecimento, turbilhão de aprendizagens 
circulantes entre elas e, concomitantemente, abertas para tudo o 

que vaza no momento crucial da efetuação de um aprender que 
deambula por pensamentos vagantes, caóticos.

É quando nos deixamos ser afetamos por algo, que esse 
algo é capaz de nos tocar. Esse toque é cruel, justamente porque 
afeta, cruza, atravessa; traz sentido, mesmo que momentâneo, 
para aquilo que foi signifi cativo nesse momento. O afecto é 
cruel, pois movimenta o pensamento. Um pensamento moralista 
está para o canto das Sereias que seduzem vidas e incitam um 
mesmo e único desejo das vidas.

Quando se considera a própria vida como ‘caminho’ 
(como Kafka gostava de fazer, apoiada em Lao-
Tsé), cada novo dia traz um novo compromisso, que 
desvia do alvo (...) cada passo signifi ca o abandono de 
numerosos outros passos.14

Um aprender deambulante se propõe a não estagnar 
pensamentos, ele se atualiza no acontecimento, não está disposto 
a se deixar controlar pelos mecanismos de poder dominante. Ele 
experimenta as práticas que se encontram nas passagens. Uma 
aprendizagem, nesse sentido, extrapola o conservadorismo das 
aprendizagens obrigatórias impostas, para começar na família, 
depois escola, Estado, religião, empresa.

Laboratório da arte de viver desprendida de cascos seguros. 
Aprenderes que se dão na re-existência da mescla de espaços 
(liso e estriado) e que percorrem des-vias sem fronteiras, sem 
medos, sem culpas, sem obrigatoriedade de aprender; isso 
potencia uma ética do cuidado de si diferente de tudo aquilo 
que se entendia por cuidado (cuidado a partir do medo, culpa).

Aprender, nesse sentido, é visto como um processo de 
invenção e experimentação de problemas. Um aprender 
deambulante se dá num percurso, num meio. É visto em sala de 
aula quando nos corredores, no recreio, nas conversas paralelas, 
no gazear aula, nos desvios do ensino maior que são impostos 
em aula, quando o pensamento consegue se transpor para um 
outro lugar mesmo diante do despejo de palavras vindo de um 
outro alguém.

Ela se dá justamente onde a instituição diz não ser. 

14 - Günter Anders. Kafka: pró e contra. Os autos do processo. 2007, p.32.
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“Entretanto, mesmo nesses casos, e é isso que nos interessa, o 
pensamento não para de voar, de zarpar, de escorrer, de vazar, 
por mais que certo comunicativismo interfi ra com seu poder 
seletivo do negociável...”15. “Mas como é que a gente voa 
quando começa a pensar.”16.

Aprender na deambulação acontece no imprevisível, nos 
cruzamentos da vida, nos desvios, nos encontros, nas escolhas 
que realizamos. Aprendizagens errantes que não têm um 
objetivo fi nal, e se há a possibilidade de um fi nal, não se sabe 
onde é, pois a sina do deambular é seguir adiante, sempre. Ela 
é uma tarefa infi nita.

O deambular por percursos intensos – estáveis ou em 
movimento –, tem a ver com o desvio de uma vida enquadrada 
nos moldes de uma sociedade de controle; corpo e mente rígidos, 
aprendizagens engessadas e que se esgotam ao passar do tempo.

Não há saída. Sim. Não há saída. Vamos de um 
dispositivo a outro. (...) os dispositivos sempre são 
muito menos do que uma vida. (...) uma vida não pode 
ser apreendida por um dispositivo. (...) Se pertencemos 
a dispositivos, não se pode esquecer que neles agimos. 
(...) Problematizar um dispositivo não é desvendá-lo, 
resolvê-lo ou resumi-lo num quadro crítico.17

Aprender nesses moldes afi rma o cuidado de si, das alianças 
que agenciamos em nossas vidas, aos estilos que, aos poucos, 
compomos para afastar-nos de uma vida fascista, já que excluí-la é 
quase impossível. Como único bem, o corpo; aquele que deambula 
(intensivamente e extensivamente) não carrega sua vida na mochila, 
mas em si mesmo, ele tem prazer por aquilo que faz de si e da 
sua vida. Não tem medo de enfrentamentos, mas possui consigo o 
cuidado do desvio, desviar daquilo que o chama ao fascismo. Ao 
ouvir o som do canto das Sereias, cria outras estratégias de fuga; 
desvia o caminho, pois sabe que ali é uma fonte de destruição de si.   

Podemos perceber que as passagens geram na vida 

deambulante um improviso, um desafi o a cada dia, um recomeçar 
a cada instante. A crença de que cada um pode produzir gestos e 
pensamentos para frear a ambição lucrativa e a concentração de 
poder dominador, apresentados explicitamente na sociedade de 
controle. Produzir ações anarquizantes de resistência, mesmo 
inseridos em situações que primam à homogeneização de vidas.

É a vida a explodir invenção em re-existência da fi xação e 
aprisionamento do pensamento arbóreo. Lutar contra o homem 
estático que, por vezes, parece incapaz de suportar a vida. 
Deambular é um devir aberto aos acontecimentos, movimentos 
imprevistos e passagens da vida. É se jogar ao vento. Decidir a 
direção que se inclinará ética e politicamente. Buscar caminhos 
alternativos aos impostos pela sociedade formal. Procurar 
meios de viver a seu modo em um mundo que já estava 
posto e imposta. Dançar na fl uidez da vida. Esparramar-se 
geografi camente pelos espaços abetos.

Uma vida que traça passagens deambulantes opta pela 
coragem das mudanças; encara a existência como uma grande 
viagem18; opta por um outro cuidado de si, conduzível ao 
imprevisível, abertos às aprendizagens que tocam, que chegam 
e que são sentidas pelo instante. Pensar na deambulação; forçar 
o pensamento a vagar, a desviar do instituído. Criar possíveis 
na impossibilidade, re-existir. Antoine, ou que(m) seja, ao optar 
por andar na corda bamba, abrirá o leque rizomático, se abrirá 
aos devires imanentes que a vida convida. E para seguir adiante, 
basta ir, num fl uxo líquido que nos leve até o mar.
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NARRATIVAS DE PROFESSORES EM FORMAÇÃO INICIAL: SUAS MEMÓRIAS DE LEITURA 
E SEUS DIZERES SOBRE SUAS PRÁTICAS DE TRABALHO NA ESCOLA

Ana Lúcia Guedes-Pinto

Resumo

Este texto se propõe a problematizar as narrativas de 
professores em processo de formação inicial, tomando para foco 
seus relatos sobre suas memórias de leitora e suas memórias 
do presente, a respeito de suas práticas de ensino na escola. O 
corpus analisado faz parte da pesquisa, já concluída, do projeto 
temático da Fapesp intitulado Formação de professor: processos 
de retextualização e práticas de letramento. Constitui-se por 48 
entrevistas com estudantes de Pedagogia. Para este artigo foi feito 
um recorte que consistiu em analisar os dizeres de estudantes 
que já exercem a docência na escola como professores. A 
metodologia da pesquisa se baseou nos pressupostos da História 
Oral (PORTELLI, 2001; ALBERTI, 2007; AMADO, 1997), 
destacando-se os processos rememorativos, e o referencial 
teórico se apóia nos estudos do Letramento (KLEIMAN, 
2001; BARTON e HAMILTON, 2000) e na História Cultural 
(CHARTIER, 2001; BURKE, 2005). Entendendo que as 
narrativas apresentam versões (PORTELLI, 1997) sobre o vivido 
e que, na sua materialidade linguística, trazem uma orientação 
argumentativa para um determinado ponto de vista, pretende-se 
aqui uma aproximação de como os professores compreendem 
seu fazer, a como se referem às práticas de ensino da língua. 

Palavras-chave

Formação de professores; ensino da língua; letramento e 
formação; práticas de escrita.

Abstract

This paper problematizes the narratives of teachers in 
the beginning of their training, focusing on their memories 
as a reader, and their recent memories of their own teaching 
practices in schools. The corpus analyzed is part of the research, 
now completed, in a FAPESP thematic project entitled Teacher 
training: retextualization processes and practices of literacy. 
It consists of 48 interviews with students of Pedagogy. In this 
paper we have presented the analysis of the words of student-
teachers who are already engaged in teaching in schools. 
The research methodology was based on the assumptions of 
Oral History (PORTELLI, 2001; ALBERTI, 2007; AMADO, 
1997), highlighting the memory processes, and the theoretical 
framework is based on the studies of literacy (KLEIMAN, 
2001; BARTON AND HAMILTON, 2000) and Cultural 
History (CHARTIER, 2001; BURKE, 2005). Understanding 
that the narratives present versions (PORTELLI, 1997) of what 
was lived and that, in its linguistic materiality, they bring an 
argumentative orientation to a particular point of view, we have 
intended to closely perceive how teachers understand what 
they are doing, and how they refer to their language teaching 
practices.

Keywords

Teacher training; language teaching; literacy and training; 
writing practices.
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Introdução e contextualização geral da pesquisa

O panorama atual na área de educação e, principalmente 
no campo da formação de professores, apresenta vários estudos 
que focalizam questões que abrangem a complexa relação 
entre a formação inicial e a construção da profi ssão docente 
(LINHARES, 2011; PIMENTA, 2011; GHEDIN, ALMEIDA 
e LEITE, 2008). Temos acompanhado uma série de propostas 
para o currículo do curso de Pedagogia que busca cada vez 
mais articular, por exemplo, o estágio às demandas práticas do 
trabalho cotidiano da escola básica. Dentro dessa perspectiva, 
também encontramos pesquisas que procuram tecer o diálogo, 
nem sempre fl uído, entre a instituição escolar e a formação 
inicial e continuada de professores (FERREIRA e CRUZ, 2010; 
CRUZ e ALBUQUERQUE, 2011). Em outras palavras, muitas 
têm sido as tentativas de se aproximar dos professores e de se 
construir um diálogo mais salutar e que favoreça uma relação 
de reciprocidade entre a universidade e o cotidiano das escolas 
e dos sujeitos que nela estão e dela participam ativamente. 

Uma das preocupações que se perfi lam ao se aproximar 
das questões ligadas ao ensino superior no campo da formação 
profi ssional docente e no campo do ensino dos anos iniciais é 
a de se levar em conta as particularidades que são constitutivas 
tanto do profi ssional docente – o professor – quanto dos demais 
sujeitos ligados à escola, sejam eles alunos, funcionários, 
membros da comunidade e os estagiários. Sobre isso, 
Vasconcellos, Berbel e Oliveira (2009, p. 615) destacam:

Outra questão importante nessa discussão é a 
consideração do singular, que cotidianamente é 
produzido nas práticas educativas por aqueles que as 
fazem – professores/ supervisores/ orientadores de 
estágio supervisionado e alunos de pedagogia -, em um 
movimento prática-teoria-prática.        

Objetivando problematizar as relações entre os professores 
inseridos em processos de formação inicial, suas histórias de 
leitura e suas práticas de trabalho na escola, esse trabalho busca 
contribuir nos debates educacionais atuais trazendo alguns 

recortes de um estudo fi nanciado pela Fapesp em que participei 
como pesquisadora principal. É importante mencionar que tais 
recortes são decorrentes de uma retomada aos dados, com uma 
re-leitura, trazendo, portanto, análises inéditas do corpus.

A problematização ora pretendida se ancora nos resultados 
do projeto temático de pesquisa intitulado Formação de 
professor: processos de retextualização e práticas de letramento 
(Fapesp, processo 2002/09775-0) no qual fui responsável pela 
coordenação de uma das equipes de trabalho, que tinha, entre 
seus objetivos, o de compreender as práticas de letramento 
dos professores tomando como base suas memórias de leitura 
acerca de suas trajetórias pessoais e profi ssionais. E, ao buscar 
ouvir e registrar essas memórias, também angariou-se ricos 
depoimentos sobre as memórias do tempo presente, em que 
os estudantes-professores relataram suas práticas de trabalho 
junto às suas turmas de alunos nas escolas. 

O trabalho de entrevistas com os professores em formação

A partir, então, de uma postura teórico-metodológica 
que opta pela escuta e pela compreensão de seus percursos, 
procuramos levantar alguns subsídios através da análise das 
narrativas desses professores em formação para que elas 
também possam fornecer parâmetros de atuação para nós 
– professores universitários, que atuamos nas instituições 
formadoras - junto a esses profi ssionais em seu processo de 
formação inicial. Para isso, fundamentamos nosso trabalho 
de campo nos pressupostos da História Oral (HO) que advoga 
a importância da inserção dos pontos de vista dos sujeitos 
envolvidos no foco das pesquisas, trazendo seus depoimentos 
como fonte de documentação. A HO defende, como uma de 
suas premissas, a potência de transformação provocada pelos 
processos rememorativos. Rememorar demanda ao sujeito 
analisar os fatos vividos a partir do que se é no presente, signifi ca 
olhar para trás com a experiência adquirida ao longo da vida, 
isto é, signifi ca ter condições de avaliar e compreender de outra 
forma o vivido. Por isso sua possibilidade de transformação, 
pois oferece condições para aquele que rememora de perceber 
movimentos até então não vistos ou mesmo compreendidos. 
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Diz Alberti (2007: p. 15) em relação à entrevista de HO: 

Como em um fi lme, a entrevista nos revela pedaços 
do passado, encadeados em um sentido no momento 
em que são contados e em que perguntamos a respeito. 
Através desses pedaços temos a sensação de que o 
passado está presente. A memória, já se disse, é a 
presença do passado.   

Em relação às entrevistas realizadas, é importante ressaltar 
que os relatos são assumidos aqui como versões dos professores 
sobre suas histórias de leitura, tal como Portelli (1997) e Amado 
(1997) preconizam. Outro ponto importante a ser lembrado 
é que, dentro da linha de pesquisa fortalecedora, também se 
assume como postura de análise, fazer uma leitura positiva da 
escola, assim como Charlot (2000, p. 30) propõe ao discutir a 
problemática do fracasso escolar. Diz ele: 

Praticar uma leitura positiva é prestar atenção também 
ao que as pessoas fazem, conseguem, têm e são, e não 
somente àquilo em que elas falham e às suas carências. 
[...] A leitura positiva é antes de tudo uma postura 
epistemológica e metodológica.

 
  Essa “postura epistemológica e metodológica” também 

foi algo compartilhado por nossa equipe de trabalho durante a 
produção da pesquisa. 

Histórias de leituras dos professores: diversidade e 
pluralidade

Isto posto, podemos notar em várias entrevistas que os 
professores acabam enfatizando o papel da escola na sua 
formação como leitores, mostrando que, de alguma forma, a 
escola deu conta de sua responsabilidade em formar leitores 
autônomos e profi cientes. Mencionam: “a minha história 
com a leitura começa na escola” (A. 11/12/2003 – abreviação 
do nome do entrevistado e a data da entrevista) ou ainda “Na 
aula de Português eu lia bastante, foi na aula de Português que 
eu conheci Cecília Meirelles” (J., 20/12/2005). .Ao fazerem 

essa retrospectiva, os professores acabam realizando também 
uma avaliação de seu percurso, ponderando as práticas 
vividas e experienciadas durante sua vida. Com relação a 
esse caráter de retomada proporcionado pela entrevista, 
Moraes (2000) e Guedes-Pinto (2002) enfatizam seu papel 
formador, pois aos professores é proporcionado um processo 
de refl exão e de re-conceitualização de crenças até então 
estalibilizadas e não questionadas. A rememoração, nesse 
aspecto, possibilita a vivência de um processo de formação, 
pelo fato de provocar uma re-avaliação do que se sucedeu 
no passado. 

Nesses relatos os professores descrevem de maneira 
detalhada alguns procedimentos pedagógicos que acreditam 
terem sido importantes na sua constituição como leitores uma 
vez que a escola era o único lugar em que tinham contato 
com a prática da leitura. São citadas algumas dessas tarefas 
como a obrigatoriedade de ler livros, de realizar fi chamentos 
das leituras feitas, a produção de resumos. Conta-nos A. em 
11/12/2003:

Ele [o professor] não abria mão de ler, de passar pra 
gente a leitura de um livro por mês. Eram livros, 
inclusive clássicos, que a gente lia, como “Vidas 
Secas”. A gente lia, e não só lia como fazia trabalhos em 
cima daquele livro. [...] E ele pedia pra gente fazer uma 
dissertação, narrar o livro,  levantando alguns pontos 
que ele colocava pra gente que tinham que aparecer 
como, personagem principal, qual era o climax do livro.

Esses relatos muitas vezes são acompanhados de 
reclamações frente aos trabalhos requisitados pelos professores, 
mas ainda assim, em suas narrativas, acabam reconhecendo 
que, foi por meio deles que puderam apreciar livros e leituras 
até então considerados chatos ou desinteressantes. É o que 
comenta a professora D., em 22/11/2005, quando se refere ao 
período em que cursava o magistério durante o qual tinham os 
livros obrigatórios e os seminários:

“Iracema”, gostei, mas não quando eu tava lendo, 
que eu já não aguentava mais o livro. Só que na 
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hora do seminário, quando eu tava contando pra 
sala a história, eu falei assim: nossa, sabe, bonita 
a história, tem um contexto, não é desarticulada 
como eu tava pensando, né? Acho que na época eu 
tava meio revoltada que eu tinha que ler, ler, ler, 
então... na hora em que eu contei, sabe, na hora 
em que eu fui falando com o pessoal e fazendo a 
minha participação no seminário eu percebi que 
era legal sim. Toda a estrutura que ele faz antes, da 
descrição, que ele é bem minucioso na descrição, é 
parte fundamental da história. Na hora que eu fui 
contar, que eu fui apresentar... Na hora do seminário 
eu tive que cobrir uma outra parte de uma outra 
colega né, que tinha, sei lá, dado uma dor de barriga 
né, que seminário sempre dá dor de barriga. Aí eu 
tive que cobrir a parte dela do livro. Daí eu pensei 
assim: pronto agora... Mas como eu tinha lido tudo 
aí deu pra fechar legal. Esse em especial eu lembro, 
sabe, que foi bem signifi cativo pra mim, apesar né 
da cobrança...

Em seus dizeres, embora contenham críticas à forma de 
encaminhamento da tarefa, há o reconhecimento de que a 
proposta acabou cumprindo seus objetivos, e se insinua nas 
falas uma postura de re-avaliação sobre aquilo que o narrador 
está contando:  “foi bem signifi cativo pra mim, apesar né da 
cobrança...”. Nesse aspecto torna-se visível o momento de 
re-conceitualização e de revisão sobre o que se acreditava 
ter fi cado como marca do passado. Identifi camos a postura 
de reconsideração do depoente frente ao que estava sendo 
dito, tal como foi apontado por Guedes-Pinto (2002) em sua 
pesquisa junto às professoras que entrevistava.  

Esse olhar dos professores para essas práticas pedagógicas 
usadas para se trabalhar a leitura de livros na escola parece estar 
na contra-mão das teorias educacionais de formação do leitor e 
das políticas de divulgação e popularização da prática de leitura. 
Tais procedimentos didáticos  - como a leitura obrigatória de 
livros, a cobrança de trabalhos posteriores à leitura - foram 
bastante criticados pela academia nos anos 1980 e 1990, sendo 
duramente rechaçados nos encontros dos COLEs (Congresso 

de Leitura do Brasil) e em publicações como por exemplo as 
de Silva (1986), Geraldi (1987), Silva (1991) e Abreu (1995). 
No entanto, recentemente refl exões têm sido feitas sobre esse 
movimento liderado pela universidade de críticas duras às 
práticas didáticas relativas ao controle e sistematização da 
leitura e da escrita. 

Junto a isso, nessas mesmas narrativas os professores 
mencionam também determinados professores ou pessoas que 
foram marcantes em suas vidas e as infl uenciaram fortemente 
a se tornarem leitoras, despertando-as para o gosto de ler. 
Quando descrevem e contam como eram esses sujeitos e o 
modo como agiam com a leitura, destacam suas posturas de 
paixão ao livro, da leitura despreocupada e emocionada, do 
compartilhar objetos de leitura, do empréstimo sem cobranças 
de materiais escritos. Todos esses comportamentos em relação 
ao ler são até hoje valorizados no processo de formação do 
leitor e fi zeram parte das políticas de promoção da leitura 
quando estas se contrapunham à sua didatização na instituição 
escolar. 

O que torna intrigante esses relatos é que as posturas 
de descontração e fruição em relação ao ler contados 
pelos professores aparecem juntamente ao relato sobre os 
procedimentos didáticos obrigatórios de leitura, isto é, ambos 
compõem uma mesma narrativa. No entanto, tais posturas e 
comportamentos encontram-se tanto entre aqueles incentivados 
pelos autores que refutavam os procedimentos didáticos 
de leitura quanto entre aqueles adotados pelas políticas 
de promoção do livro das décadas de 1980 e 1990 citados 
anteriormente. Assim, podemos observar uma ambiguidade 
que se constitui ao longo das narrativas, revelando com isso, o 
quanto pode ser equivocado tomar algumas falas de professores 
como pertencentes a uma ou outra postura teórica. Os relatos 
nos indicam que, posturas diversas, aparentemente paradoxais, 
frente às práticas de leitura não são necessariamente excludentes 
e/ou opostas. Acredito que, para pensarmos em políticas de 
leitura ou em cursos de formação, inicial ou continuada, esse 
fato observado é importante para ser levado em conta ao serem 
elaboradas propostas de formação do leitor e de promoção da 
leitura.
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O que dizem os professores sobre suas práticas de trabalho 
em sala de aula

Conforme dito antes, à medida que os depoimentos 
 sobre as histórias de leitura se desenvolviam no contexto das 
entrevistas, os professores em formação começavam a relatar 
também suas experiências em sala de aula. Em suas narrativas 
aparecem com frequência uma série de relatos a respeito de suas 
práticas de trabalho. É o que podemos notar nos trechos a seguir: 

O fato de eu ler, todos os dias um livro para minha sala 
tem a ver com esse meu gosto pela leitura porque se 
eu não gostasse, eu acho que eu não faria isso. Outra 
coisa, eu fui escrever hoje a cartinha com eles para uma 
professora da escola. Pra você ter ideia, eu estava com 
as crianças escrevendo e eles tinham que falar algumas 
coisas que eles faziam na escola. A primeira coisa que 
eles lembraram foi assim: “A gente lê muita história”. 
Uma coisa que eu achei muito legal ter vindo deles é 
que: “A gente lê”, não é a professora que lê, é: “A gente 
que lê”. Pra mim aquilo foi..., eu falei: “Nossa que legal 
também”. Eles fi zeram uma relação de um monte de 
histórias que eu li, que nem eu lembrava que tinha lido 
pra essa turma, pra você ter ideia do como aquilo foi 
marcante pra eles. O cuidado que eles têm com o livro, 
por exemplo. Empréstimo da biblioteca, eu percebo 
que é uma coisa que eu passei. (V., 30/10/2003)

Neste excerto a professora, ao contar sobre sua experiência 
como leitora acabou se reportando à prática que ela diz 
desenvolver com seus alunos pequenos da educação infantil. 
Neste relato transparece tanto o trabalho de leitura de livros com 
as crianças quanto o trabalho de escrita. Em seu dizer refere-
se a uma carta que estavam escrevendo em conjunto para ser 
entregue à outra professora da escola. Isto é, a escrita, segundo 
mencionado pela professora, está envolta a uma proposta em que 
ela é entendida e tomada pelo professor como uma prática social, 
com um uso determinado, com uma função a desempenhar. Nesse 
sentido, conseguimos identifi car uma postura do professor em 
seu trabalho muito alinhada aos estudos recentes do letramento 

(KLEIMAN, 2001) e às propostas educacionais de ensino da 
leitura e da escrita tendo em vista sua função social.

Nos três fragmentos a seguir deparamos com relatos que 
descrevem o modo como trabalham com seus alunos. 

Então eu fazia assim: toda sexta feira nós púnhamos todos 
os livros, porque nós não tínhamos um local específi co, 
então colocávamos todos os livros sobre a mesa e eles 
iam lá e iam escolhendo. Eles mesmos registravam, eles 
mesmos faziam a fi chinha, levavam pra casa, na segunda 
feira traziam de volta. Alguns pediam outro livro pra 
fi car durante a semana, então aquilo foi uma beleza. Eu 
sei que durante o ano todo nós fomos aumentando esse 
acervo através de doações e até a criançada começou a 
ler, mas a ler mesmo. (J., 27/09/2005)

Eles têm que refazer pra sair o fi nal né, a gente sempre 
trabalha começo, meio e fi m. Então tem sempre um 
trabalho inicial que é esse de produção e depois o outro, 
é o meio, que é pra gente melhorar, da gente corrigir, da 
gente colocar tudo certinho e o fi nal pra fi car bonitinho 
pra todo mundo ler, pro outro conseguir ler, pra gente 
até passar pras outras turmas também. A gente nunca 
conseguiu fazer uma exposição dos nossos trabalhos 
lá na escola, no fundamental, mesmo porque assim a 
escola ela é..., cada professor trabalha muito individual, 
não tem um trabalho coletivo de organizar exposição, 
de trocar. Olha, os alunos tão fazendo... Tanto que a 
gente trabalha recado, né, bilhetes, tal, escrito e eles 
falavam assim: “mas pra que que a gente vai escrever?” 
Aí eles começaram a escrever pro diretor, pra servente, 
sabe, pra moça da cantina (D., 22/11/2005)

A gente lê pras crianças pequenas e é muito gostoso 
porque eles fi cam assim fascinados. Você lê a história 
duas, três, quatro, dez vezes e eles continuam, ah e 
aquela história, tal, tal, tal né? É gostoso. Agora com as 
crianças de quarta série, eu lia por capítulos, entendeu? 
(R., 12/07/2004)

Notamos que cada relato contém uma preocupação específi ca 
do professor com relação ao desenvolvimento do trabalho com 
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a leitura e a escrita. Todos apresentam ações que se delineiam 
uma aproximação das atividades da escola com a realidade 
e as demandas de cada turma, tanto pela inserção dos alunos 
quanto pela adequação dos encaminhamentos: “Eles mesmos 
registravam, eles mesmos faziam a fi chinha, levavam pra casa, na 
segunda feira traziam de volta”; “Aí eles começaram a escrever 
pro diretor, pra servente, sabe, pra moça da cantina” e “Agora 
com as crianças de quarta série, eu lia por capítulos, entendeu?”.

As narrativas e o nosso olhar

A conduta assumida de análise desses relatos tem 
sido de olharmos para as narrativas, mergulharmos nas 
possibilidades de sentidos que elas permitem e delas 
depreendermos delineamentos sobre como os professores 
se constituem leitores e de como entendem seu trabalho 
de ensino da leitura e da escrita na escola. A partir dos 
conhecimentos dos diversos processos dessa constituição, 
temos refl etido sobre nossa atuação nos cursos de formação 
no que tange à contribuição da universidade no processo de 
formação do professor. Estamos atentos aos deslocamentos 
provocados em nós, como formadores, pelas narrativas dos 
professores. Nos interessa perceber o que nos move e nos 
sensibiliza como professores formadores para atuarmos 
junto aos professores em formação. 
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GRITO DE UMA JOVEM MILITANTE. ESCUTAMOS?
Áurea Maria Guimarães1 

1 - Faculdade de Educação – UNICAMP.

Resumo

Este artigo é fruto de uma pesquisa realizada no período 
de 2007 a 2011, junto a jovens militantes da cidade de 
Campinas, no campo da religião, da política, da educação e da 
arte, com o objetivo de compreender as diferentes maneiras 
que conduziam esses jovens tanto a reproduzir um modelo de 
vida segundo os valores dominantes na literatura, na mídia e 
na política, quanto a criar outras possibilidades de militância 
na relação com esse modelo. Entre as histórias orais de vida 
narradas por jovens que militavam em diferentes grupos ou 
instituições, escolhi a vida de Cíntia, voluntária na ONG 
Taba: Espaço de Vivência e Convivência do Adolescente. A 
singularidade desta vida, como também a de outros jovens, 
está conectada à problematização que faziam no interior 
de certas práticas, histórica e culturalmente constituídas, 
possibilitando a criação de novas formas de subjetivação nas 
quais se modifi cava a experiência que tinham deles mesmos 
na relação com os seus heróis ou modelos de referência. 

Palavras-chave

Jovens militantes; história oral; resistência; processos de 
singularização.

Resumen

Este artículo es fruto de una investigación realizada en el 
período de 2007 a 2011, junto a jóvenes militantes de la ciudad de 
Campinas, en el campo de la religión, de la política, de la educación 
y del arte, con el objetivo de comprender las diferentes maneras 
que condujeron a esos jóvenes tanto a reproducir un modelo de 
vida según valores dominantes en la literatura, en los medios de 
comunicación y en la política, como a crear otras posibilidades de 
militancia en la relación con este modelo. Entre las historias orales 
de vida narradas por jóvenes que militaban en diferentes grupos o 
instituciones, escogí la vida de Cintia, una voluntaria en la O.N.G. 
TABA: Espacio de Vivencia y Convivencia del adolescente. La 
singularidad de esta vida, como también de los otros jóvenes, está 
conectada a la problematización de ciertas prácticas, histórica y 
culturalmente constituidas, posibilitando la creación de las nuevas 
formas de subjetivación en las cuales se modifi caba la experiencia 
que tenían de ellos mismos en la relación con sus héroes o modelos 
de referencia.

Palabras clave

Jóvenes militantes; historia oral; resistencia; procesos de 
singularización.
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A pesquisa

Estudos mais recentes2 nos fazem questionar as abordagens 
que associam a juventude à desordem social, à violência, à 
drogadição, ao individualismo, à apatia política. Ao fazer esse 
questionamento interessei-me em saber como se dá a militância 
de jovens. Como vivem esses jovens? Como elaboram as 
situações contemporâneas relativas à violência, ao desemprego, 
ao crime, à exploração sexual, à relação com as drogas? Como 
essas vidas se conectam com as relações de poder e de saber 
que atravessam a sociedade? 

A pesquisa foi realizada nos anos de 2007 a 2011, junto a 
jovens militantes na cidade de Campinas. Foram entrevistados 
35 jovens, entre 15 e 24 anos (18 deles do sexo masculino e 
17 do sexo feminino) que militavam em diferentes grupos ou 
instituições, no campo da religião, da política, da educação e da 
arte. Entendo que esses campos constituem diferentes modos de 
produção cultural e que eles se articulam não somente uns em 
relação aos outros, mas também ao conjunto do campo social, 
implicando, como diz Guattari, correlações entre as dimensões 
micro e macropolíticas (GUATTARI e ROLNIK, 2000, p.22-
23). 

Neste trabalho, utilizei a História Oral (MEIHY, 1991, 
1996, 2005) como metodologia e, nesse sentido, a entrevista é 
considerada o “epicentro da pesquisa” (MEIHY e HOLANDA, 

2007, p. 72). Primeiramente, as entrevistas foram transcritas 
na íntegra; depois textualizadas, ou seja, as perguntas foram 
suprimidas e os textos rearticulados, de forma a se tornarem 
mais claros e sem os considerados “erros gramaticais”. Em 
seguida, na transcriação3, os textos foram recriados, invertendo-
se a ordem dos parágrafos; frases e palavras foram alteradas. 
Incorporei às narrativas elementos não-verbais da entrevista, 
“teatralizando o que foi dito”, a fi m de recriar a atmosfera da 
entrevista. Uma vez “transcriados”, os textos foram submetidos 
à conferência e à legitimação4 dos colaboradores5 para 
retornarem, depois, às minhas mãos. 

Quanto à militância, ela tem aqui um sentido amplo. Eu 
a compreendo como “técnicas de si”6, como prescrições, 
como um leque de confi gurações oferecido pela cultura; como 
práticas refl etidas e voluntárias através das quais os jovens não 
somente se fi xam regras de conduta como também procuram se 
transformar, práticas através das quais é possível problematizar 
a vida.

Quando é que a vida é tomada como problema? Segundo 
Foucault (2006, p.232-233) a problematização acontece 
quando o incerto, o não familiar propicia respostas originais 
diante de difi culdades defi nidas por uma situação ou por um 
determinado contexto. Não se trata de “solucionar” problemas, 
mas de inventar, de inventar-se em determinadas condições de 
realidade. Existe uma relação entre a arte de viver e a formação 

 2 - Abramo (1997, 2005), Aquino (2009), Castro e Abramovay (2009),  Corti (2004), Pais (2004, 2006), Spósito (1997, 1999, 2000), Novaes e Vannuchi 
(2004).
3 - Meihy (1991, p.32) utiliza o termo “transcriação” no sentido poético dado por Haroldo de Campos  para a realização de suas traduções. Campos opera 
uma transformação do texto traduzido em relação ao original, sem abandoná-lo, mas dele se distanciando para poder transcriar com liberdade e criar um novo 
original. Segundo Gattaz (1996, p.251), Meihy chega mais longe ao propor a entrada de um novo elemento, o “teatro de linguagem”, termo emprestado de 
Roland Barthes. Se na transcriação surge a necessidade de se adaptar o texto falado ao texto escrito, o teatro de linguagem possibilita incorporar “os elementos 
não-verbais da entrevista, tão importantes quanto as palavras ditas, mas perdidos na transcrição literal”.
4 - Momento em que o texto transcriado é entregue ao colaborador para que aprove a versão dada ao seu depoimento. É a etapa de conferência e legitimação, 
na qual o colaborador faz as correções e alterações que desejar (Meihy, 2005, p.184). 
5 - Em oposição ao informante, o narrador-colaborador estabelece com o pesquisador uma via de mão dupla, porque ele participa e colabora com a pesquisa 
na medida em que, ao receber o CD com a gravação integral da sua entrevista e o texto transcriado, deverá legitimar ou não esse texto. Cf. Meihy 2005, p.124.
6 - Para Foucault (1984, p.15) as técnicas de si são  “práticas refl etidas e voluntárias através das quais os homens não somente se fi xam regras de conduta, 
como também procuram se transformar, modifi car-se em seu ser singular e fazer de sua vida uma obra que seja portadora de certos valores estéticos e responda 
a certos critérios de estilo”. 
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social na qual esta se desenvolve (FOUCAULT, 1984, p.14-
16). Se essa relação diz respeito às condições de realidade nas 
quais uma estética da existência pode ser criada, que “processos 
de subjetivação” os jovens de uma cidade grande, urbanizada, 
como Campinas, desenvolvem? Quais são as variações desses 
processos de subjetivação?7 Processos vividos muitas vezes em 
meio a uma existência marginalizada, precária, portanto, bem 
diferente daquela vivida pelos gregos.

Como esses jovens passam a inventar-se em determinadas 
condições de realidade, em parte inspirados em seus heróis?

Li a história desses jovens fazendo uma dupla intersecção 
entre: as características do meio social, político, econômico, 
no seio do qual certas práticas de militância se desenvolvem 
e a recriação, a reconstrução dessas referências. Em meio aos 
discursos, às memórias dos heróis divulgadas pela história 
ofi cial, pela mídia, em meio às memórias dos parentes, 
dos amigos que foram militantes no passado, que outras 
confi gurações esses jovens militantes criam diante desse leque 
de prescrições, de “técnicas de si”. 

As entrevistas se materializaram em textos. Textos que 
não são compreendidos como o refl exo do que aconteceu na 
vida desses jovens, mas que fazem parte de um processo de 
criação, de diálogo e do qual participam o pesquisador, os 
jovens colaboradores/narradores, a forma como cada um vive, 
sente, entende, se apropria dos campos de saber, dos tipos de 
normatividade, das formas de subjetividade presentes em nossa 
cultura. 

Fabulações
Ao retomar a noção bergsoniana de fabulação, Deleuze 

(2007, p. 182-183) afi rma “O que se opõe à fi cção não é o 
real, não é a verdade (...) é a função fabuladora (...)”que liberta 
a fi cção do modelo de verdade que a penetra, fazendo fugir 
caminhos que impõem modos de vida, que destrói o modelo 
tido como verdadeiro para torná-lo criador.

Ouvi as histórias contadas pelos jovens não com o objetivo 
de buscar o signifi cado do que acontece em cada história. Eu 
as ouvi como fabulações, procurando nelas algo que escape  às 
suas percepções, aos seus hábitos, às suas memórias. 

Um dos meus objetivos foi, portanto, compreender as 
diferentes maneiras que conduziam esses jovens tanto a 
reproduzir um modelo de vida quanto a criar outras possibilidades 
de militância na relação que mantinham com seus heróis.

Enquanto fábulas, enquanto histórias que incorporam 
uma imagem construída de militância e ao mesmo tempo a 
desconstroem, resignifi cando e recriando a sua própria história, 
os jovens produzem “agenciamentos” (DELEUZE e PARNET, 
1998, p. 66 e 153). Agenciar é criar algo que não está nem em 
você, nem no outro. É estar no meio. Ao sermos atravessados 
pela multiplicidade dessas histórias podemos agenciar com 
esses jovens. Não se trata de nos identifi carmos com um tipo de 
jovem militante que conta a sua história, mas em agenciar algo 
entre ele e nós. São encontros que podem fazer surgir outras 
formas de pensamento, de invenção da vida militante. 

Essas vidas são vidas singulares porque quando os jovens 
criam algo que não está neles e nem em outro, mas entre os 
dois, criam um espaço-tempo comum impessoal e partilhável, 
propiciando conexões com outras forças, somando-se a elas, 
encontrando novos conjuntos, um novo devir militante.

Segundo Caldas (1999, p.110), os textos transcriados 
exigem enfrentamento, diálogo, posicionamento e clamam por 
uma “poética da interpretação”. Nesse tipo de interpretação, 
buscam-se os textos que atravessam as falas dos colaboradores, 
desdobrando sentidos, múltiplando interpretações. Concluída a 
transcriação, experimentei “con-versar” com essas vidas criadas 
em narrativas, produzindo um texto que possibilitasse abrir 
caminhos a leituras inesperadas em relação às singularidades 
das vidas dos jovens entrevistados e à forma como seus heróis 
os inspiraram na militância. Não se trata, portanto, de decifrar 
um código que está lá escondido nas palavras ditas e escritas, 

7 - “Processos de subjetivação”, ou “processos de singularização”, como diria Guattari (Guattari e Rolnik, 2000, p. 46), referem-se a processos capazes de cap-
tar os elementos dos modelos dominantes de subjetividade e de construir suas próprias referências, de modo que indivíduos e grupos possam conquistar um mí-
nimo de autonomia em relação aos poderes dominantes, aos saberes constituídos, de liberdade para ler a própria situação e aquilo que se passa em torno deles.
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mas de encontrar, a partir dos signos emitidos nas narrativas, 
aqueles signos que  fazem esses jovens militantes serem 
“outros”. Encontrar “algo outro” dos jovens que escape da 
gramática na qual - eles, eu, nós – nos interpretamos. Buscar, 
nos textos, as situações que mobilizam os jovens, que produzem 
“afectos” e “perceptos”8 isto é, novas maneiras de sentir, de ver 
e de ouvir seus heróis, de viver suas práticas de militantes e que 
se desgrudam das suas percepções correntes e vividas. 

Para este artigo, escolhi a vida de Cíntia; uma vida singular 
na medida em que a individualidade se apaga para dar lugar a 
uma vida feita de entre-tempos, de entre-momentos e que, no 
tempo vazio desse entre-meio, é atravessada por acontecimentos 
que atuam na multiplicidade das vozes, nutrindo a singularidade 
de uma potência vital.

A vida de Cíntia9

 (...) se fosse para falar de um desenho que eu faria 
de mim, eu desenharia uma menina melhor, educada, 
respeitosa, bem inteligente. Essa menina estaria vestida 
de azul.

Ao me dirigir à TABA para entrevistar Cíntia10, concentrava-
me em alguns dados fornecidos pela instituição e que diziam 
respeito principalmente à sua “resiliência”. Os maus-tratos 
sofridos desde a infância e a sua capacidade de recuperação 
transformavam essa jovem em um exemplo de luta, relatado e 
discutido entre os educadores que lá atuavam. 

Não tinha certeza se havia aceitado me receber por 
vontade própria ou se quis atender à solicitação de uma das 
coordenadoras para colaborar em minha pesquisa. Quando 
cheguei à hora combinada, Cíntia ainda não havia retornado 
de uma visita feita à sua madrinha. Eu estava ansiosa por 
conhecê-la. 

Após meia hora, ela chegou acompanhada de uma das 
coordenadoras, que apresentou-me à jovem como sendo 
“aquela pesquisadora da Unicamp, amiga da Maria Angélica”. 

Com a sua autorização, liguei o gravador, expliquei-lhe os 
objetivos do projeto e iniciamos a nossa conversa.  Surpreendi-
me com a forma séria e pensada com a qual contou parte de 
sua história, a partir das perguntas que ia lhe fazendo. Passados 
quinze minutos, era visível o seu cansaço; então, resolvi fi nalizar 
a entrevista. Retornei alguns dias depois, com a textualização 
provisória desse nosso primeiro encontro.

No intervalo entre as duas entrevistas, fi quei inquieta, 
um turbilhão de ideias e sentimentos tomou conta de mim. O 
que fazia de Cíntia uma jovem militante? Corresponderia ela 
a um modelo de militante? Estaria eu sob o domínio de um 
modelo “ortopédico” de militância, ou seja, do “iluminado”, 
daquele que impõe ao outro “o que acredita ser a única verdade 
possível” (RAGO, 2009, p.261)?

Finalizada a textualização, retornei à TABA. Cíntia 
estava dormindo em um sofá próximo à sala onde mais tarde 
conversaríamos. Passados alguns minutos, um educador 
a despertou, pois a garota precisava tomar seus remédios. 

8 - O “afecto” é diferente do afeto (ou das “afecções”, como diriam Deleuze e Guattari), do sentimento que nos liga a alguém, por amor ou ódio. Não é ter 
simpatia, nem é identifi car-se com um determinado modelo de comportamento, é desgrudar das nossas percepções correntes e vividas, dos moldes que nos 
impedem de experimentar de forma problematizada tudo o que nos inquieta. Os “perceptos” não são percepções, mas um conjunto de sensações que vão além 
daqueles que as sentem, ou seja, não dependem de uma vontade da consciência individual. Enquanto “perceptos” e “afectos” “transbordam a força daqueles 
que são atravessados por eles” (Deleuze e Guattari, 2007, p. 213), expressando uma produção social gerada nas lutas sociais, nas relações de poderes que 
percorrem a sociedade de ponta a ponta, sentimentos e percepções supõem as opiniões, ou seja, tudo aquilo que já foi capturado pela linguagem, pelas normas, 
pela legislação, pela moral.
9 - Vamos entrar agora num “acontecimento”, numa vida, a vida de Cíntia. Este relato é um esforço de expressar alguns acontecimentos singulares que atra-
vessaram esta vida, por isso preferi mantê-lo no tempo presente.
10 - Cíntia me foi indicada como uma jovem que militava na O.N.G. TABA: Espaço de Vivência e Convivência do Adolescente, enquanto voluntária. Alguns 
dos jovens voluntários que aí atuavam, entre eles Cintia, também eram acompanhados pelo Projeto COM VIVER, um programa de atendimento aos adoles-
centes e jovens em situação de exploração sexual comercial. 
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Sonolenta, ingeriu 10 cápsulas, olhou para mim e reclamou da 
náusea e das dores de estômago provocadas pelo excesso de 
medicamentos. 

Fiquei em silêncio por alguns minutos e relutei em mostrar-
lhe a textualização que redigi; mas a opção de deixar isso para 
um outro dia não me dava garantias de encontrá-la novamente. 
Pedi a ela que lesse o texto e fi zesse as alterações que desejasse 
por escrito ou oralmente. Inquieta, Cíntia fez a leitura com 
muita difi culdade e se absteve de qualquer comentário. Estava 
triste e preocupada, pois recusava-se a voltar para o hospital 
no fi nal do dia - rotina que passou a fazer parte de sua vida, 
uma vez que, já tendo 20 anos, não poderia mais habitar em 
um abrigo. Sua vontade era morar com uma das pessoas que 
trabalhava na TABA. 

Em relação à pesquisa, manifestou o desejo de que seu 
nome pudesse ser identifi cado; porém, ouvindo as ponderações 
dos educadores sobre como a história do seu passado poderia 
ameaçar a sua segurança, subitamente exclamou: “Cíntia”, 
nome que considerava muito bonito e que recebera algumas 
vezes ao passar por processos de adoção na infância. 

Passados mais de dois anos após essa entrevista, ainda 
sinto a minha impotência diante de uma história que, apesar 
de revelar muito sofrimento, apresenta-se de forma linear, 
racional e objetiva. Nem os medicamentos fortes conseguiram 
“derrubar” Cíntia. O texto “transcriado” é quase uma transcrição 
da conversa anotada por mim, com pouquíssimas alterações. 

Como nos ensina Foucault (2004, p. 9), a linguagem 
sempre esteve sob coerção e saber manejá-la segundo normas 
específi cas é saber que não se pode dizer tudo, falar de tudo, de 
qualquer coisa em qualquer circunstância. Cíntia se expressava 
bem, articulava ideias, sabia o que devia e não devia falar. 
Resistia ao sofrimento, aos choques que a vida lhe impôs. 
Sonhava em ser professora, em ter um emprego, uma “profi ssão 
legal”. Estaria aí sua “resiliência”?

Houaiss (2001) nos oferece duas etimologias para a palavra 
resiliente. A inglesa (resilient), na qual o resiliente é aquele que 
tem a capacidade de se recobrar de um golpe trágico facilmente, 
de se adaptar à má sorte ou às mudanças; e a etimologia latina 
(resilire), com o sentido de saltar para trás, voltar, ser impelido, 

relançado, retirar-se, encolher-se, diminuir-se, rebentar, romper, 
dobrar-se.

As histórias que acompanhei após meu encontro com 
Cíntia vão de encontro à primeira acepção citada de resiliente: 
a essa capacidade que o resiliente tem de se adaptar. Por várias 
vezes, Cíntia disse “não” ao hospital, estava farta dos remédios 
baratos que deformavam seu corpo e seu belo rosto; fugia - eu 
diria “saltava fora”. 

As palavras ditas confi rmam um mundo que nos soa 
familiar: abandono, envolvimento com as drogas, tentativa de 
suicídio, internação, a recuperação, os sonhos. Recuperada, 
poderá realizar-se como pessoa livre das drogas, transformando-
se numa “menina melhor, respeitosa, bem inteligente”. Uma 
“jovem exemplar”. Porém, a intensidade de sua vida turbilhona 
o texto da entrevista em sua aparente neutralidade. Precisei de 
muito tempo para perceber isso.

Há, no texto, um grito que se escancara. Como não pude 
ouvi-lo antes? Um grito que desvia a tentativa de encontrarmos 
um centro, uma origem, uma explicação.

Pélbart (2005, p.290), referindo-se a Bataille, coloca que 
a “experiência-limite” desapossa o sujeito de si, do mundo, do 
ser, da presença, da consciência, da verdade, da unidade, da 
totalidade. Uma tal experiência pode ser transformada em uma 
“interioridade confortável”, desde que o resiliente se adapte, 
se “trate”; em loucura, quando essa experiência leva o sujeito 
ao seu próprio aniquilamento; ou em desrazão, quando forças 
resistem a um estado de coisas. Que forças seriam essas? 
Seriam as forças do Fora, que obrigam o pensamento a pensar 
diferentemente, “que arrombam o pensamento para aquilo que 
ele não pensa ainda” (PÉLBART, op.cit., p.294-295).

Na encruzilhada, Cíntia percorre o caminho institucional 
e ao mesmo tempo “salta para trás”, nega-se  a cooperar 
totalmente, deseja uma vida mais livre. A pintura, os mosaicos 
“tiram” de dentro dela “todo o sentimento ruim”, o que passou 
na vida, e ainda trazem sentimentos bons - e ela fi ca alegre. 

Sentimentos bons, sentimentos ruins, tristeza, alegria, 
uma heterogeneidade de forças externas causam intensidades, 
“afectos” que podem desencadear uma “mutação subjetiva” 
(Ibid. p.297) e, com ela, resistências que dobram o Fora abrindo 



GRITO DE UMA JOVEM MILITANTE. ESCUTAMOS?

1232LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

o jogo entre Razão e Desrazão. 
Expostos ao Fora, aos encontros, às perturbações, às 

violências do exterior, todos nós nos conectamos com diferentes 
modos de ser, com uma multidão de estímulos que nos afetam 
e que tanto podem nos levar a explorar novos modos de nos 
relacionarmos com o mundo quanto nos aniquilar. As nossas 
dores - a dor de Cíntia - nos colocam na condição de corpos 
afetados pelas forças do mundo, “mas nem por isso doente(s)” 
(PÉLBART, 2004, p.145). Adoecemos quando não conseguimos 
mais “dobrar as forças do Fora”, quando somos devastados 
por todas as forças; então, entramos em colapso, uma vez que 
sentido e sujeito se perdem. Não se trata de perder a consciência 
ou a identidade, mas de não podermos mais reconstituir um 
território autônomo onde possamos viver experiências que, 
ainda que sejam desarrazoadas, não nos levem à loucura. 

Se o modo de relação com o Fora é determinado 
historicamente (PÉLBART, 2009, p.159), se hoje, mais do 
que nunca, a nossa subjetividade acha-se sob o domínio do 
capital, a ponto de Guattari referir-se a uma “subjetividade 
capitalística” (GUATTARI e ROLNIK, 2000, p.33-45), o que 
resta do nosso poder sobre a vida? Como é possível a relação 
com o Fora, sem enlouquecermos? Responde Pérlbart (2003, 
p.149): “Coube a Deleuze explicitar que ao poder sobre a vida, 
deveria responder o poder da vida, na sua potência política de 
resistir e criar, de produzir e fazer variar as formas de vida. 
(...). Nessa perspectiva, se é claro que o capital se apropria da 
subjetividade e das formas de vida numa escala nunca vista, a 
subjetividade é ela mesma um capital biopolítico de que cada 
vez mais cada um dispõe, virtualmente, loucos, detentos, índios, 
mas também todos e qualquer um e cada qual com a forma de 
vida singular que lhe pertence ou que lhe é dado inventar – com 
consequências políticas a determinar”.
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Resumo

A proposta de refl exão para este texto tem sua ancoragem na 
circunstância cotidiana que envolve os jovens contemporâneos 
enquanto sujeitos atuantes de momentos sociais e culturais 
diferenciados que se entrelaçam diariamente. Momentos esses 
que garantem a automia e a autoria de narrativas que formam a 
estupenda rede tecida por acontecimentos e experiências sejam 
estas individuais ou coletivas. Quero, desse modo, evidenciar o 
diálogo existente entre a linguagem materna, considerando esta 
a Língua Portuguesa e a linguagem matemática, ressaltando 
a hegemônica ideia de que esta ciência mantém uma relação 
estreita e única com a linguagem numérica. Neste contexto 
nasce a questão que permeia os principais argumentos desta 
discussão, ou seja que interação existe entre a Língua Portuguesa 
e a língua matemática? O interesse em alinhavar, ainda que em 
linhas gerais, o pensamento que articula as linguagens escrita e a 
linguagem numérica, com seus respectivos signos, certamente, 
não se encontra deslocado do contexto educacional onde o 
jovem, inserido grande parte do seu dia, vivencia experiências 
múltiplas. Com certeza este é um campo de diálogo complexo 
e minado por muitas teorias e fi losofi as que se apropriaram de 
questionamentos vários e fecundados no cotidiano.

Palavras-chave

Linguagem escrita; matemática; aprendizagem.

Abstract

The refl ection proposal for this text has your anchorage in the 
daily circumstance that involves the contemporary youths while 
subjects perform of social and cultural moments differentiated that 
are interlaced daily. Moments those that guarantee the autonomy 
and the authorship of narratives that form the amazing net woven 
by events and experiences are these individual or collective.  I 
want, in that way, to evidence the existent dialogue among the 
maternal language, considering this the Portuguese Language and 
the mathematical language, pointing out the hegemony idealizes 
that this science maintains a narrow and only relationship with 
the numeric language. In this context he/she is born the subject 
that permeates the principal arguments of this discussion, or be 
that interaction exists between the Portuguese Language and 
the mathematical language?  The interest in basting, although in 
general lines, the thought that it articulates the languages written 
and the numeric language, with your respective signs, certainly, 
one don’t fi nd moved of the educational context where the youth, 
inserted great part of your day, it lives multiple experiences. With 
certainty this is a fi eld of complex dialogue and mined by a lot of 
theories and philosophies that appropriated of several questionary 
and fecundated in the daily.   

  
Keywords

Written language; mathematics; learning.  
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“A aprendizagem é indeterminável, imprevisível e dependente da 
história.”

Foerster

Minha proposta de refl exão para este texto tem sua 
ancoragem na circunstância cotidiana que envolve os jovens 
contemporâneos enquanto sujeitos atuantes de momentos 
sociais e culturais diferenciados e que se entrelaçam 
diariamente. Momentos esses que garantem a automia e a 
autoria de narrativas que formam a estupenda rede tecida por 
acontecimentos e experiências, sejam estas individuais ou 
coletivas.

Quero, desse modo, evidenciar o diálogo existente entre 
a linguagem materna, considerando esta a Língua Portuguesa 
e a linguagem matemática, ressaltando a hegemônica ideia de 
que esta ciência mantém uma relação estreita e única com a 
linguagem numérica. 

Muitas propostas de refl exão circularam meu pensamento, 
meus apontamentos e rascunhos até que eu conseguisse iniciar a 
experiência concreta desta escrita como uma narrativa de várias 
ocasiões.  Nesse contexto, vaguei e perambulei por caminhos 
diversos a fi m de conversar com os autores sobre essa proposta 
de diálogo e sobre seus questionamentos nesse sentido.

Durante este percurso não pude deixar de pensar na fi gura 
do fl âneur2 do qual me apropriei da arte de olhar, investigar, 
refl etir e experimentar na multidão. A multidão que, neste caso, 
se concentra na fi gura dos diversos tipos de jovens que são 
“olhados” nas suas diferentes experiências de narrativas que 
lhes são, hoje, propostas. Ainda que somente “olhando” muitas 
foram as andanças que fi z percorrendo as grandes “galerias”3 
onde estava presente a movimentação provocada pelas refl exões 
questionadoras.

 A fi gura do fl âneur de Baudelaire, tão bem descrita por 
Walter Benjamim, se encaixa nesta discussão quando, de 
alguma forma, sinto reforçado o instigante desejo de aprender a 
“olhar” o jovem para e com o jovem.

A experiência do “fl anar”, citada por Benjamim na proposta 
de Baudelaire, faz presente a ideia de um andarilho observador, 
vagante, sem rumo, sem meta, mas ávido de acontecimentos 
que, se percebidos na observação, podem se tornar experiências. 
O fl âneur apresenta-se como um sujeito nascido no seu tempo 
mas que vive fora dele. Ele quer enxergar o mundo e quer 
mostrá-lo com sua maneira particular e intelectualizada, sem a 
intenção de explicar mas com o desejo de ressaltar a vida que 
encontra em tudo o que vê. Conforme Benjamim (1997, p.35):

a rua se torna moradia para o fl âneur que, entre as 
fachadas dos prédios, sente-se em casa tanto quanto o 
burguês entre suas quatro paredes. Para ele, os letreiros 
esmaltados e brilhantes das fi rmas são um adorno de 
parede tão bom ou melhor que a pintura a óleo no 
salão do burguês; muros são a escrivaninha onde apóia 
o bloco de apontamentos; bancas de jornais são suas 
bibliotecas, e os terraços dos cafés, as sacadas de onde, 
após o trabalho, observa entre o ambiente.

A fi gura do fl âneur quando inserida e ressignifi cada no 
contexto que relaciona o jovem e a sociedade contemporânea 
provoca um questionamento emergente: como se comunica 
o “jovem-fl âneur” na realidade pós-moderna e que lugar 
ele ocupa? Neste contexto nasce a questão que permeia os 
principais argumentos desta discussão, ou seja que interação 
existe entre a Língua Portuguesa e a língua matemática? 

Imersos no mundo da “informatividade” os jovens 
conquistam sua sobrevivência não obstante a overdose de 
conceitos, explicações, defi nições e informações variadas. 
A fi m de dar conta de tantas informações o “jovem-fl âneur” 
necessita, sobretudo, saber ler e interpretar não tão somente o 
que dizem as palavras mas também os números, as estatísticas, 
os gráfi cos, enfi m os variados modos de estar e lidar com as 
informações da sociedade atual.

O interesse em alinhavar, ainda que em linhas gerais, o 
pensamento que articula as linguagens escrita e a linguagem 

2 - Figura do “fl âneur” de Baudelaire, descrita por Walter Benjamin.
3 - Benjamin, Walter (1985).
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numérica, com seus respectivos signos, certamente, não se 
encontra deslocado do contexto educacional onde o jovem, 
inserido grande parte do seu dia, vivencia experiências 
múltiplas. Com certeza este é um campo de diálogo complexo 
e minado por muitas teorias e fi losofi as que se apropriaram de 
questionamentos vários e fecundados no cotidiano. 

Para um melhor entendimento e determinação de cada um 
dos termos aqui utilizados, é importante evidenciar alguns 
conceitos que serão, preferencialmente, empregados ainda que 
não seja de primordial interesse deste texto aprofundar tais 
defi nições. Neste sentido é importante perceber a diferença 
entre os termos língua e linguagem.

Ferdinand de Saussure faz a distinção destes termos 
conforme o caráter social que fundamenta as relações humanas. 
Nesse sentido Saussure (2002, p.17) diz: 

Mas o que é língua? Para nós, ela não se confunde 
com a linguagem; é somente uma parte determinada, 
essencial dela, indubitavelmente. É, ao mesmo tempo, 
um produto social da faculdade da linguagem e um 
conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo 
corpo social para permitir o exercício dessa faculdade 
nos indivíduos. Tomada em seu todo, a linguagem 
é multiforme e heteróclita; o cavaleiro de diferentes 
domínios, ao mesmo tempo física, fi siológica e 
psíquica, ela pertence além disso ao domínio individual 
e ao domínio social; não se deixa classifi car em 
nenhuma categoria de fatos humanos, pois não se sabe 
como inferir sua unidade.

Do mesmo modo outros autores, como Perini (2010, p.1), 
se propõem a esclarecer que a língua é “um sistema programado 
em nosso cérebro que, essencialmente, estabelece uma relação 
entre os esquemas mentais que formam nossa compreensão do 
mundo e um código que os representa de maneira perceptível 
aos sentidos”. 

No que se refere a linguagem, a linguística tradicional a 
reconhece como um sistema de elementos linguísticos fechado 
e imutável e, portanto, dissociado das inúmeras variações sócio-
culturais que envolvem o contexto comunicacional. É através da 

teoria de Bakhtin (2004) que nasce a possibilidade de entender 
a linguagem como parte integrante de um processo contínuo de 
transformação produzido pelos contextos sociais do cotidiano. 

Envolvidos no diálogo de tantas vozes divergentes e 
discordantes a linguagem tem seu destaque fundamental na 
importante constituição das práticas sociais e na reconstrução 
das relações estabelecidas pelo ser humano. Nesse sentido, 
também Fiorin (2007) afi rma que os elementos linguísticos 
antecedem aos indivíduos e, quando manifestados através da 
linguagem, representam suas consciências e seus pensamentos. 

De fato, Bakhtin sempre compreendeu a linguagem inserida 
em seu contexto socio-histórico e presente na relação que envolve 
os indivíduos. Sendo a linguagem uma prática social é possível 
apreender, por Bakhtin, que em contextos que não se repetem, por 
via da trama composta pelas relações sociais, novos sentidos para 
a linguagem podem ser negociados. Bakhtin (2004, p.106) afi rma, 
ainda que, “há tantas signifi cações possíveis quantos contextos 
possíveis” defi nindo, desse modo, que a mobilidade presente 
na linguagem não permite aprisioná-la a signifi cados estáticos. 
Importante é advertir que, para Bakhtin, a linguagem, identifi cada 
como fenômeno sóciohistórico, é o resultado da presença alteritária 
do nosso próprio discurso, portanto, sempre dialógica. 

Uma mediação: o enunciado. 

Considerando a linguagem como um elo universal entre 
os indivíduos que compõem a sociedade humana é importante 
perceber que, embora todos sejam da mesma espécie e apesar 
das nuances que podem apresentar as diferentes culturas, eles 
imprimem estilos diferentes à arte de comunicar-se. Seja a 
linguagem materna seja a linguagem matemática o principal 
elo de referência está em olhar para o todo e não somente para 
uma das partes. 

Considerando a língua materna como a nossa língua 
Portuguesa, a principal relação que envolve esta linguagem 
e a linguagem matemática se encontra na compreensão do 
enunciado da questão matemática e das informações numéricas 
ou não que este traz bem como o conhecimento que envolve os 
conceitos inseridos nestas informações. 
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Para tanto, se faz necessário uma discussão sobre o termo 
enunciado. Enunciado, na sua origem da língua russa, deriva 
do infi nitivo viskàzivat, que tem como signifi cado o ato de 
transmitir pensamentos, sentimentos em palavras. 

A atribuição desse sentido, ao termo em questão, caracteriza 
a sua dimensão sócio-histórica e faz o elo com outras enunciações 
que circularam antes e circularão depois do momento em que o 
enunciado é tratado. Do mesmo modo, considerar o enunciado 
na concepção bakhtiniana pressupõe admitir a sua realização no 
contexto da interação social, percebendo que “o enunciado está 
voltado não só para o seu objeto, mas também para os discursos 
do outro sobre ele” (Bakhtin, 2006a, p. 300).

O principal fator que sustenta a defi nição do termo 
enunciado se encontra na relação dialógica e contraposta do 
eu com o outro. Para tanto, Bakhtin sugere três principais 
particularidades deste conceito:

1. a alternância dos sujeitos;
2. o acabamento do enunciado, e
3. a relação do enunciado com o enunciador e com os outros 

interlocutores.

Como primeira particularidade, a alternância dos sujeitos 
se dá através da possibilidade de réplica, sendo este o principal 
fator que caracteriza uma comunicação. Garantir a réplica 
signifi ca não dar à conversação um destino defi nido pois ela 
pode assumir posições diferentes conforme as respostas e as 
reações que serão dadas pelos sujeitos envolvidos no diálogo. 
Conforme Bakhtin (2006a, p.275), 

os limites de cada enunciado concreto como unidade da 
comunicação discursiva são defi nidos pela alternância 
dos sujeitos do discurso, ou seja, pela alternância dos 
falantes. Todo enunciado (...) tem, por assim dizer, 
um princípio absoluto e um fi m absoluto: antes do seu 
início, os enunciados de outros; depois do seu término, 
os enunciados responsivos de outros. O falante termina 
o seu enunciado para passar a palavra ao outro ou dar 
lugar à sua compreensão ativamente responsiva. 

Para todo o ato de enunciar é gerado um ato de responder. O 
enunciado que responde pode estar estruturado em enunciados 
tão anteriores e de amplitudes tão grandes que não permitem, 
nem ao locutor nem ao receptor, detectar o tipo de resposta que 
será enunciada. Não sendo possível prever o tipo de réplica, 
seja como uma resposta imediata ao diálogo seja uma resposta 
construída anteriormente, esta pode assumir tons de repulsa, 
aceitação, confi rmação ou simples troca de informações. As 
variações responsivas do “enunciado é pleno de tonalidades 
dialógicas, e sem levá-las em conta é impossível entender até o 
fi m o estilo de um enunciado” (Bakhtin, 2006a, p. 298).

O diálogo com Bakhtin mostra que a comunicação se 
fundamenta no contínuo processo de evolução e reelaboração. 
Para tanto, o autor argumenta que 

todo enunciado concreto é um elo de cadeia da comunicação 
discursiva de um determinado campo. (...) Cada enunciado 
é pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados com os 
quais está ligado pela identidade da esfera da comunicação 
discursiva. Cada enunciado deve ser visto antes de tudo 
como uma resposta aos enunciados precedentes de um 
determinado campo (Bakhtin, 2006a, p. 296-297). 

A variação dos tons que a réplica pode assumir terá sua 
diversidade caracterizada pelo conceito de acabamento que 
Bakhtin elege como a segunda particularidade do enunciado. Esse 
é um conceito que, certamente, mereceria um tratamento discursivo 
detalhado, mas, esta proposta fi cará para outro momento.

Não perdendo de vista a sensação de que uma comunicação 
verbal possa representar, algumas vezes, uma relação de 
tensão, visto que sempre será preciso estar diante de escolhas 
de linguagens que irão compor o enunciado e constituir o 
discurso, a relação entre enunciado e enunciador, e entre os seus 
interlocutores caracteriza a terceira particularidade do termo. A 
composição do enunciado será completa quando considerada 
a relação que circula entre o enunciador, seus enunciados e os 
outros que também participam do diálogo discursivo. A atuação 
dos parceiros é determinante na construção do enunciado.

Nesse contexto Bakhtin (2006a, p.301) chama à refl exão de
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o papel dos outros, para quem se constrói o enunciado, é 
excepcionalmente grande, como já sabemos. Já dissemos 
que esses outros, para os quais o meu pensamento pela 
primeira vez se torna um pensamento real (e deste modo 
também para mim mesmo), não são ouvintes passivos 
mas participantes ativos da comunicação discursiva. 
Desde o início o falante aguarda a resposta deles, espera 
uma ativa compreensão responsiva. È como se todo o 
enunciado se construísse ao encontro dessa resposta.

 
Vale ressaltar a possível divergência existente no contexto de 

um enunciado real e o enunciado social. É notório a existência da 
diferença entre um aprendizado que acontece exclusivamente no 
contexto de uma instituição escolar e o aprendizado que acontece 
em um processo natural e social onde os signos (números) assumem 
sentidos e, portanto, possibilita um entendimento diferenciado. 

O enunciado, para Bakhtin, com destinatário defi nido, 
se estrutura no contexto social mantendo uma relação de 
enfrentamento permanente com a história e, consequentemente, 
com suas mudanças. O extraverbal no contexto bakhtiniano, o 
não dito, o pressuposto, o subentendido são elementos essenciais 
na relação dialógica que acolhe o enunciado. Nesse sentido, 
Bakhtin adverte que “o direcionamento, o endereçamento do 
enunciado é sua peculiaridade constitutiva sem a qual não há 
nem pode haver enunciado”(p.305).

Considerando que o enunciado seja um ato individual, 
posicionado socialmente e com um destinatário defi nido, buscamos 
entender o processo de compreensão que poderemos ter deste 
produto da enunciação e que valoriza a decodifi cação dos símbolos.

Fazer o diálogo da arte com a vida, proposta de Bakhtin, 
aproxima a relação que a vida pode fazer com a ciência, neste 
caso as exatas. Para tanto, Bakhtin nos faz refl etir que “devo 
responder com a minha vida para que todo o vivenciado e 
compreendido nela não permaneçam inativos”(p. XXXIV). 
Na relação com a ciência exata, os conceitos apreendidos 
com o raciocínio matemático podem se transformar em vida 
se, na sociedade, forem apresentados e utilizados de modo 
responsável e suscetível a um diálogo pertinente. 

O enunciado como um elo para a aprendizagem da matemática

Vale ressaltar a defesa de Bakhtin na utilização do enunciado 
proclamando que não usufruir de sua potencialidade signifi ca 
não dar sentido à língua que se quer expressar. Priorizando este 
importante argumento é possível entender que a compreensão 
dos contextos lúdicos que permeiam a disciplina de matemática 
passa pela representação da palavra. O raciocínio lógico 
não se sustenta somente com a representação dos números. 
O entendimento mental do lógico só acontece quando em 
determinada ocasião, conseguimos expressar a compreensão 
obtida, com as palavras, e exteriorizar o discurso interno. Nesse 
momento, a enunciação se concretiza fazendo-se objetivar 
externamente no contexto social.

A realidade objetiva que engloba os procedimentos de 
aprendizagem de matemática reúne as formas históricas e 
sociais que penetram nas interações humanas e são subjetivadas 
no contexto destas relações. O aprendizado dos conteúdos da 
disciplina pode sofrer alterações conforme o interlocutor e o 
contexto social que se propõe no momento da relação. Segundo 
Bakhtin, (2006a), “(...) todos os nossos enunciados (inclusive 
as obras criadas) é pleno de palavras dos outros, de um grau 
vário de alteridade ou de assimilabilidade, de um grau vário de 
aperceptibilidade e de relevância” (p. 294-295).

A compreensão e o entendimento exigidos para o enunciado, 
considerado como um conteúdo que expresse uma linguagem 
numérica pode provocar discussões diferenciadas conforme a 
alternância dos seus sujeitos interlocutores e seu processo dialógico, 
considerando que “a própria compreensão já é dialógica” (Bakhtin, 
2006a, p.327). O diálogo que pode ser construído entre professores 
e alunos certamente não será o mesmo daquele diálogo em que o 
interlocutor será um grupo de alunos, por exemplo. Assim como, 
também não será o mesmo se for um diálogo pessoal de um aluno 
consigo mesmo ou entre dois alunos somente.

Por compreensão, entendemos que seja uma “identifi cação 
com o novo, o desconhecido”(Bakhtin 2006a,p.378). Nesse 
sentido a relação dialógica prioriza a ação de que o “sujeito da 
compreensão não pode excluir a possibilidade de mudança a até 
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de renuncia aos seus pontos de vista e posições já prontos. No 
ato da compreensão desenvolve-se uma luta cujo resultado é a 
mudança mútua e o enriquecimento” (op. cit., p.378)

As possíveis réplicas assumem formas de expressão 
responsivas diferentes, que fomentam o diálogo e são 
subjetivadas conforme as relações estabelecidas e o contexto 
social incorporado. O enunciado do conteúdo de matemática 
sempre irá sugerir uma resposta que busca sua base em 
enunciados anteriores e servirá como suporte para sustentar 
os enunciados futuros. Para Bakhtin, o próprio locutor será 
também um respondente considerando que traz consigo 
enunciados anteriores. 

Buscando a afi nidade que o aprendizado dos conceitos 
matemáticos pode assumir com os conceitos bakhtinianos, nos 
deparamos com a possibilidade de tentar suprir uma enorme 
fi ssura encontrada pelos educandos no processo de resolução dos 
problemas. Estes apresentam, como justifi cativa, predominante, 
o fato de desconhecer ou não recordar os conceitos apreendidos 
anteriormente.

Ter a capacidade de desenvolver uma expressão matemática, 
seguramente, indica que o educando tenha conhecimentos 
prévios necessários e capazes de direcionar para a elaboração 
e a execução da resposta esperada para o problema proposto. 
Somente de posse de conceitos adquiridos anteriormente, 
ele apresentará uma ação responsiva diante da resolução dos 
problemas atuais passando de interlocutor à respondente. 
Bakhtin (2006a) nos aponta que “os enunciados não são 
indiferentes entre si nem se bastam cada um a si mesmo; uns 
conhecem os outros e se refl etem mutuamente uns nos outros” 
(p.297).

Cada uma das respostas que podem ser dadas dentro dos 
conteúdos abordados na matemática encontra a sua delimitação 
na relação com os sujeitos que se alternam e o acabamento 
que cada um deles propõe a um determinado conteúdo. Desse 
modo, o acabamento pode apresentar uma nuance variada 
conforme a relação estabelecida entre os interlocutores, assim 
como, a compreensão e o raciocínio lógico realizado pode 
tomar direções diferentes. Bakhtin (2006b, p.135) adverte que,

compreender a enunciação de ontem signifi ca orientar-
se em relação a ela, encontrar o seu lugar adequado no 
contexto correspondente. A cada palavra da enunciação 
que estamos em processo de compreender, fazemos 
corresponder uma série de palavras nossas, formando 
uma réplica. Quanto mais numerosas e substanciais 
forem, mais profunda e real é a nossa compreensão. (...) 
A compreensão é uma forma de diálogo (...).

Um aluno ao buscar a compreensão de um enunciado de 
uma questão matemática e fazer a análise do mesmo com 
outro aluno terá seu entendimento do discurso direcionado por 
um determinado tipo de acabamento; assim como, a análise 
do mesmo enunciado com diferentes interlocutores (consigo 
mesmo, com o professor, com um grupo de colegas, com 
uma dupla ou mesmo, com a turma inteira), pode sugestionar 
respostas diferentes entre si e atitudes diferentes na sua 
compreensão. 

Bakhtin faz, ainda, a refl exão sobre a realidade frequente do 
ambiente educacional. Trata-se de quando o educador pergunta 
à turma se o conteúdo apresentado e explicado foi entendido. 
Diante da resposta do educando de não ter entendido NADA, 
o educador, se fi zer a refl exão com o pensamento bakhtiniano, 
poderá perceber que enunciação de não ter compreendido o 
conteúdo, expresso claramente pela voz do outro (o educando), 
não esclarece, totalmente, o sentido interior que ele tentou 
expressar. A dúvida, quando ela é externada, imediatamente, 
se recompõe e se estrutura de outras vozes. Vozes de 
conhecimentos adquiridos, ou não, da própria disciplina, vozes 
de experiências anteriores, vozes que se compõem naquele 
momento em que o pensamento foi externado, entre outros. 
Nesse contexto, o educando sente a difi culdade em expressar o 
que de fato não entendeu e, portanto, responde que não entendeu 
nada. Por outro lado, o professor, encontra a difi culdade em 
focar o ponto verdadeiro do não entendimento deste educando. 
As outras vozes que compõem o discurso (seja os colegas de 
classe seja os conteúdos enunciados anteriormente), ou mesmo 
as vozes silenciadas, se reestruturam e acabam por ordenar, 
naturalmente, um cenário diferente daquele que, à principio, 
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educando e educador estavam inseridos. Portanto, mudando o 
cenário, muda o discurso.

O enunciado que compõe o conteúdo específi co da 
matemática assume um lugar de mediação para o aprendizado. 
Portanto, apreender o conteúdo de matemática não se resume 
ao reconhecimento dos símbolos, mas ao seu real sentido e 
signifi cado inserido no contexto social que poderá ser utilizado. 
Para Bakhtin (2006a), “o sentido sempre responde a certas 
perguntas. Aquilo que a nada responde se afi gura sem sentido 
para nós, afastado do diálogo”(p.381). 

Buscando estabelecer uma relação do enunciado 
matemático com os conceitos de sentido e signifi cação, na 
sua aplicabilidade dos enunciados, é importante ressaltar o diz 
Bakhtin(2006b, p.135) mostrando que 

a signifi cação pertence a uma palavra enquanto traço de 
união entre os interlocutores, isto é, ela só se realiza no 
processo de compreensão ativa e responsiva (...). Ela é 
o efeito da interação do locutor e do receptor produzido 
através do material de um determinado complexo sonoro.

Compreender o enunciado matemático depende sempre da 
relação dialógica e alteritária estabelecida anteriormente pelos seus 
sujeitos interlocutores. A compreensão do enunciado específi co da 
disciplina de matemática se estrutura, principalmente, na mediação 
que se estabelece no diálogo entre os sujeitos envolvidos. Uma 
relação dialógica precária entre educando e educador pode 
comprometer, seriamente, o processo de aprendizagem esperado. 
A compreensão que o educador espera que o educando tenha 
do conteúdo estudado subentende uma resposta com resultados 
satisfatório do aprendizado. Para Bakhtin (2006a), “toda 
compreensão é prenhe de resposta” (p. 271).  

É necessário priorizar a decodifi cação dos símbolos como 
um auxílio para uma melhor compreensão dos enunciados 
propostos. Buscar uma relação dialógica sem que os signos 
possam refl etir sentidos e signifi cados coerentes não transforma 
o processo de compreensão e, portanto, não contribui para um 
melhor aprendizado.

Bakhtin (2006b, p.95) argumenta que

enquanto uma forma linguística for apenas um sinal 
e for percebida pelo receptor somente como tal, ela 
não terá para ele nenhum valor linguístico. A pura 
“sinalidade” não existe, mesmo nas primeiras fases 
da aquisição da linguagem. (...) o elemento que torna 
a forma linguística um signo não é  sua identidade 
como sinal, mas sua mobilidade específi ca; da mesma 
forma que aquilo que constitui a descodifi cação da 
forma linguística não é o reconhecimento do sinal, mas 
a compreensão da palavra no seu sentido particular, 
isto é, a apreensão da orientação que é conferida à 
palavra por um contexto e uma situação precisos, uma 
orientação no sentido da evolução e não do imobilismo.

Na continuidade da busca de uma interação dos conceitos 
bakhtinianos com o aprendizado da matemática, vale ressaltar 
a ideia de literacia matemática que, na sociedade pós-moderna, 
assume um lugar de destaque nas refl exões educacionais.

Embora em uma sociedade impregnada de informações que, 
na sua maioria, são representadas por números e estatísticas, 
interpretadas quantitativamente, estas informações não satisfazem 
à exigência pós-moderna de conduzir os cidadãos para além do 
saber de fórmulas e equações. A principal necessidade reside no 
desejo de aprender a observar as questões hodiernas com análises 
quantitativas sim, mas, com o pensamento refl exivo, crítico e 
confi ante nos valores encontrados. Segundo Steen (2002, p.88), 

os alunos só desenvolverão hábitos mentais característicos 
de pessoas quantitativamente letradas se, aquando da 
aprendizagem, se confrontarem com elementos e expressões 
quantitativas em contextos reais e com signifi cados.

A matemática continua sendo, apesar de muitos esforços, 
e pode-se dizer muitos avanços, ainda uma disciplina muito 
compartimentada e com o seu conteúdo extremamente 
direcionado para a aplicação inserida no contexto escolar. O 
signifi cado e o sentido que cada linguagem numérica poderia 
assumir na realidade cotidiana propõe uma direção para o uso 
desta linguagem em contextos diferenciados. Na sociedade 
pós-moderna não basta ser “letrado” para a leitura de palavras 
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mas, é preciso também, relacionar as informações numéricas, 
simbólicas e gráfi cas, com o enunciado verbal.

De acordo com os conceitos defi nidos pelo PISA 
(Programme for International Student Assessment, 2000), a 
defi nição atribuída à literacia matemática é a:

capacidade de um indivíduo para identifi car e 
compreender o papel que a matemática desempenha 
no mundo para formar juízos de valor conveniente e 
matematicamente fundamentados e para fazer uso da 
matemática por formas que vão de encontro às suas 
necessidades presentes e futuras, enquanto cidadão 
preocupado, responsável e produtivo.

 
Vale ressaltar que alguns teóricos, mesmo sem alcançar 

muito êxito, buscam evidenciar as principais diferenças entre a 
utilização dos termos literacia quantitativa e literacia matemática. 
Steen (2002) ajuda no entendimento sobre o principal fator que 
pode signifi car uma distinção entre os dois termos. 

Para literacia quantitativa, Steen (2002) ressalta a ênfase na 
“utilização da matemática e da lógica na resolução de problemas 
do dia a dia”. Como exemplo, é possível pensar em uma pessoa que 
usa corretamente a fórmula do desvio padrão nos cálculos aplicados 
á disciplina de estatística, no contexto educacional, mas não sabe 
quando aplicar esta mesma fórmula em uma situação do cotidiano. 

Para a defi nição de literacia matemática, Steen (2002) 
enfatiza a “utilização do vocabulário e instrumentos matemáticos 
tradicionais”. Neste caso, o exemplo ajuda na refl exão sobre 
uma situação contrária à anterior, ou seja, uma pessoa apresenta 
habilidade em utilizar a fórmula do desvio padrão para fazer o 
controle de qualidade de uma empresa, aplicando-a no contexto 
cotidiano, mas não reconhece esta mesma fórmula quando 
apresentada no conteúdo específi co do curso de economia na 
instituição educacional. Ou, ainda, quando muito frequentemente, 
estamos diante de um pedreiro, e este, com muita habilidade e 
destreza determina rapidamente quantos pisos serão necessários 
para cobrir uma determinada área específi ca, por exemplo. No 
entanto, se for apresentado ao mesmo, as fórmulas que fazem o 
cálculo da área das fi guras planas, não será capaz de reconhecer e 

fazer uso delas como antes.
Embora estes conceitos ainda sejam usados de modo 

indeterminado por muitos autores, a opção preferencial para 
esta refl exão é o termo literacia matemática, que enfatiza o 
vocabulário da matemática tradicional sem abortar o sentido e 
o signifi cado da realidade cotidiana.

Buscando o diálogo com Bakhtin, a literacia matemática não 
possui uma linguagem pré-fi xada com um único acabamento, 
mas sugere o seu próprio acabamento quando faz a interação de 
seus conteúdos específi cos com os contextos que o rodeiam e 
promovem signifi cação.

São frequentes os exemplos cotidianos em que a linguagem 
numérica, incrementada de sentidos e signifi cados, se faz 
presente podendo se aproximar do conceito de literacia 
matemática. Tais exemplos podem ser enumerados como 
cidadania, cultura, profi ssão, fi nanças, saúde, administração, 
trabalho, entre outras. Respectivamente, são observadas 
realidades como, analisar dados de natureza econômica e 
demográfi ca para apoiar ou refutar propostas políticas, entender 
o signifi cado histórico do zero e do valor da sua posição no 
nosso sistema numérico, orientar os chefes de cozinha no 
planejamento de horário e o equilíbrio do valor nutritivo, fazer 
a melhor escolha do plano de seguro ou de fi nanças, equilibrar 
hábitos alimentares com exercícios, reunir dados na busca de 
lucros, interpretar gráfi cos de estatística, entre outros. Estes 
são exemplos cotidianos, em que a utilização e a compreensão 
dos enunciados, mediante a leitura da linguagem escrita, se 
aproxima da leitura da linguagem numérica, promovendo sua 
melhor compreensão.

Considerações fi nais

Questões com desmembramentos tão variados e complexos 
não sinaliza para uma refl exão conclusiva facilitada. Surgem 
apenas perspectivas de novas abordagens que podem propor 
posicionamentos diferenciados no campo educacional.

Buscar um entendimento satisfatório dos conceitos de 
matemática através da compreensão dos enunciados, aderindo aos 
conceitos bakhtinianos, evidencia a sugestão de uma complexa 
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dinamicidade que relaciona novas e velhas compreensões 
em um processo harmonioso de deslocamento de sentidos e 
signifi cados, privilegiando os sujeitos interlocutores que se 
movimentam conforme o seu contexto social.

A enunciação bakhtiniana propõe a refl exão pautada, 
sobretudo, no dialogismo alteritário. E, principalmente, é diante 
desta relação dialógica que devem vigorar a fundamentação de 
novas perspectivas sobre a aprendizagem da matemática. 

Uma disciplina que, ao invés de promover o distanciamento 
do conhecimento, instaura a proposta de novas abordagens 
capazes de valorizar todos os conceitos com seus signifi cados 
presentes, passados e futuros, não deve ignorar a necessidade 
de um diálogo rico e cauteloso com o sujeito interlocutor.

A literacia matemática, que não se constitui uma outra 
disciplina fora da matemática, não pode estar desconectada de 
seu contexto social, assim como, não pode estar distante das 
outras disciplinas.

Propor um aprendizado de matemática com estratégias que 
leve o educando a pensar quantitativamente e entender como 
este raciocínio pode ser utilizado no seu contexto social, supõe 
um desafi o importante e inevitável na formação dos jovens que 
se encontram no confronto, de modo renovado, dos contextos 
da política e do trabalho.

Conforme Steen (2002), a literacia matemática pode 
se considerada “a chave para a compreensão desta nossa 
sociedade, impregnada de números e estatísticas”(p.80). E 
avança afi rmando que, a “aquisição das competências de pensar 
por si próprio, elaborar questões inteligentes e confrontar 
autoridades com confi ança, (...) são competências necessárias 
para singrarem no mundo moderno”(p.80).

No diálogo com Bakhtin (2006b), é possível encontrar um 
complemento a esta afi rmação com uma sábia afi rmativa do autor, 
observando que “toda enunciação, mesmo na forma imobilizada 
da escrita, é uma resposta a alguma coisa e é construída como tal. 
Não passa de um elo de cadeia dos atos de fala”(p.99).

Assim é a matemática, um elo de cadeia dos conteúdos 
de aprendizagem, onde um conceito prioriza o outro e busca, 
no anterior, pré- requisitos para sua compreensão. Tendo 
estabelecido e alcançado este processo de encadeamento se 

pode considerar esta execução um grande avanço na tentativa 
de aprimorar o aprendizado da disciplina de matemática.

Educadores, de modo especial de matemática, devem 
vislumbrar uma harmonia entre o enunciado social e o enunciado 
real, com propostas de aprendizagens que vão além das fronteiras 
delimitadas somente pelos enunciados e seus enunciadores.
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Resumo

Este artigo problematiza os modos de apropriação praticados 
na escola das tecnologias, seus textos e linguagens, baseado 
em alguns dos resultados de pesquisas realizadas no âmbito do 
Grupo de Pesquisa Linguagens, Leitura e Tecnologias na Escola 
e fi nanciadas pela FAPERJ, CNPq e Prociência-UERJ. Discute 
o conceito de recontextualização (Bernstein, 1996) dos textos 
e linguagens veiculadas pelas Tecnologias da Informação e da 
Comunicação (TIC) nas práticas de leitura e produção textual 
escolares. Com base nos fundamentos teóricos e metodológicos 
da Análise do Discurso, sublinha a ampliação dos conceitos de 
leitura, textos e linguagens, como condição fundamental para 
a apropriação das TIC, de suas diferentes linguagens, formas 
de expressão e leituras que garantam, em contexto escolar, a 
pluralidade de abordagens e sentidos que são produzidos e 
circulam no mundo contemporâneo. Está organizado em quatro 
seções. A primeira aborda as dimensões do recorte e explicita os 
seus pressupostos. A segunda, com base na Análise do Discurso, 
aborda conceitos de leitura, texto e linguagem e o processo 
de produção, de circulação e de legitimação dos sentidos. A 
terceira sistematiza modos pelos quais as TIC e suas linguagens 
tem sido recontextualizadas no discurso pedagógico, com 
base em Basil Bernstein. A última sintetiza as considerações 
acerca do desafi o da apropriação das tecnologias, seus textos 
e linguagens para as práticas desenvolvidas na sociedade e na 
escola, discutindo suas implicações em ambos os contextos. 
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 Resumen

Este artículo problematiza los modos de apropiación practicados 
en la escuela de las tecnologías, sus textos y lenguajes, basado en 
algunos de los resultados de investigaciones realizadas en el ámbito 
del Grupo de Investigación Lenguajes, Lectura y Tecnologías en 
la Escuela y fi nanciadas por FAPERJ, CNPq y Prociência-UERJ. 
Discute el concepto de recontextualización (Bernstein, 1996) de los 
textos y lenguajes vehiculadas por las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) en las prácticas de lectura y producción 
textual escolares. Según los fundamentos teóricos y metodológicos 
del Análisis del Discurso, se señala la ampliación de los conceptos 
de leitura, textos y lenguajes, como condición fundamental para la 
apropiación de las TIC, sus distintos lenguajes, formas de expresión 
y lecturas que garantizan, en contexto escolar, la pluralidade de 
abordajes y sentidos que son producidos y difundidos en el mundo 
contemporaneo. Está organizado en cuatro secciones. La primera 
abarca las dimensiones del recorte y explicita sus presupuestos. La 
segunda, basada en el Análisis del Discurso, trata de conceptos de 
lectura, texto y lenguaje y el proceso de producción, de circulación 
y de legitimación de los sentidos. La tercera sistematiza modos por 
los cuales las TIC y sus lenguajes han sido recontextualizadas en 
el discurso pedagógico, de acuerdo con Basil Bernstein. La última 
sintetiza las consideraciones acerca del reto de la apropiación de las 
tecnologías, sus textos y lenguajes para las prácticas desarrolladas 
en la sociedad y la escola, discutiendo sus implicaciones en ambos 
contextos.

Palabras clave

Tecnologías, lenguajes, lecturas, recontextualización.
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Introdução
Há poucos anos a escola pública brasileira conquistou a 

ampliação do atendimento a quase todas as crianças em idade 
escolar. No entanto, ainda evidencia enormes problemas. Um 
dos mais importantes diz respeito à leitura e produção textual 
na escola, fundamentais para a formação em todas as áreas de 
conhecimento. No entanto, a leitura e a produção de textos 
clássicos e tradicionais, que privilegiam a linguagem verbal 
escrita, não têm feito com que o aluno se aproprie deles, 
incorporando-os em suas vidas. 

Então, em meio a um “imaginário tecnológico” (FELINTO, 
2005, p.1), isto é, a aposta social de que “mundo digital traria 
soluções para os grandes problemas econômicos e sociais da 
humanidade”, o trabalho com as tecnologias e seus textos 
contemporâneos tem se confi gurado como uma alternativa para 
trabalhar com leitura e produção textual na escola. 

Contudo, pelo que temos presenciado, também não tem 
possibilitado avanços e, pior, os textos clássicos têm sido 
deixados de lado, legado cultural do qual a escola não pode se 
esquivar. 

Mesmo assim, as políticas educacionais implementadas nos 
últimos vinte anos reforçam uma das noções que fazem parte do 
“imaginário tecnológico” de que a inserção da tecnologia e de 
seus textos na escola poderia compatibilizá-la com a sociedade 
contemporânea, trazendo mais signifi cado e sentido às práticas 
escolares e, por conseguinte, às atividades de leitura e produção 
textual na escola. 

Com efeito, é possível dizer que a escola pouco tem 
contribuído para apropriação das formas de comunicação mais 
tradicionais, bem como para formas mais contemporâneas de 
comunicação. 

Uma das hipóteses para explicar o fato é a de que, ao conceber 
o processo de ensino-aprendizagem como transmissão de 
conhecimentos, as metodologias e atividades de leitura e produção 
textual escolares recontextualizam os textos (BERNSTEIN, 
1996), removendo-os de seu contexto e realocando-os para a 
estruturação do discurso pedagógico que, por sua vez, para o 
autor, é marcado pela resistência a mudanças e pela tendência à 
estabilidade: “o que temos que explicar a respeito dos sistemas 

educacionais, das práticas educacionais, não é quão diferentes 
eles são, de uma sociedade para outra, mas sua avassaladora 
similaridade” (BERNSTEIN, 1996, p. 234). 

De acordo com o conceito de recontextualização, os textos 
assumem a estrutura do discurso pedagógico que é autoritário, 
tautológico e circular (GUIMARÃES, 2003). É neste movimento 
que as tecnologias e seus textos tendem a não ser trabalhados 
como lugar de produção de sentidos, mas como um conteúdo a ser 
assimilado ou como se houvesse “a” essência do texto, havendo, 
por conseguinte, uma “interpretação correta” a ser desvelada. 

Invariavelmente na escola os textos – sejam eles clássicos 
ou contemporâneos – são concebidos como portadores de 
uma mensagem inerente, que deve ser compreendida em um 
movimento de “mão única”, que vai do produtor ao “receptor”. 

Nesta noção, ao “receptor” não é conferida contribuição na 
atribuição de sentidos ao texto. E, quando o receptor é o aluno, 
nem como “leitor capaz de interpretar o que o autor quis dizer” 
ele tende a ser considerado. Na escola os textos tendem a ser 
apreciados como produzidos por autores legitimados, a serem 
lidos por aqueles que ainda nem são vistos como leitores. 

Em síntese, a cultura e discurso escolares recontextualizam 
tecnologias e seus textos, fazendo-os perder sua propriedade 
fundamental: a de meios de produção de sentidos entre 
interlocutores. 

Para compreender como esta recontextualização tem 
acontecido em escolas e reproduzida em cursos de formação 
de professores, a seguir teceremos considerações sobre leitura, 
texto e linguagem que fundamentam nossas refl exões para, 
então, apresentarmos como estas concepções acerca dos textos, 
leituras e linguagens deixam de ser consideradas na prática 
pedagógica, produzindo o que Basil Bernstein chamou de 
recontextualização. Na última seção deste artigo apontaremos 
alternativas metodológicas para o trabalho com leituras e 
produção de textos na escola.

Por outras concepções de leitura, texto e linguagem

Para melhor compreender a refl exão em torno do ensino da 
leitura e produção de textos é necessário repensar “conceitos” 
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de leitura, texto e linguagem que têm fundamentado a prática 
pedagógica.

Estas acepções têm suas raízes na tradição ocidental, com 
suas exegeses alegóricas e teológicas da Idade Média, até a 
hermenêutica contemporânea. Maria Cristina Ribas (2011, 
p.119) explica o deslocamento histórico na relação do sujeito 
com o texto e leitura:

O termo “interpretação” é de meados do século XII e 
designava um saber único, sagrado, dado pelo mestre 
(determinatio) não podendo, portanto, ser reivindicado 
como fato individual. Com o séc. XIX, por conta do 
individualismo da burguesia, com o Romantismo, vai 
se dissipando essa modalidade de “assujeitamento” do 
indivíduo e passando a haver, dentre outras marcas, 
uma intervenção crescente do discurso jurídico (do 
capitalismo moderno) sobre o religioso (feudalismo 
medieval).
Opera-se aí um deslocamento no modo de relação do 
sujeito com a escrita e com a própria leitura, ou seja, 
a subordinação explícita (assujeitamento) do sujeito 
ao discurso religioso, embora não seja totalmente 
dissipada, é substituída por uma subordinação menos 
explícita – o sujeito de direito –, em que o Estado se 
impõe sobre o cidadão levando-o, segundo Foucault 
(2006), a interiorizar a forma de coerção ao mesmo 
tempo em que toma consciência de sua autonomia.

Neste contexto o sujeito leitor moderno é, ao mesmo tempo, 
submisso e autônomo. E esta ambiguidade explica em parte 
porque, na escola, ensinar a ler ainda é ensinar a desvendar “a 
interpretação correta” e não que “compreender é saber que o 
sentido poderia ser outro” (ORLANDI, 1988, p.116).

Mas, é esta mesma ambiguidade que vai produzindo 
mudanças em nossa prática social, ampliando o conceito de 
leitura como atribuição de sentidos. Isto é, leitura mobiliza 
concepções de mundo, considerando as questões ideológicas 
que confi guram os textos e as próprias leituras. Desta forma, não 
é uma questão de essência, mas de “condições de produção”, 
tanto do texto como da leitura.

Nesta concepção a relação entre autor e leitor é uma 
relação entre sujeitos, em seus lugares sociais historicamente 
produzidos. Não se fala alguma coisa para qualquer um, em 
qualquer lugar, em qualquer tempo. Em todo texto há um 
escritor (no sentido lato de produtor) e um leitor imaginário, 
concebidos no contexto sociohistórico em que ele é produzido 
e lido. Há, portanto, sempre uma expectativa de leitor inscrita 
no texto, assim como no texto está sempre colocado quem 
fala, de onde se fala e em que contexto histórico. E, no ato de 
produzir e ler textos os sujeitos e seus entornos estão em jogo, 
como esclarece Eni Orlandi (1988, p. 9):

Há um leitor virtual inscrito no texto. Um leitor que é 
constituído no próprio ato de escrita. Em termos do que 
demonstramos “formações imaginárias” em análise do 
discurso, trata-se aqui do leitor imaginário, aquele que 
o autor imagina (destina) para seu texto e para quem 
ele se dirige. Tanto pode ser seu cúmplice quanto seu 
adversário.

Neste jogo os sujeitos são representados, bem como se 
constituem historicamente, como lembra Mia Couto (2011, 
p.13-14):

As línguas servem para comunicar. Mas elas não apenas 
“servem”. Elas transcendem essa dimensão funcional. 
Às vezes, as línguas fazem-nos ser. Outras [...] elas 
fazem-nos deixar de ser. Nascemos e morremos naquilo 
que falamos, estamos condenados à linguagem mesmo 
depois de perdermos o corpo. Mesmo os que nunca 
nasceram, mesmo esses existem em nós como desejo 
de palavra e como saudade de um silêncio.

Essa ampliação do conceito de leitura, como produção de 
sentido entre interlocutores, está imbricada com as alterações 
nos textos e nas linguagens que os compõem. 

Na perspectiva discursiva os textos são leituras: “toda 
enunciação, mesmo na forma imobilizada na escrita, é uma 
resposta a alguma coisa e é construída como tal. Não passa de 
um elo na cadeia dos atos de fala” (BAKHTIN, 1992, p. 143). 
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Neste sentido, todas as manifestações humanas – culturais, 
artísticas, comportamentais, políticas – são passíveis de leitura 
e, como tal, são materializáveis em textos.

Ao assumirmos esta perspectiva, além de assinalarmos que 
sentidos e sujeitos são condicionados histórica e ideologicamente 
– determinados por quem fala/lê e pelo contexto de onde se 
fala/lê –, também chamamos a atenção para outra condição de 
produção dos textos: o modo como se diz/lê.

Materializamos nossos discursos, nossas concepções de 
mundo, por meio de diversos gêneros textuais, verbais e não-
verbais. Portanto, além da condição de quem e de quando e 
onde se fala/lê, há a condição de como se fala/lê. Ou seja, as 
formas materiais da linguagem também são fundamentais na 
produção de qualquer texto. 

Não há como separar forma e conteúdo. O verbal e o não-
verbal “são modos absolutamente distintos de signifi car, de nos 
relacionarmos com o mundo, com as coisas, com as pessoas e 
com nós mesmos” (ORLANDI, 1995, p. 37).

Como afi rma Eni Orlandi (1995, p. 39) no mesmo artigo: 

O sentido tem matéria própria, ou melhor, ele precisa de 
uma matéria específi ca para signifi car. Ele não signifi ca de 
qualquer maneira. Entre as determinações – as condições 
de produção de qualquer discurso – está a da própria 
matéria simbólica: o signo verbal, o traço, a sonoridade, 
a imagem etc. e sua consistência signifi cativa. Não são 
transparentes em sua matéria, não são redutíveis ao verbal, 
embora sejam intercambiáveis, sob certas condições.

 
Neste sentido, mais uma vez Orlandi (1995, p.40) chama a 

atenção para o fato de que:

A Análise de Discurso restitui ao fato de linguagem 
sua complexidade e sua multiplicidade (aceita a 
existência de diferentes linguagens) e busca explicitar 
os caracteres que o defi nem em sua especifi cidade, 
procurando entender o seu funcionamento.

Por este motivo, nas práticas contemporâneas de produção 
e de leitura de textos, é preciso que se leve em conta não só as 

diferentes linguagens, mas, também, e sobretudo, os modos de 
articulação entre elas (GUIMARÃES, 2010). 

Com efeito, em todo processo de produção de sentidos está 
em jogo, não só, mas também, a consistência signifi cativa das 
diferentes formas simbólicas. No entanto, por conta da ideia 
de que existe uma mensagem inerente a qualquer texto e de 
que a gramática da linguagem verbal pode ajudar a “desvendar” 
a “interpretação correta”, a escola tende a reduzir textos 
não-verbais, bem como os verbais, recontextualizando-os 
(BERNSTEIN, 1996), como veremos na seção a seguir.

Tecnologias e textos recontextualizados na escola

Para compreender a relação entre as tecnologias (e seus 
textos) e a educação escolar, bem como entender como tem se 
confi gurado o processo de inserção das tecnologias e seus textos 
pela escola, trabalhamos com o conceito de recontextualização, 
de Basil Bernstein. 

Para Bernstein (1996), como dissemos anteriormente, a 
recontextualização constitui-se a partir da transferência de 
textos de um contexto a outro, como por exemplo, daqueles 
que circulam por meio das tecnologias ao contexto escolar.

No caso aqui analisado as tecnologias e seus textos tendem 
a ser vistos como capazes de aproximar a escola dos interesses 
dos estudantes, interesse motivado por várias situações como a 
descrita abaixo, na qual um aluno, que é considerado analfabeto 
na escola, por meio da tecnologia, escreve.

Mensagem para celular

A professora dá o visto no caderno dos alunos, após 
um exercício de produção de texto. Quando chega à 
mesa de Marcos, verifi ca que ele novamente não havia 
realizado as tarefas, mais uma vez seu caderno iria 
para casa em branco. A professora se dá conta de que 
os outros professores tinham razão quando diziam 
que Marcos ainda não era alfabetizado, que havia 
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sido indevidamente aprovado para aquela turma. Ele 
realmente era um aluno disperso, desinteressado, 
com sérias defasagens no que referia à leitura e à es-
crita. A professora, dirigindo-se ao aluno, diz:

- Marcos, terei que mandar novamente um bilhete 
para o seu responsável. Você não lê nem escreve, não 
faz os deveres escolares e fi ca o tempo todo mexendo 
nesse celular! 

Marcos, tranquilamente, responde, mostrando o 
aparelho:

- Quer que eu mande uma mensagem para o 
celular de minha mãe, avisando que ela precisa vir 
aqui?

Nessa aposta de que a tecnologia gera mais interesse do 
aluno, textos produzidos por meio dela são selecionados 
em detrimento de outros e são deslocados para questões, 
práticas e relações sociais distintas. Portanto, é muito comum 
observarmos a tendência de incorporar a tecnologia ao contexto 
escolar recontextualizando-a no discurso pedagógico, como 
vemos em mais uma situação escolar:

Uma redação sobre o fi lme

Após assistirem a um vídeo na sala de aula, a 
professora propõe uma atividade aos alunos: 

- Vocês deverão fazer uma redação sobre o fi lme 
a que acabamos de assistir.

Ouve-se o barulho do arrastar de cadeiras 
acompanhado de murmurações. A professora prossegue

com a explicação e é interrompida por um aluno que 
pergunta:

- Professora, essa redação vale nota?

Antes mesmo que pudesse responder, outro aluno 
indaga:

- Quantas linhas? Posso fazer em casa? Em casa é 
melhor porque eu posso pesquisar na Internet.

Uma menina, sentada na última fi leira, já 
conhecida pelos demais professores por ser uma aluna 
indisciplinada e desinteressada, diz em alto e bom 
som:

- Eu não vou fazer não!

A professora dá um longo suspiro e tenta dar 
continuidade à aula.

É possível notar que nesta situação há uma recontextualização 
muito comum na escola: textos produzidos em determinadas 
condições de produção – nas quais os interlocutores geralmente 
esperam entretenimento, constituídos por linguagens que se 
articulam, com consistências signifi cativas próprias –, são 
inicialmente descontextualizados: de uma prática onde o foco 
é o entretenimento, para um contexto cuja fi nalidade é ensinar 
e aprender. As relações sociais entre os interlocutores também 
são distintas: entre os produtores e espectadores do fi lme, 
colocam-se os professores e alunos que, por sua vez, ocupam 
lugares sociais assimétricos no próprio discurso pedagógico 
(ORLANDI, 1986).

 Simultaneamente, há um reposicionamento e uma 
refocalização. O texto (o fi lme) é modifi cado por processos 
de simplifi cação, condensação e reelaboração, desenvolvidos 



ECOS DO MUNDO: TECNOLOGIAS, SEUS TEXTOS E LINGUAGENS SÃO ESCUTADOS NA ESCOLA?

1248LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

em meio aos confl itos entre os diferentes interesses que 
estruturam o campo de recontextualização. A tecnologia 
(no caso, o vídeo, o DVD) transforma-se em instrumento de 
ensino e o texto é simplifi cado e reduzido. A articulação de 
imagem em movimento, som e palavra que compõe o texto 
é reduzida à linguagem verbal escrita na redação. A relação 
entre interlocutores, de simétrica, assume uma relação social 
assimétrica: nos dois casos os alunos, mesmo que os professores 
não os obriguem, estão em um lugar social que se espera que 
façam as tarefas escolares.

A partir da recontextualização é produzido o discurso 
pedagógico. Este discurso, para Bernstein, é um princípio 
recontextualizador, um conjunto de regras que operam o ato 
de embutir o discurso lúdico ou polêmico (discurso produzido 
na mídia de entretenimento) a ser transmitido na escola em 
um discurso regulativo (discurso associado aos valores e aos 
princípios pedagógicos), este último sempre dominante no 
processo.

 
“Na internet a gente ri dos nossos erros, mas na escola 
os outros é que riem da gente...”2: como tecnologias, 
seus textos e linguagens tem sido escutados na escola

Não há nada como regressar a um lugar que está igual para 
descobrir o quanto a gente mudou.
                             Nelson Mandela

Como afi rma Nelson Mandela na epígrafe acima, à primeira 
vista parece que na escola nada mudou, mas, se observarmos 
melhor, nós, professores e alunos, mudamos e, às vezes, 
resistimos ao discurso pedagógico. O “mundo grita” (18º.
Congresso de Leitura do Brasil) em diferentes linguagens e 
leituras, mas escutamos ecos de textos recontextualizados.  
Uma das situações observadas nos leva a reconhecer esta 
mudança. Na mesma escola de onde vivenciamos as situações 
já descritas, os alunos se apropriam do MSN:

“msn” de pobre
Liliane: há algum texto que vocês escrevem na escola 
que o professor não lê?
Os alunos se entreolham e riem. 
Alunos: Sim, tem...
Mariana: O msn de pobre....
Todos caem na risada.
Liliane: Me explica isso... (Risos) O que é o msn de 
pobre?
Gargalhadas...
Giovana: A gente pega uma folha e escreve MSN e 
põe “Giovana diz:oi” e aí vai passando o papel sem o 
professor ver.
Mariana: Vai passando de mesa em mesa.
Giovana: É, esse é o msn de pobre...
Todos riem.
Giovana: É, lá na sala fi ca folha passando pra lá e pra 
cá, para cá e pra lá...
Marcela: Aí quando o professor olha a gente esconde o 
papel e faz cara de interessado na aula...
Gargalhadas.
Giovana: Ah, no ano passado a minha colega tava 
passando o msn de papel para o garoto lá na sala. “Patrik, 
eu gosto de você. Você quer fi car comigo?” A professora 
viu, foi lá pegou o papel e leu o pra turma inteeeira. 
Isso deixou a Alessandra muito triste, todo mundo fi cou 
rindo dela. A menina chorou.
Alunos se compadecem. Uma menina diz: Tadinha...
Giovana: É, se a professora tivesse lido só pra ela, tudo 
bem, mas ela leu pra turma toooda... É, foi triste...
 

2 - Fala de Giovanna, aluna da turma onde as situações descritas neste artigo aconteceram.
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Diante desta prática, é possível dizer que mais do que 
equipamentos, na escola precisamos nos apropriar das formas 
de linguagem que contemporaneamente estabelecemos, através, 
ou não, das tecnologias, como alerta Beatriz Sarlo (2000, 
p.113): “não se trata apenas de uma questão de equipamento 
técnico e sim de mutação cultural”. 

A prática descrita acima nos dá pistas de que na escola, 
para resistir à cultura e discursos pedagógicos, é necessário 
focalizarmos as formas de linguagem, como ressalta Vani 
Kenski (2000, p. 130):

As interações feitas com as comunicações mediatizadas 
abrem horizontes do pensamento, criam fantasias, 
envolvem e seduzem emocionalmente. A mixagem 
entre imagens, movimentos, cores e textos provocativos 
mobilizam sentimentos e pensamentos criativos. 
Transmitem novas formas de linguagens em que estão 
presentes o pensar e o sentir. Cultura audiovisual que 
dá origem a uma nova linguagem, assumida pela 
sociedade contemporânea. Linguagem presente nas 
salas de aula – com ou sem o uso de equipamentos 
e tecnologias mediáticas [...] Reprodução do falar 
mediático, principalmente televisivo, que professores 
e alunos, de todos os níveis e idades – em maior ou 
menor grau – assumem em suas práticas rotineiras de 
comunicação (grifo nosso).

Kenski (idem, p.131) também reconhece que o discurso 
pedagógico ainda “está presente nos textos escolares, na 
organização didática das aulas, na lógica que preside a 
organização das disciplinas e da maioria das atividades 
vivenciadas no espaço escolar” (grifo nosso), um “discurso 
linear e sequenciado”. Por este motivo, afi rma a autora, na 
mesma página citada acima, que “encontrar um denominador 
comum, estabelecer o diálogo entre essas formas de linguagens 
muito diferentes é um dos múltiplos desafi os que se impõe à 
escola na atualidade”. 

Em um programa sobre “cibercultura na escola” ouvimos 
elogios a uma prática para ensinar literatura e história, que 
consistia em fazer um perfi l no ORKUT de Machado de Assis. 

Em nossa concepção, nesta prática se “usa” a tecnologia para 
fazer o que há muito tempo já fazíamos: recontextualizamos 
Machado de Assis!

Com efeito, a escola não vai mudar apenas acelerando as 
compras de novos equipamentos tecnológicos ou adotando 
a confi guração dos textos cibernéticos, como neste último 
exemplo. Esta mudança só vai se confi gurar quando nos 
apropriarmos dos textos, das linguagens, praticando formas de 
comunicação contemporâneas, como novamente alerta Vani 
Kenski (2000, p.133):

A escola precisa investir na formação de leitores por 
diversos caminhos e linguagens. Precisa também 
ampliar suas concepções de linguagem, de leitura e de 
escrita para incorporar as mediações textuais feitas a 
partir do uso das tecnologias digitais.

Conforme destaca Chartier (1997), a escrita na Internet 
nos conduz a refl etir sobre como a noção de texto está sendo 
modifi cada com o passar do tempo e como os avanços 
tecnológicos incorporam mudanças que promovem novas 
formas de interação entre sujeitos. Deste modo, essa nova 
confi guração textual abre espaço para novos tipos de interação, 
os quais requerem diferentes formas de produção de textos e 
de leitura.

Nesta trilha é que apostamos na ampliação dos conceitos de 
leitura, textos e linguagens na escola. Entender as tecnologias 
da informação e da comunicação como meios de produção de 
sentidos entre interlocutores é também considerar seus textos 
e leituras como interação entre sujeitos, com suas posições no 
mundo e sobre o mundo, e não entre leitor e texto, porque a 
relação se faz entre homens. E esta interação é de ordem social 
e histórica. 

Portanto, na escola e nas políticas públicas em educação, 
temos que apostar na produção e leitura de textos que são para 
serem lidos e produzidos na interação entre sujeitos, não para 
receberem uma nota ou serem avaliados somente em contexto 
escolar – como bem defi ne Giovanna na fala do subtítulo que 
abre esta seção: “na internet a gente ri dos nossos erros, mas 
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na escola os outros é que riem da gente...”. É preciso que se 
considere que produzir textos e leituras envolve muito mais do 
que habilidades que se resolvem no imediatismo da ação de ler 
ou escrever. Como diz Orlandi (1988, p.11): “saber ler é saber 
o que o texto diz e o que ele não diz, mas o que o constitui 
signifi cativamente”.
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BEBÊS, CRIANÇAS BEM PEQUENAS E O OBJETO LIVRO: 
AÇÕES INTERATIVAS E PRODUÇÕES DE SENTIDOS

Rosele Martins Guimarães

1 - Este relato é um recorte de uma pesquisa de mestrado, desenvolvida de agosto a dezembro do ano de 2010, que buscou investigar as interações das crianças 
de uma turma de berçário com o objeto livro.

Resumo

No presente relato, apresento três episódios interativos 
protagonizados por crianças, de uma turma de berçário, em 
interação com o objeto1, com o intuito de indagar refl exivamente 
a escuta de suas atuações com os livros como atos de leitura. 
As lentes teóricas que sustentaram as interpretações estão 
ancoradas nas áreas da sociologia da infância, a psicologia da 
criança walloniana; assim como na concepção de leitura com 
base na perspectiva teórica freireana e da semiótica. A partir 
da análise dos dados produzidos, ainda que os bebês e as 
crianças bem pequenas não sejam leitores convencionais, que 
“decodifi cam o código” da palavra escrita, nessa investigação 
foram percebidos como leitores de outros códigos contidos 
nos livros, expressos nas formas, nos desenhos, nas cores, no 
tamanho, no peso, na sonoridade. Se, por um lado, os pequenos 
não se constituem leitores de textos compostos por palavras, 
por outro, eles podem ser considerados como “leitores” do 
conjunto gráfi co, visual, sonoro, tátil com que os livros são 
constituídos.

Palavras chave

Educação de bebês e crianças bem pequenas; usos do objeto 
livro; prática de leituras.

Resumen

En el presente relato, les presento tres episodeos interativos 
protagonizados por niños de uma classe de vivero, en interacción 
com el objeto, com el objetivo preguntar refl exivamente la 
escucha de sus atuacciones con el libro como acto de lectura. Las 
lentes teóricas que sostentaran las interpretacciones en la pesquisa 
estan ancladas en la sociologia de la infancia,  la psicologia del 
niño walloniana; así como en la concepsión de lectura con base 
en la perspectiva teórica freiriana i de la semiótica. A partir de la 
análisis de los dados produzidos, aun que los niños bien pequeños 
no sean lectores convencionaless que “decodifi cam el código” de 
la palabra escrita, en esta investigacción fueran percebidos como 
lectores del, otros códigos contenidos en los livros, expresos 
en las formas, en los diseños, en los colores, en el tamaño, en 
el peso, en lasonoridade. Si, por un lado, los pequeños no si les 
constituen lectores de los textos compuestos por palabras, por el 
otro, ellos puoden ser considerados como “lectores” del conjunto 
gráfi co, visual, sonoro, tátil con que los livros son constituídos.
Palabras claves: educacción de los niños i niños bien pequeños, 
usos del objeto libro, prácticas de lecturas

Palabras clave

La educación de los bebés y niños muy pequeños; el libro 
objeto; las prácticas de lecturas.
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Situada no campo da pedagogia da pequena infância, as 
refl exões aqui desenvolvidas ancoram-se nas lentes teóricas da 
sociologia da infância e na psicologia da criança walloniana. 
A escolha dessas perspectivas teóricas decorre da visão 
abrangente de bebê, criança e infância, que reconhece e busca 
dar visibilidade, as capacidades atuais dos pequenos e não 
como projetos para o futuro. Tais campos teóricos corroboram 
para a compreensão da infância como uma categoria social do 
tipo geracional, e a atuação social ativa das crianças em seus 
processos de socialização, no ambiente e nas relações sociais 
em que estão inseridas. Com base na abordagem walloniana 
de desenvolvimento infantil que considera o bebê como um ser 
que é biologicamente organizado para a vida sociocultural, na 
qual está imerso por meio de sua “pré-organização” desde o 
nascimento – e mesmo desde a concepção – para o encontro 
com o outro e para a troca social, condição constitutiva de seu 
desenvolvimento.

 Quanto ao entendimento de livro e leitura, as 
interpretações estão sustentadas nos estudos acerca das 
práticas de leitura de Chartier (1999, 2002) em que a leitura 
é compreendida como prática cultural relacionada tanto ao 
contexto histórico, social e cultural em que o leitor está inserido, 
como à materialidade do suporte do texto. Portanto, pensando 
a leitura e os suportes de leitura como elementos constitutivos 
daquilo que compõem diferentes modos de ler, a concepção de 
livro situa-se em sua materialidade, na sua própria existência 
como suporte, como uma experiência estética e estética 

proporcionada pelo contato com as propriedades materiais e 
visuais do suporte livro. Porém, também remete ao encontro 
a dimensão simbólica, com o jogo literário, a qual se remete a 
memória de histórias narradas e lidas pela professora da turma 
do berçário2. 

Nesta perspectiva, a importância da história cultural do livro 
e da leitura para esta pesquisa é que ela possibilitou compreender, 
e desnaturalizar, a percepção acerca das práticas de leitura e das 
concepções sobre o suporte livro. Conforme destaca Chartier 
(1999), nunca se leu da mesma forma, da mesma maneira ao 
longo dos tempos. A leitura não acontece de maneira linear, 
mas se constitui como uma apropriação inventiva e criativa 
calcada no tempo e no espaço cuja infl uencia do suporte de 
leitura é constitutivo dos tipos e modos de leituras.  

Como os sujeitos da pesquisa são seres em seus primeiros 
dois anos de vida, amparo-me, mesmo que de forma sintética, 
nas abordagens teóricas que compreendem o livro e a leitura 
num sentido amplo3, especifi camente na perspectiva freiriana 
em que a leitura do mundo precede a leitura da palavra (FREIRE, 
1982) e na semiótica4 que compreende a leitura como uma ação 
sobre um texto. 

Os textos, que muitos dos livros contemporâneos produzidos 
para as crianças trazem, não estão restritos à concepção que 
vincula o texto apenas às palavras, eles aproximam-se da 
abordagem que Teixeira (2010), embasada em Paulo Freire, 
apresenta, isto é, numa concepção abrangente de leitura que 
transcende as palavras e apresenta-se como experiências de 

2 - Na turma do berçário, isto é, no campo da pesquisa, anteriormente a chegada da proposta da investigação, a prática de contação de histórias já aconteciam 
desde os primeiros meses do ano letivo. A turma era apreciadora das sessões de contação de histórias (por vezes lidas de livros, outras vezes narradas com o 
apoio de livros e/ou fantoches) que aconteciam toda a semana.
3 - Na década de 80, o tema da alfabetização vinha sendo discutido, porém algumas concepções usavam a palavra alfabetização com acepções quase opostas. 
Por isso, Abud (1987) estabeleceu a distinção entre a alfabetização em sentido amplo – aprimoramento pessoal, leitura crítica, estética, comunicação e ex-
pressão - e alfabetização em sentido restrito – vinculada ao período de aquisição inicial da língua escrita. Tomamos de empréstimo esta sugestão para pensar 
a leitura num sentido amplo.
4 - A semiótica é um campo do conhecimento que estuda os signos e as suas signifi cações. Ela surge a partir da fi losofi a Peirciana (século XIX - EUA), porém, 
encontra grande difusão na Europa (século XX), sendo tomada por diversas áreas como uma perspectiva de refl exão para estudar os signos verbais e não-
-verbais, isto é, as linguagens. Como afi rmam Santaella e Nöth (2004, p. 33): “São várias as correntes da semiótica. Cada uma delas apresenta uma articulação 
conceitual e metodologias de análise que lhe são próprias”. A semiótica auxilia a compreender as novas produções culturais, que se caracterizam por serem 
multimídias, intersemióticas – isto é, ela possibilita estabelecer relações ou infl uências mútuas entre literatura, arte, comunicação.
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leituras, que agrega tanto o texto verbal (escrito com palavras) 
quanto não-verbal (composto por símbolos, códigos, imagens, 
etc.). 

O texto é, portanto, o produto fi nal de um emaranhado 
de relações que, na verdade, se originam de um processo 
muito amplo de encadeamento de signifi cados quando 
pensado numa concepção abrangente de leitura, de 
múltiplas linguagens. Nessa abordagem, entende-se 
por texto as diferentes formas de linguagem passíveis 
de leitura. A música, por exemplo, é uma linguagem, 
pois por meio dela é possível ler, ou seja, realizar um 
processo de compreensão [...] o ritmo transmitirá algo, 
a melodia e a própria composição da letra. Uma obra 
de arte, representada pela pintura de uma tela, também 
será uma forma de interação, na medida em que 
desencadeia sensações, refl exões etc. [...] Também será 
texto a linguagem teatral, os gestos, as dramatizações, 
a oralidade [...]. (TEIXEIRA, 2010, p. 16).

Com base nesse entendimento de texto e de leitura em que, 
ao serem colocadas em cena as diferentes linguagens entendidas 
como meios por onde se efetivam diferentes práticas de leitura, 
como menciona Teixeira (2010, p. 17), um espaço se abre para 
que “múltiplas formas e possibilidades de leitura” aconteçam. 

A semiótica possibilitou-me, também, compreender a 
leitura como um processo complexo, um jogo de interação 
entre leitor, texto e contextos. Em consonância com Panozzo 
(2007), que tem como referencial a semiótica de Jean-Marie 
Floch, a leitura é compreendida como processos de Ver/olhar/
ler, a partir de enunciados organizados pelas linguagens verbal 
e visual.

Leitor e produtor são estrategistas de ideias; um 
engendra, articula, apresenta; outro percebe e atribui 
sentido na medida em que mobiliza e estabelece 
relações entre o próprio conhecimento de língua e de 
linguagens, de seu conhecimento de mundo e das suas 
experiências no âmbito social e cultural. A postura 
ativa e questionadora é condição de existência do 
leitor, diante de fatores que intervêm na produção de 

sentido do texto, como a materialidade, o suporte, 
as linguagens e a presença de articulações internas e 
externas. (PANOZZO, 2007, p. 28).

Mastroberti (2007), pesquisando a cerca do livro ilustrado, 
a partir do campo das artes plásticas e também dialogando com 
a semiótica, defende a perspectiva do livro ilustrado como 
um objeto com função estética e comunicativa, como um 
“signo que indica seu conteúdo e que chama atenção para si 
mesmo enquanto suporte” (MASTROBERTI, 2007, p. 6).  A 
autora acredita que o livro ilustrado, quando bem utilizado, 
é capaz de gerar “conhecimento associativo, resultante da 
intersemioticidade dos campos verbais e gráfi co-visuais” 
(2010, p. 221). Nesse sentido, o leitor torna-se um receptor 
que interage para além das letras com o universo visual dos 
livros ilustrados, tendo como efeito “uma relação de empatia 
com seu perceptor, através da geração de um sentimento, que se 
estenderá pelo conteúdo verbo-visual como um todo”.

 O livro infantil é um texto que permite usos, manuseios 
e intensas intervenções do “leitor”, geralmente mais livres 
que aquelas que os livros convencionais de folhas fi nas, sem 
texturas, sem adereços para o manejo são capazes de realizar, 
assim, ele amplia o público leitor na medida em que todos 
podem fazer algum tipo de leitura: contextual, imagética. 

Nesta pesquisa, o livro é abordado como um objeto que 
possui um valor em si, como objeto para um potencial uso 
enquanto materialidade para a ação das crianças, isto é, com 
múltiplas funcionalidades e, também, como um objeto com 
valor simbólico-cultural que lhe é atribuído através dos usos 
vinculados à cultura letrada, enfi m, como objeto de leitura, seja 
ele um livro contendo texto e/ou imagens, de papel até mesmo 
confeccionado de maneira engenhosa.

Este modo ampliado da discussão da leitura centra o seu 
foco, de acordo com Goulemont (1996, p.108), principalmente 
na ideia que a leitura é sempre produção de sentidos, “é 
constituir, e não reconstituir um sentido”. Portanto, neste 
trabalho, a abordagem de leitura utilizada pode denomina-se 
leitura em sentido amplo.

Nesse sentido, a perspectiva de “leitura” produzida pelos 
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pequenos, ao terem contato com os livros e explorá-los (com 
ou sem mediação de um leitor), que procuro desenvolver, está 
referenciada na postura de um leitor-criança: protagonista, ativo 
e questionador, com capacidade de, através do contato direto 
com as materialidades, os suportes, as marcas, as imagens, 
os traços, os textos engendrarem cruzamentos, não contando 
assim apenas com as letras para estabelecerem sentidos, mas 
com formas de recepção e reapropriação ativa. 

A produção dos dados da pesquisa

A escola que ambientou a pesquisa pertence a rede 
municipal de educação de Porto Alegre/RS. A turma do 
berçário estava composta por 14 crianças (5 meninos e 9 
meninas), entre 9 a 22 meses, no início da pesquisa, sendo 
que uma das bebês era portadora de síndrome de down. A 
respeito do contexto sóciocultural das crianças, coletou-se 
as informações nos arquivos da escola que, grande parte das 
famílias estava constituída, em média, cinco residentes na 
casa, sendo a renda salarial, em média, 550 reais mensais. Até 
ingressarem na escola, a maioria das crianças não havia tido 
contato com livros, tampouco ouviam histórias. Das quatorze 
crianças, apenas duas escutavam histórias, que eram narradas 
pelos familiares (mãe, avó, irmã) e também a partir de fi lmes 
infantis em DVD. A pouca circulação de portadores de leituras 
e histórias (tanto livros, como DVD) pode estar relacionada ao 
baixo grau de escolaridade dos pais, que, na maioria, possuía 
o ensino fundamental incompleto, sendo que os pais de duas 
crianças eram analfabetos. Além disso, pode vincular-se ao tipo 
de trabalho que os pais executavam, os quais variavam entre 
trabalho em galpões de reciclagem, atendente de lanchonete, 
segurança de estabelecimentos comerciais, auxiliar de creche, 
outros sem trabalho fi xo, mantendo-se economicante com 
trabalhos informais (bicos), ou seja, ocupações profi ssionais 
em que pouco ou nada se tem relação com práticas de leitura. 

 O grupo de educadoras do berçário estava constituído 
por seis adultas. Uma professora (com graduação em pedagogia 
e pós-graduação em psicopedagogia), uma monitora (cursando 
pedagogia) e quatro estagiárias (duas cursando o magistério e 
duas cursando pedagogia). Em cada turno, permaneciam, em 
média, três educadoras com as crianças.

 Após três meses de observação, diálogo e refl exão 
teórica com o grupo das educadoras, que cumpriam o objetivo 
de  discutir a prática de contação de histórias já em curso, tendo 
como fi nalidade ampliar a atuação das crianças nas sessões de 
contações, e viabilizar o contato com os livros. Com o intuito 
produzir os dados da pesquisa5, a estratégia metodológica 
consistiu em tornar acessível as crianças um acervo de livros, 
para sua livre exploração, disponíveis em cestos de palha, 
nos diferentes recantos do espaços da sala do berçário. No 
transcorrer de dois meses de observação e escuta as ações das 
crianças com os livros, diversos episódios interativos foram 
registrados6. 

 Desde os primeiros contatos com o acervo de livros 
que fi cou ao livre alcance das crianças, foi intensa a procura e o 
envolvimento delas com os livros. Nos episódios que 
seguem procuro evidenciar as ações das crianças com e a 
partir dos livros trazendo à tona surpreendentes (re) criações 
e relações das crianças produzidas com e a partir do contato 
direto com diversos objetos livros. Creio que seja importante 
lembrar que as crianças já possuíam uma representação mental 
de como usar um livro. Tal noção havia sido apreendida através 
das vivências nas práticas de ouvirem e assistirem às contações 
de histórias, em que a professora da turma utilizava diferentes 
livros.

5 - É importante ressaltar que a pesquisa aconteceu de modo colaborativo, com a participação ativa da professora e as educadoras assistentes que atuaram como 
observadoras e interlocutoras culturais perante as crianças e os livros seguindo suas indicações e engajando-se quando convidadas. 
6 - Com o auxílio de uma máquina fotográfi ca digital, que foi utilizada tanto no modo fotografar quanto no modo fi lmar.
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Episódio 1:

 

Daniel, deitado sobre o livro, passa o dedo em cima das palavras e diz: quei, 
doixs, teixs!. Depois bate o dedo em cima da mesma palavra e diz: queis, 

queis, queis! 

Ao presenciar esse episódio, e revê-lo na gravação em vídeo, 
é marcante a ação de reprodução interpretativa (CORSARO, 
2009) dos atos de um leitor das letras, realizada pelo menino, 
que atribui sentidos, a partir de sua ação no e com o livro.  Isto 
é, a ação de reproduzir, não copiando, mas traduzindo, num 
reproduzir mediado pela existência pessoal e, do mesmo modo, 
imprimindo a sua singularidade às ações percebidas no mundo 
social.

Do conjunto de elementos presente na ação do menino: i) 
o dedo que desliza sobre as palavras do texto acompanhado 
da vocalização de palavras enroladas durante a movimentação 
dos dedos, quei, doixs, teixs, que lembra a contagem de: um, 
dois, três; ii) também, a atenção focada no desenho gráfi co 
das palavras que formavam o texto do livro, creio que desse 
conjunto de expressões, gestos e vocalizações, a interação do 
menino com o livro remete a traços de práticas de leitura do 
universo letrado. 

Conforme indicam as cenas observadas, Daniel possui uma 
noção já em construção de que as letras são signos que nos 
“dizem” alguma coisa. Mas, como ele não conhece o código 

das letras, de acordo com a sua convenção ofi cial, ele pronuncia 
o que possui como registro de memória de leitura, ou seja, a 
ideia de “ler” e atribuir ao desenho das palavras um sentido, 
que, naquele momento, remete à ideia da contagem de um, dois, 
três... Assim sendo, as suas ações não consistiam num fazer 
por fazer, elas estavam carregadas de signifi cados, os quais 
estão muito próximos da leitura letrada. Signifi cados que eram 
produzidos e ressignifi cados a cada novo manuseio, cada nova 
observação dos detalhes, a cada novo jeito de tocar, folhear, 
mexer, ou seja, ao apropriar-se da estrutura e dos códigos dos 
livros.

Marie Bonnafé (2008) comenta sobre a capacidade de 
entendimento que os pequenos possuem perante regras de 
funcionamento de elementos culturais com que convivem.

Talvez o aspecto mais surpreendente dos bebês é que 
para eles a escrita, o idioma impresso, é um portador de 
sentido. Os adultos se maravilham quando presenciam 
esta primeira apropriação do signo escrito. Desde muito 
cedo, quando começam a falar, o bebê sabe diferenciar 
entre as ilustrações e o texto que ele mesmo mostra com 
o dedo (BONNAFÉ, 2008, p. 61) (Tradução nossa).

Que Daniel não sabia a ler o sentido dos códigos das palavras 
é inquestionável, contudo, o que saliento nesse episódio, é sua 
capacidade de envolvimento, entendimento e habilidade para 
apropriar-se da cultura na qual está inserido.

Nesse episódio, encontro sentidos nas palavras de Chartier 
(2002) quando o autor argumenta que ver leitura e ouvir leitura 
também constitui uma prática de leitura. 

Daniel7 era uma das crianças que mais apreciava as 
contações de história, inclusive, nos últimos dois meses de 
trabalho de campo, ao me ver, dizia: Uxêle! histólia! Essa 
interjeição era acompanhada com sorriso no rosto, que 
expressava contentamento e um convite para eu interagir, 

7 - Um dado que é importante ressaltar é que Daniel era fi lho de mãe analfabeta, família numerosa e com renda familiar muito baixa. Este dado, por um lado, 
salienta a importância da escola de educação infantil ofertar experiências de usos de livros e a audição de histórias, uma vez que é bem provável que apenas, 
nela, a criança tem a oportunidade dessas vivências, por outro, indica o quanto os pequenos são autônomos em escolher e exercitar, desde que lhes seja opor-
tunizada a expressão de seus gostos, de suas preferências. Daniel adorava os livros e as suas histórias.

Imagem suprimida por ausência
de autorização de uso
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juntamente com ele, com os livros. Talvez, como efeito da 
atenção dispensada nas audições das histórias, assim como o 
prazer que experimentava ao ouvir e observar as narrativas 
apoiadas em livros, ele tenha adquirido o entendimento de 
uso de livros como sendo para manipulação das estruturas, 
a visualização das imagens, mas também para a “leitura” do 
desenho das letras expressos nos textos. 

Episódio 2: 

 
Tanara observa as imagens de um livro. Olha demoramente uma página. 
Folheia e observa outra página. Passa a mão nos cabelos do personagem 
que está com um bebê no colo. Volta a olhar a imagem. Folheia a página 
e espia a imagem anterior. Volta para observar a mesma imagem. Folheia 
novamente a página e observa a imagem. Retorna para a mesma página e 

observa. Fecha o livro.

 Mesmo sem saber o que passa nos pensamentos de 
Tanara, é notória a atitude refl exiva da menina diante das imagens 
do livro. Diversas vezes, olhou a mesma página, comparou 
uma página com outra, tocou nas imagens, como se buscasse 
encontrar ou identifi car algo nas imagens desse livro. Ao deter-se 
nas imagens de duas páginas, olhando os detalhes, investigando 
possíveis conexões entre as imagens, talvez tentando identifi car se 
era o mesmo personagem nas duas páginas, que ora está ilustrado 
no livro de corpo inteiro, ora focado da cintura para cima.

 Maria Laura Spengler, em artigo intitulado Livro de 
imagem: Quando a ilustração se faz dona da palavra, trata sobre 
o papel do livro de imagem na literatura destinada ao público 
infantil. Ela destcada que, oferecendo diversas possibilidades 
de leitura, as imagens são os prelúdios para a construção de 
pensamentos com livros,  pontua que:

A imagem do livro infantil, a ilustração, é fonte de 
organização de pensamento. Acompanhada de texto 

Imagem suprimida por ausência
de autorização de uso
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escrito, ou não, a imagem é agradável para a visualização 
do livro, apoiando a leitura, construindo formas, 
cenários e personagens, colaborando, assim, para a 
construção do pensamento da criança (SPENGLER, 
2010, p. 4).

Panozzo (2007, p. 39) baseada na semiótica visual, 
contribui para pensar a atuação da menina como uma “leitura 
silenciosa”, na medida em que considera a leitura e os processos 
de signifi cação diante de um texto lido

Como uma paisagem produzida por múltiplos 
elementos, os textos incluem horizontes diversos, 
criados por várias linhas de fuga, que consolidam 
referências, orientam percursos signifi cativos. Há 
um horizonte que estende pontes entre o próximo e o 
distante, orienta lembranças de outros cenários, pessoas 
e tempos diversos, leva a criar percursos internos e 
pontos de ancoragem, realizando caminhos de ida 
e também de volta. E, nesse movimento, ampliam-
se experiências de legibilidade e de inteligibilidade 
sensível e signifi cativa.  

Seguindo as trilhas da semiótica torna-se possível conceber 
que Tanara estava a “ler” as imagens do livro que manuseava. 
Imagens que, ao que parece, ela se identifi cou. Há pouco tempo 
era um pequeno bebê de pele negra, que sua mãe e outras 
adultas pegavam no colo. Parece ter se vinculado, ou apreciado, 
o desenho do cabelo da mãe do bebê. Ao se deparar com a 
imagem ela fricciona os dedos sobre o papel, tentando sentir, 
viver a textura do cabelo. 

Percebo a “leitura das imagens”, produzida por Tanara, 
como uma leitura dos códigos culturais a que pertence. Códigos 
que, nesse episódio, não são as letras, mas a representação 
imagética do universo em que vive. Considero que a sua leitura 
venha dessa relação, desse encontro da menina com uma 
representação de sua “cor” (negra) e de sua “forma” (bebê).

Sem escutar a voz de Tanara, mas, por outro lado, vendo os 
seus movimentos, os gestos de ida e vinda nas páginas à procura 
de alguma coisa que instigou sua percepção visual e, também 

escutando as expressões “barulhentas” de seu silêncio, o qual 
percebi como impregnado de ruídos de seus pensamentos em 
movimentação, acredito que Tanara estava olhando, tocando, 
pensando e encontrando sentidos nas imagens do livro que 
escolheu para ver/ler.  

Avaliando esses episódios, o que podemos considerar que 
as crianças estão fazendo com os livros? Será que os seus 
gestos são mera reprodução, um fazer por fazer, desprovido de 
sentidos para além da atitude imediata, mecânica, de reproduzir 
os atos de um leitor alfabetizado?

Diante das evidências desses episódios, minha percepção 
compreende tais  gestos das crianças como noções de práticas 
de leitura em processo de construção. 

Episódio 3

 

Um grupo de crianças escuta a narrativa do livro Os sete cabritinhos, a 
educadora mistura leitura com narrativa inventada e articula a sua fala às 
imagens. Com o término da narrativa, Daniel continua interessado pelo 

livro, passa a observar as imagens. Quando encontra o lobo, o menino diz: 
lobo! e olha para as crianças que estão próximas, embaixo de uma tenda 

improvisada entre os berços.

Imagem suprimida por ausência
de autorização de uso



BEBÊS, CRIANÇAS BEM PEQUENAS E O OBJETO LIVRO: AÇÕES INTERATIVAS E PRODUÇÕES DE SENTIDOS

1258LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

  

Ele vira o livro para as meninas e fala com entonação de ameça: o lobo, o 
lobo!. Nesse momento, Davi vem ao encontro de Daniel, repentido com 

entusiasmo: lobo, lobo... Daniel vira o livro para ele.

   

Outro menino junta-se a eles interessado no lobo. O menino entra na tenda 
onde estão as meninas, direciona o livro para elas e  vocaliza: Uhhau! como 
se fosse um temível lobo mau. Yara aponta sorrindo  para o livro e diz: lobo, 

lobo... Yara e Daniel divertem-se.

   

Tanara se aproxima para ver o lobo. Daniel movimenta livro até ela, fazendo 
o som do lobo: Uhhau! Ela não reage, apenas observa-o e sai.  As crianças 

reúnem-se embaixo da tenda, Daniel ainda continua com o livro e, agora, ele 
observa demoradamente as imagens do livro. 

  

Em seguida, levanta-se com o livro aberto e vai ao encontro da educadora 
que havia narrado a história. O menino mostra o livro para a educadora e 

diz: Buna cavalo. 

  

A educadora faz gestos e sons de cavalo. Nesse instante, Rafaela aproxima-
se e espia o livro de Daniel. Ela pede para o menino: dá Rafaela. Rafaela 

pega o livro e Daniel sai. 
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Circunscrita nas ações, na expressão facial, nas falas, nos 
movimentos de procura pelo “outro”, apresentadas nesse episódio, 
a brincadeira infantil das crianças menores de dois anos demonstra 
o quanto esses pequenos têm a potencialidade de exercerem as 
suas vivências como atores sociais, protagonistas de suas ações de 
socialização, tanto com seus coetâneos quanto com os adultos. Eles, 
da mesma forma, são capacitados, desde que apoiados pelo meio 
(WALLON, 1986), para pensar, agir e elaborar seus pensamentos, 
suas emoções, isto é, de se apropriarem e signifi carem a cultura 
na qual estão inseridos. Nesse episódio, observa-se na ação 
do menino a iniciativa de instigar uma brincadeira com os seus 
parceiros como forma vivencial dele pensar, sentir, viver a história 
que acabara de escutar, a qual é reprisada a partir da visualização 
das imagens do livro. Nessa brincadeira, jogos de papeis são 
ensaiados pelo menino que, por instantes, se funde ao personagem 
do livro e transforma-se no lobo mau representado na imagem do 
livro, e pelas outras crianças que também o fazem e são ameaçadas 
pelo personagem.

Semelhante a, brincadeiras da tradição infantil, como 
pegar, esconder, fugir, foram organizadas e administradas pelas 
crianças autonomamente. Porém, nessa brincadeira, com um 
diferencial em relação às outras apresentadas anteriormente, 
havia um pensamento narrativo, a história do lobo, a qual 
embasou as ações do menino e enlaçou o imaginário e o 
desejo de outras crianças que interagiram com ele e o livro. 
O personagem lobo mau e suas características classicamente 
atribuídas como perigoso por “atacar” suas vítimas, são o 
enredo, a intriga que vincula as experiências socioculturais 
dessas crianças com o livro e o seu conteúdo simbólico.

Como destaca Catarsi (2001), o livro infantil pode ser um 
instrumento essencial para aguçar a curiosidade, a compreensão 
verbal, a análise perceptiva, a reconstrução de fatos, a produção 
verbal das crianças desde os seus primeiros anos de vida. A 
audição de uma história e a oportunidade de livre manipulação 
dos livros dá espaço e subsídio para que haja a recriação das 
histórias a partir das ilustrações que apóiam a memória e 
aguçam os pensamentos das crianças.

Desse modo, na posse do livro a criança consegue agregar 
diferentes informações apreendidas e construir signifi cados 
singulares de grande valor emocional (vivendo as sensações 
de ser um lobo, ou estar com ele), social (ao compartilhar o 
livro com as outras crianças,  brincar de pegar com as colegas, 
fazendo um uso brincante do livro e do personagem da história), 
linguístico (ao narrar fatos da história com as outras crianças) 
e cognitivo (pela rememoração da história e pela construção de 
uma narrativa adaptada).

Em todas as dimensões evocadas, o conteúdo simbólico 
desempenha uma função principal que alimenta os sentidos na 
relação que as crianças estabelecem tanto entre elas como com 
as adultas. Ao observar o ocorrido é possível perceber que a 
narrativa fornece o conteúdo da brincadeira e a posse do objeto 
livro serve como estímulo para ela. Do conjunto, história mais a 
manipulação do livro, a brincadeira com outras crianças acontece 
estruturada e organizada pela história seguindo as regras da 
narrativa e as práticas já experienciadas em outros momentos.

Assim sendo, percebo essa brincadeira como um esboço 
de narrativa efetivada por Daniel e seus amigos. Considero 
aqui narrativa na forma entendida de acordo com Bruner 
apud Kishimoto (2007) que a defi ne como meio pelo qual 
damos sentidos a nossas experiências. O conceito de narrativa, 
conforme apresenta Tânia Sperb (2010), também embasada 
em teorias desenvolvidas por Bruner (1998)8, refere-a como 
“um modo de pensamento que se expressa discursivamente e 
se organiza como uma história. A história envolve personagens 
que têm intenções e que agem, circunstâncias e consequências 
que se desenvolvem num tempo dado, criando um enredo” 
(SPERB, 2010, p. 155). A principal característica de uma 
narrativa é sua sequencialidade, a ordem em que ocorrem os 
acontecimentos, nos quais os seres humanos envolvidos são os 
personagens ou atores que indicam que algo aconteceu. Além 
disso, ela pode se passar no passado, presente ou até mesmo se 
referir ao futuro. Ademais, pode derivar de fatos da realidade 
ou imaginários, pode ser escrita ou oral, longa ou curta. 
Confi guram-se como longas aquelas que ocorrem por meio de 

8 - BRUNER, J. Realidade mental, mundos possíveis. (M. A. Domingues, Trad.) Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.
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entrevistas, autobiografi as, etc., enquanto que as curtas são as 
narrativas orais que acontecem face a face, na conversação entre 
parceiros. Mas, sobretudo, a narrativa precisa “de um enredo 
que dê signifi cado [...] [que] é dado pelo contexto sociocultural 
em que a narrativa se insere” (SPERB, 2010, p. 156).

Na esteira das considerações de Bruner, Kishimoto (2007, 
p. 258) salienta que, nas crianças pequenas, a narrativa se faz 
presente “na conversação, no contar e recontar histórias, na 
expressão gestual e plástica, na brincadeira e nas ações que 
resultam da integração das várias linguagens”, conforme já 
havia afi rmado Bruner (1986): 

[...] a narrativa ocorre na linguagem articulada, oral ou 
escrita, na imagem, fi xa ou móvel, no gesto, na mistura 
ordenada de todas as anteriores, no mito, na lenda, na 
fábula, no conto, na novela, na epopeia..., na história, 
[...] na pantomima, na pintura, no vitral, no cinema, 
nas histórias em quadrinhos, nos fatos diversos e na 
conversação (KISHIMOTO, 2007, p. 258).

Com os bebês e as crianças bem pequenas a narrativa 
extrapola a linguagem verbal, buscando a comunicação 
gestual, facial, corporal. Dessa forma, há uma narratividade 
sem ou com poucas palavras, mas em sua ausência se fazem 
presentes as entonações, com diferentes ritmos, que indicam, 
do mesmo modo, a presença narrativa, com noção de início de 
temporalidade, havendo, por vezes, dramatização, mesmo que 
esses pequenos não saibam explicá-la (SPERB, 2010)9.

Assim entendida, como explica Gutfreind (2010, p. 30): “A 
narrativa não é necessariamente, literatura, com palavras, frases, 
tramas, intrigas. Antes, é gesto, som, imagem, movimento [...] é 
mais toque ou holding (sustentação) do que palavra.” 

Nessa brincadeira em que histórias são narradas por adultas 
e livros estão disponíveis para as crianças, evidencia-se que tais 
elementos (livros e histórias) são espaços simbólicos em aberto 
que acolhem as ações investigativas e lúdicas das crianças. Em 
decorrência, nessa narrativa, muitas vozes fazem-se presentes, 

sendo o texto fabricado por olhares (curiosos, temerosos), gestos 
(rápidos e cheios de entusiasmo), palavras estruturantes (é lobo).  

Para além da brincadeira com o livro, ao fi ndar essa 
interação com os seus pares, o menino retoma a sua “leitura” 
do livro. Recorre ao encontro da educadora que, antes, havia 
narrado a história. Ele encontrou outro personagem, é o cavalo, 
e quer mostrar-lhe, talvez iniciar outra ideia narrativa, atribuir 
sentidos ao novo personagem. Porém, a educadora interage com 
ele sem espichar conversa. O menino sem o apoio da educadora 
entrega o livro para a menina Rafaela que interessada pede para 
si o livro do amigo. 

Ao deter a atenção nesse episódio, percebo que o livro 
como fonte de histórias narradas pelas adultas ou com histórias 
mudas impressas nas imagens e no suporte do livro, propiciam 
muito prazer, divertimento, pensamentos, encontros e afetos 
entre as crianças e delas com as adultas. 

Considerações fi nais

A partir de episódios, tais como os que apresentados, ainda 
que os bebês e as crianças bem pequenas não sejam leitores 
convencionais, que “decodifi cam o código” da palavra escrita, 
impressa, os percebo como são leitores de outros códigos contidos 
nos livros, expressos nas formas, nos desenhos, nas cores, no 
tamanho, no peso, na sonoridade. Se, por um lado, os pequenos 
não se constituem leitores de textos compostos por palavras, por 
outro, eles podem ser considerados como “leitores” do conjunto 
gráfi co, visual, sonoro, tátil com que os livros são constituídos.

Entretanto, essa perspectiva de “leitura”, assim como a 
leitura convencional, são aprendizagens construídas através da 
relação com adultos e mesmo com outras crianças, isso porque, 
como sabemos, ofertar livros, por mais adequados e ricos que 
sejam, não é a garantia que as crianças irão signifi cá-los como 
objetos para serem “lidos”, brincados, imaginados apreciados. 
Como uma aprendizagem eminentemente social, o uso do livro 
e da leitura, tanto das letras como dos aspectos gráfi co e visual 

9 - Palestra proferida, em dezembro de 2010, por Tânia Sperb em seminário fechado realizado na Faculdade de Educação/UFRGS, ao grupo de pesquisa “Lin-
guagens”, coordenado pelas professoras Maria Carmen Silveira Barbosa e Sandra Richter.
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dos livros, prescinde de mediadores que ora ajam direta, ora 
indiretamente na interação dos pequenos com os livros. 

Ao presenciar tais interações, considero que, neste 
comportamento socialmente adquirido, o bebê e a criança bem 
pequena constroem as primeiras noções do que seja uma leitura. 
Logo, a signifi cação da leitura propriamente dita se constituirá ao 
longo de toda a vida, mas esses primeiros contatos são o ponto de 
partida para a construção de suas primeiras noções e, quem sabe, 
de hábitos de leitura. E, para que isso aconteça, a prática, o contato 
direto, livre e lúdico com os livros, é fundamental. Ninguém 
aprende a ler e, principalmente, gostar de ler, teoricamente. É 
preciso praticar. Uma prática que inicia ouvindo narrativas e, 
também, explorando as superfícies de leitura. 
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Resumo

Este trabalho é um recorte da dissertação de Mestrado em 
Educação de uma das autoras, a qual teve por objetivo principal 
identifi car as atividades prescritas, para alunos da 2ª série do 
Ensino Fundamental de uma escola municipal, no livro didático 
e pelo professor em sala de aula, com o intuito de desvelar a 
potencialidade dessas atividades para a formação desses alunos 
como leitores. Para tanto, além dessas atividades foram analisados 
os registros dos cadernos, as anotações das observações realizadas 
em sala de aula, bem como da entrevista com a professora. O 
presente trabalho discorre sobre as análises realizadas nos cadernos 
de atividades dos alunos, por este conservar registros de práticas 
escolares cotidianas e cuja presença no ambiente escolar ter 
sofrido signifi cativo processo de naturalização e nos registros das 
observações realizadas em sala de aula. Tem por suporte teórico 
autores que utilizaram os cadernos como fonte de informações 
(GVIRTZ, 1999; SANTOS, 2002; 2008), e das refl exões de 
Charlot (1996; 2000; 2005) acerca das relações possíveis do 
sujeito com os saberes. Neste relato foram considerados alguns dos 
saberes escolares trabalhados em sala de aula no primeiro semestre 
letivo, como estes foram trabalhados pelo professor, registrados e 
corrigidos nos cadernos. Os resultados apontam para a necessidade 
de que sejam revistas algumas práticas docentes, de modo a que a 
relação dos saberes dos alunos com os saberes escolares seja mais 
signifi cativa e instigadora para que se assumam como sujeitos 
ativos e, portanto, autores de seus conhecimentos.

Palavras-chave

Saberes escolares; registros escolares; Ensino Fundamental. 

Abstract

This article is a part of the Master in Education study of 
one of the authors, and its aim was to identify proposed school 
activities for grade 2 Elementary school students from a public 
school, in the schoolbook and proposed by the teacher during 
the classes, to aim to recognize activities potential for reader 
students formation. Therefore, we also analyzed students 
notebooks registers, the notes observed during the classes, 
and the interview with the teacher. The present study presents 
analyzes realized on students’ notebook, because it keeps 
school daily routine, and its presence in school environment 
has experienced a naturalization process and in the registers 
from observation during the classes. It has theory basement 
supported by authors who used the students’ notebooks as 
information source (GVIRTZ, 1999; SANTOS, 2002; 2008), 
and refl ections of Charlot (1996; 2000; 2005) about possible 
relations by subjects with the knowledge. In this report it was 
considered some of school knowledge taken in the classes 
during the fi rst semester from the school year, how they were 
taught by the teacher, registered and corrected in the notebooks. 
The results indicate for necessity to be reviewed some teachers 
school practice, to the students’ knowledge relation be more 
signifi cant and instigator for the students take on active subjects, 
authors of their knowledge.

Keywords

School knowledge; School registers; Elementary School.
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O presente relato apresenta apontamentos realizados a 
partir de um recorte da dissertação de Mestrado em Educação 
intitulada “A importância das atividades prescritas pelo livro 
didático e pelo professor para a formação de leitores”, defendida 
em 2010 pela primeira autora, sob orientação da segunda autora, 
na Universidade Estadual de Londrina (UEL). A produção 
integra os estudos da linha de pesquisa “Práticas de Leitura na 
Escola” do grupo de pesquisas “Leitura: memória e práticas 
de leitura”, e tomou por objetivo analisar os livros didáticos 
adotados em uma escola pública de Ensino Fundamental de 
um município do norte do estado do Paraná e a repercussão 
das atividades prescritas para a formação de leitores, tendo por 
foco as indicações e correções dos exercícios nos cadernos de 
atividades dos alunos conforme produzidas pela professora. 

Conforme Gvirtz (1999), o caderno é um suporte físico, 
privilegiado por conter o registro dos produtos engendrados 
pelas práticas de ensino em um dado tempo e lugar, e por 
ser um material utilizado diariamente constitui-se em um 
campo signifi cativo para análises da vida escolar. Alguns de 
seus registros revelam o fruto da aprendizagem dos alunos, 
outros podem informar sobre a estruturação, a proposição e a 
sequência adotada pelo professor em suas práticas. Segundo esta 
pesquisadora, esse material é um dos principais instrumentos 
que regulam os fazeres escolares, por permitir o desvelamento 
do conjunto de práticas discursivas escolares.

Por concordamos com Gvirtz (1999) quanto a que a presença 
dos cadernos no ambiente escolar, como um dos poucos 
materiais escolares que tem sofrido um signifi cativo processo 
de naturalização, e dado que conservam os registros dos saberes 
escolares principalmente dos privilegiados pela singularidade 
de cada professor, examinamos os cadernos de atividades de 10 
alunos de uma turma de 2ª série do Ensino Fundamental.

Considerando o caderno escolar como um “produto social 
e em comparação com outras tecnologias de registro exige a 
aprendizagem de certos saberes, vinculados ao conhecimento de 
regras sociais que regem seu funcionamento” (GVIRTZ, 1999, 
p. 33), regras que regem a produção da escrita as quais servem 
tanto para facilitar a comunicação quanto para disciplinar os 
alunos. Visto que cada tipo de texto (receitas; prosas; poesias; 

instruções; entre outros), por diferir na sua estrutura permite 
caracterizá-lo como gênero textual, os cadernos de sala e de 
tarefas, ou quaisquer outras classifi cações dadas pelo professor, 
podem ser diferenciados pela produção registrada.

Na literatura brasileira, mais especifi cadamente a partir de 
2000, constata-se a presença de alguns estudos (CHAKUR, 
2000; SANTOS, 2002; 2008; BARAVIERA; LEONEL; 
SOUZA; BORTOLOTTI, 2004; SIQUEIRA; ARAÚJO-
JORGE, 2008) que tiveram como foco a análise dos registros 
dos cadernos dos alunos. Em alguns desses estudos foi 
realizada a análise do tipo da produção dos alunos, (como, por 
exemplo: cópia reiterada; cópia seletiva; atividade recognitiva; 
atividade reconstrutiva; atividade criadora: criação; atividade 
não identifi cada ou outras), conforme constatado por Chakur 
(2000), os quais convergem quanto à importância dessa análise 
para a previsão do desempenho escolar.

Chakur (2000) indica que as atividades registradas nos 
cadernos dos alunos não podem ser consideradas como refl exo 
fi el do trabalho do professor. Nas palavras da autora:

Os registros constantes dos cadernos dos alunos 
refl etem, em certa medida, o trabalho do professor em 
sala de aula – o peso que dá a certos conteúdos, a forma 
de correção ou avaliação a que recorre na solicitação 
da atividade e, até mesmo, a função ou habilidade 
intelectual ou de aprendizagem que valoriza. [...] O 
mero fato de o aluno registrar determinadas atividades, 
e não outras, já indica a relevância que elas têm 
para o professor e, de certo modo, sua concepção de 
conhecimento e aprendizagem. (CHAKUR, 2000, p. 
191. Grifos nossos).

Em seu estudo, essa autora, sugeriu a professoras 
especialistas que analisassem cadernos de alunos de 4ª a 8ª 
séries do Ensino Fundamental, de duas escolas estaduais 
de Araraquara, a fi m de que identifi cassem as atividades 
registradas e requeridas aos alunos por seus professores para 
que as realizassem em sala de aula e como tarefa, verifi cando 
os conteúdos e a sequência da programação e procurando 
saber que tipos de atividades os professores privilegiavam. Os 
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critérios utilizados para a análise dos cadernos foram referentes 
ao “grau de criatividade exigido, e de dependência das pistas 
na execução das atividades” (CHAKUR 2000, p. 192, grifos da 
autora).

A partir dos resultados, Chakur (2000) concluiu que nem 
sempre os alunos atendem às propostas formuladas e prescritas 
pelos professores. Constatou, por exemplo, que os cadernos da 
4ª série demonstravam, por seus registros, que o maior número 
de atividades relacionava-se à disciplina de Português, bem 
como era corrigido só pelos próprios alunos.

Em alguns cadernos da 5ª série verifi cou que a produção 
dos alunos restringia-se apenas à transcrição de textos do 
livro, em outros os alunos nem respondiam, e em um deles 
o aluno indicou que a resposta está “no livro”. As produções 
nos cadernos da disciplina de Geografi a foram as que mais 
apresentavam cópias do livro didático (LD) e respostas sem 
registro do respectivo enunciado. Nas atividades propostas 
sob a modalidade “Resumo”, as produções registradas não iam 
além de cópias de trechos do LD, algumas das quais realizadas 
ao acaso.

Cilene Chakur, para comentar as relações do professor com 
o LD, tece o seguinte comentário avaliativo:

“[...] o professor, em geral, apóia-se excessivamente 
no livro didático. [...] A submissão ao livro didático 
signifi ca a homogeneização da prática pedagógica e dos 
aprendizados dos alunos, o que gera, aparentemente, 
um controle do professor sobre as atuações em sala 
de aula. Mas, ao mesmo tempo, é fator que tende a 
comprometer sua autonomia, colocando-o em posição 
de mero receptor de tarefas”. (CHAKUR, 2000, p. 203. 
Grifos nossos).

Santos (2002), em sua dissertação relata o estudo 
etnográfi co que realizou junto a alunos, à professora e à direção 
de uma escola municipal de Hortolândia (SP). Utilizou, para 
tanto: observações em sala de aula, durante todo o ano letivo 
sem períodos longos de intervalo; entrevistas informais com 
a professora, os alunos e a direção; os cadernos dos alunos, 
recolhidos ao fi nal do ano.

Com o objetivo de “descrever, contextualizar e analisar 
as funções e os signifi cados ocupados pelo caderno em sua 
utilização pelos alunos dentro de uma sala de aula de primeira 
série” (SANTOS, 2002, p. 9), a pesquisadora constatou que os 
cadernos ajudam a compreender o cotidiano escolar, mas outros 
aspectos precisam ser considerados, além desses registros 
diários. Além disso, apontou que a estética do caderno escolar 
não é, necessariamente, um indicativo da aprendizagem dos 
alunos.

Um dos exemplos que a autora cita refere-se a um aluno 
que, preocupado em reproduzir exatamente o que a professora 
apresentava na lousa, teve difi culdades de apropriar-se de outros 
saberes escolares, levando a que “Aprender a ler e a escrever 
acabou fi cando em segundo plano” (SANTOS, 2002, p. 48). 

As produções inscritas nos cadernos dos alunos podem ser 
uma fonte de estudo importante acerca de práticas que ocorrem 
no cotidiano escolar, inclusive das que ocorrem fora de sala de 
aula.

Os registros nos cadernos, segundo Baraviera et al. (2004), 
podem constituir-se em um elo entre aluno, professor e pais, 
pois, quando ocorre o acompanhamento dos alunos por parte 
do professor e dos pais, faculta-lhes dimensionar e avaliar o 
desempenho do aluno a partir de suas produções cotidianas. 
Tais produções viabilizam, ainda, identifi car quais os modos 
de acompanhamento e de controle das produções dos alunos 
adotados pelo professor. Entretanto, de modo geral, constata-
se que, com o avanço dos alunos na escolarização a leitura/
vistoria de seus cadernos, sobretudo por parte do professor, 
torna-se menos frequente.

Siqueira e Araújo-Jorge (2008) pesquisaram a importância 
da análise dos cadernos, visto neles serem registrados 
conteúdos, ideias, regras de comportamento, compromissos 
com a escola, amigos e professores, acentuando que esses 
materiais representam a vida escolar dos alunos, tanto pelas 
cópias do que é escrito na lousa, quanto em relação aos registros 
pessoais, como das falas do professor, bilhetes da instituição 
e do professor (positivos ou negativos), recados destinados 
a colegas, lembretes como datas de avaliações, passeios, 
confraternizações, marcos, grifos, escolha da capa, imagens, 
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etc. Porém, as autoras constataram que as produções escritas 
nos cadernos dos alunos são comumente restritas a anotações, 
cópias e transcrições dos conceitos apresentados no LD ou dos 
explicados em sala de aula pelo professor.

Esses autores, apesar de apontarem para a importância 
da análise dos cadernos dos alunos como uma fonte de 
informação do cotidiano escolar e dos modos como são 
aprendidos os conteúdos escolares, assinalam que os cadernos, 
em sua organização tendem a ser similares quanto à sequência 
dos conteúdos neles registrados, porém frequentemente as 
produções neles inscritas permitem a sua diferenciação, porque 
refl etem características de quem as produziu que podem ser 
singulares, de um modo ou outro. Além disso, advertem quanto 
ao fato de se, por um lado os cadernos “[...] imortalizam parte 
do ensino e do apreendido [...] jamais retratarão o que de fato 
aconteceu, [...] os signifi cados dos conteúdos para cada aluno 
são diferentes” (SIQUEIRA; ARAÚJO-JORGE, 2008, p. 52, 
grifos nossos).

Esses pesquisadores destacam, ainda, a importância dos 
cadernos dos alunos como fonte de informação para a análise 
do exercício de poder na escola, o qual pode ser desvelado pelas 
práticas educativas de seus professores. Para eles, tal exercício 
pode ser identifi cado pelos modos de controle e vigilância, 
inscritos nos registros desses cadernos escolares. Eis como 
escrevem a respeito:

 
Utilizando o caderno como suporte de registro das 
lições e ensinamentos, a escola desenvolve o poder de 
vigilância e do controle, através de exercícios, como a 
cópia, fazendo com que os alunos acabem introjetando 
o modelo disciplinar, legitimando a moral e a ordem. 
(SIQUEIRA; ARAÚJO-JORGE , 2008, p. 56)

Siqueira e Araújo-Jorge (2008), com o objetivo de 
identifi car se as imagens presentes no caderno colaboram para 
compreender a cultura escolar, realizaram um estudo de caráter 
qualitativo do tipo documental no qual analisaram um caderno 
escolar de Ciências da 8ª série do ano de 1995 de uma escola da 
rede privada da Ilha do Governador, e utilizaram uma entrevista 

aberta, sem roteiro específi co com a usuária do caderno, com o 
intuito de recolher esclarecimentos sobre a escola e a avaliação 
escolar de Ciências.

Na primeira página do caderno analisado, há regras de 
convivência – antes mesmo da cópia do programa da disciplina 
– que representaram objetivos disciplinares da instituição. 
Nesse caso, as autoras enfatizam que os cadernos escolares 
podem tornar-se dispositivos de vigilância e controle, como 
por meio de exercícios como a cópia, “fazendo com que os 
alunos acabem introjetando o modelo disciplinar, legitimando 
a moral e a ordem” (SIQUEIRA; ARAÚJO-JORGE, 2008, p. 
56). Em outra página do caderno, as autoras identifi caram uma 
fi gura colada, que representava um professor e um aluno, a 
qual continha normas para o trabalho em grupo, revelando o 
comportamento e as atitudes que se esperam do aluno ante o 
grupo, a professora e a escola.

Nosso trabalho toma como pressuposto o de que, além da 
cópia as práticas educativas, como as de proposição e correção 
de exercícios, sejam atividades demonstrativas do exercício do 
poder no contexto escolar. Tal posição tem por fundamento, 
estudos anteriores assinalados, bem como as refl exões de 
Hébrard (2001) quanto a que o caderno escolar é mais do que 
um objeto físico de escrita, pois refl ete uma técnica para a 
apropriação do conhecimento e das relações a serem mantidas 
pelo sujeito com os saberes. 

A análise das relações do sujeito com o saber, muitas delas 
expressas em registros dos cadernos baseia-se nas ponderações 
de pesquisas recentes, como as apontadas, instigou a proposição 
deste estudo. Recorremos às proposições de Charlot (2005) 
quando explica que o ensino é a transmissão de um saber, mas 
que esse processo pode ser conduzido na forma de construção 
do saber pelo aluno. Quando assim acontece, em sala de aula, 
o educador pratica o saber supondo que seus alunos aprendem 
a pensar.

É na escola que profi ssionais, especifi camente os professores, 
intencional e sistematicamente, conduzem os alunos para que 
assumam uma dada posição quanto aos saberes legitimados 
e postos como saberes a serem escolarizados, isto é, quanto 
aqueles que devem ser ensinados e aprendidos nessa instituição 
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socializadora das novas gerações. É na instituição escolar, pelas 
condições que lhe são dadas para funcionar, que o indivíduo 
adquire os saberes legitimados como os mais relevantes para o 
exercício profi ssional e da cidadania (PULLIN, 2008). 

A ação socializadora da escola se efetiva pelas práticas 
educativas que seus profi ssionais adotam, bem como pelo 
modo como utilizam os materiais a seu dispor, como os LDs e 
as produções dos alunos, registradas em seus cadernos ou nas 
provas.

Por concordarmos com Charlot (2000, p. 73) que “toda 
a relação com o saber comporta uma relação epistêmica e 
de identidade” apresentamos alguns de seus apontamentos 
com o intuito de ilustrar como o professor, por suas práticas 
educativas, elege alguns tipos de relações epistêmicas em 
detrimento de outros e, ao assim fazer, contribui para a 
constituição da identidade de seus alunos. Tal fato pode ocorrer, 
intencionalmente ou não por parte do professor e dos alunos, 
porém “a relação com o saber e com a escola é, ao mesmo 
tempo e indissociavelmente, uma relação social e uma relação 
subjetiva” (CHARLOT, 2005, p. 54).

Para esse sociólogo, cada indivíduo deve ser considerado 
em sua singularidade, tanto em relação às dimensões cognitivas 
e afetivas, quanto ao seu meio social. Para que o aluno construa 
suas competências cognitivas e se aproprie do saber, ele precisa 
estudar, engajar-se na realização de atividades intelectuais 
(CHARLOT, 1996, 2005). Precisa enfi m se mobilizar: é 
necessário que perceba um sentido para a escola e para as 
atividades que nela e para ela deve realizar. Esse sentido “se 
constrói também na própria escola através das atividades que 
se desenvolvem” (CHARLOT, 1996, p. 55). 

É a relação do sujeito com o mundo que permite ao ser 
humano o movimento para a apropriação de saberes e a 
construção de sentidos, seja para a compreensão de si mesmo, 
do mundo e dos outros. Charlot (2005, p. 77) ressalta que “a 
educação supõe uma relação com o Outro. [...] Outro é um 
conjunto de valores, de objetos intelectuais, de práticas, etc.; é 
também um outro ser humano (ou vários)”. Concordamos com 
as ponderações desse autor, quanto a que o ser humano não 
pode se apropriar da totalidade do patrimônio humano. Ele se 

humaniza conforme uma dada época e sociedade e as relações 
e práticas que vivencia.

Assim, o ensino escolar como formação precisa instigar 
os alunos à busca da produção de sentidos do mundo. A 
assumir uma posição ativa como leitor. A relação do sujeito 
com a cultura evidencia que esta não se reduz a um conjunto 
de saberes, práticas e comportamentos, mas à de que “é culto 
aquele para quem o mundo não é somente um lugar em que 
atua, mas um universo de sentido” (CHARLOT, 2005, p. 95).

O contexto e o processo de geração dos dados

O caráter qualitativo deste trabalho decorre da natureza 
que atribuímos aos dados coletados e ao exercício da sua 
interpretação. Isso porque mesmo quando quantifi cáveis 
dependem da interpretação do pesquisador. Günther (2006) 
qualifi ca a pesquisa qualitativa como complexa, visto nela se 
evidenciar “a primazia da compreensão como princípio do 
conhecimento [..., além de] percebida como um ato subjetivo de 
construção” (GÜNTHER, 2006, p. 202. Destaques do autor).

Para o estudo da dissertação de Mestrado em Educação 
foram realizadas observações em uma sala de aula de uma 
turma de 30 alunos de 2ª série do Ensino Fundamental de uma 
escola pública de uma cidade de pequeno porte do norte do 
Paraná; análise de livros didáticos (LDs) das disciplinas de 
Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografi a e Ciências; 
recolha e análise de 10 conjuntos de cadernos de atividades dos 
alunos (CAs) e cadernos de tarefas (CTs); e entrevista com a 
professora regente da turma.

Durante o período de coleta de dados, identifi camos que 
foram adotados LDs consumíveis da 1ª série para essa disciplina 
e para a de Língua Portuguesa

No recorte agora apresentado delimitamos o estudo aos 
dados coletados referentes aos conteúdos da disciplina de 
Matemática trabalhados no primeiro semestre letivo, conforme 
registrados nos cadernos de atividades de alunos. Para tanto 
foram selecionados os cadernos usados em sala de aula (CAs) de 
10 alunos, escolhidos ao acaso. Os cadernos foram identifi cados 
pelas siglas: CA1, CA2, CA3... CA10. Os cadernos CA1, CA2, 
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CA3 e CA4 são de participantes do gênero feminino, e os 
demais, do gênero masculino.   

Resultados e discussão

Os registros produzidos nos cadernos (CAs) foram 
analisados tendo por foco identifi car o tipo de atividades 
prescritas pela professora.

Nesses cadernos não foram encontrados registros das 
disciplinas: História, Geografi a e Ciências, apesar de serem 
atribuídas notas bimestrais nos boletins escolares de cada 
aluno. Os conteúdos das disciplinas que constam nos CAs, 
são, no geral, relativos às disciplina de Matemática e Língua 
Portuguesa, o que parece justifi car uma das falas de um aluno 
durante a quarta observação em sala de aula quando a Professora 
solicitou que os alunos decifrassem frases enigmáticas2. Um 
aluno perguntou, então, se a atividade era de Português ou de 
Matemática, ao que um outro respondeu de imediato, conforme 
seus saberes em relação aos conteúdos de cada uma dessas 
disciplinas: “Quando é Português é texto, quando é Matemática 
é continha”.

A presença frequente dessas duas disciplinas nos cabeçalhos 
foi um indicativo de sua prevalência em relação aos demais 
conteúdos disciplinares escolares no cotidiano escolar dessa 
turma e aos tipos de exercício para serem realizados, os quais 
sustentaram os saberes trabalhados ao longo do primeiro 
semestre letivo nessa turma. 

Em conversa informal, durante a sexta observação, a 
Professora indicou a impossibilidade de trabalhar os conteúdos 
das disciplinas História, Ciências e Geografi a, porque os alunos 
tinham muita difi culdade e por precisarem mais dos conteúdos 
de Português e Matemática.

Essa constatação, pela análise dos registros nos cadernos 
e pela fala da Professora, evidencia que tanto aos conteúdos 
da Língua Portuguesa quanto aos de Matemática foi atribuído 
status superior ao das demais disciplinas, bem como confi rma 

o entendimento da professora de que eles sejam pré-requisitos 
para o aprendizado das demais disciplinas. No entanto, todas as 
áreas precisavam ser trabalhadas nessa série ao longo do período 
letivo, visto os boletins preverem espaço para o registro da média 
das notas de todas as disciplinas, desde o início do ano letivo. 

Quanto à formação de leitores, todas as disciplinas são 
importantes, porque algumas terminologias, tipos específi cos 
de textos, fi guras, gráfi cos e tabelas, entre outros, devem 
ser ensinados pelos professores quando ensinam Geografi a, 
Ciências, História e Matemática, isto é, não se restringe à de 
Língua Portuguesa (SOARES, 2002; NEVES et al, 2003).

Os registros dos cadernos permitiram observar atividades não 
fi nalizadas, sem correção, ou com correção realizada pelo professor 
e pelo próprio aluno. Mesmo que esse último tipo de registro de 
correção seja frequente nos cadernos, muitos registros não estavam 
corretos. Em alguns CAs verifi camos que o aluno havia colocado 
sinais que representavam as atividades como corrigidas, porém 
as atividades produzidas continuavam com erro. Cabe, então, a 
pergunta: Até que ponto a correção coletiva rotineira feita na lousa 
por opção da Professora colabora para a reconstrução de saberes, 
se o aluno não escreve a resposta correta no seu caderno?

Para Gvirtz (1999, p. 47), “O tempo na escola é um 
constructo que implica necessariamente na fi nalização das 
tarefas”. Verifi camos que nem sempre as atividades propostas 
foram fi nalizadas. Isso, porque nos cadernos apesar de 
apresentarem o enunciado para a realização das mesmas 
estes nem sempre demonstram a produção ou fi nalização das 
atividades prescritas. Isso foi constatado frequentemente nos 
registros dos CA2; CA5; CA8 e C9.

Para verifi carmos o tipo de atividade privilegiado pela 
Professora durante esse período, centramos nossa atenção no 
CA4, por este ser o mais completo entre os cadernos analisados. 
Nessa análise destacamos algumas das atividades propostas 
para a disciplina de Matemática.

O número total de registros de proposição para a realização 
de atividades nos CAs relativos a conteúdos da disciplina de 

2 - Substitua os desenhos por palavras e escreva as frases no caderno. Exemplos: a) Rui bateu o (desenho de prego) na parede e pendurou o (desenho de 
quadro); b) Papai ganhou uma linda (desenho de gravata) vermelha da mamãe; etc.
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Matemática foi 105. Identifi camos a seguinte predominância 
dos exercícios: resolução de problemas (n=33), escrever por 
extenso (n=25) e operações esparsas (n=20).

A Figura 1 permite a visualização da incidência percentual 
das atividades propostas pela Professora em sala de aula.

Figura 1 – Tipos de exercícios propostos pela professora para serem 
realizados em sala de aula nos CAs (disciplina de Matemática, N=105)

Entre as atividades que agrupamos no item “Outros” 
incluem-se os exercícios que exigiam que o aluno escrevesse 
os dias da semana e meses do ano; desenhasse quantidades; 
completasse com dezenas; ordenasse os números por ordem 
crescente e decrescente; destacasse ou pintasse números pares 
e ímpares; escrevesse o sucessor e o antecessor, bem como 
copiasse conceitos matemáticos, por exemplo, as explicações 
sobre os números ordinais transcritas na lousa pela Professora.

Ao longo das sessões de observações em sala de aula, não 
constatamos o uso do LD de Matemática. Ao analisarmos as 
atividades propostas nesse LD, verifi camos uma maior incidência 
de exercícios que exigem refl exão crítica do aluno (142/336)3. No 
entanto, o registro das observações em sala e nos nos CAs aponta 
para a presença de exercícios que pouco colaboram para que o 
aluno refl ita sobre o que foi proposto, ou para que contextualize 
esse conteúdo na realidade de seu cotidiano.

Na segunda observação, a Professora passou tarefa e atividades 

de Matemática, iniciando com a tabuada. Foi um trabalho 
conduzido cuidadosamente e para o qual a Professora utilizou 
quadro com material dourado em ímã para que os alunos pudessem 
acompanhar o raciocínio visualizando o material. Pelas perguntas 
formuladas que requeriam respostas individuais, pudemos 
perceber a preocupação da professora com a compreensão dos 
alunos a respeito do processo que sustenta o algoritmo da tabuada.

Posteriormente, ela apresentou cinco exercícios, iniciando 
por estes dois:

1. Escreva os números de 2 em 2 do 0 até 60.
2. Escreva de 3 em 3 do 0 até 60.

Os dois exercícios enunciados acima parecem ter sido 
propostos com o intuito de facilitar aos alunos a compreensão 
das relações entre a adição e a multiplicação.

Porém, posteriormente, a Professora propôs a resolução dos 
seguintes exercícios:

3. Uma padaria vendeu pela manhã 55 saquinhos de leite e à 
tarde vendeu 37. Quantos saquinhos foram vendidos?

4. Em uma fábrica trabalham 48 homens e 47 mulheres. 
Quantos funcionários trabalham na fábrica?

5. Em um galinheiro há 59 galinhas e 35 pintinhos. Quantas 
aves há nesse galinheiro?

Como podemos constatar, apesar da suposição dos 
exercícios 1 e 2 após a explicação da tabuada, os demais 
exercícios são de resolução de problemas restritos ao uso da 
adição. Observou-se, ainda, que logo após a apresentação 
dos exercícios 3 a 5 uma aluna perguntou “É de mais ou de 
menos?”, explicitando possivelmente uma prática aprendida 
para a solução de problemas.

Uma outra pergunta lhe foi formulada: “Professora, você 
não vai colocar a resposta?”4. Ao que ela disse que não, pois 
cada um deveria ler novamente o enunciado e pensar. Os alunos 
fi caram em silêncio realizando os exercícios.

3 - Critérios: 1) Atividades de decodifi cação; 2) Atividades de cópia; 3) Refl exões críticas; 4) Construção de Sentidos; 5) Outros. (KIKUCHI, 2010)
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Essas falas parecem revelar que a Professora da 1ª série 
havia acostumado os alunos a escrever parte da resposta 
quando propunha problemas que deveriam ser resolvidos, e eles 
deveriam escrever apenas o número cardinal correspondente ao 
resultado da(s) operaçõ(es) que realizassem. Quanto à pergunta 
da aluna sobre se para a solução do exercício a operação era de 
“mais ou menos”, por um lado a mesma demonstra que não leu 
ou não compreendeu o enunciado dos problemas, e por outro 
que estava acostumada à indicaçãoda Professora sobre o que 
deveria ser feito.

Na realização das operações esparsas durante a sexta 
observação, um aluno perguntou à Professora, em voz alta: 
“Pode usar a tabuada?”, no que a Professora respondeu: “Deve 
usar a tabuada, ela está no caderno para ser usada”.

Durante a sétima observação, cinco atividades foram propostas. 
Dessa vez, a atividade consistiu na resolução de problemas que 
deveriam ser copiados da lousa e resolvidos nos CAs.

1. Escreva 2 vezes a tabuada do 2;
2. Dois caminhões estão levando porcos para uma fazenda. 

Em cada caminhão há 26 animais. Quantos porcos têm os 
dois caminhões juntos?

3. Em uma caixa há 38 laranjas. Quantas laranjas haverá em 
2 caixas como esta?

4. Marcos ganhou 2 caixas de lápis de cor. Em cada caixa tem 
36 lápis de cor. Quantos lápis ele tem ao todo?

5. Elaine ganhou 2 pacotes de doces. Em cada pacote há 48 
doces. Quantos doces ela ganhou?

Nos demais exercícios, a Professora corrigia os CAs 
individualmente em sua mesa. Ao verifi car que um aluno 
respondeu utilizando a estratégia da adição, ela se levantou 
para explicar como queria que o exercício fosse resolvido, 
isto é, que usassem o algoritmo da multiplicação, tomando por 
exemplo o exercício 2 (dois) , dirigiu-se aos alunos e manteve 
o seguinte diálogo, na qual “P” = Professora, “A1” = aluno 1, 
“A2” = aluno 2, e “AS” = alunos.

(P): Quantas vezes o 26 aparece?
(A1): Duas.
(A2): É de vezes.
(P): É duas vezes que o caminhão aparece? Se é, eu coloco o 

2 embaixo. (escrevendo no quadro: 26x2).
(P): Por onde eu começo a conta, pela unidade ou dezena?
(AS): Unidade.

Entretanto, a Professora explicou que o modo como o 
aluno realizou o exercício utilizando a adição estava correta, 
porém ela queria que se usasse a multiplicação, porque estava 
trabalhando com essa operação.

À guisa de conclusão

A análise dos cadernos de atividades dos alunos revelou que 
as propostas de atividades em sala de aula, pelo professor, nem 
sempre incentivaram os alunos a articular seus saberes aos que 
são legitimados para serem aprendidos na escola. De modo geral, 
e principalmente pelas observações, constatamos que os saberes 
propostos pelas atividades prescritas pouco se relacionam com os 
saberes que os alunos adquiriram anteriormente na socialização 
informal (na família, na vizinhança, nas brincadeiras de rua, etc., 
na igreja e em outros locais). 

Neste recorte verifi camos que, apesar da professora utilizar 
outros recursos didáticos para incrementar suas aulas, as 
atividades prescritas são pouco desafi adoras para que os alunos 
possam problematizar e apropriar-se dos conhecimentos.

Verifi camos, também, momentos em que os alunos, antes 
de lerem o enunciado da resolução de problemas, por vezes 
questionam se é de “mais ou de menos”. Essa fala revela que os 
alunos parecem pouco instigados pelo enunciado do exercício 
para solucionar o proposto. Preferem a dica da professora para 
resolvê-lo e assim cumprirem a tarefa. 

Em face do relatado, há que se enfatize a urgência da escola 
em promover e instigar seus alunos a se assumirem como sujeitos 
ativos, isto é, a de serem autores quando lêem, falam e realizam 

4 - A “resposta” que a aluna deu refere-se ao registro ao fi nal da resolução de problemas, como por exemplo: “R: Foram vendidos ______ saquinhos.”.
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quaisquer atividades. Como diz Souza (1999, p. 140): “A escola 
deveria ser o lugar que promove a possibilidade de autoria vista 
enquanto produção de sentidos e não enquanto reprodutora da 
impossibilidade da criatividade espontânea, romântica e idealizada”.

Os resultados da análise dos cadernos reforçam, ainda, a 
afi rmação de Chartier (2007, p.14): “Os cadernos escolares podem 
nos ajudar a entender o funcionamento da escola de uma maneira 
diferente da veiculada pelos textos ofi ciais ou pelos discursos 
pedagógicos”. Esses materiais registram a escolha dos conteúdos e 
a singularidade do trabalho da Professora, a qual pode compreender 
dimensões que se encontram além das descritas neste estudo, tais 
como: condições sociais; culturais; experiências profi ssionais e de 
formação docente; condições de trabalho; entre outras.

Contudo, precisa ser reafi rmado o que compreendemos: 
apesar dos registros dos cadernos de atividades usados em 
sala de aula pelos alunos conservarem os conteúdos ensinados 
na sala de aula, não revelam por si todos os acontecimentos 
que afetam alunos e professores em sala de aula. Por isso 
recomenda-se o uso de outras fontes de informação quando se 
pretenda avaliar o que se passa nesse espaço de ensino formal.

Somente alguns apontamentos do trabalho realizado na 
dissertação foram possíveis de serem apresentados no presente 
estudo. A necessidade de novos olhares e novos estudos sobre 
o uso dos cadernos é um início para algumas das indagações e 
inquietações que a realidade escolar nos deve instigar.
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Resumo
Este artigo alinhava algumas refl exões sobre formação docente 

referendada pelos princípios de alteridade, da investigação da própria 
prática (Esteban & Zaccur, 2002) e do trabalho em redes de formação 
na perspectiva da investigação e documentação narrativa (Connelly 
& Clandinin, 1995; Suárez, 2007; 2011). Na discussão aqui tecida, 
privilegiamos as fotografi as docentes (Helal, 2011) – fotografi as 
que professoras e professores produzem da própria prática – como 
potencial formativo, dimensão de sinais e indícios (Ginzburg, 
1989) que contribuem para a visibilização de saberes e fazeres 
alfabetizadores, além de permitirem à professora (e professor) (re)
pensar e (re)visitar a própria prática. Logo, a partir de nossa leitura 
sobre algumas dessas fotografi as, socializadas pelas professoras nos 
encontros do Fórum de Alfabetização, Leitura e Escrita (FALE), na 
UNIRIO, discutimos perspectivas de alfabetização, enredadas no(s) 
cotidiano(s) da sala de aula. A formação docente, compreendida 
por nós como um continuum unimúltiplo (Souza, 2006; Süssekind, 
2010), permite confi armos nas possibilidades que ela traz a partir 
das experiências de professores e professoras que, no exercício de 
suas práticas alfabetizadoras, (nos) mostram que podem pesquisá-
las, complexifi cá-las e irem além do já-visto, já-colocado, já-
aprendido – por isso, as fotografi as docentes surgem aqui, também, 
como narrativa alternativa às orais e escritas. Que saberes e fazeres 
alfabetizadores estão implícitos nas fotografi as? Como esses se 
potencializam no diálogo entre quem produziu as imagens e seus 
leitores? Fotografar a própria prática contribui para a formação 
dessa professora como pesquisadora? A fotografi a se constitui como 
documento narrativo (Suárez, 2007) com os cotidianos escolares? 
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Resumen
Este artículo alineaba algunas refl exiones sobre la formación 

docente  aprobada por los principios de la alteridad, de la investigación 
de la propia práctica,(Esteban & Zaccur, 2002),y del trabajo en redes 
de formación en la perspectiva de la investigación y documentación 
narrativa,(Connelly & Clandinin, 1995; Suárez, 2007; 2011). En la 
discusión aquí tejida, privilegiamos las fotografías de los docentes 
(Helal, 2011) - fotografías que profesoras y profesores producen 
de la propia práctica, tales como el potencial de la formación, el 
tamaño de los signos y pistas (Ginzburg, 1989) que contribuyen a la 
visualización de los conocimientos y prácticas de alfabetización, 
también permiten que la profesora,(y el profesor), repiensen y revean la 
propia práctica. Luego, a partir de nuestra lectura sobre algunas de esas 
fotografías, socializadas  por las profesoras en los encuentros del Fórum 
de Alfabetização, Leitura e Escrita (FALE), en la UNIRIO, discutimos 
perspectivas de alfabetización, enredadas en la rutina diaria del salón 
de clases. La formación docente comprendida como un continuum 
unimúltiplo, (Souza, 2006; Süssekind, 2010), permite confi arnos en las 
posibilidades que ella trae a partir de las experiencias de los profesores 
y profesoras que, en el ejercicio de sus prácticas alfabetizadoras,(nos) 
muestran que pueden buscarlas, complejizarlas e ir más allá de lo ya 
visto, ya colocado, ya aprendido - por eso, las fotografías docentes 
surgen aquí, también, como narrativa alternativa a las orales y escritas. 
¿Qué conocimientos y hechos alfabetizadores están implícitos en las 
fotografías?, ¿ Cómo todo esto se potencializa en el diálogo entre quien 
produjo las imágenes y sus lectores? ¿Fotografi ar la propia práctica 
contribuye a la formación de esa profesora como investigadora?, ¿La 
fotografía se constituye como documento narrativo, (Suárez, 2007), en 
la escuela todos los días?
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La fotografi a es a la vez rastro del mundo – visible o invisible – 
objetivado por la luz y rastro de la presencia de un sujeto en él. 

Gabriela Augustowsky
2007

Este artigo alinhava algumas refl exões sobre formação 
docente referendada pelos princípios de alteridade, da 
investigação da própria prática (Esteban & Zaccur, 2002) e do 
trabalho em redes de formação na perspectiva da investigação e 
documentação narrativa (Connelly & Clandinin, 1995; Suárez, 
2007; 2011). 

Na discussão aqui tecida, privilegiamos as fotografi as 
docentes (Helal, 2011) – fotografi as que professoras e 
professores produzem da própria prática – como potencial 
formativo, dimensão de sinais e indícios (Ginzburg, 1989) 
que contribuem para a visibilização de saberes e fazeres 
alfabetizadores, além de permitirem à professora (e professor) 
(re)pensar e (re)visitar a própria prática. Logo, a partir de nossa 
leitura sobre algumas dessas fotografi as, socializadas pelas 
professoras nos encontros do Fórum de Alfabetização, Leitura 
e Escrita (FALE)3, discutimos perspectivas de alfabetização, 
enredadas no(s) cotidiano(s) da sala de aula. 

No FALE, saberesfazeres4 alfabetizadores são tecidos por 
professores e professoras da Escola Básica, em interlocução com 
docentes da universidade, a fi m de poten cializar o movimento 
práticateoriaprática (Alves, 2008) por meio das narrativas que 
estes trazem de suas experiências. Narrativas orais, escritas 

e imagéticas que se confi guram em uma trama complexa de 
conhecimentos partilhados por e com o grupo, presente aos 
encontros. As refl exões, interrogações e conversas tecidas 
delineiam horizontes de possibilidades para pensarmos em 
práticas alfabetizadoras outras, que rompam com a mesmidade 
de materiais, cartilhas e documentos que subalternizam não 
só as crianças, mas os próprios professores e professoras.  
Investir na (re)criação de práticasteorias que transformam 
o saber docente em espaçotempo de criatividade, ousadia e, 
nos dizeres de Certeau (2007), de táticas, astúcias e múltiplos 
usos e consumos daquilo que é argumentado, apropriado e 
tecido na escola, e fora dela,  é o que perseguimos nessa ação 
investigativa. 

É nesse sentido que anunciamos aqui, também, a própria 
pesquisa como experiência estética (Pereira, 2011), tecida para 
além do conhecimento produzido no campo em que a pesquisa 
se situa. Como nos diz essa autora, a prática de construir 
conhecimentos é formadora de um modo próprio de percepção 
do mundo, do outro e de si mesmo, visto que toda pesquisa 
em ciências humanas, em última instância é uma pesquisa 
sobre o homem e sua cultura e, portanto, um trabalho em que o 
pesquisador, pesquisando o outro, pesquisa também a si mesmo 
(idem, p. 228).

No diálogo com docentes de diferentes escolas, nos 
encontros do FALE, percebemos que as imagens fotográfi cas 
vêm ocupando, cada vez mais, um espaço privilegiado nas 
narrativas socializadas – afi nal, as fotografi as docentes são, elas 

3 - Projeto de pesquisa que reúne, com uma frequência mensal e/ou bimestral, docentes e estudantes de cursos de licenciaturas com o objetivo de: i) intensifi car 
e aprofundar a relação entre a universidade e a escola básica, em seus anos iniciais, investindo em processos de formação docente experienciados de modos 
mais horizontais e colaborativos, provocando um processo de desnaturalização, investigação e produção de conhecimentos sobre saberes e fazeres alfabetiza-
dores; (ii) pesquisar saberes e fazeres cotidianos de professores(as) alfabetizadores(as) através de narrativas (orais e escritas). O FALE faz parte da Rede de 
Formação Docente (Rede Formad), criada em 2011, na UniRio, como resultado da articulação entre diferentes grupos de estudos e pesquisas. Dessa forma, a 
Rede Formad é uma rede formada por coletivos que se enredam em diferentes redes e está articulada a outras redes: Rede de Investigação na Esco-
la (Red RIE/ Brasil) e ao Colectivo Argentino de educadoras y educadores que hacen investigación desde la escuela (Buenos Aires, Argentina). Trabalhar na 
perspectiva teórica, epistemológica e política de redes de formação docente, signifi ca, para nós, pensar e praticar uma educação pós-colonial e comprometida 
com a emancipação social. Para mais informações, acessem o site: https://sites.google.com/site/redeformad/. 
4 - No nosso grupo de pesquisa, nos desafi amos a utilizar termos indissociáveis, antes compreendidos como dicotomizados, procurando romper com a limita-
ção imposta pelas ciências da Modernidade. Esse movimento surge, cada vez mais, para desenvolver compreensões necessárias às (nossas) pesquisas com os 
cotidianos.
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mesmas, formas de narrativas (Connelly & Clandinin, 1995). 
E, por serem elas fotografi asnarrativas, nos desafi amos em 
nelas mergulhar para melhor compreendermos o que atravessa 
as práticas alfabetizadoras.

Em uma sociedade na qual o volátil, o efêmero, caprichoso 
e insaciável (Costa, 2009, p. 76) impera, viemos buscar, no 
diálogo com professores(as) e a escola, possíveis fragmentos que 
possam viabilizar novos usos da fotografi a enquanto documento 
potente e durável, contrapondo-se às descartavilizações 
inerentes aos nossos desejos e ações defronte aos objetos no e 
do mundo pós-moderno.

Obviamente, as imagens aqui discutidas ganham sentidos 
outros nas conversas com as professoras sobre a experiência de 
fotografar a própria prática. Nossas refl exões são, também, (re)
leituras dessas imagens, no diálogo com a leitura e narrativa de 
seus(as) produtores. Demais, pensamos que

além das imagens guardadas, as narrativas desses 
sujeitos, suas histórias, a forma que reorganizam e 
recriam suas experiências no passado, compartilhando 
suas subjetividades e ressignifi cando as experiências 
individuais, diante das imagens e memórias coletivas, 
tecem uma trama complexa, de múltiplas relações. 
(LEITE, 2001, p. 112). 

Nesse sentido, a fotografi a não se confi gura apenas 
uma imagem (como uma pintura é uma imagem), uma 
interpretação do real; é também um vestígio (Sontag, p. 
170, 2005), consubstanciando-se, assim, em documento de 
pesquisa privilegiado, podendo alargar olhares e revelar 
concepções outras de educação e alfabetização. Fazer uso 
de fotografi as docentes como documentos, contribui para, 
também,

permitir a los investigadores del campo de la educación 
comprender los acontecimientos y las imágenes 
escolares no sólo como algo que son: presencias, 
representaciones y también simulacro de lo ausente 
– sino además como herramientas que permitirían 
desestabilizar conceptualmente los rituales escolares 
(FISCHMAN, p. 246, 2006).

Por fi m, esse texto vem potencializar contextos complexos 
pelos quais viemos perpassando em nossas formações, sobretudo 
quando começamos a dialogar, falar e exercitar a escuta com 
nossos pares nos encontros dos grupos de pesquisa5. Demais, 
tecer conhecimentos nas diversas redes que se articulam nesse 
artigo é uma ação a qual temos tentado, cada vez mais, praticar.

Pensando sobre alfabetização com as fotografi as docentes: 
leituras possíveis...

Tomar uma fotografi a implica realizar en primera instancia
 um proceso de selección, de recorte: 

?qué aspecto voy a registrar? 
?en qué elementos se centrará la mirada? 

¿cuál es el objeto depositario de mis interrogantes?

(Gabriela Augustowsky, 2007)

A partir das nossas andanças no percurso da investigação, 
assumimos a conversa como opção teórico-metodológica de 
pesquisa. Apesar de ser um desafi o constante, a assunção dessa 
arte de fazer, ao ser compartilhada, torna-se um dispositivo 
privilegiado, porquanto é (auto)formativo e investigativo. A 
conversa entre docentes e pesquisadores da universidade e 
docentes investigadores da própria prática, procura romper com 
a hierarquia imposta pela relação saber x poder, visto que, ao 

5 - Leia-se: o GEPPAN (Grupo de Estudos e Pesquisa: Professores/as Alfabetizadores/as Narradores/as) e o GPPF (Grupo de Estudos e Pesquisa: Práticas 
Educativas e Formação de Professores). O primeiro foi criado em agosto de 2008, por demanda de um grupo de professoras que, terminando um curso de 
especialização, na Universidade Federal Fluminense (UFF) - Alfabetização das crianças das classes populares - gestado e ofertado pelo Grupo de Pesquisa: 
Alfabetização dos alunos e alunas das classes populares (Grupalfa) sentiu a necessidade de um espaço onde pudessem discutir, estudar e refl etir sobre a própria 
prática. O segundo grupo foca-se em reunir estudantes do curso de Pedagogia da e na UNIRIO interessados em estudar/pesquisar/praticar questões relacionadas 
à alfabetização e formação de professores. Ambos grupos estão articulados ao FALE que, por sua vez, integra a Rede Formad.
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versarmos com, partilhamos, muitas vezes, de intenções, desejos 
e preocupações afi ns. Ademais, a conversa, ao passear entre 
pessoas, atravessa, também, imagens (fotografi as), escrituras e 
teorias, tornando a prática de conversar algo além do diálogo 
entre dois corpos ou coisas: ela permite o entrelaçamento/
descolacamento de posições, objetos e relações.

Conversar com as professoras sobre suas produções escritas 
e fotográfi cas exige cuidado e sensibilidade: nossas perguntas 
não se tornam estanques e imutáveis – permitem a instituição 
de imagens por pensamentos, a instauração de saberesfazeres 
que, apesar de serem transitórios, sinalizam indícios de que não 
há respostas verdades, mas respostas possibilidades.

Por conseguinte, as conversas auferem e tensionam sentidos 
àqueles que delas participam. E, no contexto aqui anunciado, 
os diálogos com as imagens – que são, sobretudo, da e na 
escola – expressam potências vivas sobre esse espaçotempo de 
aprendizagemensino mútuo.

Mais especifi camente, nos interessa, neste texto, (a)creditar 
(em) novas possibilidades de fazer com o cotidiano – práticas, 
saberes, fazeres, e conheceres daquilo que nele se insere. As 
fotografi as tornam-se aqui (e não somente aqui), devires, 
porquanto confi guram-se não apenas como uma maneira de ver 
as coisas de outra forma, mas também de ver outras coisas, de 
desorganizar as formas, desorganizar as coisas, desorganizar 
as visões, os pensamentos (Wunder, 2011, p. 160). 

A formação docente, compreendida por nós como um 
continuum unimúltiplo (Souza, 2006; Süssekind, 2010), 
permite confi armos nas possibilidades que ela traz a partir das 
experiências de professores e professoras que, no exercício 
de suas práticas alfabetizadoras, (nos) mostram que podem 
pesquisá-las, complexifi cá-las e irem além do já-visto, já-
colocado, já-aprendido.

Por isso, algumas questões surgem: que saberes e fazeres 
alfabetizadores estão implícitos nas fotografi as? Como esses 
se potencializam no diálogo entre quem produziu as imagens 
e seus leitores? Fotografar a própria prática contribui para a 
formação dessa professora como pesquisadora? A fotografi a 
se constitui como documento narrativo com os cotidianos 
escolares? 

Em nossos encontros do GEPPAN com professoras 
alfabetizadoras, percebemos o quão desafi ador é, para elas, 
trazer/escrever um texto narrativo acerca de suas experiências 
em sala de aula. Contudo, essa resistência nos permite pensarmos 
que outros modos de registrar a prática são possíveis – e de fato 
existem – para investigarmos, em partilha, o que se sucede na 
escola e, mais especifi camente, nas práticas alfabetizadoras.

Por isso, as fotografi as docentes aqui surgem não apenas 
como documentos educativo e narrativo previlegiados, mas, 
como alternativa às escrituras das (próprias) práticas docentes. 
Desta forma, como nos diz Suárez (2003), as professoras 
alfabetizadoras

nos estarán mostrando parte del saber pedagógico, 
práctico y muchas veces tácito o silenciado, que 
construyeron y construyen a lo largo de su carrera y 
trayectoria profesional, en la infi nitud de experiencias 
y refl exiones que realizan sobre su trabajo (p. 12).

São possibilidades que surgem como na narrativa da 
professora alfabetizadora Ana Paula, em uma de nossas 
conversas, na qual está explícita a necessidade de se pensar 
as fotografi as e o registro escrito como interações dinâmicas 
(Fischman, 2008) no exercício da docência:

Hoje não tem como pensar em slides de PowerPoint 
sem fotografi as. Tanto que o meu primeiro slide eu fi z 
sozinha! E as fotos fi caram todas esticadas... Então 
assim, a fotografi a é um complemento, para mim ela 
não é maior nem menos que a escrita, ela é como se 
fosse um encontro: a escrita e a fotografi a elas se 
encontram. 

Essa narrativa vai ao encontro do que experienciamos, 
cada vez mais, nos encontros do FALE: o material produzido 
pelas professoras são organizados com fotografi as docentes 
em diálogo com (também) narrativas escritas e orais. São 
fragmentos de um cotidiano que carrega concepções de 
aprendizagemensino, alfabetização, formação e, sobretudo, 
educação. São possibilidades de uma linguagem que expressa 
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outras visibilidades, produzem outros sentidos sobre a escola, 
pelo conhecimento de alguns códigos fotográfi cos, pela 
sensibilidade e pelas intenções de quem fotografou/fotografa 
(Wunder, 2011).

Durante o ano de 2009, Ana Paula idealizou e praticou o 
projeto insetos com a turma com a qual trabalhava6. Não foi 
um projeto pensado a partir de ideias aleatórias e que poderiam 
surgir sem sentido ou, talvez, sem contexto. Havia contexto. 
Aliás, um contextoacontecimento: o achamento de uma libélula 
na rampa de acesso à sala de aula. Um mo(vi)mento que 
culminou em muitas perguntas no retorno da turma à sala e 
que, através dos meses, foi delineando atividades, dinâmicas, 
curiosidades e negociações entre as crianças e professora.

Essa perspectiva revela a prática de ações compartilhadas 
entre as crianças: a ajuda, a qual é explicitada na fotografi a 
docente, abaixo. Esse movimento é constitutivo da turma 
e legitimado por Ana Paula, que também participa desse 
processo; uma mediação acompanhada de vozes, gestos, 
emoções, palavras, leituras e escritas coletivas e na qual as 
dinâmicas são experienciadas não como atos em que alguma 
coisa se interpõe, como se algo estivesse entre dois corpos. Ela 
é a própria relação (Vygotsky, 1987).

É criada, dessa forma,

uma esfera de confi ança, cooperação, cuidado, (re)
conhecimento e validação dos conhecimentos infantis, 
imprescindíveis (...) à aprendizagensino da linguagem 
escrita. É imprescindível não esquecer que a relação 
do sujeito com a linguagem (oral, escrita, gestual) 
é mediada, desde sempre, pela sua relação com o(s) 
outro(s); logo, a ajuda e o fazer em cooperação são 
constitutivos do processo alfabetizador (MORAES & 
SAMPAIO, 2011, p. 165).

O desafi o em pesquisar insetos, tocá-los e discuti-los, dá 
lugar a atividades nas quais a leitura e a escrita surgem como 
coadjuvantes de uma trama arquitetada pelo grupo e mais: 
anuncia possibilidades de produzir memórias e exercitar a 
autoria e a autonomia na cotidianidade da sala de aula. Nas 
fotografi as abaixo, Ana Paula registra dois relatórios produzidos 
por duas crianças em 2010, ano em que a turma, por opção, deu 
continuidade ao projeto.

6 - Ana Paula acompanhou, por dois anos seguidos, no 1º e 2º anos do Ensino fundamental, o mesmo grupo de crianças, em uma escola pública, no Rio de 
Janeiro.

Imagem suprimida por ausência
de autorização de uso
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Além de produzir memórias de atividades pedagógicas 
signifi cativas, há, na primeira fotografi a, algumas pistas que 
nos fazem ir além dela. O desenho da criança aponta para um 
acontecimento experienciado por muitos dias: a feitura e limpeza 
de caixas entomológicas dentro da escola. É um relatório que 
expressa, além da apropriação da linguagem escrita, desejos e 
emoções de continuar sendo e estudando algo que faz e produz 
sentidos para e com a turma.

Essa imagem torna-se potente também para nós, que 
entrávamos, regularmente, na sala de Ana para (com)partilhar com 
a turma – crianças e professora – o ali vivenciado e, nesse processo, 
investigar a prática alfabetizadora realizada. No caso dos relatórios 
acima, eles não são apenas descrições de atividades – são narrativas 
que atravessam diversos contextos e permitem-nos relembrar, com 
vivacidade, o que nos foi possibilitado experienciar. A função da 
escrita, social/comunicacional, oportunizou às crianças e à nós 
a rememorarmos esses dias nos quais se processaram atividades 
importantes acerca do projeto com insetos, como a feitura/limpeza 
de caixas entomológicas e os relatórios sobre as mesmas.

Na fotografi a seguinte, percebemos a relação 
intrínseca entre a escola e a vida. Se toda verdadeira vida é 
experimentação (Lispector, 2009), é com essa turma e com essas 
fotografi asnarrativas que (re)aprendemos a experimentarmos o 

mundo e a nós próprios, por meio de signifi cações emergentes 
do e no processo de apropriação da linguagem escrita. São 
fragmentos que possibilitam o resgate à memória em uma rede 
de conhecimentos tecidos entre professora, crianças e nós, 
praticantes dessa pesquisa, por entendermos que

memória e imagen (...) están unidas de modo 
indisociable, ya sea porque toda memoria es una 
imagen – con su propio espacio/temporalidad – ya sea 
porque toda imagen trae al presente una memoria: del 
objeto, del acontecimiento, del ser, de la vivencia, de 
otras imágenes. (ARFUCH, 2011, s/p)

Justamente por não nos limitarmos a análises iconográfi cas 
(ALVES, 2008), o trabalho com fotografi as docentes, aqui 
trazido, engloba muito mais do que o instante-já possibilitado 
por uma leitura preliminar. A leitura de fotografi as é sempre 
atravessada por códigos que, partilhados ou não, interferem 
nas interpretações possíveis acerca do que se apreende da 
imagem. E, como há diferença entre ler e ver, o exercício de 
mergulhar nas narrativas emergentes da fotografi a torna-se uma 
ação íntima, sensível e com a qual o desafi o em descobrir o que 
há por trás do imediato, do aparente torna-se constitutivo do 
processo de conhecer – de nossas investigações, enfi m.

Ademais, no que tange à alfabetização, as fotografi as 
produzidas pela professora em diálogo com sua narrativa 
ao socializar sua própria prática nos encontros do FALE, 
explicitam como compreende e pratica a alfabetização, em 
sala de aula: ensinar a ler e a escrever é um processo no qual 
a escrita só tem sentido no movimento de articulação entre 
texto e contexto, concepção que se difere da preconizada pela 
gramática normativa, já que aí bastaria o domínio das normas 
gramaticais para a aquisição de um bom português, da língua 
correta. As crianças, sujeitos partícipes desse processo, além 
de terem suas vozes amplifi cadas, expandem, nesse contexto, 
o usos da escrita, expressando atitudes que poderiam – por que 
não? – passar despercebidas. Pedro Felipe e Mariana7 nos falam 
sobre a importância desse projeto:

7 - Mantemos, na transcrição, o modo como a criança escreveu, sem revisões.
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O PROJETO INSETO COMEÇOU EM 2009 E ATÉ HOJE 
A NOSSA TURMA 201 ESTÁ FAZENDO O PROJETO 
E SEMPRE A GENTE VAI CONTINUAR COM ESSE 

PROJETO. PORQUE? PORQUE ESSE PROJETO NÃO 
PODE ACABAR PORQUE NÓS ESTAMOS FAZENDO 

ESSE PROJETO DESDE A TURMA 101.
(Pedro Felipe)

(…) E TAMBÉM TEM O ANO PASSADO, A GENTE 
COMEÇOU A ESTUDAR INSETOS GRAÇAS A TIA 

ANA. ELA ACHOU UMA LIBÉLULA NA RAMPA. ELA 
MOSTROU A LIBÉLULA NA HORA DA RODA DE 

CONVERSAS E FOI DAÍ QUE A GENTE COMEÇOU A 
ESTUDAR INSETOS E VEIO ATÉ 2010.

(Mariana Berger)

Na tentativa de complexifi car alguns pressupostos que 
embasam a própria prática, esses trechos, retirados das 
fotografi as que Ana Paula levou para o FALE8, surgem 
como possibilidades de compreensão sobre saberesfazeres 
compartilhados entre a professora e a turma. 

Essas conjunturas nos sinalizam que o que está na escola 
(com)vive com o que está fora dela. As compreensões se 
transversalizam, as certezas são desconfi adas e, mais uma vez, 
os usos múltiplos que fazemos do que nos é fornecido, vão 
delineando esses processos de escolarização imbuídos de uma 
luta por autonomia e autoria nos saberesfazeres emergentes 
com o cotidiano. E, sendo atorautor dos processos pelos 
quais o educando atravessa, o fazer pedagógico vai tentando 
legitimar ambas as práticas: daquele que ensina e daquele que 
aprende. Ou dos ensinantes e aprendentes, mutuamente? É 

nesse desafi o que as interfaces se auto-organizam para relações 
mais democráticas que ganham expressão e sentidos em uma 
prática alfabetizadora articulada à vida cotidiana, das crianças 
e professora.

No desafi o diário de exercitar uma escuta sensível 
(BARBIER, 1993) com as crianças, essa professora instaura 
uma potência de devir, relativizando a tensão entre saber e 
poder, a qual tenta cercear modos outros de compreensão – 
alteritários, sobretudo – com os outros. Assume uma postura 
que visibilizam seus próprios desejos e inquietudes, logo 
compartilhados.

 Se preocupa (e nós também!) com a armadilha 
da hegemonia da escrita, evidenciando que não podemos 
romantizar o mundo, embora a literaturalização das ciências 
(Alves, 2002) seja uma prática cara a nós. Como nos diz Mia 
Couto (2011), o mundo necessita de enfrentar o confronto com 
a modernidade. O desafi o seria alfabetizar sem que a riqueza 
da oralidade fosse eliminada (p. 103). Por esse motivo, as 
fotografi as aqui apresentadas tornam-se vívidas porquanto 
dialogam com outras imagens: imagenspensamentos, 
deviresimagens, imagenspalavras...

Outra experiência vivida por nós se sucedeu com Laís, 
professora alfabetizadora de uma escola pública localizada 
no centro do Rio de Janeiro e a qual já havia socializado seus 
saberesfazeres docentes e alfabetizadores no XXIII FALE 
(12/06/2010), cujo tema foi Consciência Fonológica: pré-
requisito à aprendizagem da linguagem escrita? Ali, pode 
explicitar movimentos experienciados em seu cotidiano e narrar 
sua prática, dialogando com as (suas) fotografi as presentes no 
material que trouxe, o qual era projetado em datashow – logo, 
as imagens produzidas por ela eram vistas por todo o grupo, 
inclusive nós9.

Na conversa com Laís, pudemos identifi car a relevância 
das fotografi as para a sua prática e na assunção como 
professora-pesquisadora que ia se produzindo, ao longo 

8 - Insistimos: imagem e escrita tornam-se intrínsecos e se retroalimentam no diálogo entre nós, a fotografi a e o que foi escrito a partir dela.
9 - Assim como nos outros encontros, tivemos acesso, posteriormente, aos slides trazidos pela professora, a fi m de revisitá-los e perceber, mais detidamente, o 
que foi fotografado e selecionado para participar das narrativas no FALE.
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de 2010, nos encontros do GEPPAN. Laís relatou para nós, 
naquele momento: 

na verdade, eu comecei a me interessar mais por 
fotos neste grupo (GEPPAN), com o envolvimento de 
pesquisa, me vendo como professora pesquisadora, 
porque antes não era algo essencial10...(...) Essa coisa 
de fotografi a, ela se tornou especial para mim como 
pesquisa porque acho que ela revela muitas questões 
(...). Guarda aquele momento que não volta atrás, 
grava aquela experiência momentânea. E a questão da 
foto, na minha experiência em si, ela não empolgou não 
apenas eu, mas as minhas colegas (...) Então, isso criou 
um movimento de “vamos fotografar, vamos registrar, 
porque vai acontecer alguma coisa para essas fotos, 
mais a frente” (CURVELLO, Laís, 2010)

 Essa narrativa de Laís, além de fornecer pistas para 
pensarmos, também, na convergência midiática – explicitando 
a ideia segundo a qual as mídias estão cada vez mais presentes 
nas escolas e nas salas de aula – se refere às colegas da escola 
onde ela trabalha, e, por que não, (também) do GEPPAN?

Nesse sentido, fui pensando, a partir do que Laís ia 
me dizendo, naquilo que Kossoy (2009) chamaria de uma 
possibilidade de investigação e descoberta a partir das fontes 
fotográfi cas, documentos insubstituíveis cujo potencial deve ser 
explorado (p.32). Era nítida, para nós e para Laís, a importância 
em documentar a prática por meio de registros imagéticos, 
percebendo neles possibilidades narrativas. Nessa e outras 
conversas com nossos pares, as fotografi as docentes, (se) revelam 
e contribue  para que o saber pedagógico reconstruído a través 
de su dispositivo conversasse com otras formas de conocimento 
educativo también disponibles (SUÁREZ, 2010, p. 191).

No diálogo e lembranças da participação de Laís no 
FALE, constatava que as imagens trazidas por ela não eram 
meros suportes ilustrativos sobre o vivido na sala de aula. Pelo 
contrário, suas fotografi as são fi os na rede discursiva que vai 
tecendo; são parte do discurso produzido. Por meio delas, na 

interlocução entre a linguagem imagética e a linguagem falada, 
a professora tece uma crítica à concepção alfabetizadora que 
subsidia a política implementada pela Secretaria Municipal de 
Educação do Rio de Janeiro. Dessa maneira, narrativa oral e 
fotográfi ca se articulam, sendo, ambas, usadas (CERTEAU, 
2007) pela docente para pensar sobre sua prática e possíveis 
maneiras de fazer que fujam ao instituído. Essa professora 
narrou, no XXIII FALE: 

Em meio a essa proposta que veio da Secretaria de 
Educação, eu tenho procurado fazer alguma coisa 
diferente, porque há uma insatisfação da minha 
prática, não consigo fi car usando aquelas páginas... 
E eu tenho aprendido que esse material não é para 
criança nenhuma. Nem para quatro anos, nem para 
cinco, nem para dez. Nem para crianças de escola de 
rede privada; não é para criança nenhuma! E eu tenho 
tentado seguir outros caminhos. Esse foi o caminho 
que eu escolhi seguir; estou seguindo há pouco tempo. 
É o caminho que eu tracei para a turma junto com 
eles, porque a partir de um álbum de fi gurinhas que 
eles tinham eu resolvi trabalhar a Copa. Essa aqui 
(projetada na parede) é uma atividade que eu fi z com 
a lista dos nomes dos países que vão estar na Copa do 
Mundo. E aí foi trabalhado assim: a gente foi ditando 
essas palavras com eles, trabalhando com eles e eles 
foram tentando escrever essas palavras. (CURVELLO, 
L. XXIII FALE, 12/06/2010).

Essa atividade da qual Laís fala entra em diálogo com 
a sua indignação perante à política perversa da Secretaria. 
Nesse mesmo ínterim, comenta sobre as imagens que produz e 
explicita o movimento de subverter um material aparentemente 
adequado, mas defasado e contrário ao que defende. Esse 
dialogismo entre linguagens - imagética e oral - é explicitada 
nas fotografi as docentes abaixo, socializadasnarradas nesse 
encontro:

10 - O grifo é nosso.
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As palavras e fotografi as de Laís constituem narrativas de 
narrativas. Enquanto narra sobre sua prática, dialoga com as 
fotografi as e seus escritos – outras formas de narrar o praticado 

na escola. As suas concepções de educação e alfabetização 
também estão impressas: o material (cartilhas) da Secretaria 
de Educação torna-se obsoleto, e, no desafi o de se desafi ar a 
fazer com seus alunos, vai se desviando, amenamente, daquelas 
páginas. Dessa forma, vai criandoinventando possibilidades 
de alfabetizar crianças das classes populares, em uma escola 
pública que exige compromisso com a qualidade do trabalho 
realizado cotidianamente.

É necessário ressaltar que essas práticas não se 
consubstanciam em um receituário de como fazer, como ser 
e estar em uma sala de aula – são, sobretudo, possibilidades 
latentes de que os desafi os, além de nos moverem, permitem 
a assunção de uma postura crítica, investigativa e experiencial 
no exercício da docência. Os gestos de fotografar e olhar e 
pensar por elas poderia ser pensado assim como um “outro 
vivido”, a partir de uma outra temporalidade, na lógica de 
uma linguagem “acontecimento” (Wunder, 2011, p. 168). Ana 
e Laís, na refl exão de seus saberesfazeres alfabetizadores – 
por meio de narrativas orais, escritas e imagéticas – delineiam 
pistas para pensarmos acerca dessa linguagem acontecimento: 
ações que, ao serem compartilhadas, mostram um pouco 
do movimento de experienciar novos modos de narrar suas 
práticas, a escola, a vida.

(In)concluindo possibilidades...

(...) Mas as fotografi as também são coisas... E como coisas, o que 
ensinam?

Alik Wunder

Pouco a pouco, as imagensnarrativas produzidas vão se 
enredando e articulando com outras, e, nesse movimento, 
vão tecendo redes imagéticas de sentidos e signifi cados 
produzidos na sala de aula; vão permitindo formar teorias 
alfabetizadoras, conforme Nilda Alves (2010) tem nos 
dito, com insistência. Os saberes docentes, impressos nas 
fotografi as, potencializam a escola enquanto espaçotempo 
de ações astuciosas, desconfi ando do instituído e fazendo 
emergir outras possibilidades de relações. Reinventam 
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lugares na sala de aula - professoras e crianças têm suas 
vozes amplifi cadas e dialogadas; ensinam e aprendem; 
legitimam-se.

Essa mesma escola, também espaçotempo de emancipação, 
pode ser (e é) espaçotempo de formação cotidiana e 
permanente. Na cotidianidade vividaproduzida nas escolas, 
docentes enfrentam desafi os, questionamentos e incômodos. 
No movimento de se tornar melhor professores(as), a prática é 
o ponto de partida. Dela emergem as questões, as necessidades 
e as possibilidades, ou seja, a prática esboça os caminhos a 
percorrer (Esteban & Zaccur, 2002, p. 21).

Durante a pesquisa, somos instigados a pensar o que 
as fotografi as docentes possibilitam e permitem para além 
da escrita. Pensamos na ampliação dos modos de fazer com 
o cotidiano (porque no exercício da escrita você também 
rememora seus saberesfazeres). São elementos não discursivos 
que potencializam e permitem a tessitura/tecedura de uma 
narrativa acerca do que a fotografi a produzida faz recordar... 
Fotografi as, escrituras, pensamentos, sentidos...

Por fi m, no processo investigativo, no diálogo com as 
narrativas (escritas, orais e imagéticas das professoras), temos 
aprendido que a sala de aula se constitui em um ambiente 
rico e multifacetado porque, para além do que é esperado 
para as crianças aprenderem; para além de nós docentes, 
existem esses (com)partilhamentos, existem os amigos e 
os afetos, as parcerias,  a cumplicidade, as discussões e as 
frustrações com as quais cada um de nós tem que aprender 
a lidar. Este movimento não pode ser quantifi cado, só pode 
ser experienciado, daí a riqueza e a importância de pensar 
este espaçotempo da sala de aula, do cotidiano escolar,  como 
lugar privilegiado para o diálogo, a partilha e potente para 
aprendermos e ensinarmos.
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Resumo

O presente trabalho pretende estabelecer um diálogo 
entre ditados populares, literatura e a contribuição de autores 
como Vygotsky, Benjamin e Larrosa na refl exão de questões 
relacionadas à formação de professores sobre a leitura e 
da leitura como um processo de formação. Ao pretender 
valorizar a importância das relações entre leitura, experiência 
e subjetividade, esta discussão destaca que os professores ao 
se desconectarem de suas experiências de leitura, esquecem 
que, geralmente ao lado da aprendizagem do código da escrita, 
existe uma relação que se constrói com o texto. Ao ressaltar 
a importância de transformar a relação com o texto em uma 
narrativa, procura mostrar como a história de um conto pode 
se articular a histórias de futuros professores em processo de 
formação. Traz ainda a proposta de Iser, de pensar a leitura como 
um jogo que se dá entre o autor, o texto e o leitor, resgatando 
a importância da imaginação e da vivência estética na criação, 
produção e transformação de novas realidades.

Palavras-chave

Leitura; experiência; formação de professores.

Abstract

The present work intends to establish a dialogue among 
popular sayings, literature and the Vygotsky, Benjamin and 
Larrosa´s contribution to the discussion of subjects related to the 
teachers’ training on reading and reading as a training process. 
When intending to value the importance of the relationships 
between  reading, experience and subjectivity, this discussion  
calls attention to the fact  that when teachers  quit their early 
reading memories they forget that usually together with the 
learning of the written code there is a relationship  in connection 
to the text.    When emphasizing the importance of transforming 
the relationship with the text in a narrative, this work tries to 
show how the history of a tale can link up futures teachers’ 
histories in the formation process. It also brings Iser´s proposal 
for considering  reading as a game  among the author, the text 
and the reader, rescuing the importance of the imagination 
and  the esthetic experience in the creation, production and 
transformation of new realities.  
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O conhecido ditado popular “quem conta um conto aumenta 
um ponto” remete à riqueza da linguagem e dos processos de 
signifi cação que sempre criam muitas possibilidades de leitura 
e relato de uma mesma situação, de um mesmo texto. Porém o 
diálogo que aqui se propõe recai na preocupação de retirar o leitor 
do modesto lugar de um coadjuvante cuja máxima aspiração é 
chegar o mais perto possível do que o “autor quis dizer” e colocá-
lo no palco sob a luz dos holofotes repetindo junto com Vygotsky 
(1999) que nenhuma obra literária existe sem o leitor, pois ele 
a reproduz, recria e elucida. Embora aqui o jovem Vygotsky 
tenha feito essa afi rmação em um trabalho de fi nal de curso 
com a preocupação de defender uma concepção analítica que 
denominou de “crítica de leitor” na qual a obra de arte é “apenas 
uma possibilidade que o leitor realiza”, o que parece estar em jogo 
é como essa forma de compreender a relação entre o leitor, o autor 
e sua obra, aponta para a questão da relação íntima entre texto e 
subjetividade convidando a todos nós professores a colocarmos 
em cena nossas experiências de leitura. Melhor dizendo colocar 
em cena a leitura que fazemos de nossa formação como leitores. 
Conhecimento que, de um modo geral, não é chamado a fazer 
parte de nossa formação como professores.

Assim, ao longo de nossa formação como professores nos 
desconectamos de nossas experiências de leitura e o texto 
torna-se mais um objeto de ensino (entre tantos outros) a 
ser decifrado a partir do código que o faz possível e legível, 
deixando muitas vezes em segundo plano a leitura como um 
processo de atribuição de sentidos, o que constantemente nos 
leva a preocupação de levar o aluno a encontrar “o sentido” 
correto do texto, desconsiderando outras possibilidades de 
leitura que a conectam com subjetividade do aluno, suas formas 
de compreender e de ler o mundo e as situações que vive. Mas 
será que isso é importante mesmo? Isto nunca foi considerado 
importante em nosso próprio processo de formação, sempre nos 
impuseram as verdades dos autores que pensam a educação, suas 
concepções, suas leituras, e, de um modo geral, se esqueceram 
de nos perguntar sobre nossas experiências, nossas ideias, que 
muitas vezes só eram colocadas em pauta como visões a serem 
superadas.  Assim, ao longo de nosso processo de formação 
fomos construindo formas de leitura de um texto, mas também, 

como diz Larrosa (1996) formas de relação com o texto, que 
são partes constituintes de nossas concepções de leitura.

A esse respeito, Paulo Mendes Campos (1999) em sua 
crônica Primeiras leituras nos remete a algumas belas passagens:

“A primeira sentença cujo segredo consegui decifrar 
até o fi m dava a mim uma importância que a psicanálise 
explica: “A bola é de Paulo”. Estava escrito debaixo do 
cartão colorido, na parede do primeiro ano primário do 
Grupo Barão do Rio Branco. Naquele tempo, o trabalho 
maior da professora era fazer com que olhássemos 
para a parte inferior do cartão, onde estavam as letras 
misteriosas, e não para cima, onde se estampava a fi gura 
do menino de calção azul e do cachorrinho correndo 
atrás da bola, vendo-se mais longe uma casa rodeada 
de árvores e de cuja chaminé saía uma fumacinha feliz. 
Aprender é uma mutilação”.(Campos,1999, p. )

Aqui as lembranças do personagem revelam um misto de 
orgulho, por ter conseguido “decifrar” a frase, mas também de 
sentimento de perda ao ter que abrir mão do fascínio da gravura, 
do seu colorido, da sua alegria e se concentrar em desvendar o 
mistério das letras. Nesse momento fez parte de sua relação com o 
texto um sentimento de mutilação. Porém esse mesmo personagem 
relata outros momentos e outras formas de relação com o texto:

“Só no quarto ano trocamos os livros ilustrados por 
um volume mais grosso, sem enfeites: era a antologia 
de Olavo Bilac e Manuel Bonfi m. Já a essa altura, sem 
contar as silabadas, líamos correntemente. Mistério era 
descobrir por que motivo tanta gente havia escrito tanta 
coisa sem graça. Logo na primeira página, embirrei 
com o tal de Machado de Assis. Aquele lobriguei luz 
por baixo da porta me aborreceu. Lobriguei lembrava 
lombriga; lombriga lembrava vermífugo... Não topei 
Machado de Assis, a não ser aquele diabo velho, sentado 
entre dois sacos de moedas.”(Campos, 1999, p. )

Aqui o personagem, já dominando mais o misterioso 
código se dá conta de um novo mistério, isto é, porque tantas 
pessoas tinham se dado o trabalho de escrever tantas coisas sem 
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graça, e mais do que isso coisas que não faziam muito sentido, 
ou que muitas vezes remetiam a sentidos de lembrança pouco 
agradável. Usando a própria imagem do personagem nesse 
momento, a relação com o texto fi cou um pouco parecida com 
a lembrança do vermífugo, algo desagradável, sem graça, mas 
que dizem os adultos faz bem a saúde, se tem que tomar, ou 
seja, engolir. Seguindo o relato do personagem:

Com o tempo, Machado de Assis foi melhorando de 
estilo e de ideias. Vez por outra, no entanto, dava para 
escrever frases intransponíveis como esta: “O destino é 
o seu próprio contra-regra”. Durante muitos anos, todas 
as vezes que deixava de entender uma situação, repetia 
comigo a fórmula incompreensível: “O destino é o seu 
próprio contra-regra!” (Campos, 1999, p.  )

Neste trecho, é interessante observar que o personagem 
na sua trajetória de leituras começa a conceder aos autores, 
no caso aqui a Machado de Assis, algum sentido o que é 
percebido curiosamente por ele como uma melhora no estilo e 
nas ideias do autor, embora mistérios “intransponíveis” ainda 
insistam em permanecer na forma de expressões que acabam 
se transformando em fórmulas que remetem ao sentimento de 
incompreensão. Em outra passagem o personagem lembra:

“Bonito mesmo era a última corrida de touros em 
Salvaterra, que não é de Alexandre Herculano, como 
lembram os ingratos, mas de Rebelo da Silva. Bonito era 
o sertanejo, antes de tudo, um forte. Bonito era o suave 
milagre (“longos são os caminhos da Galiléia e curta a 
piedade dos homens”). Quase tão bonito era o cerco de 
Leyde, com aquela dúvida atroz, que permaneceu até 
hoje, de saber se o mar era o único túmulo digno de um 
almirante bátavo ou batavo. Bonito era a virgem dos 
lábios de mel. Bonito foi o descobrimento de O coração 
de d’Amicis. Bonito foi quando achei na antologia de 
Carvalho Mesquita uma poesia esquisita, a história de 
uma boneca de olhos de conta cheinha de lã, que rolou 
na sarjeta e foi levada pelo homem do lixo, coberta de 
lama, nuinha, como quis Nosso Senhor; Jorge de Lima 
foi o meu primeiro frisson nouveau”.(Campos, 1999, p. )

O personagem traz nesta passagem momentos de sua relação 
com o texto que ele identifi ca como belos evocados pelas mais 
diversas histórias e imagens literárias, por uma poesia esquisita 
encontrada em uma antologia, como a boneca de olhos de conta, 
encontrada e levada como um achado precioso pelo homem do 
lixo, bem como também o encontro com novas e palpitantes 
emoções.

Ao longo de sua crônica, Paulo Mendes Campos relata 
momentos diferentes vividos pelo seu personagem em sua 
trajetória de leituras, onde para além do mistério da decifração 
do código, viveu também uma relação com o texto que incluiu 
sentimentos de perda e mutilação, mistérios de diversas ordens, 
alguns intransponíveis, fruição de beleza e de emoções, coisas 
que se pararmos para pensar também estiveram presentes 
nas nossas trajetórias de leituras e de uma forma ou de outra 
deixaram suas marcas em nossas relações com o texto e a 
leitura, como também na de nossos alunos.

Porém, de alguma forma, que talvez também pudéssemos 
classifi car de misteriosa, todos esses aspectos que fazem parte 
de nossa relação com o texto, são, de modo geral, desdenhados 
ou desconsiderados na transfi guração da experiência de 
leitura em processo pedagógico do ensino da leitura. O que, 
em um certo sentido, pode parecer um paradoxo, porque 
como nos diz Larrosa (1996), o pensamento pedagógico 
sempre procurou pensar a relação entre o conhecimento e vida 
humana. O que tem se acentuado com a relativamente recente 
erupção da perspectiva construtivista no cenário pedagógico, 
proclamando um novo lugar para o papel do sujeito no 
processo de ensino-aprendizagem, valorizando ora a sua ação 
sobre o objeto de conhecimento (Piaget), ora sua produção 
de cultura e linguagem que ampliam e mediam a ação sobre 
os objetos (Vygotsky). A famosa frase “É preciso valorizar as 
experiências e os conhecimentos dos alunos no processo de 
ensino-aprendizagem”, talvez seja umas das que mais tenha 
frequentado as propostas curriculares, livros da área, projetos 
políticos pedagógicos, muitas vezes acompanhado do também 
conhecido “desenvolvendo a capacidade crítica, criadora do 
aluno para a compreensão e transformação de sua realidade”. 
E no meio disso tudo, o professor em cima de uma ilha de 
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conteúdos, cercado de exigências e dos mais variados tipos de 
experiências por todos os lados, com o desafi o de promover 
essas complexas articulações, sem muitas vezes reconhecer a 
importância de suas próprias experiências neste processo.

Preocupado com algumas formas de abordagem pedagógica 
da leitura, que algumas vezes a reduz a um meio de conseguir 
conhecimento, Larrosa (1996) traz a questão de que para que a 
leitura se torne formação é preciso que se constitua uma íntima 
relação entre o texto e a subjetividade, que poderia ser pensada 
como um certo tipo de experiência. Novamente se coloca aqui a 
instigante e complexa relação entre texto, leitura, subjetividade 
e experiência. Para nos socorrer, Larrosa (1996) diz que 
devemos entender a experiência de um modo particular, ou seja, 
não como algo que passa, como tantos outros conhecimentos 
que passam em nossas trajetórias de formação, mas como algo 
que nos passa, acentuando que sabemos muitas coisas, porém 
não mudamos com o que sabemos. Para enriquecer e ampliar 
essa ideia de experiência, o autor convida para a conversa o 
crítico, fi lósofo e ensaísta alemão Walter Benjamin, que através 
de dois textos: “Experiência e Pobreza” e o “Narrador” mostra 
como a perda da experiência levou ao declínio da arte de narrar, 
cujas as condições de realização já não existem na sociedade 
capitalista moderna. Entre tais condições, Gagnebin (1985) 
aponta a questão de que a experiência transmitida pelo relato 
deve ser comum ao narrador e ao ouvinte, pressupondo uma 
comunidade de vida e de discurso que o rápido desenvolvimento 
do capitalismo, da técnica, destruiu, transformando a linguagem 
em meio, mercadoria, informação de consumo rápido. Uma 
outra condição, se refere ao fato de que a comunidade da 
experiência, permite àquele que conta a possibilidade de 
transmitir um saber, dar um conselho, que aqui não consiste 
em uma interferência na vida de outra pessoa, mas “fazer uma 
sugestão sobre a continuação de uma história que está sendo 
narrada” (Benjamin, 1985, p.200).

Retomando então a ideia de leitura como experiência 
trazida por Larrosa (1996), talvez valesse apena trazer e 
ampliar algumas preocupações que Kramer (1993) coloca 
sobre os efeitos do declínio da arte de narrar e da extinção da 
circulação de uma certa sabedoria para a educação, a escola 

e o trabalho do professor. Entre elas estariam preocupações 
ligadas ao que teriam a narrar professores e alunos em 
função das precárias condições de trabalho e desvalorização 
de suas experiências. Seria possível construir uma prática 
social comum com os alunos que pudesse se constituir nessa 
comunidade de experiências? Ao que poderíamos acrescentar: 
seria possível construir uma prática comum de leitura com os 
alunos que incluísse as narrativas de experiências de relação 
com o texto na trajetória de formação de leitor de professores 
e alunos? Poderia se construir um fl uxo narrativo comum 
onde professores e alunos alternassem o papel de narradores e 
ouvintes de suas histórias de leitura? Histórias que incluíssem 
toda uma gama de descobertas, mutilações, incompreensões e 
prazeres, como no conto de Paulo Mendes Campos?

Este alargamento do conceito de experiência trazido por 
Benjamin, destaca Kramer (2001), traz uma concepção de 
intercâmbio onde o subjetivo coloca tranquilamente sua marca 
no narrado. Pois como nos diz o autor:

A narrativa que durante tanto tempo fl oresceu num 
meio de artesão - no campo, no mar e na cidade -, é 
ela própria num certo sentido, uma forma artesanal de 
comunicação. Ela não está interessada em transmitir o 
“puro em si” da coisa narrada como uma informação ou 
um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narrador 
para em seguida retirá-la dele. Assim imprime na 
narrativa a marca do narrador, como a mão do oleiro na 
argila do vaso. (Benjamin, 1985, p.205)    

Tal compreensão da experiência traz uma importante 
contribuição para a questão da relação entre conhecimento e vida 
humana mencionada anteriormente por Larrosa (1996) como 
uma das preocupações do pensamento pedagógico, pois chama 
a atenção para o fato de que mais do que a experiência do aluno, 
que muitas vezes prejulgamos como pobre, rica ou insufi ciente, 
o que deve se levar em conta no processo de conhecimento é a 
interpretação subjetiva dessa experiência, ou seja, como ele a 
compreende, como ele a narra e deixa sua marca nesta leitura, 
isto é, na leitura que faz de sua experiência. Aqui, se colocam 
algumas preocupações, que concordando com Kramer (1993), 
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estão na base destas questões: Como recuperar a capacidade de 
deixar rastros e marcas? Como ver no aluno a sua história? Ao 
que também poderíamos acrescentar como ver a marca do aluno 
na interpretação de um texto? Como transformar a relação com 
o texto e com a leitura em uma narrativa?

 Gagnebin (1985) encontra em “O Narrador” uma teoria 
antecipada da obra aberta, ou seja, a condição que toda 
narrativa traz de possibilitar a profusão ilimitada do sentido, 
abrindo caminho para a ideia de que todo cronista, todo autor 
de texto literário pode se transformar em um narrador e que 
todo texto, oral ou escrito pode se tornar uma narrativa. Quando 
Benjamin (1985) coloca que a narrativa “mergulha a coisa na 
vida do narrador para em seguida retirá-la dele”, traz a ideia 
de que o texto como narrativa, abre a possibilidade da inserção 
de uma história no fl uxo de outras histórias, que se articulam 
e se constituem entre si, preservando seu potencial inesgotável 
de signifi cação. Nesse sentido, transformar a relação com um 
texto em uma narrativa é permitir que o texto seja lido como 
uma história, sem explicações defi nitivas permitindo por isso 
que outras histórias se articulem, onde cada história é o ensejo 
de uma nova história despertada através da dinâmica ilimitada 
da memória, onde o relatar de um conto aumenta, relaciona, 
transporta, modifi ca muitos pontos.

Com o que parece concordar Vygotsky (1999) ao defender 
uma concepção de leitura, que como foi colocado no início do 
texto, vai chamar de crítica de leitor, na qual a obra de arte uma 
vez criada, não pode existir sem o leitor, onde o autor pode 
inclusive desconhecer a profundidade do que criou e levar 
o crítico leitor a revelações que ele como autor nem sequer 
suspeitava, o que faz com que a força da obra não esteja naquilo 
que o autor subentendeu por ela, mas na maneira como age 
sobre o leitor. Desse modo, a leitura não fi ca presa a um modelo 
semântico fechado, mas se abre sempre e infi nitamente para a 
diversidade e universos onde o leitor a enfoca. Universos que 
podem conter experiências de vida, experiências de leitura, 
experiências em torno do ensinar e do aprender. 

Assim, é o texto que se oferece com seu potencial simbólico 
na construção de outras narrativas, para a superação da “angústia 
da palavra” (Vygotsky, 1999), do inexprimível de alguns sentidos, 

do indizível do discurso interior. Aqui o autor antecipa um tema 
que será um de seus principais objetos de estudo, a relação 
pensamento e linguagem, enfatizando que a complexidade da 
passagem entre pensamento e a palavra se deve, entre outras 
coisas, ao fato de que o pensamento é sempre algo integral, 
condensado, maior em sua extensão e volume do que uma 
palavra isolada. O que no pensamento existe em simultaneidade, 
na linguagem se desenvolve sucessivamente. Nesse sentido, 
há uma imperfeição da palavra na possibilidade de expressar 
o pensamento, pois o pensamento nunca é igual ao signifi cado 
direto das palavras. A condensação de sentidos contidos em um 
único pensamento faz com que na sua transformação em palavras 
sempre exista algo da ordem do indizível. É o que Vygotsky 
(2005) vai chamar de subtexto. Ao que o autor acrescenta que para 
entendermos o discurso do outro não é necessário entendermos 
apenas algumas palavras, mas é preciso entender também seu 
pensamento e principalmente o motivo que o levou a emiti-lo. 
Assim, a compreensão efetiva e plena do pensamento de outrem 
só se torna possível quando descobrimos o que Vygotsky (2005) 
denomina de “causa profunda afetivo-volitiva”, que encerra o 
desejo que está na origem de todo o pensamento. 

Dessa forma, a partir destas importantes questões 
levantadas pelo autor, somos levados a ponderar que somado 
a todas as difi culdades que as práticas pedagógicas por suas 
próprias características já encontram para viabilizar essa 
comunicação entre pensamentos, isto é, acontecerem em 
ambientes precários, com um número muito grande de alunos, 
muito conteúdo e tempo exíguo, o professor se defronta com 
o obstáculo nada desprezível que é o de tentar fazer o aluno 
colocar seu pensamento em palavras.  Não é a toa que Vygotsky 
(2005) escolhe como epígrafe do capítulo sete  (Pensamento 
e Palavra) do seu livro Pensamento e Linguagem, o seguinte 
verso do poeta Osip Mandelshtam: “Esqueci a palavra que 
pretendia dizer e meu pensamento, privado de sua substância, 
volta ao reino das sombras”.  

Entendendo a relação pensamento e linguagem como uma 
relação que também está presente na experiência de leitura, 
podemos refl etir que compreender o texto como uma narrativa, 
abre a possibilidade de transformar a experiência de leitura em 
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experiência também de narrar-se através da obra utilizando 
o potencial simbólico do texto para dar vida e substância aos 
nossos pensamentos, nos permitindo não apenas falar da obra 
mas também nos deixar falar através da obra.

Um interessante exemplo disso são os comentários de 
alunos do curso de Licenciatura a partir da leitura do conto 
Castigo de Sérgio Porto que relata as experiências vividas 
por um menino, aluno de Dona Margarida, professora em um 
Grupo Escolar, provavelmente na década de 30, e que recebe 
um castigo por ter chegado atrasado a aula. Diz o aluno:

“No início do texto, o personagem conta de uma visão 
em que ele abre os olhos e vê a professora com as mãos 
na cintura chamando a atenção dele sem ao menos 
cumprimentá-lo antes. Lembro-me de uma professora 
na quinta série que era assim, ela estava sempre 
zangada e eu tinha medo até de esclarecer alguma 
dúvida com ela. Procurava sempre evitar falar com ela, 
tinha dias que nem olhar para ela eu conseguia, tinha 
medo dela brigar comigo. É enorme a infl uência que 
os professores têm na formação da criança, tanto que 
lembro desse fato até hoje, com 25 anos”. 

A seguir o depoimento de outro aluno de Licenciatura a 
cerca do mesmo conto:

“Muitas vezes eu sentia por exemplo, o professor 
de  História ou Geografi a,as vezes era um assunto 
interessante e ele [o professor] chegava lá no quadro, 
dividia ao meio, segunda parte, todo mundo copiando, 
tipo eu me sentia uma parede e ele era um balde de 
água, o conhecimento é um grande balde de água e 
ele fazia assim, jogava a água, a água escorria, tocou 
o sinal, e aí ele vai embora. [....] Eu acho muito ruim 
você tentar comprimir o conhecimento e “enfi ar” pelo 
ouvido do aluno até que ele não aguente mais ou até 
que se dê por vencido.[...] Aí o aluno decora, escreve 
três, quatro linhas na prova de História, pronto, acabou: 
é o se dar por vencido e nunca mais”.

Uma primeira observação que se destaca após as leituras 

dos relatos destes alunos de Licenciatura, é a forma como o 
conto se inseriu no fl uxo de suas histórias, de suas memórias 
escolares, permitindo um movimento que fl uiu do conto para 
a experiência e da experiência para o conto, onde o autor do 
conto torna-se narrador que ao ter sua narrativa retirada de seu 
texto, permite, como assinala Benjamin (1985), a formação de 
uma rede de histórias que se articulam e se constituem entre si. 
Trechos como: “lembro de uma professora da quinta série que 
era assim”; “eu me sentia uma parede e ele (o professor) era 
um balde de água”, parecem reiterar a observação de Vygotsky 
(1999) de que o leitor ao falar da obra também se deixa falar 
pela obra, permitindo entrever concepções e ideias concebidas 
nas muitas batalhas que de um modo geral costumamos travar 
ao longo do processo de conhecimento.

Mas o interessante também que Larrosa (1996) nos ajuda 
a pensar, é que este não é um movimento de mão única, pois 
esta forma de relação com o texto ao permitir uma interpretação 
narrativa de nós mesmos e da forma como compreendemos 
nossas histórias e memórias cria a possibilidade de mediação 
com outras histórias e portanto a possibilidade de sua releitura. 
Na perspectiva da dinâmica enfocada por Vygotsky (2005) na 
relação pensamento e linguagem, a possibilidade da experiência 
de leitura ir aperfeiçoando a prática de expressar o pensamento, 
vai afetar por sua vez a qualidade e organização do mesmo.

Tais observações, apontam para uma questão que para nós 
professores, sempre é difícil lidar, isto é, que a experiência de 
leitura nesta perspectiva, por não opor um saber a outro saber, 
colocando uma experiência junto a outra experiência, leva como 
diz Larrosa (1996) a uma abertura em direção ao desconhecido,  
a coisas que colocam desafi os para a intervenção pedagógica, 
como por exemplo, usufruir a leitura de um texto como uma 
vivência estética.

De acordo com Aranha e Martins (1994), etimologicamente 
a palavra estética vem do grego aisthesis que signifi ca “faculdade 
de sentir”, “compreensão pelos sentidos”, “percepção totalizante”. 
Nesse sentido, a ligação da estética com a arte torna-se mais intima 
a partir do fato de que o objeto artístico é aquele que se oferece ao 
sentimento e à percepção, pressupondo então a experiência tanto 
do objeto estético quanto do sujeito que o percebe.
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Vygotsky (2001) em seu texto “Educação Estética”,vai 
colocar a escola como espaço privilegiado do desenvolvimento 
da educação estética, mas vai também realizar uma crítica 
contundente e atual à forma como, de modo geral, a escola 
trabalha junto ao aluno com a literatura infantil. A esse respeito, 
diz o autor, que a repugnância que noventa e nove por cento dos 
alunos experimentam pela literatura clássica, tem sua origem 
na existência de um direcionamento pedagógico para uma 
interpretação do texto que o transforma “em uma espécie de 
ilustração para uma tese moral de cunho geral” (Vygotsky, 
2001, p.328). Assim a busca de uma mensagem edifi cante, o 
direcionamento para a identifi cação da “moral da história”, são 
encaminhamentos que segundo o autor, exercem uma infl uência 
devastadora sobre o próprio surgimento da percepção artística e 
da relação estética com o objeto.

Assim, observar, ouvir, ler, sentir prazer com o que se lê, 
com as imagens e metáforas do texto literário, produzir outras 
imagens a partir destas, e expressá-las oralmente, através 
de desenhos ou de outros textos, pode ser uma forma de 
propiciar um contato da criança com o que Vygotsky chama 
de experiência estética que sociedade humana desenvolveu ao 
longo dos milênios através das obras de arte, promovendo a 
transformação de uma vivência cotidiana na escola, como por 
exemplo, a leitura de um texto, em uma vivência criadora.

Com tantas e importantes questões apontadas ao longo deste 
diálogo, parecem se colocar vários desafi os para o professor: o 
de transformar o texto e sua leitura em um fl uxo de narrativas, 
em uma forma de narrar-se, em uma forma de releitura e 
ressignifi cação de sentidos, em uma vivência estética.

Para lidar com essa gama de possibilidades, podemos lançar 
mão mais uma vez do auxílio de Larrosa (1996) que recorre à 
metáfora do jogo, onde ler é como jogar por consistir em uma 
atividade mais ou menos regrada da qual se pode obter um 
certo benefício que mescla prazer e conhecimento, levando-se 
a transformação do jogador.

Sob esta perspectiva, Wolfang Iser (2002) importante 
representante da corrente literária denominada estética da 
recepção, vai através de seu artigo denominado “O jogo 
do texto” reiterar a ideia que temos desenvolvido ao longo 

desta conversa, de que autor, texto e leitor estão intimamente 
relacionados na produção de algo que antes inexistia. Uma 
produção que é resultado de um jogo envolvente onde autores 
jogam com leitores e onde o texto é o campo do jogo. Assim, 
o autor inicia o jogo esboçando um mundo de modo a desafi ar 
o leitor a imaginá-lo e a interpretá-lo. O que leva o leitor a se 
empenhar na tarefa de visualizar as muitas formas possíveis do 
mundo que ele identifi ca no texto, que, dessa forma, começa a 
sofrer modifi cações. As novas formas que o leitor traz a vida 
transgridem a referência de mundo contida no texto. Assim, 
através da fi ccionalidade do texto, se invoca um contrato 
entre autor e leitor, onde o mundo encenado no texto deve ser 
concebido não como realidade, mas como se fosse realidade, 
instaurando o início do jogo.

Nesta perspectiva, o texto ao repetir uma realidade 
identifi cável, mas com a importante diferença de que o que 
acontece dentro dela não apresenta as consequências relativas 
ao mundo real referido, possibilita a criação e recriação de 
mundos, personagens, situações, que são chamados por Iser 
(2003), de “suplementos” que constituem os vários signifi cados 
atribuídos ao texto pelo leitor.

O jogo do texto é um processo de transformação das posições. 
Nesse sentido, aquilo que o texto atinge (os signifi cados), não 
é algo pré-dado, mas são transformações, possibilidades que o 
material pré-dado (o texto), contem. A transformação chega  na 
plena fruição pela participação imaginativa do leitor nos jogos 
realizados, pois a transformação é apenas um meio para um 
fi m e não um fi m em si mesmo. Quanto mais o leitor é atraído 
pelos procedimentos a jogar os jogos do texto, tanto mais ele é 
também jogado pelo texto.

O jogo do texto é um jogo que se encena para o leitor, a quem 
é dado um papel que o habilita a realizar o cenário representado. 
O jogo do texto não se desdobra como espetáculo que o leitor 
apenas observa, mas é tanto um evento em processo, como 
um acontecimento para o leitor, provocando seu envolvimento 
e participação direta nos procedimentos e na sua encenação. 
Porém essa encenação, diz Iser (2003), não é encenada com um 
objetivo em si mesma. Como nos jogos infantis de faz-de-conta, 
quando a criança é capaz de ao montar uma vassoura imaginar-
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se em um cavalo real, embora saiba que não é um cavalo real, 
separando, portanto, o objeto de seu signifi cado e criando uma 
encenação com o objetivo de permitir que limitações reais 
sejam ultrapassadas.

Como nos mostra o autor, no jogo do texto, a encenação é 
basicamente um meio de transpor fronteiras, tornar acessível 
o inacessível, mas é também mais do que isso, é algo que pode 
tornar o jogo do texto ainda mais prazeroso, tornar o que é 
inacessível tanto presente como ausente. A presença acontece 
através da transformação encenada e a ausência pelo fato de que 
a transformação encenada através da leitura é tão somente jogo, 
permitindo que a imaginação crie, produza e transforme realidades.

Para Vygotsky (2003), a imaginação adquire uma função de 
suma importância no desenvolvimento humano convertendo-se 
em meio de ampliar a experiência do homem, que ao ser capaz 
de experimentar o que não viu, ao poder conceber através de 
relatos e descrições o que não viveu, pode ampliar o estreito 
círculo de sua própria experiência, afastando-se de seus limites 
e assimilando com a ajuda de sua imaginação experiências 
históricas e sociais alheias.

Pensar a relação entre autor, texto e leitor como um jogo, 
traz a possibilidade de não apenas de transpor fronteiras, 
experimentando o que não se viu, mas também de experimentar o 
que se gostaria de ver através dos inúmeros desdobramentos que 
o texto como narrativa pode ter. Tal possibilidade faz com que a 
experiência de leitura nos conceda um duplo movimento que ao 
mesmo tempo nos lança a novos lugares e situações através dos 
inúmeros recursos da imaginação, como também nos faz retornar 
e nos aproximarmos de nós mesmos através do reconhecimento 
de nossa marca, de nossos desejos, da criação de nossos pontos 
na leitura e relato de um conto, como diz Benjamin (1985) “a 
marca da mão do oleiro na argila do vaso”.

Assim, a proposta deste texto através de uma conversa com 
o professor, é que as abordagens sobre experiência de leitura 
aqui desenvolvidas, possam se articular com o fl uxo de histórias 
e experiências do leitor ao longo de sua vida e de sua trajetória 
de formação, viabilizando o acréscimo de múltiplos pontos que 
ajudem a contar, a recontar, a gritar e a compartilhar os desafi os 
das experiências pedagógicas de leitura.
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Resumo

Neste texto, apresento os resultados fi nais de minha pesquisa 
de mestrado em Educação, cujo tema é a formação de professores 
no Estado de São Paulo. Esta pesquisa teve como fonte primária 
é a Revista de Educação (1921-1923) publicada pelos professores 
da antiga Escola Normal de Piracicaba, Estado de São Paulo. Este 
texto tem o objetivo de estudar, compreender e analisar os artigos 
dessa revista que divulgaram e abordaram o tema sobre Língua 
Vernácula. Esta temática se relaciona com os ideais nacionalistas 
divulgados na época que buscavam formar os novos cidadãos 
brasileiros após a Proclamação da República e também, integrar 
os imigrantes estrangeiros ao país. Esta pesquisa foi desenvolvida 
sob a perspectiva da História Cultural, baseada nas premissas de 
Roger Chartier e Marta Carvalho. Este referencial toma o impresso 
em sua materialidade de objeto cultural se preocupando com as 
práticas que o produzem e os usos que são feitos deles.  Dessa 
forma, os impressos devem ser analisados da perspectiva de sua 
produção, distribuição, como estratégias editoriais e, ainda, como 
dispositivo de normatização pedagógica e como suporte material 
das práticas escolares. Para a realização da pesquisa foi estabelecida 
a seguinte metodologia: busca e mapeamento dos impressos; 
digitalização; organização do material; leitura; seleção e análise 
do conteúdo, das características da materialidade, do ciclo de vida, 
da organização, da divulgação e distribuição dos impressos. Como 
resultados fi nais, considero que a Revista de Educação funcionava 
como uma estratégia editorial para divulgar as ideias nacionalistas 
contribuindo com a formação de professores.

Palavras-chave

Formação de professores; Revista de Educação; língua vernácula.

Abstract

In this paper, I present the fi nal results of my research 
Masters in Education, with the theme of teacher traingin in the 
State of Sao Paulo. This research had as a primary source the 
Revista de Educação (1921-1923) published by the teachers 
of the old Escola Normal de Piracicaba, State of Sao Paulo. 
This paper aims to study, understand and analyze the articles 
in this periodic that reported and addressed the topic of the 
national language. This theme relates to the nationalist ideals 
disclosed at the time who sought to form the new Brazilian 
citizens after the Proclamation of the Republic and also 
integrate the foreign immigrants to the country. This research 
was developed from the perspective of cultural history, based 
on the premises of Roger Chartier and Marta Carvalho. This 
framework takes the form object in its materiality worrying 
about cultural practices that produce it and the uses that are 
made   from them. This, the forms should be analyzed from 
the perspective of production, distribution, and editorial 
strategies, and also as a device to standardize educational 
and material support as school practices. For the research 
methodology was established as follows: search and mapping 
of print; scan, organize the material, reading, selection and 
analysis of content, the characteristics of materiality, the 
life cycle of the organization, promotion and distribution of 
printed . As fi nal results, I consider the Revista de Educação 
worked as an editorial strategy to spread nationalist ideas 
contributing to the teachers formation.

Keywords

Teacher training; Revista de Educação; vernacular language.
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Este texto apresenta os resultados da pesquisa de Mestrado2 
em Educação (2008-2010), cujo tema é a formação de 
professores primários nas primeiras décadas do século XX, 
no Estado de São Paulo. Esta investigação recebeu o apoio da 
FAPESP e está vinculada ao Programa de Pós-Graduação em 
Educação da UNESP de Marília/SP, na área de concentração 
Políticas Públicas e Administração da Educação Brasileira e na 
linha de pesquisa Filosofi a e História da Educação no Brasil. 

O objetivo dessa pesquisa foi estudar, compreender e 
analisar  o ideário nacionalista veiculado nas páginas da Revista 
de Educação (1921-1923), tendo por hipótese que tal periódico 
foi criado como estratégia editorial para fazer a propaganda da 
Reforma do Ensino de 1920 – a qual tinha o nacionalismo como 
uma de suas bases. Tal Reforma foi elaborada e empreendida 
por Sampaio Doria, em 1920, e tinha o objetivo de alterar toda 
a estrutura do ensino público paulista, desde a escola primária 
até a formação de professores e, a Revista de Educação foi uma 
publicação da Escola Normal de Piracicaba, entre 1921 e 1923 
e tinha Lourenço Filho como um dos seus principais criadores 
e editores.

Como parte dos elementos nacionalistas que buscavam 
modifi car os hábitos dos brasileiros, formando uma nação 
moderna, a temática Língua Vernácula foi um dos principais 
assuntos discutidos pela Revista de Educação e seus 
colaboradores. Sendo assim, este texto tem a fi nalidade analisar 
essa temática, versando sobre sua importância para a formação 
dos professores naquele momento.

A pesquisa foi desenvolvida sob as perspectivas da 
História Cultural, com base nas premissas de Roger Chartier 
e Marta Carvalho. Neste referencial, o impresso é tido em 
sua materialidade de objeto cultural se preocupando com 
as práticas que o produziram e os usos que são feitos deles. 
Assim, foi realizado o estudo da materialidade do conjunto em 
que os textos se inserem e do conteúdo do periódico. A análise 
da materialidade é necessária, pois, segundo Chartier (1990, p. 
127) “não existe texto fora do suporte que o dá a ler e que não 

há compreensão de um escrito, qualquer que ele seja, que não 
dependa das formas através das quais ele chega a seu leitor”.

De acordo com Carvalho (1998), este procedimento pretende 
discernir, na materialidade dos impressos analisados, as marcas 
de sua produção, circulação e usos, por isso, os impressos de 
destinação pedagógica devem ser analisados do ponto de vista 
de sua produção, circulação e distribuição, como estratégias 
editoriais que pretendem impor um modelo cultural, e também, 
analisá-los como dispositivo de normatização pedagógica e 
como suporte material das práticas escolares.

Carvalho considera importante o uso dos impressos como 
fonte de estudos sobre educação, considerando que a investigação 
dos impressos de destinação pedagógica e seus usos escolares 
dão suporte para a história cultural dos saberes pedagógicos, 
interessada na materialidade dos processos de difusão e 
imposição de saberes e na materialidade das práticas que deles se 
apropriam. Assim, no caso dos impressos de destinação escolar, 
trata-se, em primeiro lugar, de analisá-los da perspectiva de sua 
produção e distribuição e como produtos de estratégias editoriais 
em estrita correspondência com os usos que modelarmente lhe 
são prescritos (CARVALHO, 1998, p. 35).

É nesse sentido que penso que o estudo dos impressos 
de destinação pedagógica é importante para a História da 
Educação, pois Carvalho (1998, p. 35-36), afi rma que os 
impressos fornecem

[...] indícios sobre as práticas escolares que se formalizam 
nos seus usos, mas tem peso documental fortemente 
demarcados por sua relação com as estratégias que são 
produtos. O que signifi ca dizer que as informações que 
fornecem sobre as práticas escolares são mediadas por 
sua confi guração como produtos dessas estratégias. 
Essas confi gurações dão índices sobre políticas de 
atendimento escolar, sobre métodos pedagógicos, sobre 
critérios de seleção de conteúdo, sobre públicos visados; 
sobre os princípios e sobre as prioridades que orientam 
uma determinada iniciativa de reforma educacional. 

2 - Esta pesquisa é parte integrante do projeto Biblioteca Histórica da Escola Normal de Piracicaba: constituição do acervo, circulação de modelos culturais 
e formação do leitor, que tem por coordenadora a professora Ana Clara Bortoleto Nery, como vice-coordenadora, Maria Rita de Almeida Toledo.



LÍNGUA VERNÁCULA E FORMAÇÃO DOCENTE: A REVISTA DE EDUCAÇÃO (1921-1923)

1294LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

Em casos específi cos, como o de reformas educacionais, os 
impressos podem ser analisados como estratégias editoriais, pois 
os discursos normativos contribuem para implantar e justifi car 
as medidas do reformador e, além disso, trazem as regras de 
usos dos impressos pelos destinatários. Assim, é importante 
contextualizar a análise dos usos dos impressos em situações 
determinadas, lembrando novamente que, segundo Chartier 
(1990 p.16-17) “a história cultural, tal como entendemos, tem 
por principal objetivo identifi car o modo como em diferentes 
lugares e momentos uma determinada realidade social é 
construída, pensada, dada a ler”. 

[...] análise de situações específi cas, como por exemplo, 
as delimitadas por iniciativas circunscritas de reforma 
escolar pode pôr em evidência a complexidade das 
relações entre as concepções pedagógicas e estratégias 
editoriais. Na situação de uma reforma educacional, 
a relação entre pedagogia como discurso normativo 
e usos do impresso é explicada pelas inúmeras 
justifi cativas que o reformador apresenta de suas 
iniciativas. Tal explicação é importante, pois nela se 
confi guram representações sobre as relações ensino/
aprendizagem que funcionam como regras que regem 
o uso que a Reforma faz do impresso, pondo-o em 
circulação. Regras que também prescrevem usos do 
impresso para destinatários visados. Com isso vêm à 
tona questões cruciais, relativas a representações sobre 
a prática docente e sobre o papel do professor como 
usuário do impresso, seja este material destinado ao 
aluno ou ao professor. Pondo em cena essa interrelação 
entre usos do impresso e modalidades de concepção 
e intervenção pedagógica que regem as estratégias 
de difusão, imposição e apropriação dos saberes 
pedagógicos. (CARVALHO, 1998, p. 37).

Assim, a análise dos impressos de destinação pedagógica 
contribui para o resgate de elementos da História da Educação 
Brasileira, até então ignorados, pois revelam as transformações 
políticas e culturais emergentes em determinados momentos 
e locais e as tendências pedagógicas que formavam os 
professores. Com a publicação dos periódicos e livros não se 

visa à divulgação apenas das reivindicações profi ssionais ou luta 
de classes, mas também, um conjunto de ideias sobre educação, 
escola e política educacional. Portanto, os acervos das escolas 
normais são de natureza ímpar reveladores de aspectos talvez 
ignorados pela História da Educação Brasileira. 

Com isso, para esta pesquisa foi utilizada a seguinte 
metodologia: busca e mapeamento dos impressos; digitalização; 
organização do material; leitura; seleção e análise referente 
dos elementos nacionalistas; análise da materialidade e da 
divulgação e distribuição dos impressos. É importante lembrar 
que a ortografi a da época foi conservada neste texto.

A Revista de Educação (1921-1923): características 
materiais 

O contexto em que a Revista de Educação é publicada foi 
de intensas manifestações de cunho nacionalista, efervescência 
cultural, política e social, haja vista os vários acontecimentos 
que marcaram o momento histórico, como a Primeira Guerra 
Mundial, a Semana de Arte Moderna e o Centenário da 
Independência do Brasil.

Segundo Antunha (1976), tais fatos acarretaram 
preocupações como a falta de cultura e de preparo militar dos 
brasileiros, a superioridade do imigrante estrangeiro, entre 
outras. Isso apontou a necessidade de rever a situação do ensino 
público em todos os níveis, não apenas em São Paulo, mas em 
todo o país. Com isso, surgiram movimentos e organizações, 
de caráter tanto militar quanto educacional, que visavam o 
fortalecimento da nação por meio da educação como a Liga 
Nacionalista de São Paulo, a qual tinha Sampaio Doria como 
um dos fundadores. Então, se era necessário nacionalizar 
a escola primária, formando “os cidadãos para uma nação 
republicana”, os professores também precisariam de formação 
adequada com as novas necessidades, como isso, foi dada 
maior ênfase na formação de professores.

Nesse período, na cidade de Piracicaba, havia um grupo de 
intelectuais nascidos ou formados profi ssionalmente na cidade, que 
colocavam em circulação as ideias da época. Lourenço Filho, que 
será um dos expoentes do movimento de renovação educacional, 
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fez parte desse grupo de intelectuais ao ser transferido da Escola 
Normal da Capital para a Escola Normal de Piracicaba. Hilsdorf 
(1998) argumenta que, segundo J. M. Ferreira3, eles formavam um 
“Bloomsbury caipira”4, já que a intensa atividade cultural e artística 
que desenvolviam, além das referências culturais comuns, era 
acompanhada por laços de amizade e parentesco. Isso demonstra 
que Piracicaba estava em forte expansão, naquele momento, e em 
consonância com os anseios republicanos de então.

É nesse contexto que a Revista de Educação é publicada 
pelos professores da Escola Normal de Piracicaba para 
contribuir com a formação de professores primários, discutindo 
as questões educacionais e, principalmente, fazendo a 
propaganda da Reforma de 1920, legitimando-a. 

A Revista de Educação teve Lourenço Filho como um 
dos seus principais editores e surge imediatamente após a 
publicação da Reforma do Ensino de 1920 (lei nº. 1.750 de 8 
de dezembro de 1920), na administração de Doria na Diretoria 
Geral da Instrução Pública.

Segundo Hilsdorf (1998), uma das primeiras medidas de 
Sampaio Doria, ao assumir o cargo de Diretor Geral, foi distribuir 
em diversas escolas do Estado pessoas de sua confi ança, que 
propagariam as medidas implantadas pela Reforma de 1920, 
garantindo sua efetivação. Nesse sentido, a vinda de Lourenço 
Filho, no dia 04 de fevereiro de 1921, para lecionar Psicologia e 
Pedagogia na Escola Normal de Piracicaba foi com o intuito de 
fazer a campanha em prol da Reforma naquela região. Hilsdorf 
(1998, p. 96-98) afi rma que, a vinda de Lourenço Filho

[...] para Piracicaba não foi um ato do tipo “remoção de 
cadeira”, tão comum na vida dos professores: ela está 
diretamente ligada à implantação da reforma do sistema 
público paulista empreendida por Antonio Sampaio Doria 
em fi ns de 1920 (decreto 1750, de 08/12/1920). [...]

Para dar conta desse radical programa, Sampaio 
Doria colocou em pontos chaves, administrativos e 
pedagógicos, da organização paulista de ensino, nomes 
do universo escolar compromissados com ele, quer do 
ponto de vista do partilhamento das ideias, quer do 
ponto de vista das relações pessoais, professores jovens, 
muitos deles ex-alunos, adeptos das novas teorias do 
ensino e simpatizantes ou membros, como ele, da Liga 
nacionalista – que objetivava a nacionalização do país 
e a desalfabetização. 

Desse modo, considero que a Revista de Educação foi 
criada como estratégia editorial para fazer a propaganda da 
Reforma Sampaio Doria, contribuindo para sua efetivação. Mas, 
é importante notar que quando o volume I, nº. 1 foi publicado, 
Doria já não estava mais à frente da Direção Geral da Instrução 
Pública Paulista. Mesmo com isso, ele não deixou de infl uenciar 
as publicações da Revista e as discussões sobre a instrução no 
cenário educacional paulista5 depois de sua exoneração.

A Revista teve um curto período de publicação entre 1921 
e 1923. Foram encontrados até o momento seis números, 
divididos em três volumes e todos publicados pela Tipografi a 
do Jornal de Piracicaba (diário que atualmente é publicado na 
cidade). O volume 1 é composto por dois números; o volume 
2 por três números  e o volume  3 é composto por apenas um 
único número, o que indica a decadência da Revista.

As capas seguem um padrão de organização em todos os 
números encontrados, possuem diagramação simples e não têm 
desenhos. O título está impresso em letras maiores, abaixo vem o 
respectivo volume e fascículo e, em seguida, está o sumário da edição 
em letras menores, o que deixa à mostra, na capa, os temas tratados 
pelos autores nos artigos, para fácil visualização do leitor. Por último 
– bem abaixo da capa – está a data (mês e ano) de publicação.

3 - Autor citado por Hilsdorf (1998).
4 - Faziam parte desse grupo os professores Lourenço Filho, Thales Castanho de Andrade, Fabiano Lozano, Honorato Faustino e outros, que atuavam em torno 
do Jornal de Piracicaba.
5 - A infl uência de Doria no setor educacional, após sua exoneração, pode ser vista nas questões que envolvem o Inquérito de 1926, elaborado por Fernando de 
Azevedo para o jornal O Estado de S. Paulo, a pedido de Julio Mesquita Filho. Sobre o inquérito, ver: AZEVEDO, Fernando de. A educação na encruzilhada: 
problemas e discussões. 2ª ed. São Paulo: Melhoramentos, 1957.
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Imagem 1: Capa da Revista de Educação, volume I, número 2 
(setembro de 1921).

A ida de Lourenço Filho (maior idealizador da Revista) 
para reformar a Instrução Pública no Ceará, em 1922, pode 
ter contribuído para a extinção do periódico que teve os 
seguintes redatores: Honorato Faustino - o diretor da Escola 
Normal de Piracicaba e anexas; Antônio Pinto de Almeida 
Ferraz e Lourenço Filho - professores da Escola Normal de 
Piracicaba; Pedro Crem, Dário Brasil, Antônio dos Santos 

Veiga e Maria Graner – professores da Escola Modelo anexa 
à Escola Normal.

 A Revista tem o mesmo tamanho (14,5 cm de 
comprimento por 20,5 de altura) da Revista da Escola Normal 
de São Carlos e da Revista de Ensino, o que pode signifi car 
uma padronização dos dispositivos tipográfi cos da época. 
Tanto a Revista de Educação como a Revista da Escola 
Normal de São Carlos6 apresentam o sumário (ou índice) logo 
na capa, deixando a primeira vista informações como o título 
do artigo publicado e seu respectivo autor. Outros periódicos 
educacionais produzidos na década de 1910, 1920 e 1930 
trazem igualmente o sumário impresso na capa, como o jornal 
O Estímulo7, a Revista Escolar8, a revista Escola Nova9, a 
revista Educação10. Com isso, considero que a impressão do 
sumário na capa era uma tendência na produção dos impressos 
paulista nesse período11.  

 No volume I, nº. 2, publicado em setembro de 1922, a 
Revista de Educação traz em sua contracapa a fi nalidade com 
que veio a lume:

A Revista de Educação, orgam da Escola Normal de 
Piracicaba e escolas annexas, conforme a sua própria 
denominação indica, é uma publicação periódica 
que tem por fi m estudar, discutir e divulgar as mais 
salientes questões que, directa ou indirectamente, se 
prendem á educação em geral. O objectivo immediato 
é o de contribuir de uma maneira pratica e tão effi caz 

6 - Sobre a Revista da Escola Normal de São Carlos, ver: OZELIM, Jaqueline Rampezoti. Revista da Escola Normal de São Carlos. Marília, 2006 (Trabalho 
de Conclusão de Curso) – Faculdade de Filosofi a e Ciências, UNESP, 2006.
7 - Órgão do grêmio normalista 2 de Agosto da Escola Normal de São Paulo (1914 a 1919). Fundado em 1906, o jornal feito pelos normalistas da Escola Nor-
mal Caetano de Campos, era espaço de homenagens, estudo e discussões acadêmicas. Sobre o jornal O Estimulo, ver: SERRA, Áurea Esteves. As associações 
de alunos das Escolas Normais do Brasil e de Portugal: apropriação e representação (1906-1927). 2010. 290f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofi a e 
Ciências, Universidade Estadual Paulista, Marília, 2010.
8 - Órgão da Diretoria Geral da Instrução Pública Paulista. O então Diretor da Instrução pública, Pedro Voss, organizou a Revista Escolar, sob a direção do 
professor João Pinto e Silva, a qual seria substituída, em 1927, depois da morte de Carlos de Campos e da troca do diretor da Instrução Pública, pela revista 
Educação, resultado da fusão da revista ofi cial do Estado com a publicação da Sociedade de Educação, dirigida pelos “liberais reformadores”.
9 - Segunda fase da revista Educação, órgão da Diretoria Geral da Instrução Pública de São Paulo.
10 - Esse número publicou o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, redigido por Fernando Azevedo, em 1932.
11 - Sobre esses periódicos, ver: NERY, Ana Clara B. A Sociedade de Educação de São Paulo: embate no campo educacional (1922-1931). São Paulo: Ed. 
UNESP, 2009.
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quanto possível, para o progresso scientifi co do ensino 
primário e secundário; e, como, nesse ensino o mal mais 
geral e nefasto é o verbalismo estéril, o aprendizado 
só de palavras, o cultivo desintelligente e brutal da 
memória, a “Revista” inscreve como primeiro artigo de 
seu programma o combate systematico a esse desvio de 
instrucção, que tanto mal causa á formação do espírito 
da creança, e do adolescente. Por isso mesmo, toda 
collaboração, ao mesmo tempo que orientada nesse 
sentido, deve ser vasada nos moldes da concisão, da 
clareza e da precisão da linguagem, fazendo questão 
das ideas e não só das palavras.
Dará preferência aos trabalhos do corpo docente da 
Escola Normal e annexas e destes sempre, aos que 
visarem o aperfeiçoamento da maneira de ensinar 
as disciplinas do curso primario, complementar e 
normal. Mas, poderá publicar contribuições de outros 
professores extranhos, quando realmente valiosas. 
Poderá, também, mas só excepcionalmente, publicar 
pequenas traduções, que venham facilitar o estudo dos 
normalistas. (REVISTA DE EDUCAÇÃO, v. 1, nº 2, 
1921).

Nessa apresentação, fi ca explícito que os objetivos 
do periódico em combater o ensino verbalista de mera 
memorização. Isso é um indício de apoio à Reforma de 1920 e 
ex Diretor Sampaio Doria que propôs algumas mudanças para 
a Instrução Pública Paulista.

Os possíveis leitores da Revista seriam os normalistas 
que estudavam no ensino normal, os professores já formados 
e outros profi ssionais que trabalhavam na área de educação. 
O periódico publicou artigos sobre diversas temáticas, 
identifi cadas como: alunos, professores, ensino, escola normal, 
reformas, administração do ensino, saberes e práticas. As 
temáticas presentes na Revista estão relacionadas ao contexto 
político, econômico, cultural, social e, principalmente 
educacional, vivido nas primeiras décadas do século XX, no que 
se refere às tentativas de modernização do ensino e extinção do 
analfabetismo, buscando formar uma sociedade nova. Alguns 
temas concernem às disciplinas da Escola Normal, dirigidas 
especialmente para a formação dos normalistas, como Prática 

Pedagógica, Higiene, História, Desenho,Trabalhos Manuais, 
Música etc., além de auxiliar no trabalho dos professores 
que já atuavam na escola primária. Os artigos (escritos por 
professores de Escolas Normais, alunos da Escola Normal de 
Piracicaba e outros profi ssionais), de modo geral, contribuíam 
para a propagação dos ideais da Reforma de 1920, trazendo o 
nacionalismo como principal elemento. 

Além de publicar sobre temas nacionalistas, a Revista se 
destaca pela publicação do artigo “Estudo da Atenção Escola” 
(v. I, nº. 2, 1921), de Lourenço Filho. No livro Testes ABC: 
para a verifi cação da maturidade necessária à aprendizagem 
da leitura e escrita, Lourenço Filho (1934, p. 35) informa 
que suas primeiras pesquisas sobre a questão da maturidade 
escolar, que resultaram nesse livro, foram realizadas na escola-
modelo anexa à Escola Normal de Piracicaba, e seus primeiros 
questionamentos sobre a atenção e maturidade escolar foram 
registrados no artigo “Estudo da Atenção Escolar”, publicado 
pela Revista de Educação. Nesse artigo, o autor explicita que o 
conhecimento do funcionamento da mente infantil pode ajudar 
o trabalho do professor. Despertar e manter a atenção da criança 
é tema central do artigo. 

Com este estudo, ressalvo a importância da Escola Normal 
de Piracicaba e da Revista de Educação como veículo de 
divulgação e discussão dos saberes educacionais e políticos 
daquele momento, principalmente pela divulgação do ideário 
nacionalista e das pesquisas de Lourenço Filho, tendo em vista 
que o livro Testes ABC teve repercussão mundial. Ressalvo 
ainda, a importância do uso dos periódicos educacionais como 
fontes de pesquisa que contribuem para os estudos sobre a 
História da Educação Brasileira.

Língua Vernácula

A preocupação com a correção gramatical, admiravelmente 
satirizada por Monteiro Lobato, em 1920, na fi gura de 
Aldrovando Cantagalo (LOBATO, 1940), invadiu jornais e 
revistas, os quais passaram a manter seções especializadas na 
discussão de pontos controversos, com o intuito de estabelecer 
como se deveria falar ou escrever (DE LUCA, 1999, p. 245).
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Na Revista de Educação, a língua (nacional) também 
aparece como elemento importante na construção da 
nacionalidade do cidadão. A língua pátria, capaz de caracterizar 
um povo, exerce um papel estratégico na afi rmação de uma 
nação e no “combate” à cultura estrangeira que acompanhou 
os imigrantes. Os artigos12 dessa temática tratam do ensino da 
língua nacional como elemento unifi cador de um povo, sendo 
necessário que a população tenha certo domínio do idioma, isto 
é, que seja alfabetizada.

O Lente de Português Joaquim da Silveira Santos, da Escola 
Normal de Piracicaba, foi o autor que mais se destacou nessa 
temática, publicando três artigos: Pela Cultura do Vernáculo 
(v. I, nº 1, 1921a); Pela Cultura do Vernáculo (v. I, nº 2, 1921b) 
e O Dialeto Paulista (v. II, nº 2, 1922).

No artigo Cultura do Vernáculo (v. I, nº 1, 1921a), o autor 
afi rma que, em virtude da ação das massas populares, nossa 
língua (organismo vivo) tem sido transformada. “A língua 
acompanha, naturalmente o progredir da sociedade e tão 
intimamente se acha a esta ligada, que em cada epocha ella é 
o expoente da civilização de um povo” (SANTOS, 1921a, p. 
28-29). Para ele,

[...] é dever para cada época de curar a pureza e 
polimento da linguagem tal como recebeu da geração 
anterior; e o meio mais effi ciente é seguir os moldes 
adoptados pelos que, melhor conhecendo a índole e 
a genialidade do idioma, são no seu tempo o modelo 
de vernaculidade e correção. (SANTOS, 1921a, p. 
29).

Com o idioma, difundem-se valores, tradições e ideais 
nacionais que combateriam as escolas estrangeiras instaladas, 

no Brasil, com a chegada dos imigrantes. Para Santos (1921a, 
p. 29), é dever dos professores primários cultivar nas novas 
gerações o amor por tudo que constitui nosso patrimônio moral 
e intelectual, como a língua. 

No artigo A Nossa Prosódia, de Pedro Crem13 (1921, 
p. 109), a língua é apontada como fator de coesão nacional. 
Para ele, “falar bem a língua materna é um elementar dever do 
cidadão. E a todos nós, que patriotas nos dizemos, é clarão que 
não deve ser permitida a continuação dessa falta de cuidado 
com que tratamos, em nosso falar correntio, o nosso danoso 
idioma”. 

O artigo A Utilidade da Carta14 (v. II, nº 3, 1922) apresenta-
se como um relato de experiência de atividade realizada na 
Escola o Modelo de Piracicaba. Ao trocar cartas, por meio de 
um correio criado na escola, as crianças estariam exercitando 
a leitura e a escrita de maneira agradável. O artigo, Dias do 
Livro e da Carta15 (v. II, nº 3, 1922), enfoca uma comemoração 
realizada na Escola Modelo e escolas isoladas de Piracicaba. 
Tal comemoração era uma forma de estimular a aprendizagem 
da leitura e a escrita nos alunos e também combater o 
analfabetismo.

Na Primeira República, como em outros períodos, o 
analfabeto foi visto como um impasse ao progresso do país 
e para acabar com esse problema, muitas campanhas pela 
alfabetização da população foram realizadas, como a promovida 
pela Liga Nacionalista de São Paulo. Nesse sentido, Pedro de 
Mello (1923, p. 19) defende que,

[...] em nosso próprio interesse, devemos aspirar a 
mais vasta e completa alphabetização. – Alphabetizar! 
alphabetizar - deve ser, pois, o ideal de todo o governo 
progressista; e , graças a nossa boa estrella, é este um 

12 - Pela Cultura do Vernáculo (v. I, nº 1, 1921a); Pela Cultura do Vernáculo (v. I, nº 2, 1921b); A Nossa Prosódia (v. I, nº, 1921); O Dialeto Paulista (v. II, 
nº 2, 1922); O Ensino Particular e o Nacionalismo (v. II, nº 2, 1922 - Conferência pronunciada numa das sessões do Conselho de Educação, que se realizou 
em julho de 1921, na Capital); A Utilidade da Carta (v. II, nº 3, 1922); Dias do Livro e da Carta (v. II, nº 3, 1922); O Ensino de Calligrafi a (v. III, nº 1, 1923) 
e Analfabetos (v. III, nº 1, 1923). 
13 - Lente de Língua Vernácula e Califasia, na Escola Complementar de Piracicaba.
14 - Escrito por Antônio Veiga, Professor da Escola Modelo Isolada.
15 - Artigo sem identifi cação do autor.
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dos lemmas que, como compromisso de honra, se acha 
inscripto no programma do governo nosso Estado. 

Segundo De Luca (1999, p. 251), os programas das Ligas 
Nacionalistas e de Defesa Nacional insistiram na criação de 
escolas primárias, especialmente em núcleos coloniais, com a 
obrigatoriedade do ensino de português. 

No artigo O Ensino Particular e o Nacionalismo16 
(v. II, nº 2, 1922), que, na verdade, é um discurso de Sud 
Mennucci17v publicado pela Revista, as questões da língua 
e do imigrante estrangeiro estão presentes. O autor (1922, 
p. 68) faz elogios à Reforma do Ensino de 1920 e, dentre 
as medidas implantadas, ele cita as que se referem ao 
ensino particular, porque, devido às correntes imigratórias 
encontradas em nosso país, “o ensino particular é quase 
synonymo de ensino extrangeiro”. 

Para Mennucci (1922, p. 69-70), não existe problema maior 
para os brasileiros que as diversas nacionalidades instaladas 
no país. Embora o estrangeiro seja uma necessidade para 
o progresso econômico do país e do Estado de São Paulo, 
esses imigrantes conservam o sentimento patriótico pela terra 
de onde vieram e não pela terra que os acolheram e em que 
nasceram muitos de seus fi lhos. “A entrada, pois, das correntes 
imigratórias, em nosso paiz, apresenta-se como um problema 
de duas pontas: a do progresso e da civilização, em que o 
extrangeiro é imprescindível e a das tradições, em que é um 
indesejável”. O Delegado argumenta que é preciso neutralizar 
esse mal e “atrahil-o á terra e vinculal-o á gleba, affeiçoar-lhe 
a alma e amalgamal-o ao povo, em ultima analyse, chamal-o e 
absorvel-o”, e ressalta que, com a Reforma do Ensino de 1920, 
foi acrescentado mais um meio para absorver o imigrante: o da 
obrigatoriedade aos fi lhos dos estrangeiros de saber o português 
antes de qualquer língua e a proibição de ensinar outras línguas 
– a não ser o português – a crianças menores de 10 anos. É 
a escola que vai transmitir a nacionalidade para os fi lhos dos 
imigrantes, fazendo-os se fi xar no Brasil.

A escola, disseram quando se pediu a aprovação dos 
preceitos em vigor, é a forja máxima da nacionalidade. 
Na primeira infância o cérebro é cera molle que recebe, 
a fogo, as impressões de uma nacionalidade e nunca 
mais o espírito se libertará dessas marcas indeléveis. 
(MENNUCCI, 1922, p. 70).

Com o argumento de Mennucci – “na infância o cérebro é 
cera mole” –, é possível notar como a educação era vista, nesse 
momento, e que a Revista de Educação também se empenhou na 
busca pela construção da nacionalidade, por meio da educação, 
assim como pretendia a Reforma de 1920.

Diante deste estudo, considero que a leitura foi usada para 
divulgar os ideais da época e que a língua nacional foi um 
elemento importante na formação da sociedade nas primeiras 
décadas do século XX. Penso que a Revista de Educação 
(1921-1923) foi uma estratégia editorial para a divulgação 
dos ideais nacionalistas. Os autores buscaram divulgar as 
medidas implantadas pela Reforma, através de seus artigos, 
ou seja, a Revista de Educação explorou os princípios 
nacionalistas defendidos pelo reformador, para divulgar as 
medidas implantadas pela Reforma. Os artigos selecionados 
e analisados representavam um conjunto de saberes que os 
professores da Escola Normal publicavam, junto de uma linha 
editorial que reconhecia sua importância para a formação do 
professor, naquele momento. De fato, os elementos nacionais 
eram imprescindíveis na formação dos cidadãos e da sociedade 
republicana da época, por isso, a língua nacional foi tão 
enfatizada. 

Com isso, considero a criação da Revista de Educação, 
a seleção e publicação dos artigos funcionavam como 
dispositivos de normatização pedagógica e como suporte 
material das práticas escolares, pois tinham como objetivo 
formar os professores sob a base ideológica da Reforma de 1920 
e oferecer subsídios para os professores que já trabalhavam no 
ensino primário.

  

16 - Esse discurso também foi publicado no Anuário de Ensino de 1920-1921.
17 - Delegado regional da Instrução Pública de São Paulo.
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Resumo

Este artigo objetiva descrever e analisar a metodologia criada 
nas ofi cinas de escrita e linguagens artísticas que aconteceram 
no município de Osasco, como parte do processo de formação 
das professoras e técnicas do Atendimento Educacional 
Especializado, e que culminaram na publicação e lançamento 
do livro Narrativas e desafi os da inclusão: o percurso da 
educação inclusiva em Osasco. Dividido em três partes, o artigo 
inicialmente apresenta os sujeitos que compõem o cenário 
que propiciou a realização das ofi cinas. Na segunda parte, 
descreve o desenvolvimento da metodologia, as diferenciadas 
oportunizações de vivências estéticas e de produções artísticas, 
apresentando também depoimentos e impressões de algumas 
participantes, para exemplifi car o caráter potencializador da 
arte no papel da constituição da identidade das educadoras. Na 
terceira parte, apresenta trechos e imagens produzidos por uma 
das professoras participantes e analisa o impacto da fruição 
artística no processo de autoria, acompanhando a metamorfose 
das palavras, das imagens e da subjetividade. 

Palavras-chave

Memória; linguagens artísticas; autoria; identidade profi ssional.

Abstract

This article aims to describe and analyze the methodology 
created in the writing and art workshops which took place in 
Osasco city. The workshops were part of the training process 
of teachers and specialists of the Specialized Education 
Service, and resulted in the publishing and releasing of the 
book “Narratives and Challenges of Inclusion: the path of 
inclusive education in Osasco.” The article has three parts; 
the fi rst introduces the people who make up the environment 
in which the workshops were conducted. The second part 
portrays the methodology development, which provides 
opportunities for aesthetic experiences and contact with art. It 
also brings forward testimonies from some of the participants, 
pointing out the potentiating power of art in building the 
identity of educators. The third part presents excerpts and 
images produced by one of the teachers who took part in the 
process. From that, it analyzes the impact of artistic fruition in 
the authorial process, following the metamorphosis of words, 
images and subjectivity.

Keywords

Memory; art; authoring; professional identity.
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Os sujeitos da memória 

Não há método, não há receita, somente uma grande preparação.
Gilles Deleuze

Todas as vezes que começamos a narrar este processo, 
dizemos que vamos contar a concretização de um sonho.

Sonho que se tornou possível por ter como cenário o 
processo de implementação do Programa de Educação Inclusiva 
– PEI – da Secretaria de Educação do Município de Osasco, 
com assessoria da Mais Diferenças, organização que trabalha 
com Educação e Cultura Inclusivas.

Dentro deste Programa, durante dois anos, aconteceu 
a formação do grupo de professoras especialistas e do 
corpo técnico que deram início ao Serviço de Atendimento 
Educacional Especializado da Secretaria de Educação. Este 
serviço integra o processo de implementação da Educação 
Inclusiva que tem permitido o acesso e permanência dos alunos 
com defi ciência nas salas regulares de ensino. Neste sentido, é 
um marco inaugural de um novo campo de atuação pedagógica 
para os profi ssionais da educação. E, neste marco, foi possível 
despertar refl exões acerca da importância fundamental do 
registro dos processos vividos pelos profi ssionais e pelos 
alunos nessa nova realidade pedagógica. E com nosso sonho 
ampliado, surgiu o desejo de transformar os registros em uma 
publicação.

A este grupo foi feito um convite: registrar o processo 
vivido na passagem entre a educação especial e o serviço de 
Atendimento Educacional Especializado. O processo se daria 
através da participação em uma ofi cina que ocorreria fora do 
horário de trabalho, a princípio com encontros mensais de 2 
horas que, posteriormente, passaram a ser quinzenais e, em 
sua fi nalização, semanais. E o mais importante é que deveriam 
envolver-se do princípio ao fi m.

Poucas foram as pessoas que assumiram tal compromisso. 
Formou-se então, um pequeno grupo, que se manteve do 
começo ao fi m, composto por 7 professoras e 2 técnicas – 
uma psicóloga e uma assistente social. Além de nós, autoras 
do artigo e responsáveis pelo processo, participaram também 

de alguns encontros pontuais outros profi ssionais: uma atriz e 
contadora de histórias, que foi responsável por introduzir a arte 
de contar histórias; uma artista plástica e arte educadora que 
conduziu o processo de produção de imagens que dispararam 
e ilustraram o processo de escrita; duas consultoras da Mais 
Diferenças que conduziram o grupo focal, que se consistiu em 
um encontro do grupo com o objetivo principal de revelar as 
percepções dos participantes sobre a experiência desenvolvida.

Este percurso concluiu-se no período de um ano, culminando 
com o lançamento do livro, cujos textos foram escritos e 
ilustrados pelas participantes do grupo. Ao fi nal da jornada, o 
título escolhido para a publicação foi Narrativas e Desafi os da 
Inclusão: O Percurso da Educação Inclusiva em Osasco.

O principal objetivo desse artigo é relatar e refl etir sobre 
a proposta de desenvolvimento deste processo que se deu 
através de diferenciadas oportunizações de vivências estéticas 
e de produções artísticas, acreditando que este potencializou a 
constituição dessas profi ssionais em autoras de suas histórias, 
transformando inclusive seu olhar e compreensão em relação 
ao seu papel como educadoras e em relação ao novo lugar que 
passaram a ocupar na intrincada rede de funções e papéis da 
Educação.

Escolhemos, entre tantas histórias e cenas escritas, analisar 
aqui a produção de apenas uma das autoras, por considerarmos 
ser sufi ciente para reconhecer nela as dinâmicas e criações das 
linguagens que leem e ressignifi cam o mundo. 

Formas, cores, texturas, palavras, imagens e sons na 
composição de novas identidades

A arte de narrar é uma relação alma, olho e mãos; assim transforma 
o narrado a sua matéria a vida humana.

Paul Valery

Colocamos nossas mãos na massa.
Criamos as ofi cinas, os espaços e os tempos, possibilitando 

o aprender a ouvir e a falar, a criticar e a defender, a participar 
e a organizar, a ajudar e a ser ajudado, a compartilhar, a dar e 
a receber, em um processo sempre crescente de solidariedade 
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intelectual, aprendendo a respeitar o outro enquanto legítimo 
outro, como Humberto Maturana nos incitou.

Na criação das ofi cinas, para que pudéssemos agregar 
esses novos sentimentos, sensações e conhecimentos como 
potencializadores na criação de um novo lugar e de outras 
identidades era preciso experimentar.

E a experiência é o que nos passa é o modo como nos 
colocamos em jogo, nós mesmos, no que se passa 
conosco. A experiência é um passo, uma passagem. 
Contém o “ex” do exterior, do exílio, do estranho, 
do êxtase. Contém também o “per” de percurso” do 
“passar através”, da viagem, de uma viagem na qual o 
sujeito da experiência se prova e se ensaia a si mesmo. 
E não sem risco: no experiri está o periri, o periculum, 
o perigo.
Larrosa, 2009

Era preciso experimentar! Experimentar para “desvelar” 
o que foi e, assim, poder ir ao encontro do que pode ser. 
Proporcionar a possibilidade de reencontro com o passado para 
contemporaneizá-lo.

Com as experiências desenvolveu-se todo o trabalho 
onde foram produzidos os textos, as imagens, os capítulos e, 
fi nalmente, o livro.

Começamos assim, falando sobre memória.
Mas, o que é memória? Essa foi nossa primeira provocação! 

Propusemos que fossem remexidos os mais escondidos 
recônditos da memória de cada uma das participantes da 
ofi cina, trazendo à tona uma cena pessoal e signifi cativa, como 
professora ou como aluna. Em meio a muito choro, a muita 
alegria e também a muita saudade foram tecendo suas histórias, 
emaranhando suas lembranças, ocupando seus espaços.

As histórias aqui retratadas são fi os de uma trama 
tecida coletivamente [...] O processo de religar os fi os 
da memória traduz o movimento de rememoração 
(no sentido benjaminiano do termo): reminiscências 
elaboradas e reelaboradas como linguagem – lócus de 
cruzamentos sociais e culturais apropriados, criados e 

transformados intersubjetivamente. Espaço dialógico, 
social e histórico, que articula os fi os de uma trama 
discursiva fundada na experiência e na ação.
Carmen Lúcia Vidal Perez, 2003

Em seguida, a segunda pergunta: quais histórias gostariam 
que as acompanhassem pela eternidade? Nós as avisamos 
que para responderem, seria necessário que revisitassem suas 
trajetórias, que pedissem licença ao tempo, que conversassem 
com ele e, principalmente, que se colocassem no exercício de 
autopercepção diante da profi ssão que exercem. De posse de 
sua cena, cada uma das participantes começou a escrever o seu 
primeiro capítulo.

(...) eu acho que todo professor precisava passar por essa 
oportunidade, essa experiência de escrever, escrever 
sobre a sua história, porque quando você escreve 
é diferente de contar... quando você está contando, 
muita coisa se perde e o contar falado é informal (...) 
quando você senta para escrever você não está vendo a 
aprovação do outro, é você com a sua lembrança, você 
com as suas memórias (...) antes da gente escrever, foi 
feito todo um preparo: primeiro, vamos fazer uma linha 
do tempo... tudo é estímulo, tudo vai sensibilizando - as 
leituras, os livros, as discussões - para depois escrever. 
E quando a gente começou a escrever ninguém falou: 
“Tem que ser assim!”
Depoimento de participante durante grupo focal

Para a realização da proposta, exibimos trechos de Depois 
da vida (Wandafuru Raifu), fi lme dirigido por Hirokazu Kore-
eda, por considerarmos que seria um disparador das questões de 
memória e uma aproximação dos personagens e das passagens. 
Isto porque, historicamente, as professoras do Atendimento 
Educacional Especializado trazem de sua formação o 
entendimento que a pessoa com defi ciência necessita que seja 
criado para ela um cenário paralelo e, sendo assim, colocam-se 
como as selecionadoras de todos os elementos que compõem 
este cenário.

O fi lme nos convoca a outra discussão dos processos de 
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seleção da memória humana que, neste momento inicial, para 
nós era primordial. A seleção de elementos do cenário dos 
personagens do fi lme é possibilitada pelo outro que o ajuda 
a revelar fatos desconhecidos entre memórias tão presentes e 
vivas. 

Pretendíamos que as lembranças se transformassem em 
rememorações, que o passado fosse recuperado na potência do 
momento presente, que se transformassem em arqueólogas de 
suas próprias memórias, resgatando sentimentos, conhecimentos 
e histórias não contadas.

Pedimos que cada uma delas lesse um livro indicado em 
uma lista fornecida por nós, escolhendo aquele título que mais 
lhes chamasse a atenção.

Primeiras estórias, de João Guimarães Rosa; O que eu 
não contei, de Azar Nafi si; Infância, de Graciliano Ramos; 
Os sofrimentos do jovem Werther, de Goethe; O castelo dos 
destinos cruzados, de Ítalo Calvino e O fi o das miçangas, de 
Mia Couto foram os escolhidos por elas para inspirar o desafi o, 
para dar fôlego para as lembranças e, surpreendentemente, para 
que, ao longo da leitura e em todo processo, se reconhecessem 
em suas próprias escolhas.

Indicamos leitura de livros literários uma vez que partimos 
do pressuposto que a literatura é feita de memória, e cada 
criador a trata de forma diferente. São essas formas diferentes 
de tratá-la que acreditamos que potencializaram o reencontro-
descoberta com o contador de histórias vivente nas participantes, 
e que muitas vezes encontrava-se adormecido pela ausência de 
experiências no cotidiano.

Eu acho que a riqueza foi no processo todo de fazer 
o livro; foi a questão da preparação; isso me chamou 
a atenção. Eu acho que isso foi transformador, não só 
discutir o que você tinha para escrever, mas os livros 
- que foi a gente que escolheu - trouxe um monte de 
ideias para a escrita; depois o fi lme... esse fi lme me fez 
questionar um monte de coisa da minha atuação! Eu 
até falei para ela [Deinha]: “Você me colocou em crise 
profi ssional!” O quanto que a gente muito mais fala do 
que pergunta; a importância da pergunta.
Depoimento de participante durante grupo focal

Escolhemos realizar uma roda de histórias coordenada 
por Tatiana Zalla, atriz e contadora de histórias que, com seus 
encantamentos, ilustrou e materializou a arte da narrativa. Este 
encontro possibilitou ao grupo que partilhasse as impressões 
sobre os livros lidos, que percebesse e revelasse a distância que 
havia sido aberta entre a literatura e o cotidiano de cada uma 
delas e desvelou não ser necessário ter critérios fechados na 
escolha de um livro para leitura.

Não encontrar inicialmente em um livro as histórias e 
as amarras que seriam supostamente necessárias para a sua 
escrita não signifi cava que a leitura não tinha valido a pena. 
No decorrer do trabalho, pudemos presenciar a percepção dos 
paralelos entre as histórias lidas nos livros escolhidos e em 
suas próprias histórias. Vivenciamos a produção de sentidos 
acontecendo.

[...] a formação estética do professor requer atividades 
que extrapolem a leitura teórica.
[...] Um tipo de encontro com a obra provoca empatia. A 
empatia é um sair de si mesmo, estado em que no entanto 
eu me aprofundo em mim mesmo. Não me confundo 
com a obra, mas eu e ela estamos “dentro”. Eu dentro 
dela. Ela dentro de mim. Os limites não desaparecem, 
mas se fl exibilizam. A emoção me move. Tudo é muito 
mais rápido. Os limites são rompidos naquele momento 
mágico, sem que a obra perca sua identidade, nem eu a 
minha: opera-se, então, uma libertação.
Gabriel Perissé, 2009 

Partimos então para a ilustração das memórias e da cena 
escolhida para ser levada para a posteridade. Era preciso dar 
corpo ao texto. Nesse momento contamos com a parceria de uma 
artista plástica, Elana Pereira. Munida de livros, fotos, materiais 
diversos, e com uma abordagem escolhida cuidadosamente, a 
artista aguçou a curiosidade do grupo.

As imagens começaram a se mostrar. Para algumas 
surgiram mais facilmente do que para outras. Por não estarem 
acostumadas a materializar sentimentos, nem a ver a arte como 
parte delas, muitas se sentiram revestidas de incertezas, se 
questionaram se seriam capazes. Mas não desistiram!
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A ofi cina de arte, como foi chamada por nós, trouxe à 
tona o quanto o professor, em sua prática, se distancia de sua 
capacidade de produção artística. Acostumam-se a pedir que 
seja feito, abrem mão da experiência possibilitada pelo fazer. Ao 
produzirem e materializarem a cena escolhida para levar para a 
posteridade, as participantes criaram novos signifi cados para a 
imagem idealizada em pensamento. Como se tivessem vontade 
própria, as imagens foram se construindo e se encaminhando 
para possibilidades até então não vislumbradas; novos cenários 
e ligações se dão no desenvolvimento do trabalho.

Entre um encontro e outro, o grupo se dedicava a escrita de 
seus textos. A cada encontro novos trechos já estavam construídos.

Nós, as responsáveis pelo processo, líamos previamente 
os textos e nos debruçávamos durante a leitura, buscando 
encontrar a narradora e sua história em cada trecho. E assim 
nos sentíamos incluídas na narrativa. Com isso, levantávamos 
perguntas e apontamentos que as ajudariam a retomar os 
próprios textos. 

Com o grupo, projetávamos e líamos as histórias escritas, 
compartilhávamos impressões, avaliávamos os impactos e 
renovávamos o convite de escrita.

Deinha lia [os textos] tão entusiasmada que comovia! 
Cada texto que ela conseguia fazer a leitura, a gente 
se emocionava: “Que lindo!”. Independente de não 
ter sido a gente, a gente estava quase chorando, uma 
emoção de conseguir se colocar no lugar do outro.
Depoimento de participante durante grupo focal

Foram momentos de leitura partilhada e apreciação dos 
textos. Descobrimos que para vencer as difi culdades de 
elaboração da escrita seria necessária a utilização de alguns 
recursos que não prevíamos anteriormente. Optamos por 
gravar as discussões e refl exões acerca dos textos e, com 
o áudio em mãos, as participantes apossavam-se do texto. 
Neste processo de idas e vindas, nasceram os primeiros 
capítulos.

Encerrada a primeira etapa começamos os aquecimentos para os 
novos textos, os segundos capítulos de cada uma das participantes.

Pedimos então que escolhessem cenas da inclusão escolar 
dos alunos com defi ciência vividas por elas, e que gostariam 
de relatar por serem signifi cativas para outras professoras que 
estivessem dando seus primeiros passos neste caminho. 

Para que as cenas pudessem surgir e para que as participantes 
pudessem selecioná-las entre todas as que viriam, exibimos um 
vídeo da palestra de uma escritora africana. 

Nesse processo, ouvir o relato da contadora de histórias 
Chimamanda Adichie sobre “O Perigo de uma Única 
História”, nos fez refl etir que a história contada em 
uma única versão cria estereótipos difíceis de serem 
superados. Ficamos satisfeitas por nossas histórias 
serem diversas e conterem miudezas impossíveis 
de serem relatadas por pessoas que não viveram 
estes detalhes. Assim, não incorremos no perigo de 
interpretar uma história a partir de uma única visão de 
mundo.
Trecho da apresentação do segundo capítulo

Para continuar o movimento de refl etir sobre as cenas 
e histórias que foram surgindo, a leitura de três autores foi 
fundamental: Tomaz Tadeu da Silva, Roseli Cação Fontana e 
Sandra Mara Corazza. Os textos foram essenciais para provocar 
novas inquietações. Como toda fundamentação teórica trouxe 
algumas respostas, mas também lançou novas perguntas, 
colocando-as a conversar com as cenas escolhidas e ajudando-
as e entender que narrar não é resolver a trama, é, antes de mais 
nada, uma possibilidade de conversar com a trama.

Além da palavra escrita, levamos a linguagem fotográfi ca 
como disparadora do processo de registro e ilustração deste 
segundo capítulo. Mais uma vez, contamos com a presença de 
Elana Pereira, com sua sensibilidade inteligente. 

A experiência fotográfi ca foi fundamental para 
encontrarmos uma imagem que dissesse algo sobre a 
história narrada. Esta etapa trouxe novamente a angústia 
e as sensações contraditórias, pois a ideia das nossas 
formadoras não era produzir fotografi as nos padrões 
que estávamos acostumados, mas que fi zéssemos 
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uma composição com fotos. Ao mesmo tempo em que 
vivenciamos a sensação de incapacidade, já que para a 
maioria de nós a experiência fotográfi ca era reduzida 
a festas e fotos “caseiras”, veio também à tona, a 
sensação prazerosa da novidade. Foram apresentadas 
ao grupo, produções diferentes (Rosangela Rennó e 
Rochelle Costi) que alimentaram os olhos e ampliaram 
nossa noção de fotografi a. Entregamo-nos à experiência 
de sair fotografando de maneira inusitada pelo Centro 
de Formação e, apesar de estarmos no mesmo espaço, 
cada uma de nós foi capturada por coisas diferentes. 
E esse espaço, que é para lá de familiar, tornou-se um 
campo de investigação, revelando novas possibilidades 
de relação e de intervenção.
Trecho da apresentação do segundo capítulo

No decorrer dos encontros as fotografi as foram sendo 
capturadas e as cenas foram sendo escritas.

Não foi uma tarefa fácil! Escolher as cenas do cotidiano 
foi mais trabalhoso, pois pareciam estar mais próximas do que 
as histórias narradas no primeiro capítulo. Por ainda estarem 
vivendo e elaborando esse processo de implementação do 
Atendimento Educacional Especializado, por estarem nesse 
espaço-tempo se transformando nos novos profi ssionais que o 
momento histórico pede, sentiram que a seleção da cena exigiu 
coragem e desprendimento para contar de si.

A docência como devir é um estado inédito instituinte 
de novas subjetividades, que se potencializam na 
resistência e que, ao resistirem, rompem com o 
instituído num movimento de sentir-pensar-fazer 
cotidianamente a profi ssão.
Carmem Lucia Vidal Perez, 2003

Novamente partilhamos os textos projetando e lendo em 
conjunto cada trecho escrito.

Começamos novo processo de revisão de textos, dessa vez 
individualmente. As gravações das refl exões e conversas foram 
de fundamental importância neste desenrolar, pois as ajudou 
a se apropriarem de suas próprias histórias ao ouvirem suas 
próprias vozes. 

(...) eu sofri porque eu achei que invadia a privacidade 
da gente, porque você volta ao seu passado, você se 
arremete ao seu passado que está não tão longe... você 
volta e começa a ver coisas que você enfrentou, e que 
hoje você tira de letra, com outros relacionamentos, 
com outras crianças, com outros alunos que também 
tinham problemas e hoje também continuam tendo, só 
que mudou o foco, entendeu? (...) quando você resgata 
isso, você sofre, e eu ainda me emociono quando me 
lembro de algumas coisas que eu fi z e coloquei no livro 
(...) “O que vai ser de quem ler?” Será que ele vai se 
colocar no lugar da gente, o que a gente já passou? Ele 
vai refl etir: “Poxa vida, é o que eu penso hoje e elas 
pensaram isso no passado!”?
Depoimento de participante durante grupo focal

Dez meses depois de iniciado o processo, em julho de 2011, 
uma nova roda foi feita. Conduzido por Maria Ester Moreira e 
Priscila Collet, duas consultoras da Mais Diferenças, o grupo 
focal nos possibilitou avaliar o impacto da metodologia criada. 
Enxergamos as marcas inscritas em Cleusa, Daniela, Ester, 
Kelly, Líbera, Marceli, Marilene, Sileine e Sirleide. Era também 
a hora e a vez de pensar sobre o processo vivido.

Este encontro, o grupo focal, foi gravado e posteriormente 
transcrito. A transcrição foi entregue para que todas as 
participantes pudessem rever suas falas, complementar, retirar 
e escolher os trechos mais signifi cativos para compor o terceiro 
capítulo. E assim foi feita a organização a partir da categorização 
dos trechos selecionados.

Nas falas foram reconhecidas as infl uências e referências 
de vários escritores lidos na trajetória profi ssional de cada 
uma delas. As ideias reverberaram nas falas e nos textos 
construídos.

(...) a gente também construiu uma identidade de professor 
especial antes de ser professor do SAEE: professor [de 
educação] especial não tem nojo, aceita todos...
(...) será que haveria realmente uma classe de 
professoras divinamente selecionadas?
A gente assume esse papel e de certa forma, a gente 
se identifi ca [com ele]... o que eu mais ouvi na minha 
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vida e ouço até hoje é: “O que você faz?” “Ah, você 
deve ser uma santa, tem que ter muita paciência, você 
é iluminada”. 
Depoimentos de participantes durante grupo focal

E assim o processo foi encerrado.

Nosso processo de escrita foi árduo e prazeroso. Da 
difi culdade ao reconhecimento do eu. Da preparação 
ao fortalecimento do grupo. Do reconhecimento de que 
não fomos estimuladas a escrever à conquista de cada 
história retratada em palavras. 
Nesse processo, a afetividade foi parceira incansável. 
Aliás, não é possível escrever sobre nós sem dar as 
mãos à emoção. Isso foi descoberto logo de início. 
Percebemos nossa pouca intimidade com a escrita, 
em especial, com a escrita sobre nós. A que podemos 
atribuir esse fato? Sem dúvida, ao mesmo lugar que 
hoje somos parceiros: a escola. Infelizmente, não 
fomos estimuladas nessa tarefa tão importante de 
utilizar palavras como forma de expressão no mundo. 
Entretanto, a difi culdade encontrada foi de certa forma, 
impulso para iniciarmos a escrita. Falar de nossa 
realidade, perceber que nossas histórias se entrelaçavam, 
serviu como alimento para nosso exercício: da escrita e 
de nosso descobrimento. Sim, porque saber de si nem 
sempre está evidente a ponto de ser enxergado. 
E conhecer sobre nós e sobre o outro ajudou, e muito, 
a nos constituir enquanto grupo. Apesar de a escrita 
ser um ato solitário, a bagagem para que este ato se 
concretize não ocorre solitariamente. Socialmente nos 
constituímos, nos formamos sujeitos, nos delineamos. 
É preciso, então, entender o mundo como lugar de 
interação e troca.
Trecho da apresentação do terceiro capítulo

A escritura de nova identidade. Um percurso pelos lugares 
de memória

Diante das diversas e emocionantes narrativas escritas neste 
processo, escolhemos uma autora, Marceli Rodrigues e trechos 

de seus dois capítulos para analisar aqui, por considerarmos 
serem sufi cientes para reconhecer neles as dinâmicas e criações 
das linguagens que leem e ressignifi cam o mundo. 

A Memória é uma Cicatriz no Tempo

Uma caravela! Foi essa a imagem surgida no tempo ao 
pensar em minha trajetória profi ssional. Se quiséssemos 
lhe atribuir algum signifi cado, poderíamos dizer que 
caravelas representam a descoberta. Carregam em 
seu interior mazelas, saudades, angústias, alegrias, 
anseios... E ao chegarem a seus destinos, descarregam 
as bagagens da vida.
A imagem foi crescendo a partir do processo de 
ilustração deste texto. Em um dos encontros foi lançada 
a pergunta: o que vem à sua mente ao pensar em sua 
história como professora? Desde então, não saía de 
minha cabeça a água – o movimento de ir e vir do mar 
e a correnteza do rio.
[...] Vários livros foram oferecidos como forma de 
estimular nossa imaginação e escolhi, sem a mínima 
ideia do que encontraria dentro dele, Primeiras Estórias, 
de João Guimarães Rosa.
[...] Mas – surpresa! – a caravela não se mostrava, não 
fi cava como queria. Será que não é uma caravela? E 
então começou a metamorfose: de caravela em jangada 
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e de jangada em barco – que navega por um rio com 
três margens.
[...] Foi no colégio, em uma aula de Língua Portuguesa, 
que ele apareceu. Inusitado... Improvável... Didático e 
nada mais. Não li o livro na época.
[...]E essa é a memória que escolho para relatar – uma 
imagem de transição. Como o barco, que viaja pelo 
rio e escolhe onde quer aportar, mesmo que seja numa 
terceira margem.
[...] Em meio ao burburinho geral, o então secretário 
da educação disse que a classe especial não era mais 
compatível com o modelo de ensino que vinha sendo 
construído; pelo contrário, não contribuía à formação 
do aluno. É possível imaginar a repercussão dessas 
palavras!
[...] Muitos confl itos e equívocos aconteceram. Alunos 
que não eram meus iam para minha sala, para “se 
acalmarem”. Por que não? Afi nal, alunos que não eram 
delas estavam lá! Hoje entendo que aceitei essa condição 
por sentir que, de certa forma, faziam um favor para mim 
em aceitá-los. Ou por achar que não estava fazendo o 
meu trabalho, por me sentir ociosa sem meus alunos, 
embora atendesse às professoras durante as duas horas 
de convivência. [...] Estava me sentindo exposta, com 
uma sensação de não-pertencimento. Quem era eu? Que 
papel assumia naquela escola? Por outro lado, havia 
também professoras que diziam que o caminho era 
aquele, que os alunos eram capazes, que estavam felizes 
com a convivência. Posso dizer que me sentia em um rio 
com três margens, sem saber onde aportar.
[...] E, então, penso que foi tempo demais. Seis anos 
com a mesma professora, os mesmos colegas, a mesma 
escola. [...] Na verdade, na época soou como algo natural. 
Hoje, como algo estranho. Não que esteja dizendo que 
meu trabalho foi inútil. Apenas, que as classes especiais 
foram importantes em determinado período e contexto 
histórico. Agora, é preciso navegar em outras águas.

A história de Marceli narra os acontecimentos da transição. 
Desejando representar uma caravela, ao colocar a mão na massa, 
a caravela não se mostra. Transita de caravela para jangada, e de 
jangada se transforma em um barco. Nesse processo provocado 

pelo fazer artístico, que não cede à idealização inicial, e que 
exige que se rearranje com os materiais, com a forma desejada, 
com as texturas e movimentos, ela descobre ser possível 
imprimir novos sentidos a sua imagem, vivendo momentos de 
incerteza e se perguntando: sou capaz? 

No exercício de materializar seus sentimentos e sensações, 
no momento da produção empreende-se de total devoção para 
aproximar-se da representação da imagem. Diferentemente 
daquela sempre utilizada, surge uma nova maneira de “escrever”, 
a imagem criada já não é mais apenas uma ilustração de um 
texto. É a história da metamorfose das bagagens da vida. 

A arte é formativa, porque dá forma a sentimentos e 
ideias. A dor, o amor, a traição, a compaixão, a luta 
pela verdade, a crueldade, a miséria, a pilhéria, o medo, 
a desastrada quebra de um segredo, o pessimismo, o 
heroísmo se formam e se transformam em melodias, 
em pinceladas enérgicas, em frases, em desenhos, em 
movimentos, em cores inéditas, em efeitos especiais, 
em ritmos, em tons, em linhas, em curvas, etc. Mas 
também é formativa quando nos forma, quando forma 
e transforma nós próprios.
Gabriel Perissé, 2009

A arte também nos faz intuir, suscita algo que de outro 
modo seria menos provável de ser desvelado. Assim como o 
livro não lido anteriormente, mas que deixou um fragmento, um 
vestígio, pistas que fi caram na memória causadas, talvez, por 
um estranhamento de um título. É no ressurgimento do livro, 
em outra fase da vida, que a terceira margem do rio produz uma 
nova rede de signifi cantes.

[...]e ele acabou se tornando uma lembrança cada vez mais 
opaca, até quase sumir. Mas não sumiu, porque memória 
cicatriza e não some. E por fi m, ele me achou. Felizmente!

A elaboração escrita serviu para Marceli como um 
dispositivo capaz de produzir, de reafi rmar diferentes formas 
de ser, de pensar e de se conhecer. Ao narrar acontecimentos 
de sua própria vida, ela exprime-se a si mesma, colocando-
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se como sujeito da própria história. Assim como seus alunos 
que foram se tornando visíveis ao migrarem da classe especial 
para a sala regular, visíveis também se tornaram as dúvidas 
e inquietações em relação aos processos de transição de uma 
proposta educacional para outra, da classe especial para as salas 
de atendimento, quase como que se fosse necessário alcançar a 
terceira margem do rio.

Sinto saudade da classe especial. Não uma saudade 
que sufoca, que anseia pelo velho, mas uma saudade 
curiosa. Como estarão eles?

Através das passagens pelas quais Marceli caminhou em 
direção à reconstrução de sua identidade profi ssional, foi nos 
mostrando, que a verdadeira saudade é aquela que cicatriza, 
que não busca o retorno do vivido. A saudade que cicatriza tem, 
quem sabe, curiosidade. 

Mais do que isso: foi nessa produção que de fato os papéis e 
os lugares foram redefi nidos. A cada linha escrita, a cada trecho 
lido, a cada imagem produzida, a transição foi feita.

E ao debruçar-se no processo, Marceli perseguiu as 
lembranças, as leituras, os saberes e não-saberes, o desafi o das 
produções em outras linguagens, as refl exões e a escrita.

A Vida em Cena

Cena 1 - Olhar de novo
Durante o ano de 2010 trabalhamos com o projeto 
“Fotografi a”, e a visita à Bienal foi uma das ações. 
Todos nós levamos uma câmera ou celular para registrar 
o momento.
[...] Participei inúmeras vezes de passeios com a escola, 
mas desta vez foi marcante para mim a percepção 
dos diferentes interesses. Caminhávamos por entre a 
exposição, fotografando aquilo que nos fazia sentido. 
Cada registro era único, tanto na foto quanto na 
memória.
Meu olhar não estava voltado para não perdê-los de 
vista, mas ao que suas vistas viam.
[...] Agora os enxergava como sujeitos. Agora podia 
perdê-los de vista.
[...] Ver. Rever. Olhar. Enxergar. Exercer o sentido da 
vista sobre. Sobre eles, e, principalmente, sobre mim. 
Algo aconteceu que me fez ver (e gostar de ver) que eles 
estavam apreciando a exposição. E que o que apreciavam 
não era, necessariamente, o que eu direcionava. Em 
nenhum momento disse o que era para ser fotografado. A 
vontade surgia, o olhar se apurava, a câmera capturava.
A vida acontecia.

A escolha por uma cena breve para narrar um evento do 
cotidiano, demonstrou o deslocamento provocado durante o 
desenrolar das ofi cinas. O texto, escrito após meses de fruição 
artística, denota convivência com imagens, tempo empregado 
na observação, rememoração dos detalhes da cena, abertura 
para entender o que, quem sabe, em um primeiro momento, 
tenha passado despercebido.

[...] Eis como nos formamos esteticamente: alargando a 
nossa sensibilidade, optando por uma visão visionária, 
por uma visão clarividente, cuidando do sentimento 
não destituído de pensamento, abrindo roteiros não 
rotineiros em nossas observações e avaliações.
Gabriel Perissé, 2009 

Em um pequeno espaço, Marceli transformou palavras 
em um grande texto. Ouvimos nele as vozes de seus alunos, 
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das pessoas que compõem a escola, o silêncio da espera, as 
reações e interações. Enxergamos o encantamento da visitação 
e contemplamos a mesma visão de jovens observando suas 
imagens captadas. Presenciamos uma didática criativa que 
ousou na forma de narrar o vivido, que rompeu com o olhar da 
impossibilidade. 

As ofi cinas revelaram caminhos, possibilitaram a 
passagem do vivido para o nível simbólico, recoordenando 
ideias e experiências. Ensinaram o desaprender através 
da arte, esmiuçaram o funcionamento dos processos de 
conhecimento e desafi aram para que novas possibilidades 
fossem criadas. 

Abriram caminhos para a transição. Caminhos de 
comunicação e de vínculo, carregados de simbolismo. 

O mar não tem desenho. O vento não deixa.
Guimarães Rosa
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Resumo

Este trabalho discute a inserção da leitura e da escrita 
nas aulas de Matemática. Para essa discussão, observamos o 
desenvolvimento de um grupo de alunos da EJA em um projeto 
na perspectiva da Modelagem Matemática. Trata-se de um estudo 
de natureza qualitativa, o qual toma as atividades escritas dos 
alunos como principal objeto de análise, a partir de propostas 
desenvolvidas em um ambiente de modelagem matemática. Os 
resultados obtidos no projeto com uma turma de EJA mostram 
que esta proposta de trabalho tem potencial para promover 
motivação e apreensão dos conceitos, procedimentos e atitudes 
dos estudantes. Verifi camos a necessidade de promover situações 
desta natureza com mais frequência em nossas salas de aula, para 
familiarizar os alunos com formas mais autônomas de aprender 
e, gradativamente a necessidade de intervenção vai se atenuando. 
Mesmo com o curto espaço de tempo no qual se desenvolveu o 
projeto pudemos perceber a redução da dependência dos alunos no 
decorrer do trabalho, à medida que estes se sentiam mais seguros, 
o que nos faz considerar que é possível ajudar os estudantes a se 
tornarem sujeitos autônomos, capazes de continuar aprendendo ao 
sair da escola. Evidencia-se que os alunos atribuem signifi cados ao 
conhecimento matemático que adquirem quando a aprendizagem 
é mediada pelo processo de leituras e escritas.

Palavras-chave

Escritas e leituras; educação matemática; modelagem 
matemática; educação estatística.

Abstract

This paper discusses the integration of reading and writing 
in mathematics classes. For this discussion, we observed the 
development of a group of adult education students on a project 
in view of mathematical modeling. This is a qualitative study, 
which makes the writing activities of students as the main object 
of analysis, based on proposals developed in an environment 
of mathematical modeling. The results obtained in the project 
with a class of adult education show that this proposed work 
has potential to promote motivation and understanding of 
the concepts, procedures and attitudes of students. We found 
need to promote  these students of situation more often in our 
classrooms, to familiarize students with more autonomous 
forms of learning and gradually need for intervention will 
be attenuated. Even with the short time in which the project 
evolved we realized a reduction in the dependence of students 
in the course of work, as they felt more secure, which makes us 
believe that you can help students become subject autonomous, 
able to continue learning to drop out of school. It is evident that 
students attribute meaning to the mathematical knowledge they 
acquire when learning is mediated by the process of reading 
and writing.

Keywords

Writings and readings; mathematics education; modeling in 
mathematics; statistics.
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1. Introdução

Muito se tem discutido sobre a necessidade de promover 
ambientes de aprendizagens capazes de atrair os alunos da 
escola básica para construir os conhecimentos científi cos. 
Particularmente, em Matemática, essa necessidade tem se 
mostrado urgente. Nesse contexto, a apreensão dos conceitos 
da Estatística é essencial para que os cidadãos possam atuar de 
forma digna e crítica em uma sociedade fortemente estruturada 
com base em dados, os quais são usados com os mais diversos 
objetivos. Sendo assim, pode-se tomar a Matemática e a 
Estatística como ciências distintas com interfaces em uma 
análise quantitativa e expressas como linguagens fundamentais 
para a compreensão do mundo em que vivemos hoje.

Várias orientações curriculares, nacionais e internacionais, para 
a Educação Básica, têm incluído o estudo de conceitos estatísticos 
no currículo de Matemática e destacado uma concepção de 
Matemática como uma linguagem que se utiliza de uma simbologia 
própria para descrever formas específi cas de raciocínio, o qual 
pode possibilitar generalizações e fazer previsões.  Nesse sentido,

A linguagem pode ser entendida como uma criação social 
que utiliza símbolos, também criados socialmente. A 
linguagem matemática é um sistema simbólico de caráter 
formal, cuja elaboração é indissociável do processo de 
construção do conhecimento matemático e tem como 
função principal converter conceitos matemáticos em 
objetos mais facilmente manipuláveis e calculáveis, 
possibilitando inferências, generalizações e novos 
cálculos que, de outro modo, seriam impossíveis. 
(GRANELL,1997, apud SANTOS, 2009, p. 117). 

Sendo assim, é preciso desenvolver, no âmbito das aulas de 
Matemática, situações de exploração, discussão e construção 
das competências leitora e escritora, tanto no que se refere à 
língua materna quanto à linguagem específi ca da Matemática e 
das ciências a ela relacionadas como a Estatística, já que estas 
têm termos e modelos com signifi cados específi cos de seus 
contextos, os quais devem ser explorados nos domínios dessas 
ciências. Cabe ressaltar que:

No ensino e aprendizagem da matemática, os aspectos 
linguísticos precisamser considerados inseparáveis dos 
aspectos conceituais para que a comunicação e, por 
extensão, a aprendizagem aconteçam (NACARATO; 
LOPES, 2005, p. 119).

Nessa perspectiva, a escrita é essencial como uma forma de 
organizar as ideias para comunicar o pensamento matemático 
mobilizado na resolução de um problema. O registro escrito 
possibilita detalhar um processo de observação e sistematizar 
a compreensão de um determinado conceito, experimento 
realizado e/ou fenômenos observados. Esse registro pode 
ser feito de diversas formas, por meio de esquemas, frases, 
desenhos etc. 

As orientações curriculares da rede estadual de 
ensino paulista, por exemplo, destacam a importância do 
desenvolvimento da capacidade de expressão do próprio 
raciocínio através da leitura e da escrita, para se promover o 
desenvolvimento da capacidade de compreensão da matemática 
(SÃO PAULO, 2010).

Tais pressupostos encaminham-nos a considerar que a 
leitura e a escrita são indissociáveis do processo de ensino e 
aprendizagem da Matemática e da Estatística, visto que essas 
ciências requerem a apropriação de uma linguagem específi ca 
e essencial à formação das pessoas na sociedade atual.

2. A Educação matemática na EJA

A concepçãode Educação de Jovens e Adultos – EJA tem 
se evoluído e atualmente se defende que ela seja uma educação 
continuada ao longo de toda a vida, assentada no princípio 
de que a necessidade e o direito à educação não se esgotam 
em nenhuma fase do desenvolvimento humano. Apesar desse 
avanço, verifi ca-se ainda a forte tendência de reproduzir as 
práticas da escola regular, ignorando as especifi cidades próprias 
de seus alunos. O referencial ainda é o ensino supletivo, 
baseado na visão compensatória de que a função da EJA é repor 
a escolaridade não realizada na infância e adolescência. 

Fonseca (2002) chama-nos a atenção para o fato de que 
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a EJA tem um público específi co por sua faixa etária, mas 
principalmente por uma identidade delineada por traços 
de exclusão sócio-cultural. Sendo assim, a educação de 
jovens e adultos está condicionada às possibilidades de uma 
transformação real das condições de vida do aluno trabalhador. 
Nesse sentido, Arroyo (2003) defende um currículo de EJA que 
ultrapasse a visão instrumental, possibilitando ao educando a 
leitura do mundo.

Os alunos da EJA manifestam conhecimento, cultura e 
estratégias próprias de resolução de problemas. Neste sentido, 
torna-se fundamental que o professor dialogue com os alunos 
sobre suas expectativas em relação ao ensino de Matemática. 
Cabe ao professor partir do conhecimento informal que o aluno 
traz para chegar ao conhecimento formal.

Assim, é necessária uma adequação da organização dos 
temas e orientações didáticas às especifi cidades da EJA e, o 
professor, é fundamental no processo de desenvolvimento do 
aluno, para que estes possam ser autônomos e críticos tornando-
se sujeitos ativos na construção do seu conhecimento. Dessa 
forma, a escola pode, de fato, contribuir para o desenvolvimento 
pessoal e social dessas pessoas.

No que se referem à estatística, que no ensino básico faz 
parte do currículo da Matemática, as Orientações Curriculares 
do Estado de São Paulo apresenta as seguintes expectativas de 
aprendizagens:

- Ler e interpretar dados expressos em gráfi cos de 
coluna, de setores e outros;
- Sintetizar informações em gráfi cos e estabelecer 
inferências a partir deles;
- Compreender os conceitos de média, moda e mediana;
- Interpretar dados de pesquisas de opinião e realizar 
inferências a partir deles.(SÃO PAULO, 2010, p. 47)

Tais considerações direcionam a uma ação pedagógica centrada 
no desenvolvimento de competências, o que exige a promoção de 
ambientes dinâmicos, nos quais os alunos sejam ativos e exercitem 
a cooperação e autonomia, de forma a contribuir para que estes 
possam continuar aprendendo ao sair da escola.

3. Metodologia

O presente trabalho toma como objeto de análise o 
desenvolvimento de alunos do 3º ano da EJA no desenvolvimento 
de um projeto para implementação da Educação Estatística. 
Trata-se, portanto, de um estudo de natureza qualitativa. Para 
essa análise, nos baseamos nos trabalhos escritos dos alunos e 
nas observações da pesquisadora, a qual também era a professora 
no desenvolvimento do projeto. Diante da impossibilidade de 
fazer uma análise de todos os grupos, optamos pela análise de 
um deles, para que possamos fazer uma análise com o maior 
grau de aprofundamento possível.

3. 1. Proposta de Trabalho 

Levando em consideração a nossa compreensão sobre o 
processo de ensino aprendizagem da Estatística, propomos 
o trabalho na perspectiva de projetos, em que os alunos são 
os responsáveis pela construção do próprio conhecimento, 
considerando que esta vivência seja capaz de abarcar os 
interesses e objetivos da Educação Estatística da forma como 
a compreendemos. Esse ambiente tem suporte teórico na 
perspectiva de Modelagem Matemática de Barbosa (2001), o 
qual o toma por: “um ambiente de aprendizagem no qual os 
alunos são convidados a indagarem e investigarem, através da 
matemática, situações com referência na realidade”. Para esse 
trabalho consideramos as etapas propostas por Burak (1992) 
para implementação da Modelagem Matemática em sala de 
aula e as recomendações de Lopes (2004) para a Educação 
Estatística. São elas:

1 – Escolha do tema:

Formação dos grupos por tema de interesse ou a escolha de um 
tema pelos grupos previamente formados. Nessa etapa sepropõem 
que os alunos formem grupos, por tema ou por afi nidades ente as 
pessoas. É nesse momento que acontece o convite para os alunos 
participarem do projeto. Nesse sentido, consideramos importante 
a relação de confi ança entre o professor e os alunos, em uma 
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proposta inovadora de ensino, principalmente quando esses são 
adultos e já têm uma opinião formada sobre o processo de ensino 
e aprendizagem, além disso, em qualquer nível de ensino, esse 
convite inicial precisa ser feito de forma entusiasmada e confi ante, 
pois é preciso atrair os alunos para participar do processo, sem 
o envolvimento de cada aluno, a proposta pode se tornar apenas 
mais uma atividade de sala de aula.

2 – Interação

A Interação, nessa proposta compreende dois aspectos: A 
interação com os colegas do grupo e com o tema escolhido. 
No que se refere ao primeiro aspecto, buscar-se promover nos 
grupos condições para que ocorram as negociações dos interesses 
envolvidos e discussões produtivas sobre o tema. Nesse 
sentido, consideramos importante ajudar os alunos a construir 
capacidades para trabalhar em grupos de forma cooperativa 
já que esta é fundamental para o bom desenvolvimento do 
trabalho de pesquisa e para a formação geral dos alunos. 

No que se refere à interação com o tema, propõe-se 
inicialmente que os alunos façam uma pesquisa sobre o tema com 
o intuito de aprofundar seus conhecimentos sobre ele e tenham 
subsídios teóricos para fomentar a discussão e desenvolver 
uma investigação estatística. Para isso é preciso promover um 
ambiente de cooperação, pesquisa e refl exão no qual os alunos 
tenham as condições propícias para o desenvolvimento de sua 
pesquisa de forma autônoma, o que está de acordo com as duas 
primeiras etapas do processo de modelagem proposta porBurak 
(1992) e de Biembengut e Hein (2000).

Assim, nesta etapa, os grupos devem se inteirar do 
assunto fazendo uma pesquisa sobre o tema, e de posse das 
informações, os alunos devemser instigados a discutir, em cada 
grupo, as informações encontradas em suas pesquisas, com o 
objetivo de compreender como aqueles dados foram obtidos, 
questionar sua credibilidade, perceber a linguagem dos textos, 
com enfoque nas informações de caráter estatístico, e as formas 
de apresentação dos dados. As impressões do grupo sobre as 
informações encontradas deverão constar de um relatório 
inicial, no qual explicitarão o motivo e a relevância de pesquisar 

tal tema e a quem esta pesquisa possa interessar, assim como 
assinalar possíveis dúvidas e escolher um ou alguns aspectos 
do tema para aprofundar, já que não é possível contemplar 
todos os aspectos inerentes aos fenômenos reais, entendido 
aqui como aqueles que estão presentes no dia a diadas pessoas.

Para o desenvolvimento dessa etapa, a competência leitora 
e escritora são fundamentais para a busca de informações 
relevantes e para a elaboração de um texto coerente e conciso. 
Esse relatório servirá de base para o professor perceber diversos 
aspectos sobre o grupo como: envolvimento, autonomia, 
capacidade de síntese e argumentação e de cooperação entre 
os alunos do grupo. Além disso, é ele que indicará ao professor 
quais questionamentos fazer para que o grupo evolua em sua 
pesquisa e passe para a etapa seguinte do processo investigativo.

3 – Defi nição da questão ou problema

Nessa fase da defi nição da problemática foram consideradas 
as etapas: escolha do(s) aspecto(s) do tema; estabelecimento de 
hipóteses, e, elaboração da(s) questão(ões) para a  verifi cação 
da(s) hipótese(s).

A terceira etapa sugere que os grupos, embasados na 
interação construída na etapa anterior, estabeleçam hipóteses 
sobre algum, ou alguns aspectos do tema escolhido e elaborem 
questões que possam contribuir para buscar os dados dos 
quais necessitam para a compreensão da questão de pesquisa 
ou do tema. Neste caso, os grupos partirão de suas crenças 
e das informações que obtiveram na pesquisa inicial, para 
a elaboração das questões, e estas fornecerão os dados que 
deverão servir para verifi car as hipóteses estabelecidas para 
o(s) aspecto(s) do tema. 

Nesse caso, é importante que a intervenção do professor 
leve em conta a necessidade de que as questões construídas 
contem com variáveis quantitativas (discretas e contínuas) 
e qualitativas para que seja possível uma boa diversidade 
devariáveis, o que deverá enriquecer o desenvolvimento 
do processo de Investigação Estatística. Neste caso, a 
sistematização destes conceitos ocorrerá na medida em que 
estes forem necessários, porém entendemos que os estudantes 
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devem ser estimulados a compreender os conceitos dos quais 
precisam, de forma autônoma (nesse caso, consultado o material 
de apoio) antes desta sistematização, dando-lhes condições de 
desenvolver sua autonomia.  Esse estímulo pode se dá por meio 
de questionamentos que os levem a essa busca. 

Esta etapa, conforme Batanero e Diaz (2005), Barbosa 
(2007) e como constatado em outros momentos de nossa 
prática, é uma das mais difíceis para os alunos, pois estes não 
estão acostumados a fazer perguntas, mas sim a respondê-
las. Consideramos pertinente acrescentar que eles, até então, 
não terem se atentado para a necessidade de perguntar, seja 
pra si mesmos ou para outros, em uma situação em que busca 
um aprofundamento ou compreensão de um tema, o que é 
justifi cável se levarmos em conta a tradição de nossas escolas. 

Consideramos que a capacidade de leitura do aluno seja 
determinante para o desenvolvimento dessa etapa, pois uma 
boa compreensão das informações obtidas na pesquisa é 
fundamental para que ele escolha aquelas que sejam relevantes 
para muni-lo de argumentos e suscitar questionamentos para 
ampliar seus conhecimentos sobre o tema. Sendo assim, 
entendemos que a competência leitora tem infl uência direta na 
capacidade de elaborar questões coerentese capazes de ampliar 
o conhecimento sobre uma temática, já que, sem uma interação 
profunda do tema a competência escritora fi ca comprometida, 
assim como a criatividade, curiosidade e a autonomia, o que 
certamente compromete o processo investigativo.

Nesse sentido, vemos esse tipo de atividade como uma 
oportunidade de ajudar os alunos a desenvolver as competência 
leitora e escritora, já que no decorrer do processo é possível 
perceber quando há essas defi ciências e, os efeitos delas no 
projeto do grupo devem ser objeto de discussão e análise para 
que os alunos busquem evoluir no desenvolvimento dessas 
competências.

4 – Compreensão do problema

Nessa etapa propõe-se: pesquisa de campo e análise 
exploratória de dados.

Sendo assim, os grupos devem ser estimulados a utilizar os 

conceitos estatísticos para calcular índices e medidas estatísticas 
com os quais poderão estabelecer relações e tirar conclusões, 
além de fazer uso de modelos matemáticos para organizar e 
apresentar os resultados encontrados. Essa etapa tem início 
com a coleta de dados, o que demanda pela sistematização 
dos conceitos estatísticos necessários para que essa coleta 
seja signifi cativa. Nesse momento, os conceitos de população 
e amostra podem ser sistematizados, o que pode ser feito a 
partir de questionamentos que levem os alunos a perceber a 
necessidade de sua compreensão.

  De posse dos dados, os grupos serão incentivados a 
organizá-los de forma que possam perceber: regularidades, 
tendências e a estabelecerem relações para a compreensão do 
tema e, neste processo, utilizarão os conceitos da Estatística e 
da Matemática e estes serão sistematizados à medida que forem 
necessários.  Neste caso, a intervenção do professor deve ser 
no sentido de, por meio de questionamentos, levá-los a utilizar 
os conceitos estatísticos, o que poderá possibilitar a observação 
de tendências e associações entre variáveis, de acordo com a 
necessidade do processo investigativo, na busca de confi rmação 
de suas hipóteses. 

Sendo assim, os alunos terão contato com os conceitos 
estatísticos à medida que estes forem úteis para a resolução 
dos problemas que encontrarem. Porém, a necessidade dos 
conceitos pode não ser percebida imediatamente pelos alunos. 
Nesse caso, é a intervenção questionadora do professor que 
deve conduzi-los a esta percepção, como sugerido por Jacobini 
(1998) e Batanero e Diaz (2005). Nesse processo, consideramos 
pertinente usar contextos atuais e próximos dos alunos, para 
explorar os conceitos que queremos sistematizar e desafi ar os 
alunos a usá-los no contexto de sua pesquisa, o que, na nossa 
visão, mostra apropriação desses conceitos. 

5 – Deduções, conclusões, inferência e comunicação de 
resultados.

Na última etapa propõe-se que, de posse das relações 
verifi cadas no processo investigativo, estas sejam analisadas e 
comparadas às hipóteses estabelecidas. Estas análises devem 
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possibilitar tirar conclusões e fazer previsões para a população, 
com base nos resultados observados na amostra consultada. 
Além disso, os resultados encontrados devem ser analisados 
criticamente buscando observar sua validade, capacidade de 
generalização e possibilidade de inferência na população em 
estudo e ao fi nal, propõe-se a comunicação dos resultados 
para informar a outros, os resultados encontrados e discutir as 
atitudes que estes resultados sugerem.

 A quinta etapa propõe que, de posse das relações 
estabelecidas, dos modelos construídos e das tendências 
observadas no processo investigativo, os grupos as analisem 
e as comparem com as hipóteses estabelecidas. Esse também 
é o momento em que é possível chamar a atenção dos alunos 
para observar a qualidade dos dados coletados, os quais são 
resultado da(s) questão(ões) elaborada(s). 

A refl exão sobre os resultados encontrados, as relações 
percebidas e a conclusões do grupo devem ser socializadas 
para todos os grupos. Esse processo deve servir para ampliar 
o conhecimento sobre o tema, o que pode acontecer com a 
intervenção questionadora do professor, já que nem sempre o 
grupo faz esse movimento sozinho. A socialização dos grupos 
mostra o processo empreendido para o desenvolvimento 
do processo investigativo e os resultados encontrados, o 
que constitui uma possibilidade do professor observar o 
crescimento intelectual do grupo no que se refere à apropriação 
dos conceitos, da autonomia e cooperação e representa ainda 
uma oportunidade dos outros grupos observarem as diferentes 
estratégias desenvolvidas pelos colegas.

Sendo assim, esta etapa exige refl exão e análise de forma 
crítica, assim como domínio da linguagem e dos conceitos 
estatísticos estudados nas etapas anteriores. Essa apreensão 
também pode ser percebida nos diálogos com o professor, nas 
apresentações dos grupos, e nos relatórios produzidos por eles. 
Este último, particularmente, é um importante meio de registro 
do nível de evolução do conhecimento do grupo no processo 
e constitui um elemento importante na avaliação da apreensão 
dos conceitos e do valor e importância desses para alargar a 
visão dos alunos sobre o tema e de forma geral. 

Além disso, essa etapa pode representar um momento 

especial para discussões sobre o papel das ciências, 
particularmente a estatística, na sociedade, e da necessidade de 
conhecer os conceitos desta para atuar de forma consciente no 
mundo em que vivemos.

Essa proposta compreende um processo avaliativo que 
observem a apreensão dos conteúdos conceituais, procedimentais 
e atitudinais, já que tem com objetivo a ampliação da visão de 
mundo dos estudantes, não apenas o domínio de técnicas de 
cálculos. Com esse processo, é possível pensar numa educação 
integradora e acima de tudo, emancipadora, como destacava Paulo 
Freire e que consideramos ser um importante objetivo da escola.

3.2. Uma experiência com uma turma de 3º ano de EJA

A primeira aplicação dessa proposta de trabalho aconteceu 
com uma classe de 3º ano do Ensino Médio – EJA com 34 alunos 
matriculados em uma Escola Estadual em Jandira na grande 
São Paulo, no último bimestre de 2007.  Os alunos dessa turma 
eram todos adultos, sendo que a minoria deles tinha menos de 
30 anos (4 alunos) e, de forma geral, todos eram dedicados e 
exigentes em termos da atuação dos professores (reclamavam 
quando um professor faltava ou se não desenvolvesse bem um 
assunto).

Além disso, participavam das aulas com entusiasmo e 
dedicação. Apesar de apresentarem muitas difi culdadesde 
entendimento de conceitos, manifestavam interesse pela 
aprendizagem da Matemática e, conforme os outros professores, 
este comportamento se repetia nas outras disciplinas.   

3.3. Análise do Projeto 

Para essa análise buscamos observar, nos recortes dos trabalhos 
escrito dos grupos, indícios de construção do conhecimento 
estatístico e da ampliação da visão de mundo dos alunos. Para 
isso, observarmos tanto os textos escritos na linguagem materna 
como os modelos construídos no desenvolvimento do trabalho 
e quando necessário, recorreremos aos diálogos e observações 
do professor, que também era o pesquisador, para explicitar ou 
esclarecer algum registro ou posição adotada pelos grupos.
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3.4. Desenvolvimento do projeto

Ao apresentar a proposta de trabalho sentimos uma boa 
acolhida dos alunos, mesmo percebendo certa desconfi ança 
deles no que se refere a estudar Estatística com temas sem 
nenhuma relação com a Matemática. Para acalmá-los propomos 
a formação dos grupos e uma breve leitura de algumas revistas 
(trazidas pela professora) para a seleção de temas. Naquele 
momento eles foram informados de que o processo de trabalho 
seria esclarecido à medida que cada etapa prevista no projeto 
fosse apresentada e justifi cativa.

Inicialmente alguns alunos apresentaram pouca iniciativa para 
a escolha dos temas e posteriormente, na mobilização de conceitos 
e no desenvolvimento de estratégias para encontrar respostas 
aos questionamentos propostos. Neste caso, a passividade dos 
estudantes provocou certo desconforto da professora, levando-a 
a buscar outras formas de intervenção, o que de certa forma 
implicou em uma demora maior que a esperada na execução das 
etapas e consequentemente, em atraso no desenvolvimento do 
projeto. Essa situação levou a adaptações, como por exemplo, na 
necessidade de sugestão de temas a grupos que não conseguiam 
se defi nir ou no convencimento de alunos para aceitar colegas que 
chegavam depois do processo iniciado.

Tais fatos levaram ao abandono de algumas atividades 
previamente pensadas, como por exemplo, a apresentação de 
pesquisas estatísticas já realizadas e a leitura e discussão de 
reportagens apresentando dados e resultados estatísticos, o que 
reduziu as possibilidades de investir mais no desenvolvimento 
de algumas competências, como a leitora e escritora, por 
exemplo. Contudo, não consideramos que isso invalidou ou 
minimizou a capacidade do projeto em possibilitar a vivência 
dos alunos em uma investigação estatística, principalmente 
se levarmos em conta que esta foi a primeira vez que aqueles 
alunos se viram na condição de responsáveis pela construção 
do próprio conhecimento em um projeto de investigação.

No que se refere à apreensão dos conceitos em geral, de 
acordo com os relatórios apresentados e observação durante o 
processo, esta se mostra signifi cativa, tendo em vista a forma como 
aprestam seus argumentos nas discussões e nos relatórios fi nais. 

Mesmo quando esbarravam na difi culdade de escrita, os alunos 
apresentam indícios de apropriação da aprendizagem dos conceitos 
matemáticos como o cálculo de porcentagem e estatísticos como: 
agrupamento de variáveis em intervalos, efeitos do agrupamento, 
medidas de posição, valores atípicos e seus efeitos sobre as 
médias e sobre o uso de modelos para apresentação de dados 
(esquemas, tabela e gráfi cos) e da importância destes conceitos 
para compreender os temas que se propuseram a pesquisar.  

Os procedimentos necessários para o desenvolvimento do 
projeto investigativo foram bem assimilados pelos estudantes, 
já que estes perceberam a necessidade de buscar informações e 
dados para aprofundar os conhecimentos sobre os seus temas, 
construíram questionários, fi zeram entrevistas, elaboraram 
estratégias e hipóteses, organizaram os dados coletados, 
construíram tabelas de frequências com dados simples e 
agrupados, elaboraram gráfi cos de barras e histograma, fi zeram 
Interpretação de tabelas e gráfi cos, e elaboraram conclusões e 
fi zeram previsões a partir dos dados coletados.

Quanto às atitudes apreendidas neste processo, consideramos 
que estas foram bem assimiladas, considerando a nova postura dos 
alunos diante do resultado de suas pesquisas, conscientizando-
se da importância do conhecimento estatístico e da participação 
ativa e refl exiva de todos para que se busque a transformação 
para uma sociedade melhor, o que fi ca claro em seus relatórios. A 
cooperação foi fator importante no desenvolvimento do trabalho, 
não apenas entre os componentes dos grupos, mas também entre 
os grupos, que se mostraram solidários com aqueles que tinham 
mais difi culdades no desenvolvimento das tarefas. 

Tais considerações podem ser observadas nos destaques feitos 
no trabalho do grupo que escolheu o tema “Bicicleta”, e apresentados 
a seguir:

Grupo 1:  Bicicleta

O grupo era composto de 3 alunas, sendo que as três tinham 
39, 47 e 60 anos. Ao serem questionadas sobre a justifi cativa da 
escolha do tema (o grupo não apresentou o relatório inicial) uma 
das alunas informou que viu uma reportagem contando a história 
da bicicleta e que ela gostou muito, além disso, elas consideraram 
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que o uso da bicicleta como meio de transporte poderia ajudar na 
qualidade do ar das grandes cidades. Com essa hipótese, o grupo 
realiza as etapas do trabalho com entusiasmo, mesmo com muitas 
difi culdades em cada uma das etapas propostas, o que exigiu muita 
intervenção para ajudá-lo na construção dos conceitos necessários 
ao desenvolvimento do projeto. Ainda assim, construíram questões 
capazes de fornecer informações para a verifi cação de sua hipótese e 
propôs alternativas coerentes a ela, como no exemplo da questão 5:

Você acha que o uso da bicicleta pode contribuir para o 
meio ambiente, já que ela não usa combustível?
a. Sim, com certeza
b. Sim, mas é difícil andar de bicicleta no trânsito 

numa cidade grande
c. Não porque é perigoso andar no trânsito
d. Não, eu acho o carro é a melhor coisa do mundo

A questão mostra a compreensão da necessidade de obter 
dados sobre a opinião das pessoas sobre a hipótese do grupo, 
apesar de a ressalva “já que não usa combustível” parece deixar 
a questão um pouco tendenciosa. 

Cabe ressaltar que o grupo mostra apreensão dos procedimentos 
de cálculo, das frequências relativas e percentuais (os alunos usaram 
uma calculadora para fazer a frequência relativa e a multiplicaram 
por 100 –andando com a vírgula- para obter a frequência percentual), 
e, da construção de modelos para apresentação de resultados como 
é possível observar na fi gura a seguir.

Figura 1 – Tabela de organização dos dados da questão 5

Como é possível observar no modelo construído, o 
grupo demonstra apropriação dos conceitos e procedimentos 
matemáticos. O fato de usar calculadora para fazer os cálculos, 
contribuiu para facilitar o processo, ampliando as possibilidades 
de focar nas análises desses resultados.

O grupo foi estimulado a construir outra forma de 
apresentação dos dados. Em resposta a esse estímulo 
apresentaram o gráfi co que segue:

Figura 2: Gráfi co da questão 5

Consideramos adequado o modelo construído para 
apresentar os resultados e na análise da questão feita pelo 
grupo é possível observar alguma defi ciência na escrita. Este 
fato pode ter infl uenciado a análise simplista que o grupo faz 
dos resultados encontrados já que considera apenas o índice 
da alternativa a) quando a b) também trazia a afi rmação à 
questão, apesar de ter uma ressalva. Além disso, desconsidera 
o percentual de pessoas que não ver a bicicleta como um 
objeto capaz de ajudar na qualidade do ar, talvez em função 
desses índices (alternativas c e d) serem baixos. Essa nossa 
consideração se dá em função do grupo ter expressado, em 
diálogos, uma compreensão mais geral dos resultados, o que 
não foi transmitido na análise escrita.

No relatório fi nal a defi ciência na escrita também aparece, 
contudo, consideramos que o grupo mostra uma boa capacidade 
analítica dos resultados, apesar de não usar a linguagem própria 



A COMPETÊNCIA LEITORA E ESCRITORA DE ALUNOS DA EJA EM UM AMBIENTE DE MODELAGEM MATEMÁTICA

1319LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

da estatística (termos, índices, modelos) para justifi car seus 
argumentos, como é possível observar no texto:

Nós pesquisamos sobre a bicicleta e vimos que ela foi 
importante no ano 1953 daí, pra cá veio evoluindo na 
modernidade e até nos dias de hoje, é usada como meio 
de transporte, e também pode ser usada para lazer, 
atividades esportiva, trabalho. Achamos que o uso da 
bicicleta é importante porque pode contribuir para o 
meio ambiente, já que ela não usa combustível, porém 
andar de bicicleta numa cidade grande como São Paulo 
é muito perigoso por causa do trânsito, todos nós temos 
consciência de que o uso do equipamento de segurança 
é importante, mas nós brasileiro só levamos à sério 
quando presenciamos um grave acidente.

Grifos nossos

Nessa análise é possível perceber o esforço do grupo em 
fazer relações entre as diversas questões elaboradas (total de 8) 
apesar de não utilizar os resultados da pesquisa para fundamentar 
essas relações e conclusões.  Sendo assim, a conclusão do grupo 
está coerente com os resultados de sua pesquisa, apesar destes 
não estarem explicitados no relatório fi nal. Esse fato pode ser 
observado ao se fazer uma comparação dos argumentos do 
grupo e as análises de cada questão. Nessas, o grupo considera 
alto o índice de pessoas que usaria a bicicleta para ir ao 
trabalho (13,33% já usam e 43,33% afi rmaram que usaria se 
tivessem melhores condições de trânsito na cidade (constatam 
que 53,33% dos entrevistados foram vítima e 26,66% conhece 
alguém que sofreu acidente andando de bicicleta), e o uso da 
bicicleta como meio de transporte, considerando que assim 
estaria contribuindo para melhoria do índice de poluição do ar 
na cidade (63,33% dos entrevistados considera a bicicleta um 
meio de transporte limpo), além de economizar, mas chama a 
atenção para a falta de consciência das pessoas quanto ao uso 
dos equipamentos de segurança (26,66% declara não usar). 

Dessa forma, o fato do grupo não apresentar indicativos da 
apreensão da linguagem estatística, não signifi ca necessariamente 
a falta de apropriação dos conceitos e procedimentos estatísticos, 

já que estes foram calculados e usados corretamente na maioria 
das questões. Além do mais, precisamos levar em conta que esta 
foi uma situação nova para eles. Além disso, a análise do grupo 
mostrou compreensão dos resultados de forma geral e mudança 
de atitude com base nos dados coletados, o que dá indícios da 
apropriação dos conceitos, procedimentos e atitudes.

Conclusão 

Mesmo diante dos vários problemas encontrados no 
decorrer do projeto, que levou ao não cumprimento de todas as 
etapas, da forma que a concebemos, entendemos que o ambiente 
de modelagem matemática contribuiu satisfatoriamente para 
promover a motivação dos estudantes para a aprendizagem dos 
conceitos estatísticos, culminando em um bom aproveitamento 
dos conceitos trabalhados, apontando-nos para a necessidade 
de propô-lo em outras turmas, fazendo ajustes para reduzir as 
possibilidades de problemas que surgiram no desenvolvimento 
do projeto adequando-o  às novas situações.

Consideramos importante observar a relevância desse tipo 
de situações, em que os alunos ponham em ação sua competência 
leitora e escritora, para que construam essas competências no 
âmbito de outras disciplinas, em particular no da Matemática, 
pois nesses contextos é possível observar difi culdades 
de compreensões conceituais e até o motivo da falta de 
envolvimento e habilidades de alguns alunos na aprendizagem 
dos conceitos dessas disciplinas. Nesse sentido, entendemos que 
é fundamental valorizar os registros e construções dos alunos, 
procurando extrair delas indícios da compreensão e evolução 
desses. No entanto, é preciso aproveitar essas situações para 
ajudá-los nessa evolução.

Os resultados obtidos no projeto com uma turma de EJA 
mostram que esta proposta de trabalho tem potencial para 
promover motivação e apreensão dos conceitos, procedimentos 
e atitudes dos estudantes. Todavia, percebemos inicialmente 
alguma difi culdade de aceitação, por parte dos alunos, em 
assumir o papel de responsável pela construção do próprio 
conhecimento, já que muitos preferiram permanecer na 
passividade, mesmo estando dispostos a aprender. Além 
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disso, vale ressaltar que as difi culdades de leitura e escrita 
comprometem o desenvolvimento dos alunos no processo. 
Contudo, percebemos que este tipo de atividade pode contribuir 
para ajudá-los  a adquirir essas competências. Esse fato vai exigir 
maior intervenção do professor no sentido de proporcionar 
condições para o aluno desenvolver sua autonomia no processo 
de construção do próprio conhecimento. 

Assim, verifi camos a necessidade de promover situações 
desta natureza com mais frequência em nossas salas de aula, 
para familiarizar os alunos com formas mais autônomas de 
aprender e, gradativamente a necessidade de intervenção vai 
se atenuando. Mesmo com o curto espaço de tempo no qual 
se desenvolveu o projeto pudemos perceber a redução da 
dependência dos alunos no decorrer do trabalho, à medida que 
estes se sentiam mais seguros, o que nos faz considerar que é 
possível ajudar os estudantes a se tornarem sujeitos autônomos, 
capazes de continuar aprendendo ao sair da escola.
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Resumo

Podemos agregar às linguagens escritas, as linguagens 
sonoras – vozes humanas, sons da natureza viva e física – as 
linguagens imagéticas – expressão visual dos corpos físicos e 
suas formas materiais, as coreografi as, policronias, fotografi as, 
fi guras pintadas, desenhadas, fi lmadas, em movimentos 
absurdamente velozes. Imagens e sons em movimento, e 
vibrações exatamente na velocidade da luz e do som, no tempo 
real. O poder da palavra, presente nas múltiplas linguagens no 
decorrer da história, continua padecendo, hoje como nunca 
antes, de uma epidemia generalizada: a “novilíngua” midiática 
– a “nova vulgata planetária” (BOURDIEU). Por ora, é a 
linguagem que determina o mundo real, por meio do mundo 
eletrônico virtual. Quando os profi ssionais da mídia proclamam 
enunciados – na linguagem do som e da escrita – e quando 
projetam e editam imagens – nas linguagens das fotos e dos 
fi lmes – combinam duas linguagens para exibir e espetacularizar 
tragédias e crimes, não mais narrativas fi ccionais, mas notícias 
duramente reais. Tanto a edição das notícias, como a audiência 
das massas são movidas pelo tamanho e pela genialidade da 
violência. Vivemos a “civilização da imagem” (CALVINO). 
Quer dizer, a civilização da linguagem virtual.

Palavras-chave

Linguagens; imagens; contemporaneidade.

Abstract

We can add to the written languages: the   sound languages    
– human voices, sounds of living and physical nature, the 
pictorial languages – visual expression of their physical bodies 
and their material forms, the choreographies, polychromies, 
photographs, painted or drawn or fi lmed pictures, in very 
fast motion. Moving images and sounds, and vibrations, in 
the exact speed of light and sound, in real time. The power 
of the word, present in multiple languages throughout history, 
is still suffering today just as before, from a generalized 
epidemic: the new media language – the “new planetary 
vulgate” (BOURDIEU). For now, it is language itself which 
determines the real world from within the virtual electronic 
world. When media professionals proclaim statements – in the 
language of sound and writing - and when they design and edit 
images – in the languages   of photos and fi lms – they combine 
two languages   to display and turn tragedies and crimes into 
spectacles, and they are not fi ctional narratives anymore, but 
real news. Both the newscast and the audience of the masses 
are moved by the size and the brilliance of violence. We live 
in a “culture of images” (CALVINO). I mean, the virtual 
language civilization.

Keywords

Languages  ; images; contemporaneity.
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A palavra não foi feita para enfeitar, 
brilhar como ouro falso. 

A palavra foi feita para dizer.                                                                                                    
Graciliano Ramos2

[Alguns dizem:]
… o silêncio é de ouro.

A eles eu respondo:
essa espécie de ouro não é pura.

Esse silêncio é falso.                                                                                                                        
Eugenio Evtuchenko3

Duas conclusões contrastantes para duas correntes fi losófi cas 
atormentam a mente do escritor. Uma afi rma: “o mundo não existe, 
só a linguagem existe”. A outra diz: “a linguagem comum não tem 

sentido, o mundo é literalmente
inexprimível”.                                                                                                                    

[...]Quanto à linguagem, um tipo de praga a atingiu. O italiano 
torna-se mais e mais abstrato, artifi cial, ambíguo: as coisas mais 

simples nunca são ditas diretamente e os substantivos concretos não 
são mais usados. Os primeiros a padecer dessa doença foram os 

políticos, as autoridades, os intelectuais; depois, ela se converteu 
em epidemia generalizada, à medida que uma consciência política 

e intelectual se espraiou à grandes massas. A tarefa do escritor 
é combater essa praga, fazer com que sobreviva uma linguagem 

direta, concreta; mas a linguagem do dia-dia, que  costumava 
ser a fonte viva na qual os escritores iam beber, não escapou da 

contaminação. Portanto, creio que nós, italianos, estamos na 
situação ideal para conectar nossas difi culdades atuais de escrever 

romances às refl exões gerais sobre a linguagem e o mundo. 
Ítalo Calvino4

Em todos os países avançados, patrões, altos funcionários 
internacionais, intelectuais de projeção nos media e jornalistas 

do top, estão de acordo em falar uma estranha novilíngua,  cujo 
vocabulário, aparentemente sem origem, circula por todas as 

bocas: “globalização”, “fl exibilidade”, “governabilidade” e 
“empregabilidade”, “underclass” e “exclusão”, “nova economia” 

e “tolerância zero”, “comunitarismo”, “multiculturalismo” e 
os seus primos “pós-modernos”, “etnicidade”, “minoridade”, 

“identidade”, “fragmentação”, etc.
A difusão dessa nova vulgata planetária – da qual se encontram 

notavelmente ausentes capitalismo, classe, exploração, dominação, 
desigualdade, e tantos vocábulos decisivamente revogados sob o 

pretexto de obsolescência ou de uma presumível falta de pertinência 
– é produto de um imperialismo apropriadamente simbólico. 

Pierre Bourdieu e Loïc Wacquant5

Nunca podemos recuperar totalmente o que foi esquecido.
[...]Nada desperta em mim mais saudades que o jogo das letras. 

Continha em pequenas plaquinhas as letras do alfabeto gótico, no 
qual pareciam mais joviais e femininas que os caracteres gráfi cos. 

Acomodavam-se elegantes no atril inclinado, cada qual perfeita, 
e fi cavam ligadas umas às outras segundo a regra de sua ordem, 

ou seja, a palavra da qual faziam parte como irmãs. Admirava-me 
como tanta modéstia podia coexistir com tanta magnifi cência. Era 

um estado de graça.
[...]É a experiência de que a arte de narrar está em vias de 

desaparecer. 
São cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente.

[...]O primeiro indício da evolução que vai culminar na morte da 
narrativa é o surgimento do romance no início do período moderno. 

[...]A difusão do romance só se torna possível com a invenção da 
imprensa.

[...]Escrever um romance signifi ca, na descrição de uma vida 
humana, levar o incomensurável a seus últimos limites.

[...]Se a arte da narrativa é hoje rara, a difusão da informação é 
decisivamente responsável por este declínio.

Walter Benjamin6

Pode-se dizer, eu creio, que ‘linguagem’ é essencialmente um nome 
coletivo: ele não pressupõe uma coisa “única”, nem no tempo nem 

2 - RAMOS, Graciliano. Citado por Clenir Bellezi de Oliveira. Literatura sem segredos – Extra. Escala Educacional, p.3
3 - EVTUCHENKO, Eugenio. Autobiografi a precoce. São Paulo: Brasiliense, 1984.
4 - CALVINO, Ítalo. Palavra escrita e a não-escrita. In FERREIRA, Marieta de Moraes; AMADO, Janaína. Usos e abusos da História Oral. Rio de 
Janeiro:Editora Fundação Getúlio Vargas,2005,  p.139-147.
5 - BOURDIEU, Pierre. WACQUANT, Loïc. A nova bíblia do Tio Sam. Disponível em: www.forumsocialmundial.org.
6 - BENJAMIN, Walter. Obras Escolhidas II – Rua de mão única. São Paulo: Brasiliense, 2009, p.104-105.
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no espaço. Linguagem signifi ca também cultura e fi losofi a (ainda 
que no nível do senso comum) e, portanto, o fato “linguagem” 

é, na realidade, uma multiplicidade de fatos mais ou menos 
organicamente coerentes e coordenados: no extremo limite, pode-

se dizer que todo ser falante tem uma linguagem pessoal e própria, 
isto é, um modo pessoal de pensar e de sentir. A cultura, em seus 

vários níveis, unifi ca uma maior ou menor quantidade de indivíduos 
em extratos numerosos, em contato mais ou menos expressivo, que 
se entendem entre si em diversos graus, etc. São estas diferenças e 
distinções histórico-sociais que se refl etem na linguagem comum, 

produzindo os ‘obstáculos’ e as ‘causas de  erro’ das quais os 
pragmatistas trataram.

Antônio Gramsci7 

O objeto das ciências humanas  é o ser expressivo e falante. Esse 
ser nunca coincide consigo mesmo e por isso  mesmo é inesgotável 

em seu sentido e signifi cado. A máscara, a ribalta, o palco, o espaço 
ideal, etc. como formas  reais de expressão da representatividade do 

ser.
[…]A fi losofi a marxista da linguagem deve colocar como base 

de sua doutrina a enunciação, como realidade da língua e como 
estrutura sócio ideológica.

[...]A palavra é o fenômeno ideológico por excelência. A realidade 
da palavra é absorvida por sua função de signo. A palavra não 

comporta nada que não seja ligado a essa função, nada que não 
tenha sido gerado por ela. A palavra é o modo mais puro e sensível 

de relação social.
[...]Por ora, notemos apenas que o material privilegiado da 

comunicação na vida cotidiana é a palavra.
[…]Para observar o fenômeno da linguagem, é preciso situar os 

sujeitos – emissor e receptor do som – bem como o próprio som, no 
meio social. Com efeito, é indispensável que o locutor e o ouvinte 

pertençam à mesma comunidade linguística, à uma sociedade 
claramente organizada.

[...]A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um 
sentido ideológico ou vivencial.

[…]O sentido da palavra é totalmente determinado por seu 
contexto. De fato, há tantas signifi cações possíveis quantos 

contextos possíveis.
Mikhail Bakhtin8

O “espírito” tem consigo de antemão  a maldição de estar “preso” 
à matéria, a qual nos surge aqui na forma de camadas de ar em 

movimento, de sons, numa palavra, da linguagem. A linguagem é 
tão velha como a consciência – a linguagem é a consciência real 

prática que existe também para outros homens e que, portanto, só 
assim existe também para mim, e a linguagem só nasce, como a 

consciência, da necessidade, da carência física do intercâmbio com 
outros homens.

Karl Marx e Friedrich Engels9 

Ora, em tudo o que escrevia, sentia transparecer no estilo a doença 
de fígado.

E tenho duas razões para não permitir que esta obra seja 
contaminada por causas dependentes da medicina: 

1. Ela é o resultado de quinze anos de estudos, logo do melhor 
período de minha vida. 

2. Representa uma importante maneira de ver as relações sociais, 
expostas pela primeira vez de forma científi ca. É, pois, meu dever 

em relação ao partido que ela não seja adulterada por esta forma de 
escrever enfadonha e rígida que é própria de um fígado doente. 

Não aspiro à elegância de estilo, mas simplesmente a escrever na 
forma que me é habitual, o que nestes meses de sofrimento me foi 

impossível...
[...]Ao passar a limpo descubro que aqui, onde se trata da parte 

mais abstrata da economia política, muita concisão tornaria a coisa 
indigesta para o leitor.

Karl Marx10

Este mosaico de enunciados, de discursos escritos e 
impressos, composto segundo regras de uma ordem estruturada 
de letras, palavras e frases sobre linguagem, é muito instigante 
e poderia continuar sua montagem ao infi nito. Com o jogo de 
letras e palavras, poderia se compor um painel sem fi m, de 
discursos no grau mais elevado da linguagem dos pensadores, 

7 - GRAMSCI, Antônio. Concepção Dialética da História. 4.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,1981, p.36.
8 - BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e Filosofi a da Linguagem. 8.ed., São Paulo: Hucitec, 1997 e Estética da Criação Verbal, 4.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
9 - MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A Ideologia Alemã. Obras Escolhidas – tomo I. Lisboa – Avante!, 1982.
10 - MARX, Karl. Carta para o editor La Salle. In: Contribuição à crítica da economia política. São Paulo: Martins Fontes, 1983.
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dos escritores, dos poetas, dos cientistas, dos intelectuais, dos 
políticos e também dos falantes da linguagem simples das 
grandes massas. Um grande painel de mosaico poderia ser 
composto no estilo mais tradicional do passado, dos primórdios 
da escrita, como um “palimpsesto” (expressão de Calvino), 
coberto de grafi tes, cheio de rabiscos sobrepostos, raspado e 
rescrito várias vezes. Ou, já nos tempos modernos, reproduzido 
e impresso grafi camente em infi nitas cópias. Poderia, ainda, 
ser escrito num estilo mais moderno como um “palimpsesto 
eletrônico”, cuja tela pode ser escrita e deletada, apagada logo em 
seguida e a todo instante reescrita com caracteres digitalizados, 
sem deixar vestígios e indícios da escrita antecedente. Uma 
memória apagada, livre dos erros, pois estes – os erros – já 
não fazem mais parte da história da escrita antecedente. Já não 
aprendemos mais com os erros – do passado e do presente – 
pois operamos programas de linguagens já prontos.

Podemos agregar às linguagens escritas, as linguagens 
sonoras – vozes humanas, sons da natureza viva e física – as 
linguagens imagéticas – expressão visual dos corpos físicos e 
suas formas materiais, as coreografi as, policronias, fotografi as, 
fi guras pintadas, desenhadas, fi lmadas, em movimentos 
absurdamente velozes. Imagens e sons em movimento, e 
vibrações exatamente na velocidade da luz e do som, no tempo 
real. Pois, vivemos a “civilização da imagem” (Calvino, 2002, 
p.108) e a “civilização do espetáculo”. Assim, não temos mais 
tempo para as coisas do espírito.

[…] nunca podemos nos esquecer de que [o mundo] é feito 
de palavras, de que a linguagem é empregada de acordo com 
suas próprias técnicas e estratégias, de que os signifi cados e as 
relações entre os signifi cados se organizam segundo sistemas 
específi cos; estamos cientes de que, quando uma história nos 
é contada (e quase todo texto escrito conta uma história, ou 
muitas histórias, até mesmo um livro de fi losofi a, até mesmo o 
orçamento de uma empresa, até mesmo uma receita culinária), 
essa história é acionada por um mecanismo, semelhante a outros 
mecanismos de outras histórias ( Calvino, 2005, p.142-143).

Constituímos e formatamos nossas linguagens com 
palavras prenhes de sentidos e de signifi cativos – de arte 
e estética, palavras prenhes de ideologia – sempre com 

intenções e interesses de seduzir e de resistir, de camufl ar 
e de revelar, de encantar e de apavorar, de perverter e de 
orientar, de proclamar e de auscultar, de incentivar e de coagir, 
de encorajar e de intimidar, enfi m, de dominar e de libertar. 
Sobre o sentido da palavra, Bakhtin expressa um enunciado de 
consistência impressionante: “A palavra está sempre carregada 
de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial”. 
“[...] A palavra é o fenômeno ideológico por excelência” 
(Bakhtin,2006,p.36). As palavras sempre estão carregadas de 
sentidos, signifi cados e incondicionalmente, de ideologia e 
vivência. E o sentido e a ideologia das palavras são determinados 
pelo seu contexto, pelos seus meios moral, intelectual, cultural, 
etc. Ainda Bakhtin falando: “A palavra é o modo mais puro e 
sensível de relação social” (Idem, p.36).

Graciliano escreveu, com muita graça, uma advertência 
sobre usos e abusos das palavras. Quando a palavra é feita 
para brilhar como o ouro, a palavra não é verdadeira e o ouro 
é falso. Quanta beleza e verdade nestas palavras. Quando 
há excedente de ideologia, a palavra é falsa. O seu contrário 
também é verdadeiro, ou seja, quando o silêncio é de ouro, 
não é verdadeiro, porque é falso, como escreveu o poeta russo-
soviético Evtuchenko. A graça do poeta, quer dizer, da palavra 
do poeta, está na leveza do discurso. Na estética das palavras, 
porque verdadeiras. Como a modéstia das letras pode criar tanta 
magnifi cência das palavras? Não deixa de ser emocionante o 
espanto de Walter Benjamin diante do jogo das letras, guardadas 
na memória dos anos da infância inesquecível. Quando o silêncio 
se transmuta em mutismo por conforto ou por medo, é um 
silêncio falso. Quando preferimos o silêncio diante de “palavras 
dotadas de autoridade”, de imposturas do poder dominante (do 
rei, do ditador, do imperador, do governante, do papa, da classe 
social dominante, do juiz, do professor, do político, do chefe,etc), 
abdicamos o direito à liberdade. “A verdade é revolucionária”, 
proclamou Gramsci. Palavras fortes, vigorosas. Poderíamos 
acrescentar: paga muito caro quem diz a verdade. Ele, Gramsci, 
pagou com a própria vida. Por causa das palavras que falou e 
escreveu, foi condenado a 20 anos de prisão. 

E quem está com a verdade: os que afi rmam que “o mundo não 
existe, só a linguagem existe”, ou, os que dizem que a “linguagem 
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comum não tem sentido, o mundo é literalmente inexprimível”? 
Calvino nos apresenta um problema tão antigo, quanto os 
inventores da fi losofi a. Antes do aparecimento dos fi lósofos, 
a linguagem que expressava o mundo era mais simples (não 
confundir com uma linguagem mais verdadeira). A linguagem 
fi losófi ca (ou a fi losofi a da linguagem?) iniciou um processo 
de pensar o mundo – particularmente o ser humano – com uma 
profundidade instigante, talvez excessivamente pretensiosa, de 
compreensão profunda e elevada. Diante de tudo o que já se 
pensou, inventou, refl etiu, falou e escreveu sobre o mundo, ainda 
não resolvemos um problema de origem, ainda estamos às voltas 
nos perguntando: “quem somos?” De onde viemos?. “Para onde 
vamos?” Por que somos do jeito que somos?

Seriam questões – perguntas sem respostas – meros 
problemas de linguagem? O mundo – com seu tamanho e com 
sua complexidade – não está cabendo na linguagem? Seria 
simplesmente inexprimível? Quem sabe, teremos que inventar 
uma linguagem na qual possa caber o mundo, ou melhor, uma 
linguagem que coincida com o mundo real. Impossível, diz 
Bakhtin.

A questão estaria na narrativa, na forma de contar e de 
escrever o mundo? Seria uma questão de não sabermos dizer 
sobre o que, como, porque e para que as coisas se passam no 
mundo? O problema estaria na linguagem? Ou na praga da 
modernidade que atingiu a linguagem – como uma epidemia 
generalizada – segundo a qual as coisas mais simples nunca 
são ditas diretamente...? Parece que a modernidade (leia-se 
a burguesia e sua classe dominante) “fetichizou” as palavras 
(denúncia bem formulada por Marx) ou “fantasmagorizou” 
(na linguagem de Benjamin) as mercadorias, niquelando 
com brilho de ouro falso, tudo e todos para poder seduzir a 
humanidade toda ao progresso. Mais do que nunca o enunciado 
de Bakhtin continua verdadeiro para os dias de hoje: [...]“a 
fi losofi a burguesa contemporânea está se desenvolvendo sob 
o signo da palavra” (Bakhtin, 1997, p.26). É a “fetichização” 
e a “fantasmagorização” em  nova versão, com signifi cações 
para uma civilização globalizada, planetária, de seres humanos 
adestrados para o consumo e a produtividade sem limites. É a 
alienação niquelada a ouro.

O poder da palavra, presente nas múltiplas linguagens no 
decorrer da história, continua padecendo, hoje como nunca 
antes, de uma epidemia generalizada: a “novilíngua” midiática 
– a “nova vulgata planetária”.

Vejamos o que ocorreu – as mutações de sentido e 
signifi cado na história da política – com a palavra “príncipe”. 
De imediato, temos, na teoria e na prática políticas, muitos 
príncipes. Na análise de Octávio Ianni, os príncipes existiram e 
existem em diversas épocas e em todos os lugares do mundo. Os 
príncipes tem-se apresentado como “líder, caudilho, patriarca, 
ditador, presidente ou dirigente, tanto quanto civil, militar, 
religioso, intelectual” (Ianni, 2001, p.3). Quando falamos O 
Príncipe de Maquiavel, confi guramos de imediato um príncipe 
determinado, dotado de virtù, cujo arquétipo se apresenta como 
“dirigente, governante, tirano, presidente, monarca ou patriarca” 
(Idem, p.4). Dotado de virtù, o príncipe deve ser preparado para 
“pensar e decidir, negociar e dirigir, administrar e agir, conciliar 
e dividir, premiar e punir...”(Idem, p.4). Este tipo de príncipe, 
o de Maquiavel, inaugurou o pensamento político moderno, 
no século dezesseis. Daqueles tempos até hoje, este modelo de 
príncipe teve muitos seguidores na política, alguns presentes 
entre nós.

Na primeira metade do século vinte, Gramsci, inspirado 
em Maquiavel, formula a teoria do Moderno Príncipe. 
Este não mais como indivíduo, como monarca individual, 
mas como um ente coletivo, um agente social. O Moderno 
Príncipe é o “partido político como intérprete e condutor 
de indivíduos e coletividades, grupos e classes sociais”. 
Na teoria de Gramsci, o Moderno Príncipe se constitui em 
“intelectual coletivo”, agente que estabelece a direção moral 
e intelectual dos seguidores do partido, bem como agente 
capaz de interpretar as forças da sociedade e o poder objetivo 
das forças adversárias. Principalmente, a virtù do “Moderno 
Príncipe se revela na capacidade do partido de construir, 
realizar e desenvolver a hegemonia de um projeto de Estado-
Nação, envolvendo a organização, o desenvolvimento ou a 
transformação da sociedade” (idem,p.4-5). Enquanto para 
Maquiavel o Príncipe é uma pessoa, um indivíduo político 
cujo poder é herdado por sucessão real e tem a missão de 
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não mudar, mas de governar para manter o status quo, para 
Gramsci o moderno príncipe é uma organização política 
coletiva com a missão de atingir o poder do Estado via 
processual, por força da hegemonia, que se expressa nas 
eleições das sociedades “democráticas” mundo afora, para a 
transformação da sociedade.

Já na época de globalização do capitalismo, Octávio Ianni 
viu o Príncipe de Maquiavel e o Moderno Príncipe de Gramsci 
transmutados no Príncipe Eletrônico. Temos aí uma nova 
linguagem com um novo signifi cado da palavra “príncipe”. 
Uma quase genealogia: o príncipe condottiero – a virtù  é a 
soberania – gera o “moderno príncipe” - a virtù é a hegemonia 
– que gera o “príncipe eletrônico”, a virtù é a indústria da 
manipulação das consciências pelas tecnologias eletrônicas, 
cibernéticas e informáticas. É a novíssima e imbatível indústria 
da manipulação das consciências plugadas, conceitos distintos 
e contrários aos príncipes anteriores. O Príncipe Eletrônico não 
é mais o condottiero,  nem mais o partido político, “é entidade 
nebulosa e ativa, presente e invisível” (Idem, p.9), mas real, 
com poder de atingir e dominar a vida do planeta globalizado. 
Sem piedade,  atinge todos os níveis e culturas das sociedades 
local, regional, nacional e universal, em tempo real, durante as 
vinte e quatro horas do dia. No lugar da virtù e da fortuna, no 
lugar do partido político, atuam no âmbito da mídia – poderosa 
maquinaria planetária – intelectuais de todos os tipos, falando a 
linguagem eletrônica, real e virtual. A indústria da manipulação 
das consciências toma novas formas, novas roupagens de 
“fetichização” e de “fantasmagorização” da vida humana, das 
mercadorias, das existências. As palavras brilham como ouro, 
feitas para seduzir indistintamente todos, com a visão do mundo 
dos blocos econômicos e de poder dominantes, manipulando as 
consciências em escala local, regional, nacional e mundial. É o 
novo jeito e sentido de alienação.

Por ora, é a linguagem que determina o mundo real, por 
meio do mundo eletrônico virtual. Quando os profi ssionais 
da mídia proclamam enunciados – na linguagem do som e da 
escrita – e quando projetam e editam imagens – nas linguagens 
das fotos e dos fi lmes – combinam duas linguagens para exibir 
e espetacularizar tragédias  e crimes, não mais narrativas 

fi ccionais, mas notícias duramente reais. Tanto a edição das 
notícias, como a audiência das massas são movidas pelo 
tamanho e pela genialidade da violência. Notícia boa é a notícia 
que sangra. Derrama sangue. A virtù do “Príncipe Eletrônico” 
é a imaginação e espetacularização das notícias, e a fortuna 
é o fascínio e o poder de acesso das massas às tecnologias 
eletrônicas planetárias. Os propósitos aparentes proclamados 
pelo bloco restrito e privado que domina os meios midiáticos 
é a denúncia e a inibição – vigilância e punição – da violência 
e do crime. Os mandatários do bloco de países que dominam 
o mundo anunciam em linguagem messiânica globalizada o 
combate heroico e destemido ao terrorismo (dos outros). Depois, 
praticam o terrorismo próprio, matando os terroristas distantes, 
e com eles, matando homens e mulheres civis, crianças, 
trabalhadores... Valem-se, para manipulação da consciência em 
escala global, da linguagem messiânica. Vestem-se com manto 
de palavras do Messias salvador e vencedor do Anticristo. E 
eles, os vestidos de Messias, não cessam de vencer. As armas 
da linguagem combinam muito bem com as armas de fogo 
mortal. A empatia das massas com os vencedores benefi cia 
sempre os dominadores, como constatou Benjamin com a 
revolução triunfal da burguesia (Benjamin, 2010, p.225). Na 
verdade, é o retorno à velha lei da “inversão”: dizer uma coisa 
no discurso para poder fazer o seu contrário na prática, com o 
consentimento e deleite do público consumidor. A linguagem 
da violência, do crime, usada nos meios eletrônicos, divulga e 
incentiva as novas técnicas, práticas e tecnologias da violência 
e do crime. Até parece que “o crime compensa”, quer dizer, 
o criminoso é altamente produtivo, para o novo modelo de 
capitalismo globalizado. O combate ao crime, ao terrorismo, 
com violência, é altamente produtivo ao sistema. Assim, se 
pratica um princípio pedagógico ao avesso. Quer-se acabar e 
eliminar o crime e, na prática, se forma mais criminosos, cada 
vez mais criativos e violentos. É o signo da palavra ( e da 
imagem) que a burguesia reinventa e recria para a difusão de 
sua ideologia, como  anunciou Bakhtin.

Talvez, poderíamos discutir e refl etir coletivamente, 
dialogicamente, como reinventar o uso da linguagem midiática, 
televisiva, cibernética, informática e por que não a linguagem 
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científi ca, a literária, a política, a religiosa, a pedagógica, a 
fi losófi ca, a sociológica, a histórica, a militar e tantas outras 
linguagens elevadas e populares, com o esforço e o talento 
dos intelectuais de todos os tipos: pesquisadores, cientistas 
(fi lósofos, sociólogos, matemáticos, psicólogos…), jornalistas, 
artistas, programadores, editores, redatores, engenheiros em 
eletrônica, informática e cibernética, enfi m, todos os que estão 
dispostos a reinventar uma linguagem para construir uma 
democracia viva global. Cabe lembrar que o dialogismo é a 
base, o fundamento da democracia.

Para fi nalizar, seguem algumas perguntas. O que vem 
antes: a linguagem ou o mundo real com as novas tecnologias? 
Perguntando de outra forma: é a linguagem que determina as 
inovações tecnológicas, ou são as invocações tecnológicas 
que determinam a invenção das novas linguagens? Por acaso, 
não seria mais correto e sensato pensar que as linguagens 
e as inovações tecnológicas se constituem, reinventam e se 
determinam reciprocamente em relações dialéticas? Não seriam 
um resultado – uma reminiscência – da história situada no 
seu cronotopos – espaço e tempo (na concepção de Bakhtin)? 
Ou, a “novilingua” e a “vulgata planetária”, também já teriam 
revogado e banido juntamente com os vocábulos “capitalismo”, 
“classes sociais”, “exploração”, “dominação”, “desigualdade”, 
os vocábulos “dialética”, “materialismo histórico”, 
“ideologia”, “fetichização”, “fantasmagorização”, “estrutura”, 
“hiperestrutura”, “superestrutura”, “hegemonia” e tantos outros 
vocábulos que expressam os sentidos deste mundo globalizado?

Quantas leituras, quantos escritos, quantas pesquisas, 
quantos debates e refl exões precisamos fazer sobre linguagens! 
Reinventar a dialogia frente a virtù do monologismo do 
“Príncipe Eletrônico”, talvez?
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Resumo

O livro, que é um objeto gerado por múltiplos agentes, 
tem sua potencialidade projetada em seus possíveis leitores, 
e, apesar de se caracterizar como suporte físico para o texto 
literário, não pode ser considerado um objeto estático porque 
se realiza no ato da leitura e se modifi car a partir dela. A 
experiência literária permite ao leitor o contato, não apenas com 
representações do imaginário, mas também com a realidade e 
principalmente consigo mesmo. Essa experiência, contudo, 
não se dá unicamente no nível textual, pois o livro está para 
bem além do trabalho do escritor, sendo gerado por diversos 
profi ssionais com diferentes competências e funções, que ao 
lhe dar vida e forma, acabam por imprimir em suas páginas 
partes de si. Esse trabalho pretende, através de estudo descritivo 
e interpretativo, apresentar o diálogo de subjetividades que se 
realiza no objeto-livro, permitindo a troca entre os variados 
agentes envolvidos na experiência literária. Buscando 
auxiliar os demais mediadores de leitura no entendimento do 
Design também como mediador, trazemos exemplos de sua 
importância para a ato da leitura pelos papéis que assume, tanto 
nos processos de elaboração e produção do livro, quanto na 
recepção e produção de signifi cados.

Palavras-chave

Literatura; livro; design; subjetividade.

Abstract

Books are objects created by multiple agents and have their 
potentiality projected in their possible readers. Although they 
are characterized as physical holders for literary texts, they 
cannot be considered as static objects, because they are built 
in the reading act and are modifi ed according to it. Literary 
experience does not only enable readers to have contact with 
representations of the imaginary, but also with reality and 
mainly with themselves. This experience, however, does not 
happen only in the textual level, once books are beyond the 
writer’s work, being created by varied professionals with 
different competences and functions that end up by giving part 
of themselves on the pages as they give books life and form.  
This paper reports on a descriptive and interpretative study and 
aims at presenting the dialogue of subjectivities that takes place 
in the book and that allows the exchange among the individuals 
involved in the literary experience. Targeting on helping 
different reading mediators view Design also as a mediator, we 
present examples of its importance to the literacy experience 
and its role in the process of construction and production of the 
book as an object as well as in the reception and construction 
of meanings.

Keywords

Literature; book; design; subjectivity.
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(...) algo revelador sobre a natureza criativa do ato de ler está 
presente no fato de que um leitor pode se desesperar e outro rir 

exatamente na mesma página.
Uma história da leitura – Alberto Manguel

Introdução

A literatura é um portal capaz de nos possibilitar o acesso a 
outras realidades, e o livro é seu suporte privilegiado, capaz de 
tornar tangível o imaginário.

Existe um discurso recorrente na área da Educação que 
fala de um afastamento do jovem da experiência literária e da 
leitura de literatura, e por esse motivo são realizadas ações que 
visam estimular uma aproximação entre a juventude e a leitura. 
Contudo, essas ações costumam se concentrar no conteúdo 
verbal, sem a percepção de que o objeto-livro vai muito além 
do texto do escritor, já que para a concretização da experiência 
literária é necessário o trabalho e a interação de diversos 
profi ssionais. Sendo gerado a partir do diálogo de diferentes 
agentes, o objeto-livro carrega essas vozes e proporciona ao 
leitor esse processo dialético, do qual ele também participa 
ativamente. 

A partir de um estudo descritivo e interpretativo, demonstra-
se a mediação realizada por diversos agentes na cadeia da 
leitura, e o Design é destacado como um desses mediadores, 
voltado à visualidade. É, por isso, necessário considerá-lo no 
diálogo de subjetividades presente no objeto-livro, na medida 
em que é fundamental à sua realização. 

Assim, se esse era um elemento até então pouco considerado 
na formação dos profi ssionais que tratam mais diretamente 
da relação entre leitor e texto, mostra-se fundamental que 
essa área do conhecimento esteja ao alcance de professores e 
bibliotecários. 

Conceituação da experiência literária

O livro, antes de tudo, é um objeto que pode ser defi nido 
como conjunto de cadernos impressos que servem de suporte 
para a inscrição de algo; mas nunca poderá ser restringido por 

essa defi nição. O livro não se limita à sua condição de objeto, pois 
sem o leitor sua existência é inerte e apenas potencial. O livro, 
principalmente o livro de literatura, se realiza na experiência 
de leitura, e por isso ele está em constante transformação e 
movimento. Como defi niu a escritora Lygia Bojunga, livro é 
vida, é a troca da própria vida (NUNES, 1988). 

Antonio Candido chama de literatura “(...) todas as 
criações de toque poético, fi ccional ou dramático em todos 
os níveis de uma sociedade (...)” (CANDIDO, 2004, p. 174) 
e nos fala dela como fator indispensável de humanização, 
capaz de confi rmar o homem na sua humanidade por atuar no 
inconsciente (idem, p. 175). Proust, de forma mais passional, 
nos fala da literatura como “(...) a verdadeira vida, a vida enfi m 
descoberta e esclarecida, logo a única vida plenamente vivida 
(...)” (PROUST apud COMPAGNON, 2010, p. 38-39).

O livro é um dos suportes possíveis para essas criações 
e traz em si esse potencial humanizador, capaz de alcançar 
o leitor através da experiência da leitura. Segundo o modelo 
humanista, a experiência literária possibilita um conhecimento 
único do mundo e dos homens, que resulta num conhecimento 
de si próprio: 

(...) cada leitor é, quando lê, o próprio leitor de si 
mesmo. A obra do escritor é somente uma espécie 
de instrumento de ótica que ele oferece ao leitor a 
fi m de permitir-lhe discernir aquilo que sem o livro 
talvez não tivesse visto em si mesmo (PROUST apud 
COMPAGNON, 2010, p. 141-142).

A experiência literária ultrapassa a pura compreensão do 
texto pois permite a compreensão de si e do mundo através 
da leitura, que, segundo Daniel Pennac, possui uma virtude 
paradoxal ao possibilitar que o leitor se abstraia do mundo para 
lhe emprestar um sentido (PENNAC, 1993, p.19). A leitura 
literária permite ler o mundo que se revela em suas páginas e, 
por meio dessa leitura, ler também o mundo que nos circunda.

A leitura se constrói na interação entre o texto fornecido 
pelo escritor, a intervenção dos diversos mediadores do livro 
e o conteúdo apropriado e transformado pela subjetividade 
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do leitor. Cada relação de leitura é singular, assim como cada 
leitor, cada livro e cada texto. São tantos detalhes, escolhas 
e interpretações necessariamente preenchidos por diferentes 
pessoas no longo caminho da escrita do original à construção 
do objeto e sua recepção pelo leitor, que essa relação se torna 
uma experiência transformadora, única e irreprodutível. Pelas 
palavras de Roger Chartier, cada leitor produz uma apropriação 
inventiva do texto, pois leitura é apropriação, invenção e 
produção de signifi cados (CHARTIER, 1999a, p. 77). Partindo 
desse princípio, podemos afi rmar que leitura é também criação.

Segundo Goulemot (1996), a leitura é ainda um rito que 
institui um corpo que lê, onde o corpo leitor é, ao mesmo tempo, 
fruto de uma livre escolha e uma imposição sócio-cultural:

Há uma dialética inscrita na história do corpo e do 
livro. Impõe-se-nos (quem nos impõe?) atitudes de 
leitor: leituras sonhadoras (Baudelaire, Hugo), leituras 
profundas (a cabeça entre as mãos), leituras ausentes 
(Jean Lorrain, a face carregada, displicentemente 
alongado sobre seu sofá)... Sujeitamo-nos a modelos, 
a uma tipologia dos atos de leitura, quaisquer que eles 
sejam, veiculados por todas as formas da iconografi a 
pública e da instituição escolar. As relações com o 
livro, isto é, a possibilidade de constituir sentido, dá-se 
por meio dessas atitudes de leitor (GOULEMOT, 1996, 
p. 109).

Essa relação fi siológica, segundo Goulemot, defi ne o leitor, 
juntamente com uma história e uma biblioteca. A história 
se apresenta como coletiva e pessoal e trabalha o texto no 
processo de leitura, orientando nossa produção de sentidos. Já 
a biblioteca é formada pela memória de leituras anteriores e de 
dados culturais que emergem no ato da leitura. Qualquer leitura 
é uma leitura comparativa, não existe compreensão autônoma, 
mas articulações em torno de uma biblioteca (idem, p. 113-
115). O livro ganha sentido a partir da subjetividade de cada 
leitor. 

Subjetividade é um conceito relativo ao sujeito moderno, e 
podemos identifi car seu surgimento no lugar de indeterminação 
ocupado pelo homem durante o período do renascimento, após 

o rompimento com a organização bem delimitada do mundo 
estabelecida pela ordem divina (MERQUIOR; BRAZIL, 1993, 
p. 13). Essa indeterminação trouxe liberdade, mas também 
desintegração para o sujeito, que buscou se reestruturar por 
meio da razão, a partir do século XVII. Compagnon nos fala da 
contribuição da literatura, do romance europeu em particular, 
para essa reestruturação do sujeito, para a constituição do 
sujeito da consciência e para o modelo do homem livre e do 
indivíduo burguês na fi gura do leitor. 

Já no século XIX, enquanto o sujeito moderno ainda se 
constituía como condição subjetiva verdadeiramente dominante, 
Marx, Nietzsche e Freud empreenderam a tarefa de criticá-lo 
(MERQUIOR; BRAZIL, 1993, p. 36) e criticaram também o 
papel da leitura na sua construção. A crítica marxista vinculou 
a literatura à ideologia burguesa, acusando a experiência 
literária de disseminadora de valores dos quais seria, ao mesmo 
tempo, causa e consequência. Contudo, a literatura é complexa, 
heterogênea e mutável, podendo confi rmar ou subverter  tais 
ideologias (COMPAGNON, 2010, p. 36). Freud, por sua vez, 
questionou a consciência e possibilitou “(...) a expressão deste 
sujeito bio-histórico-social, tão idealizado pela Ciência e por 
isso tão recalcado em sua realidade material” (MERQUIOR; 
BRAZIL, 1993, p. 41), o que permitiu, com base no inconsciente, 
a restituição do sujeito e de sua subjetividade. Na concepção 
humanista, a experiência literária pode ser considerada como 
uma das formas de aquisição da subjetividade moderna 
(COMPAGNON, 2010, p. 35-36).

Mediações da leitura – infl uências do Design

Como suporte textual, o livro de literatura é também 
suporte de subjetividade, e pode, a partir de seu conteúdo, nos 
apresentar universos similares, paralelos ou mesmo totalmente 
diversos do que reconhecemos como realidade; universos 
pessoais de seus escritores e que, por sua vez, ganham existência 
na subjetividade do leitor, permitindo que ele escreva novos 
mundo possíveis, tanto na fi cção como na vida.

 Mas se avançarmos em direção à forma do livro, percebemos 
que os elementos de sua composição de objeto – design gráfi co, 
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tipografi a, dentre outros – são determinantes para sua existência 
física e também participam da construção de sentidos do texto. 
É necessário que o texto esteja inscrito em um suporte para que 
a leitura possa ganhar existência e para que se realize a interação 
entre texto e leitor. E a maneira como tal inscrição se apresenta 
traz novas cargas de subjetividade consigo, pois ao produzir um 
objeto o designer confi gura formas de subjetividade na cultura 
material.

Tendo passado por constante evolução em sua forma, o 
livro chega ao formato do códice, tal como o conhecemos hoje, 
e, atualmente, na era digital, corporifi ca-se em novas formas, já 
sendo o e-book uma realidade. Contudo, é no códice que ainda 
se encontra a maior parte da produção escrita do ser humano 
e da produção literária. As condições físicas que se impõem 
ao livro-códice confi guram-no como objeto e qualifi cam-no 
inclusive no que diz respeito ao conteúdo. A consciência desse 
efeito das formas sobre a signifi cação do texto e suas possíveis 
apropriações tem, como anuncia Chartier, despertado a atenção 
cada vez maior de historiadores da leitura, pois

(...) cada forma, cada suporte, cada estrutura 
da transmissão e da recepção da escrita afeta 
profundamente os seus possíveis usos e interpretações 
(...) São numerosos os exemplos que mostram como as 
transformações propriamente “tipográfi cas” (no sentido 
amplo do termo) modifi cam em profundidade os usos e 
as circulações, as compreensões de um “mesmo” texto 
(CHARTIER, 1999b, p. 13).

Sendo um conceito ainda em construção, o mediador 
de leitura tem a função de intermediar a relação entre livro 
e leitor, de estabelecer uma ponte capaz do intercâmbio 
entre representações do real e as possibilidades instauradas 
pela leitura. O momento presente nos mostra que agentes de 
produção do livro (escritores, editores, ilustradores, designer, 
tradutores etc), agentes formadores (professores, pedagogos, 
familiares etc) e agentes culturais (bibliotecários, livreiros etc), 
enfi m, todos os envolvidos no processo que leva a ideia original 
até o alcance do leitor, tem papel fundamental na valorização 
da leitura pois são mediadores desse ato.   

Sendo o Design também um mediador de leitura, é 
necessário entender seu papel para além da construção do 
objeto-livro, isto é, na construção de sentidos e na formação do 
diálogo que se estabelece entre conteúdo e leitor.

O design de livros tem a função primeira de dar forma 
ao objeto. Contudo, o artigo criado não apenas contém a 
transcrição do texto do escritor em suas páginas, mas é capaz de 
estabelecer uma comunicação própria que se soma à mensagem 
das palavras que ele materializa. O objeto-livro é, além de um 
repositório de texto, um objeto visual, e o Design traz para esse 
objeto um conteúdo intrínseco em sua forma. 

A informação visual comunica de modo não verbal, por 
meio de sinais e convenções que podem motivar, dirigir 
ou mesmo distrair o olhar do leitor, e todos os elementos 
visuais infl uenciam uns aos outros. Por isso, o projeto 
visual de um livro é uma ferramenta importante para 
a comunicação, e não apenas um elemento decorativo 
(ARAÚJO, 2008, p. 373).

Exemplifi cação de experiências literárias mediadas pelo 
Design

Para exemplifi car as diferenças adicionadas à interpretação 
de um conteúdo pelo  suporte que o apresenta, utilizaremos 
imagens de diferentes edições de um mesmo texto, 
desconsiderando questões textuais de traduções diferentes em 
favorecimento de uma análise puramente gráfi ca; porém sem 
esquecer que o trabalho do tradutor adiciona mais um fator 
subjetivo ao objeto. 

A seguir, podemos perceber que a leitura da primeira frase 
do livro Anna Kariênina, “Todas as famílias felizes se parecem, 
cada família infeliz é infeliz à sua maneira”, não perde seu 
impacto, mas é permeada de sensações muito diferentes 
dependendo do suporte que a abriga.
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Figura 1 – Capa e abertura da primeira parte dos livros Ana Karênina/ Anna 
Kariênina de Leão Tolstói/ Liev Tolstói, editados respectivamente pelo 

Círculo do Livro da Editora Abril e pela editora Cosac Naify.

A edição do Círculo do Livro do texto de Tolstói, pertencente 
à coleção Os Imortais da Literatura Universal, traz para o ato 
de leitura a colocação da obra na sociedade, com sua nobreza 
bem assinalada pela capa vermelha e os detalhes em douração, 
apesar do design simples em seu interior. Não são fornecidas 
informações específi cas sobre a história escrita pelo autor, mas 
o leitor constrói a signifi cação da obra literária a partir do seu 
status. Já a edição da Cosac Naify apresenta a seus leitores um 
universo imagético capaz de situar o leitor no cenário onde se 
desenrola o enredo, seja através da montagem com fotografi as 
de época de Moscou, presente na capa; ou nas aberturas de 
capítulos, que apresentam padronagens confeccionadas a partir 
de brasões e textos com alfabeto russo; mas nada apresenta sobre 
a importância social-histórica da obra.

Essa existência do livro, permeada pelas subjetividades 
que o constroem e sustentam em seus mais diversos aspectos, 
sejam de conteúdo, de forma ou de projeto gráfi co, nos fazem 
indagar quantas vozes fazem parte da construção do objeto-
livro e oferecem o tom da nossa leitura. Como resposta clara, 
podemos identifi car as diferenças e variedades presentes no 
processo editorial. Um exemplo que nos mostra didaticamente a 
presença dessa subjetividade no universo do Design, se encontra 
na publicação The Trial of Six Designers. Em O Design do 
Livro, Richard Hendel nos conta sobre o projeto publicado pela 
Hammermill Paper Company, em 1968, onde seis designers 
foram convidados a dar forma gráfi ca ao texto de O Processo 
(The Trial), de Franz Kafka (HENDEL, 1999, p. 16).

Figura 2 – Ilustrações extraídas de The Trial of Six Designers apud O 
Design do Livro, Richard Hendel. Páginas do primeiro capítulo de O 

Processo, confeccionadas respectivamente, da esquerda para a direita, pelos 
designers George Salter, P. J. Conkwright e Merle Armitage, na primeira 
linha, e Carl Zahn, Joseph Blumenthal e Marshall Lee, na segunda linha.



DIÁLOGO DE SUBJETIVIDADES NO OBJETO-LIVRO

1333LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

Apesar de os designers terem recebido os mesmos 
parâmetros para desenvolver o livro, cada profi ssional escolheu 
por apresentar o texto de forma totalmente diferente. Enquanto 
George Salter utilizou ilustrações fi gurativas e representativas 
do enredo, Merle Armitage optou por imagens abstratas, 
transmitindo sensações ao invés de situações, e Joseph 
Blumenthal trabalhou com vinhetas ilustradas, se apropriando 
de fragmentos constituintes da história. Já os designers P. J. 
Conkwright, Carl Zahn e Marshall Lee escolheram utilizar 
apenas a tipografi a em seus projetos, porém também os três 
possuem conceitos divergentes de apresentação. Enquanto o 
primeiro organizou o conteúdo separando suas partes por meio 
de diferentes fontes, texto em fonte serifada e título de capítulo 
em fonte manuscritas, e deixando generosos espaços branco nas 
páginas, o segundo utilizou uma diagramação mais simples, com 
uma tipologia única e um bloco compacto de texto; já o terceiro 
utilizou a tipografi a também como ilustração, aproveitando-se 
do caráter imagéticos das letras e usando o título do livro para 
criar uma marca d’água na página. 

Esse exemplo mostra como um mesmo texto pode oferecer 
leituras completamente diversas por meio de apresentações 
esteticamente diferentes. Seis designers criaram seis livros e 
seis formas diferentes de ler o mesmo texto, demonstrando que 
no design de livros a subjetividade permeia escolhas e decisões 
que geram, por sua vez, objetos capazes de propiciar ao leitor 
variadas maneiras de perceber-se enquanto sujeito. 

É a subjetividade do leitor que determina suas escolhas 
literárias e sua relação com o livro. Para que a experiência 
literária realize seu potencial é importante que o leitor se 
reconheça não apenas no texto mas também no objeto-livro, 
que as vozes constituintes deste objeto dialoguem com suas 
ansiedades, suas necessidades e seus desejos.

As aventuras pelos  oceanos, a perseguir a baleia branca 
junto com o capitão Ahab, se modifi cam em seus diferentes 
suportes para seus diferentes leitores. Para enfrentar o Leviatã, 
o leitor pode escolher o objeto que lhe é mais representativo, 
aquele que apresenta a obra de forma neutra, deixando a seu 
encargo toda a função imaginativa, ou aquele que estimula a 
imaginação e abre as possibilidades de interpretação. Na obra 

de Melville, a edição do Círculo do Livro novamente apresenta 
o texto através do status de “literatura imortal”, da estética 
clássica em sua capa e do design simples em seu interior; 
enquanto a edição da Cosac Naify apresenta, através das 
gravuras (reproduções  da Harper’s New Monthly Magazine, 
out. 1874) e da distribuição do texto, marcada pelo tamanho 
da fonte dos títulos e pelos espaços brancos, a enormidade do 
monstro de Moby Dick, convidando o leitor para conhecê-lo e  
preencher os vazios nas páginas.

Figura 3 – Capa, página de rosto e abertura do primeiro capítulo dos livros 
Moby Dick de Herman Melville, publicados respectivamente pelo Círculo 

do Livro da Editora Abril e pela Editora Cosac Naify.

No livro Peter Pan, publicado pela Hermus Editora, o texto 
de James Barrie é apresentado na companhia das ilustrações de 
Trina Schart Hyman, que apresenta imagens demarcadas por 
espaços retangulares dos quais seus elementos se libertam ao 
transpassar sua linha, dando forma ao título do primeiro capítulo 
“Peter Pan rompe a barreira”.  Dessa forma, a imagem dialoga 
com o texto ao referenciá-lo não apenas de forma ilustrativa, 
mas ao representar a transgressão de seu personagem principal, 
que se liberta da condição de crescer e se tornar um adulto, por 
meio da violação das molduras. 

Já o livro editado pelo Quinteto Editorial e pela Gráfi ca 
Editora Hamburg, apesar de conter praticamente o mesmo texto, 
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conta uma história totalmente diferente, pois permite  experiências 
literárias diversas do anterior devido a sua apresentação. Neste 
exemplo, o texto é acompanhado de ilustrações, vinhetas e 
esquemas tipográfi cos, realizados por Walter Ono, que invadem e 
interagem com o conteúdo textual, em um jogo de signifi cações. 
As canções de Wendy e dos piratas ganham movimentos que 
embalam seus versos, ao mesmo tempo em que os personagens 
invadem o texto, e o peso e a importância das palavras se 
mostram por meio de sua própria forma e tamanho. Em um ritmo 
de brincadeira, os conteúdos textuais e imagéticos se fundem 
para uma só leitura do conjunto.

Figura 4 – Capa e página interna dos livros Peter Pan de James Barrie, 
editados respectivamente pela Hermus Editora e pelo Quinteto Editorial/ 

Gráfi ca Editora Hamburg

As palavras de Lewis Carroll podem ser as mesmas, mas o 
livro Aventuras de Alice no país das maravilhas, publicado pelo 

Círculo do Livro, onde o design se limita à colocação do texto 
nas páginas, e as ilustrações de Claudia Scatamacchia dão o 
tom da narrativa, não é o mesmo publicado pela editora Zahar, 
com design cuidadoso e comedido e valorização das ilustrações 
originais de John Tenniel. 

Figura 5 – Capa e página ilustrada das edições, respectivamente, do Círculo 
do Livro e da Zahar para o texto de Lewis Carroll.

A compreensão dessas diferenças presentes nas 
diversas edições pode ser percebida no mercado editorial 
contemporâneo, que vem procurando reconhecer as diversas 
mediações presentes na realização do objeto-livro. Um exemplo 
desse movimento é a edição de Alice da Cosac Naify, que se 
destaca como um convite ao jogo da leitura materializado nas 
cartas de baralho. Personagens cruciais na jornada da menina 
Alice, as cartas são representadas na própria forma do livro, na 
sua embalagem e nas suas páginas, além de serem utilizadas 
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como suporte para compor os demais personagens, ao formar 
esculturas por meio de recortes, fotografadas para ilustrar e 
dialogar com o texto. O livro foi tratado de forma tão singular 
que apresenta em seu posfácio um texto “Sobre os autores”, 
onde apresenta não apenas Lewis Carroll, pseudônimo de 
Charles Lutwidge Dodgson, como também Nicolau Sevcenko, 
seu tradutor, e Luiz Zerbini, seu ilustrador. Dessa forma, esse 
projeto identifi ca um fazer junto que constitui o objeto, uma 
coautoria, e que poderia ser estendida a todos presentes em sua 
fi cha catalográfi ca: coordenação editorial, revisão, fotografi as, 
projeto gráfi co, tratamento de imagem e produção gráfi ca, e 
com certeza mais alguns.

Figura 6 – Embalagem, capa, abertura de capítulo e página com ilustração 
da edição da Cosac Naify de Alice no país das maravilhas.

Considerações

Ao suscitar a questão de coautoria dos diversos agentes 
de produção do objeto-livro, é imprescindível identifi carmos 
o que caracteriza alguém como autor. Segundo Foucault, 
a função autor é uma das possibilidades da função sujeito e 

é “(...) característica do modo de existência, de circulação e 
de funcionamento de alguns discursos no interior de uma 
sociedade” (FOUCAULT, 2002, p. 46). A partir desse 
entendimento e do material anteriormente apresentado, 
podemos concluir que todos os mediadores da leitura modifi cam 
a existência e o funcionamento do discurso do objeto-livro na 
sociedade, portanto todos acrescentam ao texto sua porção 
autoral. A subjetividade do escritor estará presente e dialogará 
com a subjetividade do ilustrador, do designer, do tradutor, e 
inúmeras outras que se encontram no objeto-livro, para enfi m 
alcançar o leitor, que, segundo o sistema defi nido por Barthes, 
é o lugar onde a unidade do texto se produz (BARTHES apud 
COMPAGNON, 2010, p. 49-51).

É de extrema importância o reconhecimento dessas 
múltiplas subjetividades e seu diálogo na confecção do objeto-
livro, porque

(...) os textos não pedem para serem compreendidos 
como expressões vivas da subjetividade do autor (....) O 
que está fi xado por escrito destacou-se da contingência 
de sua origem e de seu autor e liberou-se positivamente 
para contrair novas reações (GADAMER apud 
COMPAGNON, 2010, p. 82). 

Portanto, o objeto-livro é repleto de subjetividades e 
ainda vazio, pronto para ser preenchido pela subjetividade 
do leitor durante a sua atividade autoral, exercida por meio 
da interpretação do diálogo existente entre as subjetividades 
formadoras do livro. Essa relação dialética, que culmina na 
apropriação criativa do leitor, deve se apresentar de forma 
integrada capaz de associar as diferentes linguagens presentes 
no objeto, pois, como explicado anteriormente, a experiência 
de leitura está além do texto puro. Quanto mais as diversas 
vozes que o constituem se unem em um projeto único, mais 
benefi ciada é a experiência literária por ele gerada. 

Como processo que articula e costura subjetividades, o 
Design é presença essencial na realização do objeto-livro. 
Fruto de decisões conscientes e desejos pessoais, ele infl uencia 
a materialidade do livro e a produção de signifi cados de seu 
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texto, sendo capaz de situar o leitor em face da obra. 
Essa compreensão é potencialmente importante para 

professores, bibliotecários e outros agentes formadores, que 
podem trabalhá-la na sua ação mediadora com o jovem leitor, 
para quem o fator visual pode ter função determinante na 
aproximação com o objeto-livro. Para que alcance o leitor em 
formação, e possibilite a experiência literária, o livro necessita 
dialogar com ele na sua subjetividade, onde o visual é, muitas 
vezes, o mediador primeiro, capaz de atrair ou afastar, de causar 
prazer ou desprazer para uma relação de afeto ou desafeto. 
Entendendo o papel do Design na construção não somente do 
objeto-livro, mas também das possibilidades de construção de 
signifi cados que ele carrega e do diálogo de subjetividades que 
pode possibilitar, percebe-se sua extrema importância para a 
experiência literária. 
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Resumo

Este trabalho tem como objetivo discutir o conceito de 
autoria, pensando ao mesmo tempo sobre a formação docente, 
especifi camente em curso de EAD. Decorrente de um estudo 
de dissertação em andamento, o texto propõe uma análise sobre 
a (im) possibilidade da formação autoral do professor – tema 
pouco debatido nos cursos de pós-graduação em educação. 
Busca, ainda, compreender o que se entende por autoria, 
analisando alguns discursos de futuros docentes, em Fórum 
de Apresentação constituído no ambiente virtual de formação 
do Curso de Pedagogia a distância da UNIRIO. A análise 
que realizamos, a partir de quatro discursos desse Fórum, 
nos permite inferir que há diferentes óticas para se entender 
o que seja autoria e sua natureza, e que a formação docente a 
distância constitui-se em um lócus ainda complexo para essa 
defi nição, tendo em vista a fl exibilidade dos ambientes virtuais 
de aprendizagem que a acompanha e a complexidade desse 
mesmo ambiente virtual, ocasionando, por vezes, discursos 
reprodutores – ao contrário do discurso autoral que se almeja.
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Autoria; formação docente a distância; ambientes virtuais 
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Abstract

This work aims to discuss the concept of authorship, while 
thinking about teacher education, specifi cally in a course 
of ODL (Open and distance learning). Arising from a study 
of dissertation in progress, the work proposes an analysis of 
the (im) possibility of authorial teacher training - an issue 
rarely discussed in the post-graduate education. It also aims 
to understand what being an author means, reviewing some 
of the speeches of future teachers in a Forum made   in the 
virtual environment of formation of the School of Education 
at a distance of UNIRIO. The analysis we perform is based 
in four speeches of the Forum, allowing us to infer that there 
are different perspectives to understand what it means to be 
an author and its nature, and distance training of teachers is 
still a complex locus for achieving this kind of defi nition, in 
view of the fl exibility of virtual learning environments and the 
complexity of that virtual environment, which may cause the 
same old kind of speeches- unlike the authorial discourse that 
we are aiming.
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Introdução

Paulo Freire nos ensina a buscar “a refl exão crítica sobre 
a prática.” (2006). Segundo ele, “é pensando criticamente a 
prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima 
prática. O próprio discurso teórico, necessário à refl exão crítica, 
tem de ser de tal modo concreto que quase se confunda com 
a prática.” (2006, p.39). Fundamentadas nestes pressupostos 
freireanos, acreditamos que, ao discutir teoricamente aquilo que 
vivenciamos como docentes, percebemos inúmeros desafi os, 
dúvidas e incertezas. Buscando trazer cada vez mais sentido ao 
trabalho que realizamos, optamos por desenvolver um estudo2 
que nos ajudasse a entender o Curso em que trabalhamos e os 
alunos que nele estão matriculados.3 

No desafi o de entendermos a nossa prática teoricamente 
percebemos, nos discursos pedagógicos contemporâneos, 
“novas” tendências que consideram a importância de o 
professor deixar de “dar aula” e assumir um papel de mediador 
da aprendizagem. Assim, ele contribuiria para que o aluno 
fosse autor de seu conhecimento, e pudesse construir sua 
aprendizagem nas relações com os outros (SGAVIOLI, 2005). 

Constatamos, também, uma preocupação crescente com a 
aprendizagem do professor. Afi nal, a formação docente ainda 
gera polêmicas e discussões. Pesquisadores, como Demo 
(2007), afi rmam que “se quisermos melhorar a aprendizagem 
dos alunos, há que promover a aprendizagem do professor”. 
Nessa busca pedagógica pela “aprendizagem do professor”, 
destacamos o tema da autoria como bastante recente. Por 
isso, não é comum encontrarmos pesquisas que discutem a 
possibilidade de autoria na formação docente - aspecto ainda 
mais instigante para aprofundarmos esse estudo, visto que a 
expressão é recorrente em nossas refl exões, no âmbito do Curso 
a distância em que atuamos.

Nessa linha de raciocínio – a da refl exão acerca de nossa 
prática – nos envolvemos com essas duas temáticas: o binômio 
autor-autoria e a formação docente. Esse envolvimento 
nos levou a pesquisar a relação existente entre esse binômio 
e a formação docente a distância que se efetiva em Curso de 
Pedagogia de uma universidade federal, onde atuamos. É sobre 
essa investigação que este texto se detém.

No intuito de precisar os conceitos de autor-autoria, bem 
como analisá-los à luz de trabalhos realizados em ambientes 
virtuais de aprendizagem do Curso de Pedagogia a distância 
a que já nos referimos – nossos objetivos –, o texto desdobra-
se em dois momentos. Inicialmente, traremos nossas leituras 
teóricas acerca do binômio autor-autoria para, em uma segunda 
seção, analisar quatro mensagens presentes em um Fórum de 
Apresentação da disciplina Língua Portuguesa na Educação 
1 (LP1) – com a qual trabalhamos – tentando aproximar a 
materialidade dos discursos produzidos a elementos que 
caracterizem o que vimos entendendo como autoria.

Nesse sentido, começando o debate, perguntamos: O que se 
diz/o que se sabe sobre autor e autoria?

Afi nal, o que é autoria? E autoria na formação em EAD? 

 No tocante ao ato da criação, até bem pouco tempo, 
era simples e lógico pensar que os livros, com exceção das 
enciclopédias e dos dicionários, deveriam ser lidos na ordem 
estabelecida pelo autor. Dessa forma, o leitor não possuía 
qualquer capacidade de interferência na produção autoral de 
um indivíduo. O autor e o leitor tornavam-se fi guras opostas. 
O primeiro, com absoluta primazia, podia “dizer”, e seu “falar” 
era legítimo. O leitor, por sua vez, era desconsiderado: sua 
opinião ou interpretação a partir de uma obra era compreendida 
como menor do que a original. (BARTHES, 2004).

2 - Este texto é decorrente de um estudo de mestrado, em andamento, pelo Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro (UNIRIO).
3 - Atuamos, como coordenadora de disciplina e professora-tutora, no curso de Licenciatura em Pedagogia – modalidade a distância – da UNIRIO. Vale desta-
car que a instituição possui as duas modalidades do curso. Enquanto na educação presencial a universidade possui em torno de setecentos alunos matriculados, 
tem-se cerca de três mil alunos matriculados no curso a distância (Consórcio UNIRIO – CEDERJ). Entendemos, dessa maneira, que os números expressam 
uma necessidade de se olhar para aqueles que estudam na EaD.  
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Maingueneau (2010), ao discutir o tema imagem de autor, 
apresenta três acepções para o que entende por autor. A primeira 
refere-se à ideia do “garante”, ou seja, “instância que assume 
a responsabilidade por um texto”. Assim, não se trata de uma 
pessoa de carne e osso, nem do enunciador de um texto, “mas 
uma instância híbrida que frustra essa distinção.” A segunda 
acepção designa um autor participando de um meio social – 
literário – com representações estereotipadas que podem variar 
de acordo com determinados períodos históricos. O autor, 
atualmente, tem acesso às redes sociais, frequenta livrarias, 
convive com editores, entre outras possibilidades. A última 
concepção discutida por Maingueneau é a de um “auctor”, 
como correlato de uma obra. Dessa maneira,

Sua função não consiste em responder por um texto 
singular, mas por um agrupamento de textos referidos 
a uma entidade que é identifi cável, que até pertence 
ao Thesaurus literário, quando alcança notoriedade. 
Se por defi nição todo texto tem um “garante”, 
apenas uns poucos indivíduos alcançam o estatuto de 
“auctor”. Uma das singularidades da produção literária 
em comparação com outras, como o jornalismo 
ou a política, é que toda pessoa que nela publica é 
potencialmente “auctor”. Mas para que um indivíduo 
seja plenamente “auctor”, é necessário que terceiros o 
instituam como tal, mediante a produção de enunciados 
sobre ele e sobre sua obra, em suma, conferindo-lhe 
uma “imagem de autor”. (2010, p.142)

  
O terceiro sentido destacado, que traz a imagem de autor, 

portanto, representa justamente a consagração que Machado 
de Assis, por exemplo, possui. A imagem de um autor como 
Machado é “elaborada na confl uência de seus gestos e de suas 
palavras, de um lado, e das palavras dos diversos públicos que, 
a títulos diferentes e em função de seus interesses, contribuem 
para moldá-la.” (2010, p. 144).  A imagem do autor, nesse 
sentido, não está acabada, totalmente construída; ela não 
se encerra quando o escritor (ator na cena literária) morre e 
pode se modifi car ao longo do tempo, ou seja, essa imagem 
vai além da vida do escritor. Assim, um autor fi ca “marcado”, 

reconhecido, endeusado, legitimado como tal. Nesse sentido, e 
levando em consideração nosso foco de estudo, perguntamos: 
será essa a autoria de que falamos? 

Vale ressaltar que Maingueneau também discute e analisa, 
em seu texto Ethos – Ethos e apresentação de si nos sites 
de relacionamento (2010), alguns discursos utilizados para 
construir a representação de um locutor (ethos) em rede. O 
indivíduo, desejando encontrar um relacionamento amoroso, 
“deve valorizar um produto que é ele mesmo.” (2010, p.83). O 
autor não menciona as palavras autor ou autoria, mas faz emergir 
algumas inferências, quando afi rma que “através de sua maneira 
de dizer, ele {o locutor} pode mostrar sua personalidade com os 
traços que supõe serem os mais favoráveis a seus interesses.” 
(2010, p.83). Será que a maneira de dizer pressupõe um 
discurso autoral em rede e, ainda, será que esse discurso tem 
semelhanças com aquele que será analisado mais adiante?  

 Buscando, neste momento, precisar historicamente 
o conceito de autoria, destacamos publicação de Barthes, 
denominada A morte do autor (2004). Neste estudo, ele afi rma 
que a fi gura do autor desapareceria no século XIX, defi nindo-o 
como uma “personagem moderna, produzida pela nossa 
sociedade {quando} (...) ela descobriu o prestígio pessoal 
do indivíduo, ou como se diz mais nobremente, da pessoa 
humana.” (2004, p.1). 

Em relação à autoria, Barthes afi rma que “o escritor (“o 
corpo que escreve”) não pode deixar de imitar um gesto sempre 
anterior, nunca original; o seu único poder é o de misturar as 
escritas, de as contrariar umas às outras, de modo a nunca se 
apoiar numa delas.” (2004, p.4). Barthes constrói, ainda, ao longo 
do texto, uma relação dicotômica entre as acepções de autor e de 
leitor, a que já nos referimos anteriormente e que, de certo modo, 
também constrói esta perspectiva sócio-histórica dos conceitos 
de autor e de autoria. Ao fi m de seu estudo, ele apresenta um 
posicionamento bastante radical acerca dessa cisão: é preciso 
haver a morte do autor para possibilitar o nascimento do leitor: 
“Sabemos que, para devolver à escrita o seu devir, é preciso 
inverter o seu mito: o nascimento do leitor tem de pagar-se com 
a morte do Autor.” (BARTHES, 2004, p.6).
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Foucault responde a Barthes, em sua célebre conferência 
denominada O que é um autor?, proferida no ano de 1969. 
Este consagrado estudioso defi ne o autor como aquilo que faz 
o discurso convergir. Dessa forma, o autor não estaria morto. 
Para o pensador, a autoria desempenha um papel na circulação 
dos discursos em determinada sociedade. Por isso, Foucault 
desloca o foco da discussão, ou seja, a defi nição do autor dá 
lugar à função autor: “a função autor é, assim, característica 
do modo de existência, de circulação e de funcionamento de 
alguns discursos no interior de uma sociedade.” (2006, p.46). 
Em outras palavras, podemos dizer que Foucault empresta uma 
dinâmica ao conceito, visualizando o processo de construção 
do autor imerso na autoria decorrente dos discursos que se 
produzem na sociedade.

De acordo com a análise foucaultiana, o autor nasce no 
fi nal do século XVIII, início do século XIX, com o regime 
de propriedade dos textos: “os textos, os livros, os discursos 
começaram efetivamente a ter autores na medida em que o 
autor se tornou passível de ser punido, isto é, na medida em 
que os discursos se tornaram transgressores.” (2006, p.47). 
Nessa lógica, a Modernidade possibilitou o aparecimento do 
indivíduo autônomo. Na verdade, várias infl uências, como o 
pensamento de Descartes, o sujeito cartesiano, o Humanismo 
Renascentista e o Iluminismo formaram a fi gura do autor como 
um indivíduo criador.

Refl etindo sobre as questões que vimos levantando, vemos 
duas possibilidades – ainda iniciais – de entender a autoria. A 
primeira – concepção mais voltada para a criação estética – 
está relacionada com a Literatura e com o “reconhecimento” 
dos escritores que se envolvem com o campo literário – muitas 
vezes colocados em posição de “deuses”. Já a segunda, que 
também envolve autores e leitores – está relacionada ao ato 
de expressão do pensamento, de refl exão crítica; e se constitui 
a partir de determinados cuidados de seleção e de escolha, ao 
criar um discurso.

Nessa acepção, podemos entender autor como 

Aquele que consegue, a partir dos textos de que 
dispõe – e não apenas os escritos – ou seja, de sua 

relação com o que lhe foi dito, com os sentidos que 
já lhe foram apresentados, em diferentes situações de 
contextualização, (re) signifi car, criar outros sentidos, 
criativamente e criticamente se expressar, se posicionar, 
dizer, ESCREVER a sua palavra. (LOBÃO, 2007, 
p.125)

Entendemos que a importância da análise do discurso, nessa 
lógica, está nas múltiplas formas de um sujeito elaborar, ordenar, 
selecionar, organizar e escolher o seu falar/o seu escrever. É 
sobre esta perspectiva que vimos nos debruçando, atualmente, 
no sentido de melhor defi ni-la, já que nosso caminho acerca da 
relação autor-autoria contempla sujeitos comuns, em situação 
de aprendizagem contínua. Lembrando novamente o foco de 
nosso estudo, perguntamos: Diferentes maneiras de dar sentido 
a um texto podem caracterizar a autoria docente, principalmente 
quando ela acontece a distância?

A complexidade deste tema e a sociedade contemporânea 
nos levam a refl etir também sobre as “inovações” propiciadas 
pela rede e a questão da autoria emerge novamente. Se 
considerarmos o hipertexto e as possibilidades de “navegações” 
múltiplas veremos um resgate ao passado, em que a obra, 
muitas vezes, não pertencia a um indivíduo: “A narrativa fazia 
parte de uma tradição comum e as recriações em torno dela 
também estavam mergulhadas na cultura, eram de todos e eram 
de ninguém.” (MARTINS, 2009, p.4). Dessa maneira,

é possível afi rmar que várias daquelas características 
usualmente apontadas como típicas da produção textual 
nas redes interativas na verdade são reconfi gurações de 
práticas autorais comuns em outros tempos e em outros 
meios: a autoria colaborativa; a obra inacabada; o eventual 
anonimato. Mais ainda, fi ca claro que foi a Modernidade, 
um período histórico bem demarcado, que estabeleceu 
aqueles traços que serão desestabilizados pelo hipertexto: o 
fechamento do texto; a autoria centrada e individualizada; 
a necessidade de nomeação do autor. E especialmente foi o 
Romantismo que deu, por assim dizer, as bases conceituais 
que sustentam algo como a ideia de uma autoria puramente 
subjetiva e proprietária. (MARTINS, 2009, p.9)



A ESCUTA DA AUTORIA: UM OLHAR ACERCA DA FORMAÇÃO DOCENTE EM EAD

LEITURA: TEORIA & PRÁTICA 1342

 Percebemos que há uma tendência a classifi car como 
novas as possibilidades que a rede vem gerando aos seus 
usuários. Porém, antes de a Modernidade chegar, as obras não 
eram assinadas e pertenciam a todos. Nesse sentido, podemos 
dizer que a obra privada e acabada pode estar relacionada com 
a instauração das instituições privadas. E a noção de autoria 
irradia brilho, nessa circunstância sócio-histórica.   

Como vemos, a autoria está “mergulhada” nas questões 
sociais e as relações de poder podem permear seus limites e 
suas possibilidades. No entanto, no senso comum, o autor, 
ainda hoje, é visto como uma fi gura detentora do poder; é 
produtor de uma cultura, de um conhecimento; é dono de um 
raciocínio original e inédito. Nesse imbricar de entendimentos, 
encontramos a fi gura do professor a quem, como já adiantamos 
anteriormente, é imputado o trabalho de constituir/construir, 
no aluno, esse foco autoral. Então, como pensarmos a autoria, 
quando os possíveis autores serão os futuros pedagogos-
professores? E quando essa formação se dá em um Curso a 
distância?  

Discutindo autoria em Curso de Pedagogia à Distância: 
Três pontos a revelar...

Nessa perspectiva, é preciso deixar claro o lugar de onde 
falamos. Trabalhamos com o Curso de Pedagogia a distância 
da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro/UNIRIO, 
desempenhando respectivamente as funções de professora-
tutora e professora-coordenadora de uma de suas disciplinas 
obrigatórias – Língua Portuguesa na Educação 1 (LP1). Em 
nosso quefazer diário, buscamos uma concepção de trabalho 
com a língua imersa no ato dialógico, o que, no caso específi co 
de nossa atuação compreende, também, o diálogo virtual. 

Na disciplina de Língua Portuguesa na Educação 1 (LP1), 
consideramos fundamental que o aluno, futuro docente, seja 
autor de suas ideias. Pensamos que, para formar autores e 
escritores, o professor, em primeiro lugar, precisa ser autor 
e escritor, ou seja, contribuímos para reforçar o pensamento 
anteriormente apresentado de que cabe também ao professor 
o papel de incentivar essa criação autoral na escrita de seus 

alunos. Nesse mesmo sentido, entendemos como aluno autor 
aquele estudante capaz de ressignifi car textos, levando em 
conta as pluralidades de gêneros textuais; criar novos sentidos, 
a partir do que possui e do que lhe foi apresentado; expressar-se 
criativa e criticamente, entre outras possibilidades que estamos 
investigando, no momento. 

O aluno autor marca expressivamente a relação dialógica 
entre o eu e o outro e percebe que a leitura e a escrita são sempre 
movimentos inacabados, pois 

Nós nos tornamos o que somos ou nos constituímos 
como sujeitos pelo processo da participação nos 
processos discursivos; nos processos interlocutivos. É 
neste espaço, e somente neste espaço, que construímos 
o conjunto de categorias com que enxergamos e 
compreendemos os outros, compreendemos o mundo 
e a nós mesmos. O sujeito discursivo não é aquele que 
assume um papel, ou a ele se submete, e sai ileso da 
relação. Ao contrário, ele se constitui nesta relação e 
porque participa de diferentes relações e em diferentes 
momentos, em ordens nunca idênticas às de outros, traz 
para a relação – e para o papel que nela desempenha 
– algo que desestabiliza. O mundo social não tem a 
estabilidade que os modelos estruturais constroem 
como sua explicação. Dos processos saem mudados 
tanto os sujeitos quanto os lugares sociais por eles 
ocupados. (GERALDI, 2009).

Contudo, quando o “aluno autor” é um “futuro pedagogo” 
– como no Curso a distância de que participamos – e quando 
essa realidade se insere no campo virtual, a complexidade 
materializa-se na prática cotidiana, acreditamos. Desse modo, 
a fi m de detectar se nossos alunos são ou não autores, de 
acordo com os parâmetros iniciais que vimos estabelecendo, 
elaboramos várias atividades em que essa prática é nosso foco 
central: ofi cinas presenciais nos pólos; fóruns de discussão e 
questões complementares, entre outras, fazem parte do dia-a-
dia da disciplina com que trabalhamos. 

No intuito de discutir nosso quefazer neste trabalho, optamos 
por trazer o contexto e desenvolvimento de um Fórum de nosso 
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ambiente virtual de aprendizagem. Aberto no primeiro semestre 
de 2012, a nossa sala de debates em rede deu margens para 
diversas possibilidades de discussões. O objetivo desse fórum 
era, tão somente, conhecer os alunos e começar uma conversa a 
partir das percepções de uma imagem cujos possíveis sentidos 
levavam a questões signifi cativas da disciplina LP1. 

Assim, pedimos aos alunos que se apresentassem e que 
também opinassem a respeito de texto imagético que, retirado 
das páginas da Internet, cumpria aquela função a que nos 
referimos. Esse texto apresentava três rostos femininos, com 
olhares distantes e, um deles, aparece amordaçado. Os alunos 
manifestaram diferentes opiniões acerca dessa imagem, 
provando que cada discurso, realmente, depende de um sujeito 
que o elaborou e do contexto em que se move. Ao analisarmos 
detalhadamente as mensagens recebidas, pudemos perceber a 
forma de encarar a realidade, de se expor, de interagir desses 
sujeitos. Tivemos textos resumidos e enxutos, mas que não 
deixaram de mencionar o proposto, como os dois exemplos que 
se seguem:

1. “Eu sou W4, estou cursando o 4º período. A imagem retrata 
pessoas amedrontadas, impossibilitadas de se comunicarem 
com o mundo exterior, sem a oportunidade de utilizar a sua 
própria linguagem.”

2. “Oi, para todos! Sou X, moro em Cambuci e curso 
Pedagogia em Itaocara. Quanto a gravura, ela mostra o 
medo e a opressão que algumas pessoas tem de mostrar e 
expressar suas ideias e opiniões”. 

Houve também discursos mais longos e/ou subjetivos, 
como os que se seguem:

3. “Olá, turma parece que cheguei um pouco atrasada, mas 
agora estou entrando no ritmo. Bom, me chamo Y, tenho 
20 anos e pertenço ao pólo de Piraí, como se trata de uma 
apresentação acho interessante vocês saberem que sou uma 

Testemunha de Jeová, e prezo muito a minha relação com 
o nosso Grandioso Criador. Espero que todos possamos 
aproveitar ao máximo nosso primeiro semestre, a fi m de 
explorar bem as diversas características da língua portuguesa.

A respeito da foto, concluí que os recursos visuais muitas 
vezes criam uma impressão mental mas clara e duradoura 
do que a palavra falada. Além disso reforçam as ideias 
que merecem ênfase especial, facilitam o entendimento 
ou fornecem provas  convincentes de sua legitimidade.

Ao visualisar a foto, notei o quão importante é a fala, a 
fi m de externar nossos sentimentos, emoções, opiniões, 
etc. No entanto, não é sempre que podemos utilizá-la, 
como os jovens que tinham suas bocas amarradas, o que 
os impedia expressar qualquer sentimentos, gerando 
sofrimento e dor. Também pensei nas pessoas mudas, que 
precisam aprender a se comunicarem através de gestos e 
expressões faciais, em que exige bastante esforço, além 
de superar os obstáculos. Além do mais, percebi que ás 
vezes passamos por uma situação parecida aos dos jovens 
na ilustração, mesmo não tendo nossas bocas literalmente 
amarradas, há momentos que precisamos fi car calados.

Abraços, até breve!”

4. Meu nome é Z, tenho 50 anos, sou professora do 1º ao 5º ano 
do Ensino Fundamental e curso o 3º período de Pedagogia. 
Iniciei este curso com a fi nalidade de me atualizar e adquirir 
novos conhecimentos. A imagem me passa três etapas de 
quem cala:

1ª) a moça com a mordaça me traz a mente a pessoa que no dia a 
dia vê fatos estranhos acontecerem, mas como não são coisas 
de grande vulto ela deixa passar (pequenos furtos, palavras 
grosseiras, bullying, desrespeito aos mais velhos...). Por isso 
os olhos não estão assustados, apenas a boca amordaçada;

4 - Visando manter o anonimato dos alunos cujos discursos estamos trabalhando, no lugar de seus nomes, colocamos as letras W, X, Y e Z. 
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2ª) a pessoa com os olhos arregalados (a que está atrás da 
amordaçada) já demonstra que as coisas tomam tal vulto, 
que já assusta, deixando as pessoas horrorizadas (estupro 
dentro de um ônibus; pessoas que entram em locais públicos 
e matam pessoas que nunca viram, enfermeiros dando 
remédio para pacientes morrerem para ganhar comissão de 
casa funerária...);

3ª) a pessoa que está atrás de todas as outras, que chora, já mostra 
o desespero de ver o rumo do mundo, nada mais pode ser feito, 
apenas chorar. Aqui a pessoa vê que seu comodismo, sua falta 
de atitude e sua inércia em se pronunciar contra determinadas 
coisas chegaram a tal ponto que não há mais solução.

Se compararmos os discursos apresentados, veremos, 
em primeiro lugar, que ambos anunciam posicionamentos, 
formas distintas de se apresentar, seleções e escolhas opostas, 
modos totalmente diferentes de organizar o discurso. Os alunos 
estavam livres para construírem o texto do tamanho e do jeito 
que lhes fosse conveniente. Portanto, cada construção permitiria 
“escolhas de ordem lexical, complexidade da sintaxe, ritmo 
das frases, jogo de planos enunciativos (parênteses, ironia, 
paródias...) etc., mas também qualidade ortográfi ca ou riqueza 
e natureza cultural (....)” (MAINGUENEAU, 2010, p. 84). Da 
mesma forma que os locutores de Maingueneau escreviam para 
interlocutor específi co, no fórum, os alunos escrevem para seus 
pares e para seus professores; ou seja, é um discurso que precisa 
ser modalizado, pensando em seus interlocutores.

Enquanto as alunas W e X optaram por um discurso mais 
curto e objetivo, as alunas Y e Z já se sentem mais autônomas 
para tecerem seus comentários e, nos casos das alunas X e Y há 
uma tentativa inicial de interação, quando ambas cumprimentam 
pessoas que nem conhecem. Além disso, ao longo do terceiro 
texto, percebemos que a estudante faz revelações pessoais que 
considera importantes, como a sua opção religiosa.

Há uma crença popular – muito praticada na época da 
Pedagogia Tradicional – que afi rmava: “para errar menos, é 
preciso escrever menos.” Talvez por conta do medo de errar, 
as duas primeiras alunas poupam as palavras. E, realmente, não 

“erram”. As estudantes controem um texto de acordo com a 
norma padrão da língua. Por, hipoteticamente, estarem pouco à 
vontade para redigir o texto que será lido por seus professores e 
colegas “virtuais”, as alunas não inventam, não criam discursos 
originais, mas adotam maneiras de dizer mais comuns e que 
oferecem menos riscos. (Maingueneau, 2010). Desse modo, 
elas contornam a situação e cumprem o que foi pedido.  

No terceiro e quarto casos, vemos praticamente o oposto, ou 
seja, é curioso observar que, para responder a mesma proposta, 
haja abordagens tão díspares. Verifi camos que o terceiro 
texto revela desvios em relação à norma padrão. Mas a aluna 
parece não se intimidar por conta disso. A estudante revela sua 
pouca idade, o que poderia nos indicar a possibilidade de uma 
educação mais dialógica. Porém, a futura educadora encerra 
seu texto afi rmando que “há momentos que precisamos fi car 
calados”. Sem explicitar o motivo de sua colocação, a discente 
nos faz refl etir: quem, além dela, precisaria fi car calado? 
Por qual motivo? Qual a referência, não explicitada, para a 
conjugação verbal na primeira pessoa do plural? 

Quanto ao quarto caso, verifi camos que a aluna não se 
encontra no grupo mais jovem do Curso, mas demonstra seu 
desejo em atualizar-se. Seu texto revela perspicácia na análise 
das três fi guras que aparecem na imagem; no entanto, ela não tece 
relações entre essa imagem, sua análise e a língua portuguesa – 
um dos objetivos do Fórum. A estudante também não se apresenta 
de forma tão desenvolta como sua colega anterior.

Consideramos esses discursos tão envolventes e diversos, 
entre outros que recebemos, como autorais, pois se diferenciam 
de outros, dando um caráter pessoal, crítico, único ao curso. No 
entanto, uma pergunta ainda está presente: Em que elementos 
nos baseamos, quando afi rmamos que “esses discursos são 
autorais”? Quais características eles nos apresentam para 
que assim os entendamos? São respostas prováveis a essas 
perguntas que movem nosso estudo, atualmente.

Um segundo ponto instigante na pesquisa que vimos 
empreendendo é o da interação virtual, fato que percebemos 
quando da realização do Fórum de Apresentação a que vimos 
nos referindo. Embora analisemos um texto que tenta interagir 
com os outros, percebemos que esse é um objetivo que ainda 
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precisa ser alcançado. Os alunos, muitas vezes, fazem o “dever 
de casa”: escrevem seus comentários e não tem o “trabalho” 
de ler os demais. Em outras palavras, a situação interativa, tão 
importante nas atividades virtuais, fi ca relegada a um segundo 
plano, ou seja, essa prática signifi cativa não se constitui ainda 
enquanto tal, para os alunos-futuros pedagogos que entraram no 
ambiente virtual de aprendizagem de nosso Curso a distância.

Se pensarmos que esta situação interativa estabelece uma 
relação dialógica altamente signifi cativa em Cursos a distância e 
que pode constituir-se como um elemento de caracterização da 
autoria virtual, nos perguntamos como incentivar essa prática no 
dia-a-dia da formação docente a distância. Nos perguntamos, ainda, 
se essa caracterização não se amplia, na sociedade contemporânea, 
para a autoria enquanto categoria de análise, em geral. 

Um terceiro e último ponto vem nos chamando a atenção. 
Com surpresa, percebemos outro elemento, assim que iniciamos 
o debate: a cópia de trechos da Internet para a constituição do 
discurso próprio. Esse é um fato que vem causando incômodo 
quando em ambientes de formação virtual, ou que utilizam o 
virtual como instrumento de apoio. No caso específi co de nosso 
Fórum, uma aluna apresentou-se – em um universo de mais 
de cem entradas – e, concomitantemente, “recortou e colou” 
da Internet um trecho inteiro de texto que, de certa forma, 
explicava a imagem a que deveria se referir. 

Em relação a essa atitude, várias perguntas ainda estão no ar: 
O fato da aluna ter “pesquisado” na Internet uma resposta que 
sintetizasse a imagem a que deveria se referir deve ser visto como 
uma atitude antiética, ou podemos interpretá-la, também, como 
uma forma de “pesquisar, no ambiente virtual”? Em síntese, o 
que confi gura um “plágio”, no ambiente virtual? Como entender 
autoria, em um ambiente virtual, quando múltiplos discursos se 
conectam – e podem ser conectados – em rede?

Para fechar o debate, iniciando outros debates... 

Como educadoras, acreditamos que nossa atual temática de 
estudo – autoria em curso de formação de professores a distância 
– apresenta inúmeros pontos de confl ito, ainda em discussão. 
Trabalhando em Curso a distância, atividades como um Fórum 

pretendem gerar aproximação entre discentes e docentes. No 
caso específi co do Fórum de Apresentação da disciplina LP1, o 
objetivo foi iniciar essa aproximação logo no início do semestre, 
acrescentando-lhe uma indagação que, de certa forma, abria espaço 
para uma discussão importante dessa disciplina. 

Pensamos que, nos casos apresentados, a maior parte das 
estudantes que participou do referido Fórum construiu discursos 
autorais – dentro do que nossas pesquisas vêm nos apontando 
nesse sentido –, pois fundamentou-se em seus conhecimentos 
prévios e nas leituras até então realizadas. Detectamos apenas 
um discurso com cópia, o que também nos leva a refl etir sobre 
essa prática, quando discutimos autoria em ambientes virtuais e, 
principalmente, quando essa autoria emerge de futuros professores.

Questões como as que apresentamos ao longo deste trabalho 
só poderão ser resolvidas se problematizadas e discutidas 
num espaço dialógico o que, em ambiente virtual, torna-se 
ao mesmo tempo mais fácil e mais complexo. Nesse sentido, 
outras perguntas fecham (?) esta discussão inicial: O ambiente 
virtual facilita, complexifi ca, ou difi culta o discurso autoral? E 
quando esse discurso deve partir de um futuro professor, em 
formação a distância, como caracterizá-lo?
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R esumo

O caminho da leitura começa antes mesmo de sermos 
alfabetizados, pois ela não se limita a simples codifi cação de 
signos, mas à leitura de mundo, que segundo Paulo Freire 
sempre precede a leitura da palavra e a leitura desta implica a 
continuidade da leitura daquela (FREIRE, 2008). O percurso 
de leitura carrega a biografi a do leitor e essa será detectada 
por meio de suas memórias de leitura, além é claro de suas 
opiniões, crenças, valores sobre o ambiente em que viveu e 
vive até o momento presente. O corpus a ser analisado neste 
trabalho, será formado pelas memórias de leitura de alunos do 
1º e 3º anos do Ensino Médio da Escola Aracilda, oportunidade 
em que será observado o modo de construção da imagem de 
leitor, que imagem o aluno faz de si e o que o infl uencia ou 
não a ser leitor. Isso será feito por meio da coleta das memórias 
(discurso escrito) que posteriormente serão analisadas, 
procurando entender os efeitos de sentidos dessas memórias. 
Assim, estaremos dando voz ao aluno “dito leitor”, analisando 
suas representações sobre si, a leitura e o mundo letrado.

Palavras-chave

Leitura; memória; interação; imagem.

Abstract

The way of reading begins even before being literate, 
because it is not limited to simple codifi cation of signs, but 
the reading world, according to Paulo Freire always precedes 
reading the word and the reading of this implies that the 
continuity of reading (FREIRE,  2008). The path of reading 
the biography carries the reader and this will be detected by 
reading his memoirs, and of course their opinions, beliefs, 
values on the environment in which he lived and lives up to 
the present moment. The corpus to be analyzed here, will 
be formed by memories of reading students 1 and 3 years of 
Secondary Education School Aracilda, at which time it will 
be observed the construction mode of the image reader, which 
image the student’s self and that infl uence whether or not to be 
a reader. This will be done by collecting the memories (speech 
writing) that will be analyzed later, trying to understand the 
effects of sense of these memories. Thus, we are giving voice 
to the student “reader said,” considering their representations of 
themselves, reading and literate word.

Keywords

Reading; memory; interation; image.
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1. Introdução

Apesar de tantos incentivos, tanto na escola como fora 
dela, ainda não conseguimos formar leitores atuantes, que lêem 
por prazer e compreensão. O que devemos fazer então para 
elaborarmos uma proposta de ensino que leve nossos estudantes 
a mergulhar no mundo da leitura? 

De acordo com Paulo Freire (1989) “a leitura de mundo 
precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica 
a continuidade da leitura daquele”, sendo assim, a prática de 
leitura depende do modo como ela se realiza no mundo de cada 
pessoa, principalmente hoje. 

O que observamos é que na contemporaneidade, as 
informações são diversas, porém evita-se o complexo, 
centrando-se mais em interpretações literais. Dessa forma, a 
maioria dos leitores não estabelece um paralelo entre um texto 
e outro, não se transforma um leitor ativo, a leitura que ocorre 
no meio educacional muitas vezes é uniforme, de consciência 
monológica. (BAKHTIN, 1993).

Os conceitos de leitura são diversos diante de tantos estudos, 
mas para Marisa Lajolo:

Ler não é decifrar como num jogo de adivinhações, o 
sentido de um texto. É, a partir do texto, ser capaz de 
atribuir-lhe signifi cado, conseguir um, reconhecer nele  
o tipo de leitura que seu autor pretendia e, dono da 
própria vontade, entregar-se a esta leitura, ou rebelar-
se contra ela, propondo outra não prevista.(LAJOLO, 
apud GERALD, 2001, p.91).

Numa pesquisa como esta, pretende-se dar voz aos alunos 
do ensino médio, analisar suas memórias e  entender porque 
eles gostam ou não ler, que contribuições à escola oferece 
para que esses alunos possam gostar de ler. E ainda entender 
“os lugares sociais de onde eles produziram seus discursos”. 
O principal objetivo é ouvir, por meio das memórias o outro 
no contexto de formação, no caso, os alunos do ensino médio 
da escola Aracilda, da cidade de Paranaíba, Mato Grosso do 
Sul. Isso porque por meio desses relatos, nós, professores 

poderemos refl etir sobre nossa prática enquanto formadores de 
leitores e o que temos feito para incentivar o sujeito em sua 
trajetória de vida escolar.

Para entendermos a leitura como um processo profícuo, 
temos que partir do ponto de vista do leitor, entender os diferentes 
lugares de interpretação produzidos e, consequentemente, 
as diferentes leituras, trazendo à tona o porquê da leitura no 
mundo de cada um, a importância dos textos lidos, qual o lugar 
do texto na vida desses leitores em formação.

Nessas narrativas denominadas biografi as educativas, o 
leitor narrador reinventa os objetos do discurso que circulam 
no seu mundo de formação, exigindo dele um esforço refl exivo 
implicando assim numa espécie de ruptura, superação, decisão, 
adesão, resistência que são vividas nesse processo.

2. As memórias de leitura: imagens do leitor e da leitura

O gênero do discurso “memórias” é um processo de 
construção de informações que ocorrem no percurso da vida 
de cada indivíduo e são recuperadas quando necessário. Por 
exemplo, quando queremos lembrar de algo que aconteceu num 
passado distante ou próximo, recorremos à memória que nos 
leva a um movimento de idas ao passado e vindas ao presente, 
trazendo de volta experiências às várias faces da vida. É o caso 
das memórias  de leitura que tem por objetivo incentivar os 
alunos a relembrarem as leituras realizadas em seus percursos 
de sujeitos leitores, relatando suas experiências desde a infância 
até o momento da escrita das memórias. Nesse processo de 
escritura sobre a leitura individual, os alunos poderão construir 
imagens de si, enquanto leitores, da forma como lhes eram 
apropriadas, muitos deles diante da proposta se manifestam 
de forma natural, enquanto outros reagem como detalhistas 
de forma a passar uma imagem de bons leitores, alguns até 
de forma prazerosa; outros, porém, passam uma imagem 
desgastante e até traumatizante, que tem de si enquanto sujeito 
leitor e da própria leitura. Nesse processo, terão oportunidade, 
além de relembrarem as suas leituras, terão oportunidade de 
reverem, refl etirem e até buscarem estratégias para mudança 
de comportamento, e assim desenvolverem o gosto pela leitura.
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Com a análise das memórias colhidas poderemos traçar 
o perfi l do leitor contemporâneo, perceber se houve ou não a 
aquisição do gosto pela leitura, quem os incentivou, quais os 
gêneros lidos, como foi o contato com a leitura. Enfi m, em cada 
relato, ao fazer a análise do gênero discursivo “memórias de 
leitura”, observaremos o que cada um traz na estrutura de seu 
relato, sua vida desde a infância até o momento. No decorrer da 
análise de cada texto, analisaremos como se deu cada memória 
individual: os agentes envolvidos no processo de formação do 
leitor, os lugares da aprendizagem da leitura, a proximidade ou 
não com os livros, o contexto familiar, fi nanceiro e como se 
dará a variação de gosto pela leitura.

Por fi m, observaremos as diferentes imagens que cada leitor 
faz de si – enquanto leitor - e da leitura. Ele se considera leitor? 
Com que tipo de leitor ele se identifi ca? Que importância ele dá 
a leitura? O que é leitura para esse leitor em formação?

Nas memórias de leitura pode-se perceber uma progressão 
ou regressão no processo  de leitura, no sentido de ler pouco 
ou ler muito, por que na verdade os sujeitos lêem, mas leem o 
quê? E se leem como se dá esse processo, de forma dialógica 
ou monológica?

De acordo com a compreensão bakhtiniana, existem dois 
mundos que se confrontam: o mundo da vida e o mundo da 
teoria. O mundo da vida é “[...] o mundo da historicidade viva, 
o todo real da existência de seres históricos únicos que realizam 
atos únicos e irrepetíveis”, já o mundo da teoria é o “[...] 
mundo do juízo teórico [...] o mundo em que os atos concretos 
são objetifi cados na elaboração teórica de caráter fi losófi co, 
científi co, ético e estético” (FARACO, 2003, p.19). 

Segundo Bakhtin, (1993, p.2), esses dois mundos “[...] não 
têm absolutamente comunicação um com o outro.” Um mundo 
– o mundo da teoria ou o mundo da cultura – “[...] olha para 
a unidade objetiva de um domínio da cultura” e o outro – o 
mundo da vida – olha “[...] para a unicidade irrepetível da vida 
realmente vivida e experimentada” (Ibidem). 

Estabelecer um olhar crítico sobre a formação de 
professores, através da formação de leitores, corresponde 
analisar a prática social da leitura como um complexo processo 
de compreensão do nosso mundo cultural e social. Esse novo 

fazer científi co utiliza-se de uma compreensão diferente dos 
papéis que o sujeito, o tempo e a historicidade possuem na 
contemporaneidade.

3. O processo de leitura e os diferentes gêneros: teoria e 
prática

A prática de leitura de diversos gêneros textuais em sala de 
aula estará propiciando condições para que os leitores acionem 
outros discursos e busquem outras vozes, outros textos e assim 
mobilizem diferentes posições ideológicas, conheçam outros 
gêneros textuais em circulação na sociedade? Segundo Bakhtin 
(1992), todos os falantes de uma língua moldam sua fala em 
forma de gêneros, pois a linguagem enquanto ação social ocorre 
pelo enfrentamento da necessidade de se mudar a perspectiva 
de enfoque da textualidade, pela relevância que o domínio dos 
gêneros assume para a apropriação das ações que se fi zer na/com 
a linguagem. È importante ressaltar ainda que Bakhtin (1992), ao 
considerar a função enunciativa da linguagem ou dos gêneros do 
discurso, analisa o dialogismo entre o ouvinte e falante como um 
processo de interação ativa, não está no horizonte de sua concepção 
clássica, porque segundo ele, toda compreensão só pode ser uma 
atividade, e ainda uma compreensão passiva é uma contradição em 
termos, mesmo que não vocalizada. Isso porque,

[...] a compreensão ativa do que foi ouvido pode 
realizar-se diretamente como um ato, pode permanecer, 
por certo lapso de tempo, compreensão responsiva 
muda(certos gêneros do discurso fundamentam-se 
apenas neste tipo de compreensão, como por exemplo, 
os gêneros líricos, mas neste caso, trata-se de uma 
compreensão responsiva de ação retardada: cedo ou 
tarde o que  foi ouvido, e compreendido de forma ativa 
encontrará um eco discursivo ou no comportamento 
subseqüente do ouvinte. (BAKHTIN, 1992, P.291)

Ainda com base em Bakhtin (1992, p.285):

[...] a linguagem é estruturada por uma imensa 
variedade e gêneros discursivos que refl etem a 
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necessidade de comunicação, pois em cada situação, 
um gênero é desenvolvido com o intuito de materializar 
o discurso adequadamente ao contexto situacional, e, 
consequentemente, difundir a história de geração a 
geração. Os gêneros são as correias de transmissão que 
levam da história da língua sem ter sido longamente 
testado e ter passado pelo acabamento do estilo-gênero. 

Para este autor todo gênero se defi ne por três dimensões 
essenciais: 1 - conteúdos dizíveis; 2 - estrutura particular do 
texto; 3 - as confi gurações específi cas das unidades da linguagem 
e são eles que formam a estrutura do gênero discursivo.

Assim sendo, todos os usuários de uma língua moldam sua 
fala em forma de gêneros (BAKHTIN, 1992). Tal concepção 
tem fascinado muitos lingüistas e professores devido ao fato de 
abordar a linguagem enquanto ação social, pelo enfrentamento 
da necessidade de se mudar a perspectiva de enfoque da 
textualidade, pela relevância que o domínio dos gêneros 
textuais assume para a apropriação das ações que se fazem na/
com a linguagem, pelo fato de se trabalhar com o uso efetivo da 
linguagem, ou pela viabilidade de se abordar o uso autêntico da 
língua em sala de aula. 

No entanto, sabemos que as teorias sobre a questão dos 
gêneros textuais, a importância de se abordar uma diversidade 
de gêneros em sala de aula têm chegado de forma muito 
modesta até o professor. Isso por meio de cursos de formação 
continuada, pelos PCN, livros didáticos e outros textos que de 
forma direta ou indireta chegam até os docentes da educação 
básica, o que não é sufi ciente para que se aproprie de tais 
concepções e as coloque em prática. 

É importante ressaltar que para Bakhtin (1992) a leitura 
é um processo dialógico, de interlocução entre leitor/autor 
mediado pelo texto. De acordo com Geraldi (2001, p.91):

A leitura é encontro com autor, ausente, que se dá pela 
sua palavra escrita.  Como o leitor, nesse processo, 
não é passivo, mas agente que busca signifi cações, o 
sentido de um texto não é jamais interrompido, já que 
ele se produz nas situações ilimitadas que constituem 
suas leituras possíveis.

Silvane Aparecida de Freitas Martins em seu artigo Gêneros 
Textuais - a linguagem em funcionamento cita Bronckart (1999), 
que diz que “os gêneros textuais variam de acordo com a intenção 
de seu produtor, ou seja, se quer persuadir defender uma ideia, 
discutir, refl etir ou ainda descrever algo.” Ele vem reforçar essa 
idéia quando diz que o texto é defi nido como uma variável de acordo 
com a ideologia de seu produtor, assumindo, assim a concepção 
de forma comunicativa global, que se distribuem em gêneros 
adaptados às necessidades das formações sócio-discursivas.

Segundo Marcushi (2008 apud MARTINS, 2006):

O gênero textual é a manifestação mais visível da 
organização da sociedade e envolve crucialmente 
a linguagem, além disso, serve para organização 
de valores e como eles se operam, são, portanto, 
fenômenos relativamente plásticos da identidade social 
e organizacional, parte esta constitutiva da sociedade.

E, de acordo com os PCN:

[...] o processo de comunicação é um processo de 
construção de signifi cados em que o sujeito leitor 
interage socialmente, usando a língua como instrumento 
que o defi ne como pessoa. Ela, portanto é compreendida 
como linguagem que constrói e desconstrói signifi cados 
sociais. (BRASIL 1999, p.138)

Temos também:

Integrada à área Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 
por sua natureza basicamente transdisciplinar de 
linguagem entre as linguagens que estrutura e é estruturado 
no social, o estudo da língua materna deve, pela interação 
verbal, permitir o desenvolvimento das capacidades 
cognitivas dos alunos. O aluno por meio de leitura deve ser 
considerado como produtor de textos, aquele que  pode ser 
entendido pelos textos que lê e produz e que o constituem 
como ser humano, pois o texto só existe na sociedade 
porque ele é produto de uma história social e cultural, 
único em cada contexto, porque marca o diálogo entre os 
interlocutores que o produzem e entre outros textos que  o 
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compõem.Na verdade ele o sujeito leitor é o homem visto 
como um texto que constrói textos. Essa interação é que 
faz com que a linguagem seja comunicativa. Em geral 
as ações escolares, seja de leitura, quanto de escrita são 
arquitetadas sob a forma de textos que não comunicam ou 
são interpretados de forma diferente entre educadores e 
educandos. (BRASIL, 1999, p.139). 

Considerando que:

No que diz respeito a leitura, escrita e interpretação 
textual espera-se que ao fi nal do Ensino Médio o aluno 
objetive competências em relação à compreensão 
da Língua Portuguesa e considerá-la como fonte de 
legitimação de acordos e condutas sociais e como 
representação simbólica de experiências humanas 
manifestadas em forma de sentir, pensar e agir na vida 
social. (BRASIL, 1999, p.142).

E, em relação ao sujeito:

[...] que produz a linguagem é único, bem como a situação 
de produção, por isso o uso da linguagem depende de se ter 
conhecimento sobre o dito/escrito (a leitura/ a análise), a 
escolha de gêneros e tipos de discurso, tais conhecimentos 
propostos pela leitura, refl etem em domínio de contratos 
textuais não declarados, mas que estão implícitos e tais 
contratos exigem que se fale/escreva desta ou daquela 
forma, segundo este ou aquele modo/gênero e disso 
saem as formas textuais. Enfi m a competência do aluno 
depende, principalmente, do poder dizer/escrever, de ser 
alguém que merece ouvido/lido. (BRASIL 199, p. 144)

Portanto o leitor é capaz de ler e escrever diferentes 
gêneros, pois ele tem um nível de letramento sufi ciente para 
seu dia a dia, mas são as instituições escolares, as responsáveis 
pelo aumento ou diminuição dessa capacidade de dizer, porque 
é lá que o indivíduo deixa de ler ou lê realmente textos de 
seu cotidiano e assim passa a ter contato com diversifi cados 
materiais e posteriormente será capaz ou não  essa competência 
de poder dizer e ser ouvido ou lido por alguém. 

4. Análise de memórias

Na análise feita das memórias dos alunos do 1º Ensino 
Médio e 3º Ensino Médio, pôde-se constatar que a maioria dos 
alunos leem ou liam, embora muitos deles, afi rmem em muitas 
delas que não gostam ou que perderam o interesse. Com base 
na análise de parte das memórias observou-se:

Relato 1 - 1º ensino médio

NA INFÂNCIA TIVE MUITAS FONTES DE LEITURA... 
SEMPRE TIVE QUEM ME INCENTIVASSE A LER... 
MAS NO DECORRER DO TEMPO ESSE ROBEM FOI 
DIMINUINDO... MUITOS ACHAM QUE A TECNOLOGIA 
ATRAPALHA A LER, MAS ACHO QUE NÃO... POIS 
USAMOS A INTERNET PARA PESQUISAR, ESTUDAR, 
PARA ISSO PRECISAMOS LER...”.

No relato 1, o aluno do 1º Ensino Médio afi rma que foi 
motivado à leitura na infância, e que só no decorrer do tempo 
esse gosto pela leitura foi diminuindo, as suas palavras leva-nos a 
perceber que não foi a tecnologia quem o desviou do caminho da 
leitura e que ela até estimula a ler.Supõe-se que algo aconteceu 
nessa trajetória que o desmotivou-se a ler e supõe-se que foi da 
adolescência para frente.O que o teria desestimulado ? Será que 
a escola deixou de cumprir seu papel  de incentivadora?

Relato 2 - 1º ensino médio

“GOSTO DE LER VÁRIOS TIPOS DE HISTÓRIAS... 
APRENDI PEQUENININHA A GOSTAR DE LER... 
AS PESSOAS HOJE PREFEREM ASSITIR TV... 
E PRINCIPALMENTE FICAR NA FRENTE DO 
COMPUTADOR, DO QUE LER UM BOM LIVRO”.

No segundo depoimento observou-se o interesse pela leitura 
e uma crítica positiva do sujeito leitor  aqueles que trocam a 
leitura pela televisão, pelo computador, ainda tece elogios ao 
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livro, considerando-o como um bom instrumento de prazer e 
conhecimento.Isso prova que nem tudo está perdido, que assim 
como esse aluno, deve ter muitos.É interessante quando diz que 
aprendeu a gostar de ler, talvez a escola não tenha conseguido 
acompanhar e despertar esse gosto pela leitura.

Relato 3 - 3º ensino médio

“A MINHA VISÃO DE LEITOR, EU GOSTO MUITO DE 
LER, MAS COISAS QUE ME INTERESSAM... COISAS 
QUE NÃO TEM NADA A VER COM A VIDA NÃO LEIO... 
ULTIMAMENTE NINGUÉM  SE INTERESSA MAIS 
PELA LEITURA, SÓ QUEREM FICAR NA INTERNET 
OU EM FRENTE  DA TV.A INTERNT NÃO ATRAPALHA 
A VIDA DE NINGUÉM...É PURA PREGUIÇA...”. 

Já o terceiro sujeito leitor demonstra gostar de ler, mas lê 
só quando há interesse, ou seja, lê  só o que lhe interessa. A 
sociedade, mais especifi camente tem procurado saber o que o 
jovem gosta ou não de fazer? Há lugar para ele na sociedade? O 
interessante quando ele diz que não é a tecnologia que atrapalha, 
nem a televisão, que é pura preguiça mesmo.

Relato 4 - 3º ensino médio

“NÃO IMPORTA SE É UM GIBI, PROPAGANDA, NÃO 
DEIXA DE SER UMA LEITURA... DESDE CRIANÇA 
TIVE PRAZER DE LER... CONFESSO QUE HOJE 
NÃO TENHO HÁBITO DE LER, MAS SEMPRE FAÇO 
LEITURA... CONFESSO QUE PARA OS JOVENS COMO 
EU, A TECNOLOGIA... ATRAPALHA E MUITO... OS 
ADOLESCENTES ESTÃO MUITO ACOMODADOS, 
MAS NÃO NEGO QUE FAÇO O MESMO...”. 

No 4º e último depoimento observa-se que  este aluno 
sempre foi um sujeito leitor, porém perdeu parte  desse hábito 
com o tempo, mas não o perdeu totalmente, que apesar de tudo 
continua lendo, não mais como antes, mas continua lendo. Para 

ele a tecnologia atrapalha, mas ela não é a única responsável, 
o comodismo também contribui para isso, segundo ele.O que 
leva muitos jovens a esse comodismo? Não seria a falta de ter o 
que fazer? Ou fazer algo bem feito, de forma motivada? 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma pesquisa que envolve o gênero memórias de leitura  
trará o relato sobre o cotidiano literário  do aluno leitor desde 
a infância até o momento da pesquisa e ainda  a partir dessa 
prática observar e refl etir qual tem sido o papel da escola nesse 
processo que esperamos ser dialógico ou seja se ela tem sido um 
lugar de simulação de ações que se fazem da linguagem algo 
positivo ou negativo, pois sabemos que os jovens leem, mas 
não sabemos ao certo o que e  de que forma.O que a sociedade, 
mais especifi camente tem oferecido a esse sujeito leitor, que 
embora leia,muitas vezes dizem não gostar de ler.Além da 
família e da sociedade, cabe à escola o papel de formadora 
se ela quer formar leitores para toda vida, porque aquele que 
lê para escola não é necessariamente um leitor.Para que ela 
forme realmente leitores para vida, precisa de dois elementos 
importantes: um material de qualidade e o professor que tem 
que ir além do papel de mediador, deve fazer uma interferência 
crítica das leituras em sala de aula, sejam elas literárias ou não.

A leitura pode criar condições para que os alunos se 
apropriem de gêneros discursivos diversos em situações 
de comunicação por meio de futuros projetos que visem à 
aquisição do conhecimento, à leitura, à discussão sobre o uso e 
as funções sociais dos gêneros escolhidos, para posteriormente 
frutifi car-se na produção escrita e circulação social.

Por fi m, percebe-se a necessidade de um trabalho intenso dos 
diversos gêneros discursivos na escola e fora dela, por se tratar 
de um instrumento de comunicação muito valioso no processo 
de desenvolvimento do gosto da leitura e a sua concretização 
na prática - formação de leitores e, consequentemente, a 
formação de valores de uma prática seja ela de leitura ou não, 
que deve começar na família, mas é no crivo da escola, que 
essa competência comunicativa vai se concretizar sociedade, 
ou de forma favorável ou desfavorável. Portanto a leitura não 
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se constitui em atos solitário, nem em atividade monológica do 
indivíduo, pois no processo de leitura esse individuo interage 
não propriamente com o texto, mas com outros leitores criados 
pelo autor e com ele próprio, assim a leitura de um texto passa 
a exercer uma mediação entre os sujeitos como um todo, e se o 
individuo não lê, ele não irá interagir com o meio em que atua.

Enfi m, esses breves relatos é só para dizer que os jovens 
ainda leem, embora muitos digam ao contrário, mas leem o 
quê? O que a escola e a sociedade têm oferecido para esses 
jovens? Ainda há tempo de corrigirmos isso, porque material 
de qualidade temos no mercado editorial, ou não estão 
chegando em muitas escolas, ou estão chegando às escolas e 
não aos alunos? Que fi que aqui uma refl exão para todos nós 
responsáveis direta ou indiretamente pela educação no Brasil.
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A  FANTASIA DE CHICO PELO OLHAR DE TATIT
Carlos Augusto Bonifácio Leite

Resumo

Este trabalho propõe uma análise da canção “Fantasia” de 
Chico Buarque, mobilizando para tal o modelo teórico de Luiz 
Tatit, em especial aquele apresentado na obra O cancionista. 
Além da evidência, ao longo da análise, de um maior proveito ao 
considerarmos a entoação, em vez de letra e música separadamente, 
o movimento analítico desvela algumas preciosidades nesta canção 
do compositor carioca, expõe relativizações pertinentes ao modelo 
de Tatit e propõe caminhos para que esse tipo de análise possa ser 
revertido à sala de aula a fi m de sofi sticar a mobilização do gênero 
cancional. Concomitantemente, procura demonstrar como uma 
abordagem que se atente à forma com que diversos elementos se 
entrelaçam na canção – em outros termos, mais “holística” – pode, 
inclusive, aprimorar mesmo análise do componente linguístico, ou 
do que tradicionalmente chamamos de poética. Hipoteticamente, 
no caso da Canção, somente seríamos capazes de acessar a poética 
de um cancionista, caso consideremos os principais elementos 
envolvidos na construção dos sentidos.

Palavras-chave

Chico Buarque; Tatit; canção popular.

Abstract

This paper proposes an analysis of the Chico Buarque’s 
song “Fantasia”, using for that the Luiz Tatit’s theorical 
model, mainly those presented in O cancionista. Besides 
the evidence, throughout the analysis, of a greater benefi t by 
considering the intonation instead lyrics and music separately, 
the analytic moviment reveals some beautiful gems in that 
carioca composer’s song, exposes pertinent relativizations to 
the Tatit’s model and offers ways for this type of analysis could 
be reverted to the class in order to refi ne the use of the songs. 
At the same time, this article seeks to demonstrate how an 
analysis concerned with different elements in songs – in other 
words, an analysis more “holistic” – may even enhance the 
lecture of the linguistic component, traditionally called poetic. 
Hypothetically, in a Song analysis, we’d be able to access a 
song writer poetic if we consider the main elements involved in 
the senses construction.

Keywords

Chico Buarque; Luiz Tatit; pop song.
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Embora Luiz Tatit tenha em seguida retomado análises 
mais especializadas sobre Canção, especifi camente, na segunda 
parte do livro de ensaios Musicando a semiótica (1997) e 
em Análise Semiótica Através das Letras (2001), é com O 
cancionista (1996) que o autor se mostra fundamental para o 
estudo das canções, e para seu ensino. Em especial, ao propor 
um modelo de análise versátil, preciso e capaz de proporcionar 
uma visão orgânica e complexa do objeto, mas também 
ao fi ltrar e aperfeiçoar conceitos da Semiótica que seriam 
úteis para sua abordagem. De uma e de outra forma, o livro 
modifi cou a maneira de estudar o gênero, além de aumentar as 
possibilidades para que estudos similares se multiplicassem no 
ambiente universitário.

A primeira noção apresentada nessa obra, e da qual parte 
toda a organização deste artigo, é a defi nição do cancionista 
como um malabarista, capaz de equilibrar “a melodia no texto 
e o texto na melodia” (TATIT, 2002, p.9). Essa “gestualidade 
oral”, intuitiva, na maioria das vezes, se mostra tão mais 
competente quanto possa fundir as duas linguagens num gesto 
único, que confi ra longevidade à fala (efêmera) presente no 
canto e potencialize o caráter mnemônico da melodia pelos 
atributos memorizáveis da palavra. Tal defi nição nos propõe 
que uma análise adequada deva necessariamente contemplar as 
duas linguagens em relação, e não isoladamente, ao custo de 
tornar parcial aquela análise que se dedique somente à letra ou 
à melodia.

Seguindo as refl exões do teórico, aparecem outras 
proposições que merecem, desde já, algum contraponto. 
A primeira delas, logo no capítulo inicial O cancionista, é a 
afi rmação de que a canção provavelmente se origine da fala, 
ao identifi car uma voz que fala dentro da voz que canta e, 
principalmente, a eleição da profundidade da poética de Noel 
Rosa como o elemento que inaugura a canção popular moderna. 
Parece haver, perigosamente, certo logocentrismo no modelo 
analítico de Tatit, que rompe com o estado de isonomia teórica 

entre letra e melodia1 - sugerido com a primeira noção que 
vimos – e dá protagonismo à fala no interior do objeto estético 
“canção” – como se a melodia potencializasse a mensagem 
verbal e não ambas se potencializassem mutuamente, como 
acredito que queiram propor o autor e o modelo.

(O professor Luís Augusto Fischer propõe a hipótese de 
que essa assimetria do modelo talvez tenha origem na real 
função social das canções na sociedade brasileira, como a 
“poesia possível”, aquela responsável pela formação lírica 
do brasileiro; ao que acrescento, também deve dizer respeito 
à trajetória intelectual do proponente do modelo – talvez se 
um musicista stricto sensu houvesse chegado a uma síntese 
similar, os conceitos orbitassem mais a contraparte melódica 
da Canção).

O segundo contraponto é que, apesar de ser coerente ao 
insight do semioticista (TATIT, 2002, p.11-12), a unidade 
medular da Canção – letra e melodia – parece não valer para 
todos os gêneros cancionais, ou, ao menos, precisa ser acrescida 
de outros elementos para corresponder ao que se percebe na 
composição das canções. É evidente que todo modelo dá conta 
somente de uma parcela do objeto que analisa – e que, no caso 
do modelo de Tatit, essa parcela é mais do que sufi ciente –, mas 
alerto na percepção de que em alguns gêneros cancionais outros 
elementos compartilham o centro do objeto estético. Na Bossa 
Nova, por exemplo, a harmonia ocupa um lugar tão importante 
quanto a união de letra e melodia. No vilipendiado Axé Music e 
em algumas modalidades de rock, o aspecto performático é um 
dos protagonistas. Em algumas variantes do maracatu, o ritmo, 
a dança. Entre outros casos que precisam ser estudados.

Optei por apresentar essas ressalvas menos para impugnar 
a ótima imagem do malabarista e o provável centro da Canção 
– centro, por exemplo, da canção analisada adiante –, do 
que para evitar privilegiar letra ou melodia no momento da 
análise. Tentarei sempre interpretar a junção das duas, “ponto 
nevrálgico da tensividade” (Ibid., p.9), bem como realizar 

1 - Cabe ainda citar, sobre este logocentrismo, a frase de efeito do teórico quando, ao falar das melodias que ganham letras após anos, afi rmar que “parece ser 
o caso de quase todo o repertório musical brasileiro que ainda não se converteu em canção...”, como se toda música fosse canção em estágio larval. TATIT 
(2004), p.70.
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uma análise mais holística do objeto, contemplando detalhes 
da interpretação, instrumentação e arranjo, por crer que cada 
um desses elementos pode conter sentidos decisivos para a 
interpretação. Embora, com isso, eu aponte algumas limitações 
do modelo, seus méritos ultrapassam em muito as restrições 
apresentadas. Essas restrições só são possíveis graças à 
vastidão e à força das proposições do autor, assim como pela 
multiplicidade de formas em que a Canção se desenvolveu na 
cultura brasileira.

De volta às noções presentes em O cancionista, Tatit lança 
mão de duas modulações já existentes na Semiótica para apontar 
que as canções são constituídas de mesclas de continuidade 
e pausa, e variações na altura da melodia, que ora apontam 
para o /ser/, ora para o /fazer/ (Ibid., p.22-24). Em trechos 
marcantemente mais agudos ou graves, com maior duração das 
notas e dos silêncios, quando as curvas melódicas se destacam 
na sensação do ouvinte, o cancionista sugere o espaço da 
refl exão, dos sentimentos, da “passionalização”, do /ser/. Se, 
por outro lado, os trechos estão mais próximos da extensão da 
voz falada, com menor duração de notas e silêncios, quando o 
ritmo se destaca na percepção do ouvinte, o cancionista sugere 
o espaço da ação, do corpo, da “tematização”, do /fazer/ 2. 
Lembrando novamente que estas escolhas são, na maioria das 
vezes, intuitivas por parte dos compositores.

Essa distinção é muito rica e tem vasto alcance no universo das 
canções. Com efeito, traduz muito daquilo que os apreciadores 
sentimos no momento da audição, mas que o estudioso precisa 
identifi car e conceituar em sua pesquisa. Quem não reconhece a 
mudança existente entre as duas partes de “Garota de Ipanema” 
(in JOBIM, 1987, a canção é de 1962)? A primeira (“Olha que 
coisa mais linda, mais cheia de graça...”), representa o passeio 
da garota pela praia, com a altura da melodia próxima a da voz 
falada, sem grandes saltos melódicos, investindo no campo 
da ação e do /fazer/; ao passo que a segunda (“Oh! Por que 
estou tão sozinho?...”), representa a angústia do eu, com longas 
vogais, aumentos sucessivos na altura da melodia, investindo 

do campo passional e do /ser/3. Ou, quando em “Fantasia” – 
que será analisada ainda neste capítulo –, Chico Buarque opõe 
uma primeira parte de incertezas, grande variação melódica 
e centrada no ser (“E se, de repente, a gente não sentisse a 
dor...”), a uma segunda parte festiva, também melódica, mas 
preponderantemente rítmica, centrada no fazer (“Canta, canta 
uma esperança...”). Pela capacidade de dizer muito a respeito 
do objeto analisado, fi ca evidente que Tatit propôs conceitos 
que, combinadamente, são muito eloquentes para analisar os 
grandes movimentos de melodia e letra no interior das canções.

Outro conceito, este, na minha leitura, muito mais 
preocupado com a minúcia da análise é o de “fi gurativização”, 
defi nido por Tatit como “o processo geral de programação 
entoativa da melodia e de estabelecimento coloquial do texto”. 
Traz este nome por “sugerir ao ouvinte verdadeiras cenas (ou 
fi guras) enunciativas” (TATIT, 2002, p.21). Trata-se, em outros 
termos, da grande habilidade do cancionista em unir letra e 
melodia de maneira natural e integrada, em um grande esforço 
de criação para que não transpareça esforço algum. Não pela 
letra isolada nem pela melodia, mas com as fi guras formadas, 
pelo menos, por esses dois elementos ao longo do tempo é que 
podemos entender a criação do cancionista, e revelar boa parte 
da força estética do gênero.

Numa breve recapitulação, os conceitos apresentados até 
aqui nos proporcionam um bom ponto de partida para entender 
as linhas gerais que agem na composição de uma Canção. 
Apresentam o cancionista como aquele que equilibra letra e 
melodia, enquanto constrói fi guras entoativas (normalmente 
relacionadas às curvas presentes na entoação da voz falada). 
Para além desse movimento fundador, um cancionista sabe mais 
ou menos intuitivamente que vogais, melodias, silêncios etc. 
se adequariam de preferência ao campo dos afetos, enquanto 
consoantes, pulsação e ritmo se estariam mais relacionadas ao 
campo das ações.

Diante desse modelo geral, as análises cancionais, para 
Tatit, devem contemplar tanto o desenvolvimento do texto – 

2 - Mário de Andrade aponta também para essa ligação entre canções mais rítmicas e o corpo em ANDRADE (1977), p.16.
3 - Tatit analisa com mais propriedade e vagar esta canção em TATIT (2004), p.186-200.
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com atenção para os dêiticos, que revelariam a voz que fala 
dentro da voz que canta –, quanto o desenvolvimento da 
melodia – ao que o pesquisador sugere a noção de tonema, a 
sílaba da Canção, que, podendo ser ascendente, descendente 
ou suspensivo (mantendo a mesma altura), “fi nalizam as frases 
entoativas, defi nindo o ponto nevrálgico de sua signifi cação” 
(Id., ibid.). Em outras palavras, caso a sílaba seguinte à última 
sílaba analisada esteja num ponto mais alto da melodia (mais 
alta na fi gura), o tonema é ascendente. Caso contrário (mais 
baixa na melodia e na fi gura), o tonema é descendente. Se 
não houver alteração na altura, o tonema é suspensivo. Essa 
unidade proposta por Tatit se confi gura, como sugere o nome, 
como a unidade mínima de sentido no exercício de uma 
análise cancional e por meio delas somos capazes de entrever 
os movimentos maiores: “passionalização”, quando o trecho 
é voltado para o ser, “tematização”, quando voltado para o 
fazer, e “fi gurativização”, quando sugere fi guras ao longo 
de desenvolvimento entoativo. A análise da canção de Chico 
Buarque nos permitirá enxergar esses movimentos.

As refl exões revisadas até aqui, além de argumentar sobre as 
limitações existentes em se separar letra e melodia para análise, 
concedem aparatos profícuos para se olhar para o objeto sem 
cindi-lo. A fi m de demonstrar a efi ciência do modelo analítico 
de Tatit, apresento a seguir uma análise da canção “Fantasia”, 
de Chico Buarque. Nesta interpretação constarão as noções 
abordadas até aqui, expondo todas as relações que passam a ser 
entrevistas mediante o modelo – e também como uma forma de 
vê-las aplicadas.

1. “Fantasia” (In BUARQUE, 1980): um exemplo de 
análise

A escolha desta e não de outra canção se dá por ela 
apresentar duas partes bem distintas, como veremos, e esta 
heterogeneidade aumentar a complexidade do objeto, sem 
comprometer a unidade de sua composição. Também pelo 
motivo de esta canção apresentar diversos elementos que 
demonstram a habilidade de um bom cancionista, e que só 
podem ser apreendidos na análise conjunta de letra e melodia.

Antes de chegarmos à canção, dois esclarecimentos 
se fazem necessários. Primeiramente, tal como ocorre em 
análises literárias, a interpretação das canções não prescinde a 
“leitura” do objeto. Embora o modelo de Tatit tenha o grande 
mérito de evocar fortemente a canção analisada, é importante 
que se tenha acesso a alguma versão das canções abordadas. 
Profi laticamente, busquei analisar a versão original, presente na 
provavelmente rica memória cancional do leitor.

Em segundo lugar – especifi camente quanto à análise 
fi gurativa –, é necessário dizer que cada linha da fi gura equivale 
a um intervalo de semitom (o menor intervalo signifi cativo 
da música ocidental), não sendo necessário, contudo, que se 
saiba exatamente por quais notas se desenvolve a melodia. 
De maneira evidentemente estruturalista, é a diferença entre 
uma nota e outra que nos interessa para análise. Embora a 
análise entoativa contemple o desenrolar do conjunto de 
letra e melodia, caso se considere necessário, vale retornar à 
análise da letra, com a qual decidi principiar as interpretações 
deste trabalho.

“Fantasia” certamente não está entre as canções mais 
célebres de Chico Buarque. Não por sua falta de excelência 
enquanto canção, mas possivelmente pelo grande número de 
canções impecáveis do autor – ou talvez, paradoxalmente, pelo 
extremo requinte de letra e melodia neste caso (pela mesma 
lógica, A Rosa do Povo talvez seja um livro mais popular do 
que Claro Enigma ou A Invenção de Orfeu). Lançada no fi nal 
de 1980, no álbum Vida, junto a canções como “Eu te amo” 
(com Tom Jobim), “Bye bye Brasil” (com Roberto Menescal), 
“Deixe a menina” e “Morena de Angola”, trata-se de uma das 
canções mais explicitamente politizadas do disco. No entanto, 
é audível a diferença de tom deste trabalho de Chico em 
relação aos álbuns mais confrontantes da década anterior, como 
Construção (1971), Chico Canta (1973) – ou Calabar, como 
poderia ser o título – e Sinal Fechado (1974). Talvez possamos 
conceber o álbum Vida como um meio de caminho entre esses 
álbuns e aqueles que viriam depois em termos de politização, 
embora o debate crítico do cotidiano jamais tenha deixado a 
obra do cancionista como tema.

Vejamos a letra da primeira estrofe:
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E se, de repente
A gente não sentisse

A dor que a gente fi nge
E sente

Se, de repente 
A gente distraísse 

O ferro do suplício 
Ao som de uma canção
Então, eu te convidaria 

Pra uma fantasia 
Do meu violão4.

Desde o verso inicial, a primeira estrofe propõe uma 
possibilidade. Interpretando os versos seguintes e ouvindo a 
interpretação manhosa de Chico, eu diria, uma possibilidade 
remota, talvez até uma utopia, como afi rma Marcelo Ridenti 
quanto à canção (RIDENTI, 2000, p.262). Qual seja: que o som 
de uma canção fosse capaz de libertar os indivíduos do aparelho 
de tortura (“o ferro do suplício”) e, a partir de então, o eu-lírico 
convidaria o ouvinte – conativamente, pelo pronome “te” – a 
vivenciar uma fantasia de seu violão. Logo no começo, o autor 
abre três caminhos diferentes de interpretação. O primeiro, 
seguido por Ridenti, que se trata mesmo da representação 
de uma cena real, onde hipoteticamente um preso cantava a 
outro esta canção, tornando utópica, de fato, a possibilidade 
de se libertarem. O segundo, que se trata de uma libertação 
metafórica ou espiritual, onde cantar ameniza o suplício vivido, 
possibilitando uma fuga subjetiva e momentânea. O terceiro, 
de viés mais histórico, sugerindo o gênero Canção como uma 
das forças importantes que poderia agir na redemocratização 
da sociedade brasileira. Creio que a coexistência desses 
sentidos não deve ser descartada e que argumenta pela extrema 
capacidade de síntese de Chico Buarque.

Desdobrando um pouco mais o segundo sentido, de 
libertação metafórica (ou mesmo o primeiro sentido, com mais 
licenças), podemos dizer que é uma canção bastante peculiar, por 
anunciar a si mesma, ou, mais especifi camente, anunciar o seu 
refrão. Ou seja, a parte B da canção (que veremos em seguida) é 

a fantasia anunciada na primeira estrofe, metalinguisticamente. 
Opondo arranjo e instrumentação mais lúgubres, na primeira 
parte, a um tom festivo, de celebração, no refrão, esta 
canção propõe-se ao ouvinte como uma “Fantasia” possível. 
Mergulhando nas possibilidades de recepção da canção – que, 
como gênero, precisa ser ouvida inteiramente e que pode ser 
repetida quantas vezes quiser pelo ouvinte –, bem como na 
sugestão de Tatit de que uma boa canção simula em si o tempo 
da vida (TATIT, 2002, p.13, 16, 20-21), chego a pensar na 
possibilidade de um ouvinte escutá-la inúmeras vezes seguidas, 
gerando uma sensação de eterno presente. Tempo propício à 
fuga, no sentido metafórico, e que, para Santo Agostinho, é 
o tempo exclusivo de Deus (há também a referência clara ao 
gênero de música clássica “fantasia”, estruturado em torno de 
improvisações segundo a imaginação de seu autor). Teologias 
à parte, essa combinação de fuga, ação, esperança e elemento 
divino é especialmente signifi cativa no tempo em que canção 
foi composta, quando “setores da sociedade ganhavam as 
praças públicas em manifestações políticas” (RIDENTI, loc. 
cit.) e o Brasil retomava seu processo democrático.

Há também nesta estrofe um diálogo explícito com o poema 
“Autopsicografi a”, de Fernando Pessoa. Cito de memória:

O poeta é um fi ngidor.
Finge tão completamente

Que chega a fi ngir que é dor
A dor que deveras sente.

E aos que leem o que escreve,
Na dor lida sentem bem,

Não as duas que ele teve,
Mas só a que eles não têm.

E assim nas calhas de roda
Gira, a entreter a razão,

Esse comboio de corda
Que se chama o coração.

4 - A divisão de versos e estrofes segue a divisão proposta no site do artista: www.chicobuarque.com.br, consultado em 27-02-2010.
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Ao compararmos a letra com o poema, notamos que o 
cancionista realiza uma pequena, mas signifi cativa, modifi cação 
no sentido. Enquanto nos versos pessoanos há três dores: a dor 
que o poeta representa por meio do poema, a dor que o poeta 
sente e a dor que os leitores não têm – além de uma quarta 
dor, que não está no poema, mas pode ser deduzida, aquela que 
os leitores têm, ou pensam que têm –; nos versos de Chico, o 
eu-lírico e o ouvinte compartilham a mesma dor, em termos 
pessoanos, ambos a fi ngem e sentem-na. Nesse sentido, o 
movimento da canção é inverso ao do poema, que particulariza 
as sensações com que o coração, “esse comboio de corda”, 
entretém a razão, o entendimento daquilo que se sente. Na 
canção, a proposta é de união das dores, para que possam 
ser distraídas pela fantasia que começa na próxima estrofe. 
(Comunhão muita próxima, embora mais requintada, àquela 
presente nas canções de protesto do fi m da década de 60).

Aponto, por fi m, que a primeira estrofe apresenta alguns 
interessantes recursos poéticos mobilizados por Chico Buarque. 
Tais como: a anáfora de “gente”, que ressurge diversas vezes 
ao longo dos versos – reforçando o caráter comunitário –; a 
assonância da vogal “e” anasalada, em especial nos primeiros 
seis versos; as rimas ricas, entre “sente” e “de repente” e 
“convidaria” e “fantasia”, e rimas internas; além do verso livre, 
que se apresenta com pulso impecável, auxiliado pela bela linha 
melódica, que o delineia.

Um pouco mais lento do que o restante da canção, em 
rubato5, o arranjo de “Fantasia” começa somente com violão 
e fl auta transversal, instrumentos extremamente melodiosos, 
reforçando o universo de introspecção e do /ser/. Partindo de 
um ponto levemente acima do tom costumeiro da voz falada, 
a sensação geral é de que a voz caminha para o grave. Notas 
longas, em intervalos descendentes de um tom (gerando a 
fi gura circulada à esquerda) e um grande salto melódico, o 
maior de toda a canção, apontam para o campo das paixões 
(“passionalização”), previsto pelas refl exões de Tatit. Em 
seguida, há uma repetição quase idêntica da mesma fi gura numa 
região um pouco mais aguda, dando a impressão de prolongar e 
intensifi car as sensações do sujeito.

Complementarmente, notamos a presença de um intervalo 
cromático (de meio tom, marcado pelo círculo preenchido em 
azul) – que será desenvolvido e melhor explicado na próxima 
fi gura –, além da fusão das vogais fracas “e” com os artigos 
“a” (marcadas pelo retângulo vermelho), fusões típica da voz 
falada, mas que nem sempre se verifi cam na estrofe escrita, 
por estarem em versos diferentes (“E, se de repente / a gente 
não sentisse / a dor que a gente fi nge...”). Embora esta fusão 
seja um detalhe no plano fi gurativo desta canção, nos atentam 
para elementos impossíveis de serem percebidos numa análise 
estrita da letra.

Nos quatro versos seguintes (abaixo), desfazem-se os dois 
grandes blocos da fi gura anterior. Do ponto em que termina a 
entoação do primeiro trecho, o movimento segue descendente 
com novos intervalos melódicos e alterações frequentes na 
melodia. Surge também uma nova fi gura, construída com quatro 
intervalos de semitom. Esse inquietante intervalo – inquietação 
por razões físicas: a não coincidência dos harmônicos entre 
duas notas muito próximas – opõe quase simetricamente o 
“ferro do suplício” e “som de uma canção”, os dois elementos 
em embate ao longo de toda a canção. Reparemos que essa 
oposição se apresenta em termos líricos e melódicos, ou seja, 
em termos fi gurativos.

5 - Termo oriundo do italiano “roubado”, no sentido de que um tempo é roubado do andamento usual da canção. Na prática, designa uma pequena desaceleração 
da música.
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Em seguida, realiza-se outro grande salto melódico e 
restabelece-se o conforto na audição da melodia (por cessar 
a dissonância dos harmônicos). Também encontramos neste 
trecho algumas fusões típicas da voz falada, mas de difícil 
percepção na letra escrita.

Na última fi gura da primeira estrofe (na próxima página), 
o sentido do movimento entoativo segue descendente e 
surge uma terceira fi gura (marcada por um triângulo), que se 
repete numa altura cada vez menor, até a palavra “violão”. 
Os tonemas suspensivos – sem alteração na altura da melodia 
– largamente usados na primeira fi gura e, um pouco menos, 
na segunda, aqui são bastante raros e breves, constituindo-
se mais como vesperais à continuidade do movimento do 
que como elemento signifi cativo da entoação. Na união 
entre letra e melodia, percebemos que o esfacelamento da 
realidade opressora pressuposta na letra da canção acompanha 
a desestruturação dos grandes blocos melódicos em unidades 
menores; elementos lírico e melódico completamente afi nados 
na tarefa de representar o transporte do eu-lírico e do ouvinte 
para o ambiente festivo proposto pelo refrão que se segue.

Sendo possível agora olhar de maneira mais plena para toda 
essa primeira parte, notamos a força do insight de Tatit de a 
canção ser proveniente da fala humana. Desde o começo desta 
canção até o verso que encerra a segunda oração concessiva 
(“Ao som de uma canção”), temos uma entoação bem próxima 
àquela que seria esperada para a voz falada, somente com 
algumas estilizações e reforços de melodia (convido a uma 
repetição em voz alta da primeira estrofe à maneira que se fala, 
para que se notem as diferenças e semelhanças). A partir de 
então, os saltos ascendentes – também percebidos na língua 
falada – dão lugar a uma entoação mais caracteristicamente 
descendente, ancorada numa oração assertiva (“Então eu te 
convidaria para uma fantasia do meu violão”). Soa como se o 
compositor falasse com seu ouvinte por meio da canção.

Como é possível perceber, procuro demonstrar a importância 
de se analisar os movimentos entoativos, letra e melodia, quando 
interpretamos uma canção. As muitas “coincidências” surgidas 
ao longo das análises ocorrem na maioria das canções, onde 
letra e melodia trabalham juntas na construção do sentido. As 
fi guras formadas por essa união (como fotos precisas do gênero, 
que reproduzidas rapidamente dão a sensação cinematográfi ca 
de continuidade) indicam interpretações mais complexas no 
interior das canções, além de contrapor com grande clareza os 
movimentos de “passionalização” e “tematização”.

A primeira estrofe de “Fantasia” apresentou grande 
variação melódica, alguns saltos notáveis na melodia, notas 
mais longas (que infelizmente não podem ser visualizadas no 
modelo) e uma instrumentação reforçando o universo do /ser/ 



A  FANTASIA DE CHICO PELO OLHAR DE TATIT

1361LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

e sua subjetividade. Vejamos como a estrofe seguinte trará um 
novo movimento:

Canta, canta uma esperança
Canta, canta uma alegria

Canta mais 
Revirando a noite 

Revelando o dia 
Noite e dia, noite e dia 

Canta a canção do homem 
Canta a canção da vida 

Canta mais 
Trabalhando a terra 
Entornando o vinho 

Canta, canta, canta, canta 
Canta a canção do gozo 

Canta a canção da graça 
Canta mais 

Preparando a tinta 
Enfeitando a praça 

Canta, canta, canta, canta 
Canta a canção de glória 

Canta a santa melodia 
Canta mais 

Revirando a noite 
Revelando o dia 

Noite e dia, noite e dia.

Acrescentando-se piano, instrumentos de sopro e de 
percussão e não mais em rubato, o refrão chega para tornar 
presente a fantasia prometida na primeira parte da canção. 
Os verbos estão sempre no modo imperativo, convidando 
ou ordenando o ouvinte a cantar, ou no gerúndio, indicando 
ações em andamento. Tampouco é fortuito que o principal 
verbo da estrofe seja “cantar”, lembrando que, pela hipótese 
de leitura defendida aqui, esta é a forma do cancionista livrar a 
si e ao ouvinte do “ferro do suplício”, reforçando o caráter de 
celebração e sonho, o panorama místico, ora cristão, ora pagão, 
que dá o tom geral da estrofe.

Em comparação aos versos anteriores, trata-se de um lirismo 
bastante simples. Salvo uma sutil referência a outra canção de 

Chico, “O cio da terra”, gravada dois anos antes, não há aqui 
grandes alusões, intertextualidades ou imagens requintadas. O 
investimento do cancionista parece ser essencialmente outro, 
não sendo, portanto, a relativa “pobreza” poética um grande 
problema para o êxito da canção.

De fato, em contraste com a primeira parte, a continuidade 
da canção sublinha fi guras muito mais rítmicas, voltadas ao 
corpo e à ação (como entrevemos na fi gura a seguir). Após um 
grande salto melódico para o agudo, que talvez una as duas 
partes, logo são desenhadas duas grandes fi guras. Percebe-
se de imediato a mudança de direção da melodia, agora do 
grave para o agudo, assim como temos a repetição de uma 
fi gura cromática que surgira na fi gura 2, mas que aqui provoca 
sensação diversa, por sua vizinhança entoativa e pela distância 
entre a interpretação das notas.

Desde já, a despeito da sinuosidade visível do trecho, 
percebemos as distinções propostas por Tatit entre 
“passionalização” e “tematização”. O já citado acréscimo 
dos instrumentos e do pulso soma-se à utilização de notas 
mais breves e de um número notável de consoantes oclusivas, 
aumentando a sensação rítmica. (Chamo também a atenção 
para fusões de vogais presentes nesta fi gura. Esse traço talvez 
componha uma das características marcantes da dicção do 
cancionista. A dicção, termo proposto por Tatit [2002, p.11], 
é o termo referente no universo cancional ao mais abrangente 
“estética”. Diz respeito às formas com que determinado 
cancionista elabora a entoação em sua obra).
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Na continuidade da estrofe (fi gura da próxima página), 
mais uma vez dois grandes desenhos dominam a fi gura, aqui 
em sentido descendente. São melodicamente muito ricos, mas 
pelas notas breves e as mudanças ágeis de altura, temos também 
uma sensação mais rítmica do que melódica. A ascensão e o 
descenso consecutivos da linha geral chegam a fazer lembrar 
o movimento do sol, símbolo máximo da passagem do tempo 
e valor importante da canção de Chico. Ao fi m do trecho, o 
cancionista nos dá um exemplo perfeito de combinação entre 
letra e melodia para produzir sentido. O verso “Noite e dia, noite 
e dia” é composto por uma variação dual mínima de palavras e 
uma variação dual mínima de notas (o retângulo azul da fi gura). 
Esse movimento cíclico, perpétuo, o eterno retorno nietzschiano, 
só se interrompe por meio de um novo salto melódico descendente 
e depois ascendente para que se retome a fantasia (“Canta...”). 
Tal complexidade de representação decerto não seria possível 
somente com a letra ou a melodia, nem seria revelada por uma 
análise de somente um desses elementos.

(Eu poderia também apontar a notável “coincidência” 
– indicada pelos retângulos vermelhos e que se repete na 
segunda variação da letra –, onde o cancionista opõe “do a” a 
“do o” como ápices de suas fi guras melódicas. A meu ver, uma 
possível reprodução fonética / morfológica dos grandes campos 
semânticos tratados na canção, a noite e o dia, a fantasia e o real. 
Outro recurso difi cilmente perceptível numa análise estrita da 
letra, pois se trata de uma parte da palavra, somente destacada 
com a entoação que Chico realiza quando canta. Também é 
difícil se defender que este recurso seja consciente por parte do 

cancionista, mas sua verifi cação no plano fi gurativo da canção 
é por si só espantosa.)

O refrão segue com as mesmas fi guras, variando as letras, 
até retornar à primeira parte, mais introspectiva, e em seguida 
ao refrão outra vez. Com a continuação da canção, há variações 
na instrumentação, uma pequena modifi cação melódica no 
fi m da primeira parte e o acréscimo signifi cativo de palmas 
e assovios no refrão, reforçando seu caráter congregante. No 
entanto, acredito que o exemplo tenha bastado para apresentar 
e demonstrar as possibilidades do modelo de Tatit.

Pela análise das fi guras, entrevemos como se desenvolve 
ao longo do tempo a linha entoativa da canção, onde o gênero 
guarda boa parte de sua produção de sentido e de sua força 
estética. Também se confi rma a existência dos dois grandes 
movimentos apontados por Tatit, vertidos ao /ser/ e ao /
fazer/, embora existam nuances em cada um deles, mediante 
o talento do cancionista. Ademais, creio ter apresentado um 
grande exemplo de como a linguagem da canção popular 
ganhou complexidade, por hipótese, a partir de Noel Rosa 
e de sua geração, o que poderá servir de parâmetro para 
os recursos do gênero que poderão ser entrevisto pelo 
professor em sala de aula. Quanto mais o docente for capaz 
de vislumbrar as relações entre os diferentes elementos no 
interior da canção, mais será capaz de dar uma ideia mais 
preciso do objeto a seus alunos, bem como estimular que os 
mesmos repitam o movimento em canções de sua predileção 
– desvendando esse imenso que segue algo submerso no 
ambiente letrado.
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REPRESENTAÇÕES DE LEITURA NA REVISTA SELEÇÕES DO READER’S DIGEST (1940-1960)
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Resumo

A partir do referencial teórico dos Estudos Culturais, articulados 
aos estudos sobre leitura, é que se propõe este trabalho, recorte de 
uma pesquisa mais ampla, que toma a revista de origem editorial 
norte-americana Seleções do Reader’s Digest – e as edições que 
circularam no Brasil entre as décadas de 1940 e 1960, como objeto 
empírico, buscando problematizar as representações de leitura 
presentes na publicação. Para o presente trabalho, pinçam-se 
vinte números da revista pertencentes a edições das respectivas 
décadas. A análise de matérias da revista Seleções que trazem, 
de alguma forma, abordagens sobre leitura, selecionadas pelo 
seus títulos ou por seu conteúdo, permitiu localizar determinadas 
representações de leitura, veiculadas na publicação no período 
citadode 1940 a 1960. Algumas dessas representações podem 
ser identifi cadas como: a leitura como “chave do encantamento 
pessoal”; leitura como responsável pelo desenvolvimento social, 
cognitivo e econômico, e a menção à leitura e sua produtividade 
enquanto estratégia mercadológica. O estudo aponta para a 
evidência de determinados discursos constituídos através da 
rede de jogos de poderes que contribuem para dar visibilidade ao 
“lugar” privilegiado da leitura, ao mesmo tempo em que marcam a 
reiteração de um código civilizatório.

Palavras-chave

Estudos culturais em educação; leitura; revista; Seleções do 
Reader´s Digest.

Abstract

Based on this background and drawing on Cultural 
Studies on reading, I propose this work, a snippet from a 
larger research, using the American magazine Reader’s 
Digest Select editions circulating in Brazil between 1940 
and 1960 as an empirical object, to problematise reading 
representations. For the present work, I have selected twenty 
issues of the above-mentioned years. Selecting the Reader’s 
subjects and articles with approaches on reading ― either 
from headings and/or their content ―   allowed me to fi nd 
out particular representations of reading conveyed in the 
period of 1940 to 1960. Some of these representations may 
be identifi ed as reading as ‘a key to personal enchantment’; 
reading as the one accountable for social, cognitive and 
economic development; and reading and its productivity 
as a marketing strategy. The study points to the evidence 
of particular discourses the web of power games shape to 
enable visibility for the privileged ‘place’ for reading, while 
they emphasise a civilising code.

Keywords

Cultural studies in education; reading; magazine; Selections 
from Reader´s Digest.
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Introdução ou sobre leitura e revista

Muito se tem discutido, teorizado e falado sobre a leitura, 
seus benefícios, suas formas, suas proposições, seus usos. 
A leitura é sempre apropriação, invenção, produção de 
signifi cados, afi rma Chartier  (1998, p. 77). Em plena época de 
diversidade de portadores de textos, sejam eles com formatos 
clássicos – livros, revistas, almanaques, jornais – sejam os 
virtuais que aparecem em telas – de computador, telefone ou 
ainda nos atuais e-books, tablets, iPhones dentre outros, o fato 
é que estaríamos continuando a prestigiar o valor intrínseco da 
leitura. Por outro lado, importantes investigações sobre leitura 
têm lançado olhares para os diferentes modos de produção e 
impregnação da cultura letrada, materializada nos mais variados 
suportes, nas diferentes modalidades de comunicação – oral, 
escrita manuscrita, escrita impressa e escrita na tela.

Neste sentido, diferentes abordagens e perspectivas 
sobre a leitura têm buscado: compreender os mecanismos 
de compreensão do ato de ler e a relação leitor-texto, como 
os estudos de Kleiman (1995); discutir formas de estimular 
o ensino da leitura e da literatura, como os estudos de Silva 
(1997), Silveira (1998; 2001; 2008), Magnani (2001); estudar 
e analisar a história brasileira da leitura e a cultura letrada no 
Brasil, como Zilberman (1996). Enfatizo, também a importância 
de trabalhos de autores estrangeiros a respeito da história da 
leitura e do leitor no mundo ocidental, como os de  Manguel 
(1997), Chartier (1998) etc.

Pesquisas sobre leitura têm sido patrocinadas e estimuladas 
também pela parceria entre organismos governamentais e 
não governamentais. Uma das últimas pesquisas que destaco 
foi aquela da qual resultou o relatório intitulado Retratos da 
leitura no Brasil2, em 2008. Tal relatório revelou que, embora 
os índices de leitura no Brasil tenham apresentado um aumento 
signifi cativo nos últimos anos, com a média de leitura anual 
tendo passado de 1,8 livro por ano (no relatório de 2000) para 3,7 
(no relatório de 2008), é consenso entre muitos – e em especial 

dentro do mercado livreiro – que tal índice ainda é pequeno 
se comparado ao de países mais desenvolvidos. Ao pontuar 
alguns tópicos trazidos por tal pesquisa, vale a pena destacar 
que, embora o livro possa não estar sendo lido na quantidade 
esperada, há toda uma gama de outros portadores de texto, 
apontada pelos entrevistados, que os motivam à leitura, tais 
como: revistas, jornais, textos na internet, gibis, etc. e, dentre 
estes, a revista é a que tem um percentual maior de preferência. 
Assim, ao responderem à pergunta sobre o que estão lendo, 
52% dos entrevistados citaram revistas; a comparação com os 
demais artefatos mostra que livros em geral obtém a marca de 
50% e jornais, 48%. A importância das revistas como material 
de leitura cotidiana, portanto, mostra-se reiterada e constitui 
um dos motivos para meu interesse pela investigação sobre este 
suporte. 

Marília Scalzo, jornalista e pesquisadora da área da 
comunicação, tem dedicado especial atenção à revista. Em 
Jornalismo de revista (2003) trabalha com a hipótese de 
que as revistas – até pela periodicidade, que varia entre 
semanal, quinzenal ou mensal – cobririam funções culturais 
mais complexas do que a simples transmissão de notícias. 
Para a autora, as revistas entretêm, trazem análise, refl exão, 
concentração e experiência de leitura. Scalzo  complementa 
sua defi nição, afi rmando ser a revista  [...] um veículo de 
comunicação, um produto, um negócio, uma marca, um 
objeto, um conjunto de serviços, uma mistura de jornalismo 
e entretenimento (SCALZO, 2003: 11). A explicação para 
isso poderia estar no contexto de surgimento das revistas, as 
quais, ao contrário dos jornais – que nasceram com a marca 
explícita da política e do engajamento, teriam surgido para 
complementar a educação e para oferecer um serviço utilitário 
aos seus leitores (SCALZO, 2003). 

É a partir deste pano de fundo e lançando mão do 
referencial teórico dos Estudos Culturais, articulados aos 
estudos sobre leitura, que proponho este trabalho –  recorte 
de uma pesquisa mais ampla que toma a revista de origem 

2 - O Instituto Pró-livro, em parceria com o governo federal, apresentou em 2008 o relatório Retratos da Leitura no Brasil. Disponível em site: http://www.
prolivro.org.br/ipl/publier4.0/dados/anexos/48.pdf. Acesso em 05/01/10.
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editorial norte-americana Seleções do Reader’s Digest – em 
edições que circularam no Brasil entre as décadas de 1940 
e 1960, como objeto empírico, buscando problematizar as 
representações de leitura presentes na publicação. Parto do 
entendimento de que os artefatos da cultura, como a televisão, 
os jornais, as revistas, as propagandas, praticam pedagogias, 
isto é, nos ensinam coisas, nos contam histórias, nos dizem 
como as coisas são, como as coisas não são e como as coisas 
devem ser. Diante disso, algumas questões direcionarão minha 
refl exão nesse estudo, as quais podem ser assim sintetizadas: 
que representações de leitura podem ser localizadas na revista 
Seleções que circularam no Brasil entre as décadas de 1940 e 
1960? Qual o “lugar” ocupado pela leitura, nessa revista? E 
que relações podem ser estabelecidas entre os discursos que 
circulam na revista e seus leitores?

Alguns dos construtos teórico-metodológicos

Mais do que um movimento acadêmico e/ou teórico, 
os Estudos Culturais estão interessados na articulação com 
diferentes movimentos sociais e culturais, repolitizando o 
engajamento e a luta política. Os Estudos Culturais permitem 
que estas questões [da teoria e da política] se irritem, se 
perturbem e se incomodem reciprocamente, sem insistir numa 
clausura teórica fi nal (HALL, 2003: p.213).

Autores como Canclini (1989; 2004), Hall (1997; 2003), 
Jameson (1996), Costa (2000; 2001; 2002), dentre outros, nos 
mostram como vivemos sob a centralidade da cultura, e como tal 
dimensão modifi ca radicalmente nossa relação com as coisas e os 
artefatos culturais. Há neles, certa insistência em chamar nossa 
atenção para a centralidade de tais artefatos e sua implicação nos 
modos de vida nas sociedades da segunda metade do século XX. 
Fredric Jameson (1996) afi rma que a lógica desse tardio estágio 
do capitalismo que vivemos hoje é “cultural”. 

No panorama dessas discussões sobre a cultura e, em 
especial, a partir da “virada linguística”, foi posto em relevo 
um modo de conceber a linguagem que evidencia o papel 
fundamental que esta desempenha na instituição dos sentidos 
que damos às coisas do mundo. Segundo essa perspectiva, 

os signifi cados não estão dados para sempre, sendo sempre 
transitórios, passageiros, superáveis porque constituídos na 
trama cotidiana da História. Os signifi cados não correspondem 
a uma qualidade essencial do objeto a ser investigado, 
questionando-se a essencialidade desse objeto, a partir do 
entendimento de que a essência das coisas nada mais é do que 
uma invenção humana, instituída nas trocas e negociações de 
sentido que estabelecemos intersubjetivamente. Investigar 
tal relação producente de “sistemas de signifi cação” permite 
identifi car as representações ali construídas. A representação, 
nesse caso, nos “diria algo” sobre esse social, obviamente 
sem pretender dar conta da sua totalidade. Criaria, contudo, 
possibilidades de interrogar sobre as condições de surgimento. 

Para o presente trabalho, pinço vinte números da revista 
pertencentes a edições das  décadas citadas, sendo selecionadas 
para análise matérias da revista Seleções que trazem, de alguma 
forma, abordagens sobre leitura e que foram escolhidas seja a 
partir dos títulos seja a partir da totalidade do texto. 

Importante destacar, também, que considero como 
instrumental teórico nas análises do discurso algumas 
contribuições dos estudos de Michel Foucault. Segundo essa 
perspectiva é preciso trabalhar arduamente com o próprio 
discurso, deixando-o aparecer na complexidade que lhe é 
particular. Ou seja, há uma necessidade constante de tentar 
desprender-se de um longo e efi caz aprendizado que muitas vezes 
nos faz olhar para os discursos como um conjunto de signos, 
cujos signifi cantes se referem, de forma fi xa, a determinados 
signifi cados. Para Foucault analisar o discurso seria dar conta 
de relações históricas, de práticas concretas que estariam 
“vivas” no discurso (FOUCAULT, 1986). Abordar a temática da 
leitura numa pesquisa que utilize  alguns instrumentos teóricos 
reconhecidos como foucaultianos supõe tornar mais claras as 
relações de poder entre artefatos da cultura e sujeitos leitores. 
O campo mais amplo da análise pós-estruturalista, ao qual a 
produção desse autor se associa, está centralmente envolvido 
em explicar os compromissos (das práticas) com o poder. 

Partindo, então, para a apresentação de alguns dos principais 
“achados” deste estudo, apresento algumas das representações sobre 
a leitura que encontrei na revista Seleções no período selecionado.



REPRESENTAÇÕES DE LEITURA NA REVISTA SELEÇÕES DO READER’S DIGEST 

1367LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

A leitura e sua produtividade enquanto estratégia 
mercadológica

A revista Seleções se mantém no Brasil desde 1942 até os 
dias atuais e teve nas décadas de 1950 e 1960 uma repercussão 
estrondosa. Conforme Junqueira (2000), nesse período a revista 
atingia picos de vendas de 600.000 exemplares, tornando-se a 
segunda revista mais lida no Brasil, fi cando somente atrás da 
revista O Cruzeiro.

A chegada da Seleções no Brasil aconteceu no período 
conhecido como o da época da “ditadura do Estado Novo” e 
num cenário mundial conturbado pelo desenrolar da Segunda 
Guerra Mundial. Seu lançamento no mercado editorial 
brasileiro, no ano de 1942, coincidiu com a entrada do Brasil 
no confl ito, pois em agosto do mesmo ano o presidente Getúlio 
Vargas declarava guerra aos países do Eixo. 

Diante do quadro educacional que o Brasil apresentava na 
época citada, para que a revista tivesse sucesso no País tornava-
se indispensável um esforço de autovalorização e autopromoção, 
bem como a própria valorização da prática de leitura. Folheando 
a primeira edição da revista Seleções que circulou no Brasil, em 
fevereiro de 1942, encontro várias recomendações de “eminentes 
brasileiros” valorizando a publicação. O “lugar” daqueles que 
falam sobre a importância da leitura confere teor de verdade 
aos enunciados. Dentre estes, destaco o presidente da Academia 
Brasileira de Letras da época – Levi Carneiro, que enfatiza o 
caráter “milagroso”, inovador e produtivo da revista, anunciando 
suas vantagens, em termos de estrutura e conteúdo, bem como 
argumentando em favor dos benefícios que a publicação3 traria  à 
cultura brasileira. Em suas palavras:

Pareceria impossível reunir periodicamente num 
pequeno número de páginas o que de mais interessante 
se publica em centenas ou milhares de livros e revistas. 
“Reader’s Digest” realizou o milagre condensando 
em cada edição mensal uma verdadeira biblioteca e 
oferecendo uma súmula de empolgante interesse de 

toda a atividade mental da humanidade nos variados 
setores em que se desenvolve. Para completar o milagre, 
tudo é feito com fi na inteligência e apurado bom gosto: 
a seleção de artigos e dos livros mais interessantes; 
o resumo de cada um dos preferidos; a apresentação 
material do pequeno livro resultante. Constitue 
um prazer completo de “Reader’s Digest”.[...] Sua 
publicação na língua portuguesa será verdadeiramente 
um bom serviço prestado à nossa cultura. 4

 
Silveira (2001; 2008), uma estudiosa da leitura, literatura e 

educação, em vários de seus trabalhos examina como o conjunto 
de “verdades” disposto pela “ciência educacional” defi ne os papéis, 
as estratégias e os objetivos “corretos” do que é importante na 
leitura para as diversas posições de sujeito – estudante, professor, 
“cidadão”. Tais “verdades” são entendidas como sendo compostas 
por narrativas que tratam de explicar e descrever como são os 
alunos, como é a escola, como deve ser uma postura pedagógica 
em relação à leitura, como deve ser e/ou como se produz um leitor, 
dentre outras. Em se tratando de leitura, referindo-se às “novas” 
concepções que vieram à tona, principalmente a partir da tradução 
e publicação do livro “Como incentivar o hábito de leitura”, no 
Brasil, de  autoria de Bamberger (1977), Silveira (2001) destaca 
tal fato como integrando o início da ênfase na concepção da leitura 
como um hábito, uma atividade que, incentivada na escola, não 
deveria se restringir à leitura dos clássicos, nem tampouco deveria 
ser objeto de avaliação (fi chas de leitura, por exemplo), mas, sim, 
deveria ser orientada para a formação do leitor. Através de seus 
estudos, Silveira defende que “novas idéias” sobre leitura estariam 
determinantemente imbricadas no embate de representações e 
imagens produzidas por discursos interessados, enformados por 
representações diversas e por vezes confl itantes. A mesma autora 
chamará de discurso renovador da leitura na escola aquele que, 
emanando primordialmente das esferas acadêmicas, espraiou-se 
por documentos ofi ciais, recomendações curriculares, revistas 
de divulgação pedagógica e mídia, e veio a constituir uma 
arquitetura de representações de professor, aluno, leitura e escola 

3 - Observo que nas citações retiradas dos exemplares das revistas, será mantida a grafi a da época.
4 - Seleções. Tomo I, nº 1, fevereiro de 1942, contracapa.
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diretamente implicadas entre si. Tais discursos reverberam na 
contemporaneidade encontrando materialidade nas fórmulas e nos 
clichês referentes aos benefícios intrínsecos de “ler bem”, “ler 
bastante”, “ler efi cientemente”, “ler materiais variados” que 
seriam encontrados em uma multiplicidade de gêneros e textos 
correntes na cena pedagógica atual. Conforme a autora, tais textos 
estariam:

[...] em textos acadêmicos (teses, dissertações, 
monografi as), textos destinados a professores em 
formação ou em exercício, constantes de revistas 
pedagógicas, por exemplo, e, fi nalmente, textos legais 
– diretrizes curriculares, planos de ensino, políticas 
públicas etc (SILVEIRA, 2008: p.4)

Analisando algumas das primeiras edições de Seleções a 
circularem no Brasil, em épocas anteriores à abordada pela 
autora, é possível identifi car depoimentos de leitores com 
objetivos explícitos de incitamento à leitura e da valorização da 
chegada da revista ao Brasil; ao mesmo tempo que informam 
sobre seu conteúdo, aparecem estrategicamente posicionados 
nas contracapas da publicação.

Há anos que o Reader’s Digest tem sido uma de minhas 
fontes de informações, e que de suas páginas tenho 
recebido a inspiração para muitos de meus tópicos. 
[...] É difícil imaginar uma publicação de maior valor 
e de maior utilidade que Seleções do Reader’s Digest 
para o Brasil, onde há tantos leitores, cheios de sadia 
curiosidade intelectual, que lêem para saber e lêem 
por prazer (Sylvia de Bettencourt. Colaboradora do 
“Correio da Manhã” do Rio de Janeiro)5

Pode-se aferir das linhas de humanidade do indivíduo 
pela sua ânsia em assimilar o Reader’s Digest. (Dr. Assis 
Chateaubriand, presidente dos Diários Associados”)6

Sérgio Charlab7 - editor-chefe atual da Seleções no Brasil, 
em entrevista concedida a Duarte (2002), nos informa sobre 
algumas das estratégias utilizadas pela revista, algumas, 
desde seus primeiro números. Afi rma ele que, para compor a 
publicação, principalmente em relação às suas seções – que eram 
as mesmas que integravam outras edições de  diversos países, 
as contribuições dos leitores sempre foram essenciais, já que 
achar um perfi l de quem lê Seleções era uma tarefa complicada. 
Em média, a idade dos leitores de Seleções seria de 42 anos, 
segundo Charlab. A cada dois meses, são realizadas pesquisas 
de opinião junto ao leitor sobre os assuntos abordados pela 
revista e até sobre aqueles que ainda estariam em planejamento. 
A pesquisa, feita pela revista, segundo Charlab, seria completa 
e incluiria, também, questões sócio-econômicas. É a partir daí 
que a publicação passaria a conhecer um pouco mais o público 
para o qual está trabalhando. O incentivo para o envio de cartas 
e/ou e-mails (atualmente) com contribuições para as seções é 
divulgado pela revista, com o título “Queremos rir com você” 
ou “Você tem alguma boa piada para contar?”8. Se a contribuição 
for aceita, o leitor recebe um prêmio em dinheiro depois de 
sua publicação na revista, tornando-se o texto propriedade de 
Seleções. Uma história “original e verdadeira” (sic), sobre a 
natureza humana ou aspectos interessantes da vida brasileira, 
podem ser utilizados em “Flagrantes da vida real”; sobre humor 
no trabalho, em “Ossos do ofício”, e sobre experiências nas 
Forças Armadas, em “Piadas de caserna”.

Conforme Charlab, tais estratégias vêm viabilizando o 
sucesso e a permanência da revista – desde 1922 nos Estados Unidos 
e em vários países – no Brasil por mais de 68 anos, transformando-
se no carro-chefe de um verdadeiro império de comunicações 
e DeWitt Wallace (fundador da revista), num dos homens mais 
ricos dos Estados Unidos. Além da revista, o Reader’s Digest 
comercializa livros, CDs, vídeos e, em especial, o seu mailing list 
(listagem de anunciantes), considerado bastante completo. 

5 - Seleções. Tomo I, nº 5 , junho de 1942, contracapa.
6 - Seleções. Tomo I, nº 4 , junho de 1942, continuação da contracapa (sic).
7 - É jornalista e diretor editor-chefe da Seleções, estando vinculado à editora desde 1993.
8 - Seleções. Tomo XXXI, nº 183, agosto de 1986, p. 144.
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A interação com o leitor, que já pode ser localizada na revista 
Seleções em edições que circularam nas décadas de 1940 e 1960, 
parece ser uma estratégia importante e há muito tempo utilizada 
pela mídia impressa, mais especifi camente, pelos editores 
da Seleções, mesmo antes de todo o aparato tecnológico de 
informação e marketing do qual dispomos na contemporaneidade. 

A título de ilustração comparativa, recentemente assistimos 
à estratégia mercadológica semelhante veiculada na campanha 
publicitária de um dos 10 jornais de maior circulação do País: 
Zero Hora. A campanha, utilizando-se do bordão “Eu li na 
Zero”, mostra declarações de assinantes/depoentes sobre a 
relevância do conteúdo da Zero Hora em suas vidas. Através de 
vídeos institucionais e anúncios da campanha com ilustrações 
veiculadas nas edições impressas do jornal, os assinantes/
depoentes falam sobre de que forma o jornal Zero Hora 
faria parte de seu cotidiano9. A interação entre leitura e leitor 
poderia ser localizada, segundo os depoentes/assinantes, das 
mais diversas maneiras: seja quando o jornal informa sobre 
investimentos rentáveis ou ensina que atividades físicas fazem 
bem à saúde, seja quando divulga que houve alterações no 
trânsito ou, mesmo, o nome do fi lho na lista de aprovados do 
vestibular, dentre outras situações.

 Enfatizo, pois, a manutenção da representação da leitura como 
uma atividade que, podendo “fazer parte do cotidiano”, tem uma 
utilidade e uma função relevantes, implicada na constituição de 
identidades culturais. Assim como tal representação é reiterada em 
campanha recente de um jornal local, também a encontramos nas 
décadas entre 1940 e 1960 nas edições da Seleções, que buscava se 
mostrar como responsável pelo desenvolvimento social, cognitivo 
e econômico, conforme veremos na próxima seção. 

Leitura e desenvolvimento social, cognitivo e econômico 

Em várias edições da Seleções é possível identifi car – 
localizados em alternância no verso da capa ou na 3ª ou 4ª 

capa – a presença de depoimentos de pessoas conhecidas, 
no País e/ou no exterior, sobre a revista. Tais depoimentos 
aparecem articulando elogios a Seleções e à leitura. Nas 
primeiras edições, somente brasileiros “eminentes” faziam seus 
relatos: Herbert Moses – presidente da Associação Brasileira 
de Imprensa; Almir Deiphrade – professor catedrático da 
Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil; 
Sylvia Bettencourt – “conhecida articulista” do Correio da 
Manhã; Cândido Mota Filho – diretor geral do Departamento 
de Imprensa e Propaganda de São Paulo; Eduardo Spinola – 
ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, dentre 
outros. Nas edições dos meses subsequentes, na seção intitulada 
A revista preferida de toda a gente, aparecem depoimentos de 
um mecânico, da Escócia; de um soldado da Nova Zelândia; 
uma professora universitária do Brasil; pessoas do México, da 
África Equatorial Francesa, e da Suécia. Destaco o depoimento 
de Elis Lindheim, uma professora da Suécia, comparando 
Seleções a uma universidade em miniatura. Afi rma ela em seu 
relato: 

[Seleções] É uma verdadeira universidade em miniatura, 
com a diferença que, no seu programa, só se incluem 
temas de atualidade. Sua leitura nos permite ir sem 
delongas ao âmago do assunto, sem sermos forçados 
a arrastar-nos através de intermináveis divagações 
literárias. (Elis Lindheim, professora)10.

Por um lado no depoimento de Elis é possível identifi car certo 
tom de crítica ao ensino universitário naquele momento, que 
seria um ensino, pautado talvez, na opinião daquela professora, 
em divagações teóricas. Por outro lado, o depoimento valoriza 
outra estratégia enfatizada pela revista: a síntese. Considero 
que ambos os aspectos se entrecruzam e poderiam encontrar 
ecos na contemporaneidade, a julgar pelo que tenho escutado 
de alunos universitários.

Já na década de 1950, também atores brasileiros conhecidos 

9 - Disponível em :  http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/20110601-Escala-refor-a-bord-o-Eu-li-na-Zero--.html 
Acesso: 06/09/2011.
10 - Seleções. Tomo V, nº 26, Março de 1944, verso da capa.
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do público apresentam seus depoimentos tecendo elogios 
à leitura e à revista. Os depoimentos de Cyll Farney e José 
Lewgoy aparecem no verso da capa da Seleções de março de 
195611. Para Cyll Farney, Seleções seria artigo de primeira 
necessidade. Para José Lewgoy o gosto pela Seleções se daria 
pelo seu próprio hábito de leitura e também pela confi ança e 
pela variedade de assuntos interessantes  que ela presta aos 
leitores.

Alfred Hitchcok, conhecido internacionalmente como 
diretor de cinema, deixa seu relato na edição de nº 198 de 
1958. Zagallo, ponta-esquerda da Seleção Brasileira de futebol 
e campeão da Copa de 1958, também assinou sua mensagem, 
publicada no verso da capa da edição de nº 206 de março de 
1959. Governadores, generais do exército, da marinha e da 
aeronáutica, brasileiros e norte-americanos, deixam também 
suas impressões sobre a qualidade e utilidade das leituras 
oferecidas pela revista. Também de políticos internacionalmente 
conhecidos, como John F. Kennedy, há depoimentos sobre a 
revista. Publicado na edição de nº 252 de janeiro de 1963, o 
relato de Kennedy conta episódios que vivenciou e destaca a 
importância da leitura da revista  na época em que era senador, 
quando lia as edições que então encontrava no Capitólio e, 
também, na época em que atuou na Segunda Guerra Mundial. 

E assim, veremos uma infi nidade de depoimentos, sejam 
eles evocando lembranças, experiências, momentos, fazendo 
comparações, e, em especial, acentuando a utilidade da revista 
no cotidiano ao “ensinar” como resolver problemas familiares 
e dúvidas acerca da saúde, dos remédios, dos relacionamentos 
amorosos ou mesmo do trabalho, além de promover momentos 
de lazer e descontração, dentre outros. Enfi m, os elogios são 
preponderantes e presentes em todos os depoimentos analisados 
publicados na revista.

De forma semelhante, encontrei no site atual da revista, 
depoimentos, datados de 2008 para cá, de pessoas “comuns”, 
que apresentavam pontos de coincidência com aqueles 

publicados na revista do período que analisamos.
Assim, ser leitor assíduo da revista Seleções, por muitos 

anos, teria permitido a obtenção das qualidades proporcionadas 
pela leitura (e pela revista), conforme nos esclarecem algumas 
das leitoras, em depoimento encontrado no site da revista.

Olá, sou leitora de Seleções há 40 anos, me apaixonei 
ainda mais pela leitura quando fui morar com uma 
irmã, aos 14 anos para cuidar de seus fi lhos e meu 
cunhado era assinante, posso assegurar que muito devo 
a Seleções pois, não pude estudar além da 5ªsérie e 
meu patrimônio com certeza consegui devido ao bom 
vocabulário, facilidade de expressão, conhecimento, 
sou hoje comerciante em Porto Alegre com uma loja de 
colchões, sou assinante também há muitos anos e amo 
as revistas e a riqueza de informações [...]. (Leitora: 
Silvana Puntel-9/1/2009) 

Eu adoro ler sempre gostei desde criança, como seria bom 
se todas as pessoas tivessem o hábito de ler. Um livro que eu li e 
gostei muito e que fi cou na minha memória foi (irmãs e estranhas) 
do autor Cronin. (Leitora: Cleunice de Souza - 4/8/2008).

A rápida análise de vinte e um dos depoimentos que constam 
no site da revista, de onde extraí os dois acima apresentados, 
permitiu-me pontuar questões sobre a produtividade do 
discurso sobre leitura aí veiculado. A análise dos depoimentos 
permite pensar na produtividade discursiva sobre a leitura, que 
poderia estar sendo representada por “verdades” construídas, 
tais como as apresentadas pelos leitores: leitura como sendo 
algo “apaixonante”, leitura como sendo capaz levar ao 
desenvolvimento social, cognitivo e econômico12 e leitura 
como um prazer inesquecível. 

Foucault (1998) argumenta que o discurso não pode ser 
tratado apenas como um grupo de signos referentes a conteúdos 
e representações, “mas como práticas que sistematicamente 

11 - Seleções. Tomo XXIX, nº 170, Março de 1956, verso da capa.
12 - Não se referindo à leitura propriamente, mas ao referir às possíveis conseqüências de uma alfabetização e escolarização, ver os autores WINCHESTER 
(1990), GRAFF(1990), COOK-GUMPERZ (1991). 
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formam os objetos dos quais elas falam”. O discurso é, antes 
de tudo, um elemento constituinte da própria realidade, 
“aprisionando” verdades, produzindo sujeitos e subjetividades. 
Assim o discurso sobre a leitura produziu e continua produzindo 
leitores que consideram a leitura (e a revista, no caso dessa 
análise) como propulsora e responsável por uma série de 
conquistas individuais. Mas algo seria interessante pensarmos... 
Tais declarações estão no site da própria revista. Logo, houve 
provavelmente uma seleção direcionada desses depoimentos. 
Destacamos, obviamente, que ao analisar os depoimentos, 
pode-se verifi car que não aparece nenhum que pudesse ser 
considerado negativo em relação à leitura (e nem à revista).

A leitura – chave do encantamento pessoal

Em abril de 1942, encontramos um relato interessante de 
um afamado escritor chinês, Lin Yutang. Recebendo o título 
de A leitura – chave do encanto pessoal13, o texto apresenta 
inúmeros argumentos, defendendo o quanto a leitura confere 
um indefi nível encantamento ao leitor! e esclarecendo que 
haveria duas espécies de leitura, a leitura como uma necessidade 
profi ssional e a leitura como um prazer. O autor utiliza, em seu 
relato, a citação de outro poeta chinês – Huang Shanku, que 
afi rma: Um estudioso que passou três dias sem ler nada sente 
que sua palavra não tem graça e que sua face fi cou feia ao 
refl etir-se num espêlho e, ao contrário, aqueles que leem teriam 
as faces lindas, pois este seria o efeito produzido pela leitura no 
homem. O ato de leitura, embora não sendo cosmético, criaria 
mais encanto que muitos artifícios.  Então, na compreensão do 
autor do relato – Lin Yutang, o espírito enriquecido com muita 
leitura aguçaria ainda mais o apetite do ouvinte, sendo esse um 
sabor que a leitura comunica. E seria efetivamente este tipo 
de leitura que Seleções estaria oferecendo a seus leitores: uma 
leitura variada e sem ordem aparente, porém não promíscua; 
leve, mas não inútil nem estimuladora da preguiça mental; 
rica de pensamento, sem ter a fastidiosa gravidade acadêmica; 

intelectual, mas não pesadamente doutoral; um adequado 
conhecimento do mundo contemporâneo. Sintetizando, a 
leitura seria a chave do encantamento e do sabor de uma 
personalidade.14

É possivel encontrar, com facilidade, nas revistas Seleções 
que circularam no período entre 1940 e 1960, matérias que 
trazem histórias envolvendo relações e ambiente familiar. 
Matérias com os títulos de: “Boas maneiras a mesa” (Seleções, 
junho de 1942), “Renove seu próprio eu” (Seleções, março de 
1942),”Como educaria meus fi lhos” (Seleções,junho de 1942), 
“Podemos ensinar os meninos a viver” (Seleções, agosto de 
1944), “Boas maneiras para os americanos” (Seleções, maio de 
1955), “O melhor conselho que já recebi” (Seleções, dezembro 
de 1953) e “Nossos fi lhos lêem histórias em quadrinhos” 
(Seleções, setembro de 1964), ilustram apenas a presença dos 
muitos exemplos de histórias envolvendo família,   cuidados com 
os fi lhos, religiosidade, importância da leitura e da disciplina 
para a conquista de realizações pessoais, dentre outros aspectos, 
encontrados nas narrativas publicadas na revista. Tais histórias 
fornecem consistentes “receitas” que preconizam aquilo que 
seria “perfeito” para uma vida em família e em sociedade 
contemplando aspectos comportamentais, morais e religiosos.

A análise de tais narrativas permite relacioná-las ao estudo 
de Norbert Elias (1994) sobre o processo “civilizador” no 
Ocidente. Aproximo as narrativas a uma possível reverberação 
dos “manuais de civilidade”, pois, como esses, a publicação, 
através das representações expressas em suas histórias, estaria 
ditando normas e preceitos reiterando, dessa forma, um código 
civilizatório.

Encaminhando um fechamento

Através das problematizações sobre a leitura ora apresentadas, 
busquei pontuar alguns dos possíveis entendimentos de seu 
envolvimento com o alargado universo de práticas culturais 
na qual estaria imersa, estando implicada, de alguma forma, 

13 - Seleções. Tomo I, nº 3, Abril de 1942, contracapa.
14 - Seleções. Tomo I, nº 3, Abril de 1942, verso da capa.
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na sua relação com outras práticas como as sociais, políticas 
e econômicas, constituindo práticas e identidades culturais. 
Destaco, contudo, que as análises que realizei das matérias de  
Seleções do Reader’s Digest não tiveram a pretensão de serem 
únicas, propondo-se, porém, singulares. 

Assim, ao me debruçar sobre um conjunto de textos 
que integram o artefato analisado, em que se corporifi cam 
discursos sobre leitura e sobre formas de promovê-la, algumas 
representações emergiram e podem ser assim sintetizadas: a 
leitura é apresentada como “chave do encantamento pessoal” 
e como responsável pelo desenvolvimento social,  cognitivo e 
econômico. Alguns exemplos trazidos tornaram visíveis, nas 
páginas de Seleções,  parte dos possíveis discursos sobre leitura 
que estariam circulando naquele período e que podem, ainda 
estar reverberando na contemporaneidade.

Por fi m, ao evidenciar a leitura e sua produtividade enquanto 
estratégia mercadológica, sinalizo para um conjunto de práticas 
engendradas com vistas ao consumo. E nesse sentido, reitero 
a afi rmação de Scalzo como sendo a revista [...] um veículo de 
comunicação, um produto, um negócio, uma marca, um objeto, um 
conjunto de serviços, uma mistura de jornalismo e entretenimento 
(SCALZO, 2003: 11), e adiciono, com base nos estudos de 
Canclini (1999), o reconhecimento da leitura de revista como uma 
prática que tem sua produtividade no consumo cultural.
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Resumo

Este artigo tem como objetivo refl etir sobre os circuitos de 
produção, circulação e recepção de textos literários específi cos 
de um contexto social considerado marginalizado, onde se 
confi gura a chamada literatura periférica. Optou-se por um 
estudo de caso da Editora Edições Toró por esta representar 
um movimento que tem ganhado força e voz através de uma 
produção independente e alternativa. A editora em questão 
não se limita à produção editorial de livros, mas envolve um 
complexo jogo de relações sociais em espaços físicos e virtuais 
que implicam em processos estéticos, ideológicos e políticos 
que despontam com originalidade na literatura brasileira 
contemporânea. A análise de cunho sociológico, confi gurada 
sobretudo a partir dos estudos de Robert Escarpit e Antonio 
Candido, auxilia na tentativa de compreender a criação deste 
sistema literário específi co e como estes elementos constitutivos 
promovem a formação e a interação do público leitor. Tais 
apontamentos problematizam a questão da leitura e do ensino 
de literatura nas escolas, em especial a inclusão da modalidade 
literária afro-brasileira no sistema de educacional hoje.

Palavras-chave

Sistema literário; literatura periférica; formação de leitores.

Abstract

This article aims to refl ect upon the circuits of production, 
circulation and reception of specifi c literary texts of a social 
context considered marginalized, which is defi ned by the 
name of Peripheral Literature. This work will focus on a study 
case of the publishing  house Edições Toró, since it represents 
a movement that has got publicity through independent and 
alternative production. The publishing house mentioned 
above is not limited to the editorial production of books, but it 
encompasses a complex set of social relations in the physical 
and virtual space that imply in aesthetic, ideological and 
political processes emerging with originality in the Brazilian 
contemporary literature scene. The sociological analysis, 
mainly based on the studies made by Robert Escarpit and 
Antonio Candido, supports the attempt to comprehend the 
origin of this specifi c literary system and how these components 
promote education and interaction with the readers. These 
notes problematize the issue of reading and teaching literature 
in schools, especially regarding the inclusion of Afro-Brazilian 
literature in the current educational system.  

Keywords

Literary system; peripheral literature; education of readers
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1. Introdução

A discussão da temática sobre a Literatura Marginal ou 
Periférica no Brasil hoje é emergente ao contexto da academia, 
pois trata-se de um movimento intenso e signifi cativo que tem 
conquistado um público-leitor bastante específi co, leitores 
estes predominantemente afro-brasileiros e participantes 
ativos da realidade denunciada artisticamente. Para o contexto 
educacional, esta novidade é um convite à refl exão não apenas 
no âmbito de uma nova estética literária, mas sobretudo das 
relações sociais e do compartilhamento cultural e artístico que 
envolve esta comunidade leitora.

Os  trabalhos sobre a literatura marginal são recentes e 
abarcam diferentes áreas de conhecimento, entre estes cita-
se: “Literatura Marginal: os escritores da periferia entram em 
cena” de Érica Peçanha do Nascimento (2006, Antropologia 
Social – USP); “Imaginário, Corpo e Caneta. Matriz Afro-
Brasileira em Educação de Jovens e Adultos” de Allan da Rosa 
(2009, Educação FEUSP); “A literatura marginal-periférica nas 
escolas” de Mei Hua Soares (2009, Educação – USP); “Corpo 
e erotismo em Cadernos Negros: a reconstrução da liberdade no 
enunciado e na enunciação” de Sílvia Regina Lorenso Castro 
(2007, Educação – USP); “Vozes da Favela: representações da 
favela em Carolina de Jesus, Paulo Lins e Luiz Paulo Corrêa 
e Castro” de Luiz E. F. Do Amaral (2003, Letras – PUC-RJ); 
“Capão Pecado e a construção do su jeito marginal” de Carolina 
Correia dos Santos (2008, Letras – USP); “Capão Pecado: 
sem inspiração para cartão postal” de Luciana Mendes Velloso 
(2007, Letras – UFMG); “As margens na literatura: uma análise 
discursiva de versos marginais” de Gissele Bonafé Costa (2009, 
Linguística – UNICAMP) ; “Literatura marginal: uma proposta 
de leitura para formação de futuros leitores” de Maria Isabel 
Martins Teixeira de Gavino Dias (2009, Letras – Mackenzie) e 
“Narrativas da ‘fátria imaginada’: Ferréz, Sérgio Vaz, Dugueto 
Shabazz, Allan da Rosa” de Carolina de Oliveira Barreto (2011, 
Letras – UFJF).

Como é possível perceber, os trabalhos focam o contexto 
histórico das transformações sociais na chamada cultura afro-
brasileira, a defi nição do termo Literatura marginal ou periférica 

e análises de textos  literários de autores representativos da 
modalidade. 

Pensar a literatura periférica aos moldes da sociologia, tal 
como se propõe neste artigo, abrange a compreensão social e de 
todos os aspectos inter-relacionados neste modo de produção. 
Tal perspectiva só tem a contribuir para a análise do movimento 
como um todo. 

A pesquisa se fundamenta metodologicamente em dois 
níveis: descritivo e analítico. Na pesquisa descritiva qualitativa 
optou-se  pelo método de Estudo de Caso, uma vez que este 
permite a observação do fenômeno em tempo real, buscando 
responder as questões “como” e “por quê” de determinado 
evento. A necessidade de compreender o fenômeno social 
e literário em toda sua complexidade motivou a descrição 
sistemática das  informações técnicas e teóricas que sustentam 
o projeto da editora Edições Toró, através da coleta de 
dados, documentos, registros e demais materiais ofertado 
pelo próprio site. O objetivo não é intervir na realidade, mas 
compreendê-la tal como se caracteriza. Na perspectiva analítica 
interpretativa dos dados, pretende-se assegurar um debate com 
fundamentação teórica de cunho sociológico, por meio de 
uma pesquisa bibliográfi ca. Tal método permite uma descrição 
histórica sociológica, e busca elevar ao centro o próprio texto 
e sua realização no ato da leitura. Deste modo, o artigo discute 
primeiramente a questão da literatura como um fato social 
conforme a Sociologia da literatura; em seguida propõe observar 
a Literatura Marginal ou Periférica como um sistema literário 
específi co; analisa as particularidades da editora Edições Toró; 
e para concluir, enfoca a questão da literatura nas escolas e a 
função socioeducativa da literatura marginal.

Segundo Escarpit (1969, p. 213), “somente um esforço 
de lucidez nos fará tomar consciência daquele que, em parte 
sem o sabermos, se cria à nossa volta”, assim deseja-se aqui 
dar a amplitude que a literatura brasileira merece. “Quando 
tal suceder será talvez possível reconstruir, não a história da 
literatura, mas a história dos homens na sociedade, mediante 
o diálogo dos criadores de palavras, de mitos e de ideias com 
os seus contemporâneos e a posteridade, o que atualmente nós 
designamos por literatura” (ESCARPIT, 1969, p. 213). 
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2. Sistema literário: a literatura como um fato social

A ideia de um Sistema Literário advém dos estudos da 
corrente teórico-crítica denominada Sociologia da Literatura. 
Esta caracteriza-se pela abrangência contextual com que 
observa o fato, o acontecimento literário, ou seja, busca analisar 
o contexto de produção e recepção e de uma obra preocupando-
se tanto com as questões internas ao texto como a forma, a 
estética, temática e outros, quanto com os elementos externos 
que circundam a legitimação e aceitação de  determinado texto 
como sendo literário. 

Para compreender a literatura como um fato social é 
preciso considerar que o próprio conceito de literatura é algo 
construído socialmente e historicamente. A literatura, tal como 
é entendida hoje, advém de um ideal burguês, responsável pelo 
desencadeamento de todo o processo de produção, distribuição 
e circulação  do artefato literário e dos dispositivos necessários 
para divulgação e acolhimento deste material artístico. 

Esta percepção de uma relação estreita entre literatura e 
sociedade é apontada em obras como de René Wellek e Austin 
Warren, Eric Auerbach, Raymond Williams, e aprofundada 
na teoria da Sociologia da Literatura com Robert Escarpit, 
Goldmann e Georg Luckás. 

Todo o facto literário pressupõe escritores, livros e 
leitores ou, de uma maneira geral, criadores, obras e um 
público. Constitui um circuito de trocas que, por meio 
de um sistema de transmissão extremamente complexo, 
dizendo respeito ao mesmo tempo à arte, à tecnologia 
e ao comércio, une indivíduos bem defi nidos, numa 
colectividade mais ou menos anónima (mas limitada) 
(ESCARPIT, 1969, p.09)

Para que a literatura aconteça ou exista é necessário 
que se produza o texto, como um ato criador, mas também, 
materializado – isto envolve autores, editores, tecnologias, 
legislação e todo aparato necessário para distribuição, 
divulgação e circulação do produto. Nesse sentido, a literatura 
é constituída por um complexo jogo de relações que pode ser 
analisada a partir do chamado Sistema Literário. 

A formação de um Sistema Literário, segundo explica 
Antonio Candido (1967), inicia-se com a tradicional tríade autor-
obra-leitor. Ainda que esses elementos sejam fundamentais e 
imprescindíveis para a realização do fato literário, um sistema 
pressupõe instâncias e instituições mediadoras desta relação 
e envoltas por uma questão também mercadológica. Segundo 
Imbert (1971, p. 117) “a sociologia literária estuda as formas da 
ação recíproca entre todas as pessoas que intervêm no mundo 
da leitura” e observa as condições materiais e as ideológicas 
envolvidas na constituição do literário. 

Pode-se dizer que este Sistema Literário implica no 
funcionamento de diversas instâncias, entre estas destaca-se: 

1. o Circuito de Produção e Recepção, que se refere a 
constituição do autor e do público-leitor;

2. o Circuito de Produção Material dos textos, que trata 
da evolução das técnicas de impressão e das novas 
tecnologias que permitem a concretização da obra;

3. o Circuito Legislativo e econômico, desenvolvido 
para regulamentar o comércio livreiro;

4. o Circuito de Práticas Discursivas, que trata-se da 
atuação de instituições como a Academia de Letras, 
a Crítica e a História Literária, na elaboração dos 
padrões literários;

5. o Circuito Educacional que forma o público-leitor 
(consumidor) e divulga determinados valores 
socioculturais pré-determinados e representantes de 
um classe dominante. 

Sendo assim, na perspectiva sociológica associam-se as 
questões históricas, de crítica discursiva e a recepção de textos 
relacionando-as como parte integrante e igualmente constitutiva 
do processo de construção da noção de literário.  Para completar 
o percurso literário, formam-se leitores, um gosto literário com 
base nas infl uências das instituições e instâncias discursivas 
- inclusive como uma forma de reconhecer tal produção 
como literária e lhe atribuir valores. Isto coloca no centro da 
engrenagem a escola e as formas como se ensina, o que ensina 
e a quem se ensina literatura.
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Tal teoria indaga sobre as especifi cidades da representação 
do fato literário: Como a literatura se articula com a história de 
um povo, um país? Assim, os estudos sociológicos preveem, 
além da análise textual, a observação das práticas sociais como: 
o intuito dos escritores, os agentes culturais envolvidos, os 
circuitos de produção e circulação do objeto artístico e a forma 
como se dá a apropriação deste. É, portanto, toda coletividade 
expressa em diversas práticas, valores e posturas que concretiza 
e situa sócio-historicamente autores e público bem defi nidos. 

É nesse palco que se apresenta um novo quadro desafi ador 
em relação a todo este complexo Sistema que imagina-
se completo e em funcionamento. Trata-se de um sistema 
de produção e consumo de uma literatura considerada e 
denominada marginalizada ou periférica. Esta é produzida 
e consumida pelos seus próprios membros articuladores e 
pertencentes. Uma classe social que pouco foi afetada, em 
termos de produção literária, pelos adventos da imprensa ou da 
revolução burguesa. Não faz parte do rol de escritores famosos 
ou pertencentes do cânone literário. Nem sequer são pessoas 
consumidoras ativas e em potencial dos livros que circulam nas 
livrarias hoje. Aqui, o problema social e econômico, histórico 
e cultural vem à tona e revela uma sociedade, signifi cativa em 
números, e sem representatividade perante o grande Sistema 
(literário, político, ideológico e tantos outros imagináveis).

Diante dessas refl exões, pode-se propor as seguintes 
problemáticas: Como pensar a literatura a partir da sua função 
social, considerando a pluralidade de formas e conteúdos 
exibidos em tempo presente no campo literário, em especial 
no cenário brasileiro? Se a literatura marginal possui seus 
próprios mecanismos de produção-circulação-recepção de 
seus textos, como esta engrenagem funciona e qual sua relação 
com o Sistema Literário já discutido? De que forma o conjunto 
de procedimentos formais e estéticos que caracterizam esta 
literatura marginal se distingue em essência dos padrões 
divulgados e reafi rmados pelo contexto escolarizado – 
responsável pela formação do gosto do leitor? Para responder 
tais questões, optou-se pelo estudo de um circuito fechado: 

a Editora Edições Toró, criada em 2005 em São Paulo, 
primeiramente porque reúne as principais fi guras do contexto 
artístico (escritores e pensadores do movimento), segundo 
porque possui uma produção material considerável, e terceiro 
porque articula a vida social em encontros comunitários de 
leitura. 

A concepção de literatura é histórica, multifacetada e 
contraditória, e portanto, reconhecer certas artimanhas que a colocam 
em constante movimento seria revelador para compreensão de sua 
estrutura (inclusive de poder e discurso), possibilitando novos 
olhares desmistifi cadores sobre o fato estético.

3. Literatura marginal e periférica

A palavra marginal adjetiva, segundo Perlman (1977), 
aquele que vive fora do âmbito da sociedade ou da lei trazendo 
a duplo sentido no contexto: judicial como sendo o indivíduo 
fora da lei, delinquente, perigoso, subversivo, ou ainda, social 
como aquele sujeito vitimado pelos processos de marginalização 
social, econômica e geográfi ca. Essa ambivalência problematiza 
seus usos na literatura.

A literatura marginal ou periférica nasceu nas favelas – a 
Faveláfrica, como diz o poeta2. A expressão Marginal surge em 
relação a este ambiente social em que tal produção é realizada, 
classifi cando as obras: 

[…] produzidas e veiculadas à margem do corredor 
editorial; que não pertencem ou que se opõem aos 
cânones estabelecidos; que são de autoria de escritores 
originários de grupos sociais marginalizados; ou ainda, 
que tematizam o que é peculiar aos sujeitos e espaços 
tidos como ‘marginais’ (NASCIMENTO, 2009, p.01). 

Segundo Nascimento (2009), a expressão foi utilizada 
pelos próprios escritores articuladores do movimento 
(pessoas que vivem à marginalidade social) e se disseminou 
no cenário cultural a partir da publicação da revista “Caros 
Amigos/Literatura Marginal: a cultura da periferia” (2001, 

2 - Poeta e músico rapper Altino de Jesus Sacramento, mais conhecido por Gato Preto, integrante do grupo A Família.
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2002 e 2004). Além da característica dos escritores oriundos 
da periferia, a temática também reforça tal denominação por 
conter um linguajar específi co, gírias, práticas, signos culturais, 
costumes e valores deste contexto. O termo Literatura Periférica 
tem sido mais utilizado recentemente, entretanto, parece da 
mesma forma remeter-se a um contexto geográfi co e social 
mais característicos das grandes cidades, como a periferia de 
São Paulo, por exemplo. 

A literatura produzida na marginalidade social brasileira 
está inserida num contexto mais amplo e complexo que trata da 
trajetória histórica do país em afi rmar sua identidade, crenças 
e valores a partir de uma expressão estética própria. Este 
deslumbre é evidenciado sobretudo a partir da obra de Antonio 
Candido e autores que contribuem nesta linha como Roberto 
Schwarz, Alfredo Bosi, Regina Zilberman, Marisa Lajolo e 
Adriana  Facina. Apesar de ser algo completamente novo, 
inusitado, peculiar, representa em essência um movimento 
social anterior e de nível mundial3, que merece atenção em 
toda sua complexidade, principalmente em relação às suas 
manifestações literárias, uma vez que a escrita pode ser o 
“locus apropriado para a recuperação da voz do ex-colonizado, 
o banimento do racismo e a negociação na diversidade cultural” 
como explica Guptara e Stein (In: BONNICI, 2009, p.276). 
Temas estes em voga em nossa sociedade hoje.

3.1. Revoluções possíveis da escrita marginal 

Acredita-se que a Literatura Marginal não se defi ne a partir 
dos mesmos eventos causadores ou intensifi cadores do processo 
de formação do Sistema Literário geral, a saber o advento da 
própria escrita em moldes de produção (imprensa) consequência 
da Revolução Burguesa Industrial. A literatura marginal parte 
de uma Revolução ideológica, ou seja, da  busca da própria 
identidade do homem enquanto um ser social e pertencente a 
um mundo historicamente construído. Tal revolução aqui se 
refere ao movimento negro no Brasil, que se caracteriza pela 

refl exão crítica da história (real, vivida e construída), pela 
afi rmação de seus costumes e valores (volta ao passado mítico, 
aos ritos, lendas dentre outros), da construção da identidade de 
um povo, o qual retoma suas raízes africanas. A necessidade de 
divulgar, discutir e ter novos acessos a este passado, mobilizou 
a inclusão dessas pessoas ao universo letrado – sabe-se que o 
domínio da escrita e leitura é a principal fonte de informação 
e perpetuação da ideologia. A compreensão do passado 
impulsiona as ações futuras, sendo o movimento considerado a 
“chave para a independência” cultural. 

Como afi rma Sodré (2002), não há como estudar literatura 
brasileira sem levar em conta seu passado histórico, este 
fortemente marcado pelo colonialismo. Para Bonnici (2000), o 
desenvolvimento das literaturas dos países de passado colonial 
dependem de duas prerrogativas: primeiro da conscientização 
nacional gradual de um povo; e segundo, da convicção daquilo 
que a difere da literatura do centro imperial. Esta realidade se 
manifesta na esfera microcósmica confi rmando a ideia de uma 
revolução ideológica do movimento afro-brasileiro em busca da 
identidade, confi gurando a literatura como meio de expressão, 
resistência e desvincilhamento de uma cultura dominante. 

A segunda grande revolução, neste contexto, seria a 
Democratização do ensino, que possibilitou à classe baixa o 
acesso ao universo letrado, ao domínio da letra. Assim, pode-
se ter escritores e leitores, iniciando a formação literária a 
partir da tríade. O problema maior, nesse caso, foi a questão 
da materialização da obra – primeiro, por questões históricas 
onde a população negra vincula sua produção artística na 
transmissão oral; e segundo devido às difi culdades fi nanceiras 
e econômicas para produção de um material escrito. Além 
dessas duas questões principais, o Sistema Literário não tem 
interesse na divulgação daquilo que não se encaixa aos seus 
padrões e discurso dominante – impedindo esta entrada literária 
no circuito mercadológico.

No caso da Editora Edições Toró, essa entrada literária 
se deu graças ao espaço virtual, novo meio de divulgação e 

3 - Pressupõe-se aqui a relação de tal movimento, por ser fortemente representante da cultura afro-brasileira, com as revoluções também na literatura negra 
estadunidense, caribenha, britânica e demais movimentos representativos mundiais como o chamado Renascimento do Harlem (EUA) e o Negritude (África).
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apropriação do texto. A internet se tornou a grande aliada do 
público leitor, inclusive da periferia, que tem se benefi ciado de 
alguma inclusão digital. A moda “cibernética”, característica da 
evolução tecnológica e consequentemente da ideia de centro, 
oferece um espaço para a literatura marginal, contrastando 
realidades. Pode-se dizer que a Internet é a Terceira Revolução 
para a literatura periférica no Brasil. 

Segundo Candido (1967, p. 36), “tanto quanto os valores, as 
técnicas de comunicação de que a sociedade dispõe infl uem na 
obra, sobretudo na forma e, através dela, às suas possibilidades 
de atuação no meio”. Tal instância editorial aqui, parece ser, a 
princípio, o motor responsável pelo vitalidade e funcionamento 
deste circuito. É praticamente a construção de um mini-sistema 
independente que reúne seus produtores (autores), seus meios 
de materialização da obra (editoração, diagramação), seus 
meios de venda e distribuição, propaganda, e até mesmo investe 
na formação de um público leitor, consumidor. 

Assim, a editora se relaciona com o sistema legislativo e 
econômico (direitos autorais e outros) estabelecido pelo Sistema 
Literário geral, mas cria suas próprias práticas discursivas que 
afi ançam o valor das obras através da crítica, dos saraus de 
leitura, prêmios literários e outros promovidos pelo seu meio 
de atuação.  Como Nascimento comenta, há uma resistência por 
parte dos escritores deste circuito em estabelecer diálogo com a 
Universidade “sobretudo porque eles temem que seus produtos 
e ações sejam interpretados sob o signo do exótico e do inferior, 
ou apropriados por membros de grupos sociais privilegiados” 
(2009, p.06). Nada mais justo, uma vez que a universidade 
representa, afi rma e perpetua tais valores estipulados pela crítica 
literária da classe dominante. Esse posicionamento estimula 
ainda mais a criação de instâncias próprias para legitimação do 
seu trabalho literário.

O desafi o agora, segundo esta perspectiva, é o papel da 
escola nesta formação do gosto estético em detrimento à 
realidade vivenciada na periferia. Pode-se afi rmar de antemão 
que a educação literária na escola precisa prever estas situações 

que emergem no contexto social e que vão além do patamar 
estético, artístico e literário – estas manifestações são sociais, 
representam pessoas, pensamentos, comunidades – são “gritos” 
que precisam ser ouvidos. Somente a partir da refl exão de tal fato/
acontecimento literário é possível pensar na desconstrução de 
um único Sistema Literário dominante, e por ora de um cânone 
literário, uma vez que a literatura é viva e deve representar a 
sociedade em suas várias facetas. A literatura, assim como toda 
expressão artística, revela seu contexto histórico, e este nunca é  
estático, mas sim dinâmico e inter-relacional, por isso, segundo 
Eagleton (1976), a história revela a luta entre dominante e 
dominado, tornando visível os meios de opressão e exploração.

3.2. Edições Toró: leitura, produção e crítica

Utilizou-se como base primária de estudo o próprio site da 
editora (http://www.edicoestoro.net), pois abrange praticamente 
todo o movimento, disponibilizando ao leitor, em nove 
ferramentas eletrônicas, informações sobre: 1- Goma: página 
principal onde se encontra a apresentação do grupo, o convite 
aos próximos eventos de leitura e arte para a comunidade, 
informa sobre questões gerais e tópicos da atualidade; 2 – 
Livros: contendo as seguintes opções: poesia, conto, fotografi a, 
artes plásticas, teatro e romance4; 3 - Programas de rádio: “Nas 
ruas da literatura” e “Negra movimenta”5; 4 - Vídeos: “Vaguei 
os livros, me sujei com a merda toda”, “Poesia, Atabaque e 
Mandinga”, “Edições Toró no Quintasoito/ Espaço Clariô”, 
“Allan da Rosa declama seu hino nacional na Cooperifa” e 
diversos “Programas TV Cultura”; 5 - Recitais: onde é possível 
“ouvir” a poesia ao invés de ler, neste tem-se as interpretações 
artísticas de: Elizandra Souza, Akins Kinte, Elis Regina, Binho 
e Duguetto Shabazz; 6 - Entrevistas: versando temas como: 
Cinema e Vídeo, com Rogério Pixote (Cine Becos), Daniel 
Fagundes (NCA) e Luiz Barata;  Movimento Hip Hop com 
Tiely Queen, Mateus Subverso e Gaspar; Ancestralidade com 
o Prof. Marcos Ferrreira Santos e Mestre Marrom; Teatro, 

4 - O site oferece parte dos textos em arquivos PDF para uso livre do leitor. Uma estratégica forma de conquistar leitores.
5 - É possível ouvir alguns programas (mais atuais) e baixar outros anteriores em formato MP3. O site traz informações sobre os direitos autorais destas produções artísticas.
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com Márcio Rodrigues (Brava Cia), Dirce Thomaz e Martinha 
Soares (Grupo Clariô); e Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
com Allan da Rosa; 7- Pesquisas: onde expõe uma síntese 
dos trabalhos acadêmicos que tematizam a literatura marginal 
ou a revolução do negro; 8- Cursos e Ofi cinas, sendo estas: 
“Caminhos Africanos & Giros Afro-brasileiros”, “Espiral 
negra: ciência e movimento”, “Resistência e Anunciação: Arte 
e política preta”, “Presença latino-ameFricana – ArteRefl exão”, 
“Literatura, Futebol e Negaça”, “Teias da Expressão Chamas da 
Refl exão”, “Literatura de Cordel” (gênero atualmente bastante 
discutido pelos participantes deste circuito literário), e ofi cinas 
diversas oferecidas em diferentes cidades brasileiras; 9- Livro 
de Visitas: onde o internauta pode colaborar com suas opiniões, 
sugestões e outros. Nos boxes do site está atualizada toda a 
Agenda cultural da comunidade: ofi cinas, recitais, projeção, 
debate, exposições e outros.

Como é possível perceber nesta pequena amostra, o site 
é bastante abrangente, traz diversos materiais e meios de 
interação direta com o público leitor. Mesmo sem dispor da alta 
qualidade de produção áudio visual, os vídeos de divulgação 
com depoimentos de pessoas da própria comunidade traz 
um conteúdo riquíssimo e bem articulado ideologicamente. 
Já a produção de livros literários possui traços específi cos 
que demonstram a particularidade do público, como por 
exemplo, o livro artesanal – como a substituição da brochura 
tradicional pela costura feita manualmente, diferenciando do 
formato padrão. Outro exemplo trata-se de um livro, contendo 
folhas soltas, oferecido numa caixa de presente e supridos de 
dispositivos complementares como a caixa de giz de cera para 
pintar as fi guras. 

Allan da Rosa, principal articulador da Edições Toró, em 
entrevista a TV Cultura, comenta que a feitura diferenciada não 
se trata de um adorno comercial, mas é motivada pela necessidade 
de diferenciar a obra literária do suporte livro – tão temido e 
distante da realidade do leitor negro. Esse distanciamento do 
leitor do livro, que encontra raízes no passado histórico, foi 
responsável pela grande novidade da “indústria” livreira do 
contexto marginal – ou seja, uma diagramação exclusiva com 
fonte de letra grafi tada ou cursiva (letra de mão), e  ilustrações 

típicas do graffi ti praticado nas ruas (primeiro espaço de voz). 
Outra marca importante desta produção é a relação entre 

escrita e oralidade – a formação do público leitor exige a 
interação primeira como ouvinte. Ou seja, a literatura não 
é divulgada somente em seu suporte físico, escrito, mas sim 
oral através de leituras dramatizadas muitas vezes feitas pelo 
próprio escritor-autor. A aproximação física, entre leitor e autor, 
é um importante fator de análise, pois trata-se de uma relação 
real, concreta e ativa, pois ambos participam não só da mesma 
realidade (contexto do bairro, da marginalidade geográfi ca 
e social) mas também dos espaços de leitura – principal 
responsável pela criação da Editora, pois a produção literária 
que nasceu neste meio estava completamente à margem do 
mercado editorial, e por isso a necessidade de se criar um meio 
de produção independente para que estes textos circulassem.

O estudo da literatura periférica torna-se relevante à crítica 
e teoria literária, pois apresenta à academia um repertório 
literário representante das vozes minoritárias, trazendo à luz 
traços culturais até então pouco explorados. Esta característica 
“não-viciada” de um conceito estético está presente tanto 
na forma material do livro (formato, diagramação, tipo de 
letra, desenhos, xilogravura, e outros), nos tropos semânticos 
(metáfora, metonímia, eufemismos) e no conteúdo temático 
(violência, discriminação). A relação imagem-texto-som é 
motivada, o sentido é produzido neste entremeio – o que inverte 
a lógica do culto à letra: “O livro é de fotos, texto é mero 
convidado” (apresentação do livro Morada, de Guma e Allan 
da Rosa); “É a hora em que a voz me pede para que a desenhe” 
(versos do poema Vozes, dizem,vingam de Sílvio Diogo), ou 
ainda: “Vou te contar por escrito que tem coisa que só consigo 
falar escrevendo” (Conto: O Meu segredo, de Lila Barbosa). 

4. Considerações fi nais: a função socioeducativa da 
literatura marginal

A produção de uma literatura periférica evoca refl exões 
acerca de sua função socioeducativa. Isto porque a comunidade 
enfrenta sérios problemas quanto ao acesso e permanência dos 
jovens e adolescentes no sistema regular de ensino (público). 
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Problema este que adia a ascensão do indivíduo no contexto 
social de trabalho e perpetua a marginalidade resultante do 
contexto capitalista. 

Nesse sentido, a literatura produzida pelos próprios 
membros da comunidade traz uma identifi cação imediata entre 
autor-leitor o que incide na busca pela apropriação e domínio da 
palavra escrita, contribuindo efetivamente na formação cidadã 
destes, sobretudo na modalidade de Jovens e Adultos (EJA). É 
desejo do movimento e da comunidade que a literatura marginal 
integre o currículo escolar, a fi m de trazer uma leitura que 
represente a maioria social, que mostre seu valor e identidade 
– elaborada a partir do seu olhar e não do outro, onde seja 
possível este reconhecimento, esta identifi cação e sentimento 
de pertencimento. 

Desde a aprovação da lei 10.639, sancionada em janeiro de 
2003, que obriga o ensino da Historia e Cultura Afro-brasileira 
nos currículos escolares, aguarda-se uma discussão que coloque 
no centro a grande questão da cultura afro e não se restrinja a 
identifi car no inabalável cânone da literatura brasileira autores 
negros. É preciso repensar todo o ensino da literatura na escola, 
pois há séculos esta se restringe apenas a análise historiográfi ca, 
desrespeitando às limitações de interpretação de cada fase da 
criança e do adolescente, assim como desestimulando o prazer e 
o gosto pela leitura literária. Muitos estudos acerca da Estética da 
Recepção entre outros comprovam a necessidade do indivíduo 
em identifi car na leitura seus interesses, sonhos e necessidades 
humanas. O que obviamente não acontece com a grande maioria 
dos estudantes brasileiros de classe baixa, pois não há na literatura 
temáticas que problematizem sua situação real. 

A contradição é evidente. Como apontam Lajolo & 
Zilberman (1991), a escola transmite o patrimônio literário, 
constituído e consagrado por uma minoria que sequer sabe 
sobre a realidade humana e social da maioria. Por isso, uma 
concepção clara baseada teoricamente nos conceitos de 
letramento pode auxiliar numa visão crítica acerca da formação 
do leitor promovida pela escolarização.

A literatura tem um papel político amplo e ativo, e não 
deve ser apenas sinal de erudição, mas sim “contribuir para 
a formação do pensamento crítico e atuar como instrumento 

de refl exão, uma vez que pode questionar, através de sua 
linguagem, a hegemonia do discurso ofi cial e o consenso 
estabelecido pela ideologia dominante” (YUNES & PONDÉ, 
1988, p.37). 

Acredita-se que a revolução das letras periféricas terá grande 
repercussão no universo literário e social. Seu espírito ativista 
e de matriz africana promete contribuir signifi cativamente para 
todo contexto pós-moderno, global e socializante.  Assim, 
a arte, como Antonio Candido (1995) prega, tem o poder de 
humanizar, e nada mais forte que a consciência humana para 
transformar paradigmas.
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Resumo

A atmosfera era, como de costume, solene. Membros efetivos, 
presentes. Ausências, justifi cadas. A mesa vermelha desenha um 
quadrado que delimita um vasto espaço vazio no centro, ligando 
o chão cinza ao teto branco sujo. Quase um cenário. Ilustres 
acadêmicos são visitados pelo rabiscado. Surpreendidos pelo 
impulso mortífero da linha que, indecisa, vacila entre o sonho 
e a vigília, esticando a atenção da senhora B. para a distância. 
Também, seu corpo. O traço é arisco. Tem seu jeito de mostrar 
o desagrado. Olho que olha de soslaio, impõe-se nos presentes 
como incompletas caligrafi as. Um fragmento de uma reunião 
que sobreviveu às pessoas é registrado em ata por um curioso 
secretário cujo olho astucioso parece coisa jogada entre um sonho 
e outro na apreensão de um encadeamento de ocorrências na 
Instituição. As atas desaparecem sem explicações. Os ruídos se 
multiplicam. Timbres choram. Desconfortos. Imagens insólitas. 
Alguém é tragado pela parede. Alguém morre e ninguém percebe. 
Visões. Desaparecimentos. A pauta é interminável. A visão da 
senhora na capela, fi gura do tempo que passa, é recorrente no 
relato do secretário, convidando os presentes a acompanhá-la 
ao imponderável. Cortejados por odores. Ela não diz. Sua pele, 
cor de giz. Sentenças sombrias do tempo triunfam silenciosas. 
Derrotam titulações e suspendem a circulação. A mão perde para 
o lápis. Refl exos de uma sala vazia? 

Palavras-chave

Estilo; escrita; educação.

Abstract

The atmosphere was solemn as usual. Permanent members, 
present. Justifi ed absences. The red table draws a square that 
encloses a vast empty space in the centre, linking the gray 
fl oor to ceiling off-white. Almost a scenario. Distinguished 
academics are visited by scribble. Surprised by the deadly 
line’s impulse that, undecided, between dream and vigil, 
stretching the attention of Mrs B. for the distance. Also, her 
body. The stroke is rough. Has its way of showing displeasure. 
Eye that looks aslant imposes itself to the others as incomplete 
calligraphies. A fragment of a meeting that has survived people 
registered in a record by a onlooker secretary whose shrewd 
eye looks strange things played between a dream and another 
in the seizure of a thread of occurrences in the Institution. The 
records disappear without explanation. The noises multiply. 
Timbres cry. Discomforts. Unusual images. Someone is 
engulfed by the wall. Someone dies and no one notices. 
Visions. Disappearances. The item’s roll seems to be endless. 
The vision of the lady and chapel, fi gure of the time that passes 
(she’s recurrent in the secretary’s report), inviting those present 
to join her to the imponderable. A funeral procession of odors. 
She doesn’t say. Her skin, color of chalk. Dark sentences of 
time triumph silent. Defeat titles and suspend the circulation. 
The hand loses to the pencil. Refl ections of an empty room?

Keywords

Style; writing; education.
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Para aqueles que um dia sonharam como Josef K. a memória 
exerce sua força. Dependendo da força do golpe, alguém 
desafi na num epitáfi o. É a lei da sobrevivência. Secretario por 
dever do ofício. Ofereço um relato da última ata redigida por 
mim como secretário da Instituição. Lembro-me de um pequeno 
conjunto de detalhes ao longo da inabalável correnteza. A 
professora B. sonhou: o dia estava claro, radiante. O passeio 
pelo campo teria sido sublime não tivesse dado o terceiro passo 
para o interior da sala de reuniões. À sua frente a pauta, notas, 
rostos apreensivos, indiferentes, entediados, raivosos, tensos, 
envelhecidos. Outros, ocupados, apressados, desamparados, 
ansiosos, temerosos. O perfume de mofo de repartição pública. 
O cenário, empalidecido. Ouviam-se, embaladas nos parágrafos 
retóricos, lamentações sobre a insalubridade do lugar. A mesa 
vermelha desenha um quadrado que delimita um vasto espaço 
vazio no centro, ligando o chão cinza ao teto branco sujo. A 
atenção da professora B., no entanto, estava dirigida para a 
distância. O olhar carregado do ofício percebe facilmente que 
algum negrume atmosférico se contrai sobre ela. Data: não 
sabia. Horário: desconhecia. Local: indeterminando-se nela, 
situado cinco andares acima da capela mortuária da 
Universidade. Minutos antes do inicio da sessão, dirigindo-me 
para a sala de reuniões, deparei-me com os portões entreabertos 
da capela. Nunca entrei naquela capela apesar dos quarenta e 
dois anos dedicados à instituição. Senti-me, desta vez, 
estranhamente induzido contra a força do hábito a aproximar-
me. Olhando pela fresta que me dava uma estreita visão do seu 
interior, apresentou-se em sua escuridão. Nada teria enxergado 
não fosse a meia-luz vinda dos poucos vitrais e refl etida pelos 
antigos candelabros no pequeno altar. Ajoelhada, nessa área 
quase toda tomada pela sombra, com o queixo afundado no 
peito, pressionando as mãos sobre a testa, uma senhora esguia, 
vestida de negro, defronte ao altar onde foram velados 
incontáveis professores da Instituição. Imóvel e silenciosa. 
Escutava, de onde me posicionava, mas sem saber de onde 
vinham, duas vozes que choravam baixo, a voz oca de uma 
velha entrecortada pela de uma criança. A pequena capela 
lembraria os transeuntes do futuro não fossem lembranças 
ofuscadas pela obsessiva preocupação com o passado. O rosto 

da senhora, quase inteiramente invisível para mim, dirigia-se 
para o lugar de partida onde as almas lamentam a vida ida, vida 
dedicada à Instituição. Solitárias, como se acompanhassem em 
luto alguém há pouco falecido. O lugar do esquife estava, no 
entanto, vazio. O pescoço daquela senhora estava rodeado por 
manta de seda carmim, o que difi cultava ainda mais identifi car-
lhe o semblante. Transparecia a pele branca cor de giz entre as 
voltas da manta. Do colarinho de pele negra, em parte recoberto 
pela seda, um fi níssimo colar pendia. Permaneci incertos 
minutos a observá-la. Quem? Os cabelos longos caiam sobre os 
ombros e as costas, terminando sobre a vestimenta negra. A 
sombra projetava-se sobre as sombras, serena: lugar de 
passagem. Eram, no entanto, notáveis os pequenos detalhes em 
dourado bordados em seu manto, particularmente os ornatos 
nas mangas. Pareciam desenhados em ouro por um artista. Ela 
retirava vez por outra uma das mãos do rosto e desenhava no ar 
incompletas caligrafi as. Não me era possível identifi car o que 
escrevia para além de um “aqui”. Meu desejo era o de ali 
permanecer na esperança de compreender sua ausente presença, 
não fosse o chamado do ofício. Voltei-me para trás, dirigi-me 
ao elevador, devido ao avanço da hora. Ao aproximar-me do 
quinto andar tive a viva sensação de que estaria por realizar 
meu último registro. Aberta a porta do elevador, caminhei a 
passos apressados para a sala de reuniões. Início da sessão. Em 
mim, a imagem. A senhora! Aguardaria pela chegada de 
alguém? Início da sessão. Solene. Membros efetivos, presentes. 
Ausências, justifi cadas. Pauta. 1. Verifi cação de quorum e 
abertura da reunião. A chefe de departamento, professora P., 
confi rmou a existência de quorum e, em saudação glacial, 
declarou o início da sessão. 2. Aprovação da pauta e ordem do 
dia. A professora S., ao seu lado, agitada e com respiração 
ofegante, solicitou inclusão de item na pauta: apreciação do 
pedido de cancelamento da reunião extraordinária de trinta e 
um de agosto de dois mil e onze. Alegou ilegalidade na 
aprovação da ata da referida reunião, já que ocorrera durante 
período de paralisação da Instituição. Solicitação de inversão 
de pauta: a professora G. solicita inversão de pauta sob alegação 
de pressa. Relato do processo 23075.045715/2008-89. Inicia 
seu relato. Vaidosa, sentia gozo ao ouvir seus próprios discursos, 
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sua imagem proferindo-os, os aplausos. Tratava-se de uma 
senhora de guerra, ambiciosa, ávida por cargos. Enquanto se 
pronuncia observa-se no grande espelho fi xado na parede 
oposta ao lado que ocupava na sala. O refl exo de sua imagem, 
no entanto, parece relatar outra coisa. Contraria-lhe. Embaralha 
a ordem dos fatos. Como se se esforçasse por impedir a 
aprovação do processo. A palavra da professora é interrompida 
sucessivas vezes por sua imagem. Apenas ela notara o ocorrido. 
Sente-se perturbada, mas não deixa transparecer o incômodo. 
Tinha a viva sensação de que a manifestação do seu duplo era 
percebida apenas por ela. Breve pausa. Aguarda manifestações 
favoráveis e contrárias ao relatado. Ninguém. Ouviram? Quem? 
Ela? A outra? Retorno do ponto de pauta anterior: apreciação 
do pedido de cancelamento da reunião extraordinária de trinta e 
um de agosto de dois mil e onze. Tentativas de obstrução. 
Olhando atentamente para a professora S., percebi que seus 
olhos se movimentavam em velocidades variáveis, desenhando 
pequenos oitos intercalando-se com rabiscos e hipérboles de 
tamanhos variáveis pelo ar. Paravam e, repentinamente, se 
fi xavam num ponto localizado a distância infi nita. Os 
movimentos e as interrupções se repetiram mais algumas vezes. 
Ouço chiados de lápis percorrendo folha, traço sobre traço, o 
grafi te espalhando-se pela folha. As margens de pó dos traços 
dispersando-se do centro de gravidade às bordas dos traçados. 
A professora S. aguarda posicionamento da plenária, vê bolas 
amarelas, lilases e verdes cor-de-jade, em matizes pálidos, 
fl utuando, distendendo e contraindo, traçando desenhos de 
estranhas formas no ar. As bolas esticam e encolhem, rodeando 
os corpos do recinto, atravessando-os. “Para onde vão?” 
Solicitação do pedido, após mornas e demoradas discussões, 
apreciada pela plenária. Um desconhecido abre a porta. Entra 
no recinto. Inicia sua apresentação pessoal e pretende chamar 
alguém. Subitamente, uma das bolas amarelas agora tomada de 
cor vívida - parece ter sido empurrada por um sopro em sua 
direção - toma o lugar da cabeça e o som da voz desaparece. 
Este personagem ainda anônimo recolhe-se para fora da sala e 
assim permanece. A porta está fechada. Aos presentes a porta 
jamais parece ter sido aberta e aquele que entrou jamais sido 
visto. Eles não dariam, de qualquer maneira, atenção a um 

chamado já que não queriam, como de costume, interromper o 
andamento da pauta de uma reunião qualquer. “Tenho banca na 
segunda, na terça, na quarta...” Fazem-se prisioneiros uns dos 
outros e da Instituição. E nem sequer suspeitam. Do feixe 
exaurido de rotinas, a professora O.: “apresento-lhes a nova 
professora substituta, senhora A., nossa ex-aluna, exemplar”. 
Vozes difusas. A da professora R. sobressai: “Minha cria!” 
Baba escorre. Empoça. As rédeas esticam. Vozes difusas. 
Tevilah. A professora E., consumida de fúria, argumenta 
longamente, reivindicando para si a posse da cria: “É minha. 
Nutrida e cultivada: vocês colhem o que eu planto. E ela é 
minha orientanda! Ah! A nova professora substituta da minha 
área”. Fadiga. “Vejam o dobramento do córtex frontal e o lobo 
temporal aplainado. O nariz encurvado e o pescoço comprido. 
Ainda, a espinha retilínea e o olhar vazio”. A professora L. não 
suportava os argumentos levianos. As dissecações mal 
explicadas das relações de fi liação. Aponta para o arqueamento 
excessivo da mandíbula, para os dentes assimétricos. 
Professores discordam, argumentam que foram seus criadores. 
Evocam aulas antigas nas quais a ex-aluna supostamente estaria 
presente. Discordam da análise anatômica do córtex e apontam 
para a importância do hipotálamo de volume avantajado e para 
o cerebelo reduzido. Os mal entendidos se multiplicavam em 
vários sentidos. O ritual: endogamia e jogo de esconde-esconde. 
A professora A. enrubesceu, sentiu-se lisonjeada. Agradeceu 
com sorriso orgulhoso pela aprovação. Rostos piedosos de 
abutres do velho mundo. Bispado necrófago! E quanto mais se 
explicavam, mais lhes pesavam as carapaças. Caem pétalas 
sobre pétalas. Secam. Gosto de hóstia. O ossuário do nosso 
código de conduta foi erguido com aniquilações. A professora 
B. olha, distante, pela janela. A paisagem fl utua. Para 
acompanhar o que via necessitaria ser muito rápida afi m de que 
os pássaros com seus refl exos brilhantes que cortavam o ar lá 
fora não deixassem de ser aqueles e se tornassem outros. A 
paisagem lá fora contrastava com aquela da sala. Pela não 
repetição, pela variação, pela composição. Sem relação causal 
com o interior da repartição o contraste deu lugar a uma vaga e 
demorada observação. Ainda, sem o sobrepeso da memória, a 
paisagem fl utuava sobre a pauta, os fatos, os acertos de contas. 
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Testemunhava sua própria vagueza em meio à permanência das 
horas. Aproximava-se sua vez de relatar outro processo mas, 
antes que a professora se desse conta disso, a paisagem se 
dispersou apressadamente. Voltou a se recompor. Via agora 
nuvens sobre nuvens. Umas percorriam o céu mais rapidamente 
do que outras. Algumas mais pomposas, mais densas do que 
outras. A vida da professora B., cadenciada pelas horas da 
repartição, parecia pesada demais se comparada com a paisagem 
de fora. Tiquetaqueava com o relógio de parede, verde 
desmaiado, situado do lado de fora da sala, em frente à porta. 
Há doze anos marca seis horas e dez minutos. Inconstante. 
Distante. Inconsciente de si mesmo. Inconstante. Distante. 
Inconsciente de si mesma. Pássaros entre nuvens. Elas não 
tinham nada a ver com as decisões que seriam ali tomadas. Que 
se alegrassem. Que temessem. Que festejassem. Que morressem. 
Elas passariam sem notar sobre o fi m de cada um e das decisões 
de maioria. Sobre monumentos. Sobre generais, exércitos. 
Paixões. Desafetos. Eu e tu. Sem que as janelas se dessem conta 
disso. Nem a mobília antiga. Nem as escuras e pesadas estantes 
que ocupavam as extremidades do recinto. Nem as antigas 
talhas de madeira com os retratos dos falecidos ilustres que 
sustentaram com carreiras aquele recinto. A matéria que nos 
circundava parecia indiferente a nós. A tudo que a compôs. A 
professora voltou a olhar para o centro da sala de reuniões. 
Leoš J., a missa de passagem, e o irresistível desejo dela de 
saltar da janela. Ao encontro da paisagem fl utuante. Transcorrera 
apenas um instante e já não mais se distinguiam. Apreciação e 
cancelamento das atas de três de agosto, vinte e sete de julho, 
quatro de maio, seis de abril de dois mil e onze. A professora F. 
protesta, tenta impedir: “os registros históricos devem ser 
preservados!” Em vão. Estranhamente, pela primeira vez, não 
fora escutada. Cercada de inquietos bonecos de cera. Cancelada 
a ata de três de março, trinta e um de agosto, quatorze de 
setembro de dois mil e onze. Furiosa, dispara a mão contra a 
mesa: “basta!” Indiferença ao protesto. A professora G. se olha 
novamente no grande espelho fi xado na parede oposta ao lado 
que ocupava na sala. Retoma o relato do processo. Sua imagem, 
no entanto, independente dela, gesticula, levanta a cabeça e a 
olha fi xamente. Balbucia-lhe algo incompreensível. Com a mão 

esquerda, faz sinal para que se aproxime. A professora, perplexa, 
contém-se para não quebrar qualquer protocolo e prosseguir 
com o relato, apesar da irresistível atração pelo chamado. A 
imagem era-lhe sedutora, encantatória, idêntica a ela. Vestida 
de negro e carmim. Encolhe lentamente. Repentinamente, 
estica. Envelhece. Seu corpo se torna lânguido. Parte do cabelo 
escorrega pelo manto. A senhora do espelho começa a soluçar 
e, depois, a chorar. Ninguém escutava, exceto a professora G., 
que em raro ato de descontrole implorou em direção ao espelho: 
“silêncio!”. Olhares de reprovação. O professor B., sentado de 
costas para o espelho, sentiu-se ofendido e manifestou o 
cerceamento de sua liberdade de expressão, o que constrangeu 
a professora G. A imagem continuou a chorar quando a 
professora  G., furiosa, atira-lhe um pesado exemplar de sua 
tese de doutorado. O professor B. protesta: “louca!” “Que se 
registre em ata o ato indisciplinado da professora G.!” A 
imagem desaparece lentamente. Todos balançaram a cabeça 
para a professora em não. Restaram os soluços que se foram um 
a um com o desaparecimento do choro. Tilintar de correntes. 
Silêncio. Em seguida, a professora escuta o choro, distante, 
agora como se fosse aquele de uma criança e num outro timbre. 
Som de vidro se espatifando no chão. Pediu silêncio novamente. 
Em vão. Os presentes, mais uma vez, olharam-na em tom de 
desaprovação: “contenha-se professora”. Ouço uma sístole. A 
senhora, translúcida, volta a aparecer no espelho, estende suas 
mãos à professora G. Recolhem-se ao interior do cristal. 
Empurradas para trás, desaparecem. Inicia-se um breve debate 
sobre atribuição de aulas. Diástole. A professora S., ao lado da 
cadeira vazia da professora G. cessa sua respiração. Cochichos. 
Cheiro de magnólias. Ouço o tique taque do relógio marcando 
seis horas e dez minutos. O ar arrefece. Foram canceladas por 
unanimidade as atas de três de novembro, seis de outubro e 
primeiro de setembro de dois mil e dez. Mal conseguia registrar 
o fato, mais cochichos, barulhos de cadeiras arrastando, de 
papéis correndo sobre a mesa. Tentaram justifi car-se. Reverter 
a situação. O professor I. teme o caos, inicia um longo discurso 
questionando a decisão de cancelamento das atas. É como se os 
presentes, surdos, estivessem eletrifi cados entre este e o 
próximo item de pauta. Um pequeno ponto na parede chama a 
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atenção do professor T. O ponto se abre numa porta, ele entra, 
teme e se esforça por retornar. Ao tentar fazê-lo, a porta se fecha 
diante dele. Desaparecem. Estaria ainda no interior da parede? 
O professor T. retorna, no entanto, por outra porta aberta na 
extremidade oposta da sala, como se não tivesse dado o primeiro 
passo. Mal se senta, volta a se levantar. Por impulso, atira-se 
para fora da cadeira, percorre a sala inquieto, serve-se, trêmulo, 
uma xícara de café, contorna vagarosamente a sala roçando os 
ombros levemente pelas paredes até que para. Toca com a mão 
uma pequena mancha sobre a parede e atravessa o chão como 
âncora em direção ao fundo de um abismo líquido. Ninguém 
parece notar o ocorrido, exceto a imagem das senhoras, 
reaparecidas no espelho, inclinadas para o local da queda. 
Esboçam um tênue sorriso. Perfume de lírios. Na cadeira ao 
lado daquela deixada pelo professor T., o professor H. M. pensa 
em voz alta: “Derramo água no copo. Derramo n`água. Ah! 
Que tranquilidade...”. Do outro canto da sala: “pshshsh”. O 
professor B., antigo burocrata da Instituição, enfi a sua cabeça 
no peito, e tosse: dilúvio naufrágio tempestade cavalos no 
telhado cogumelos farpas fi os bosques imaginários pipa. 
Espirra: peões fl oreios cataventos luzes coloridas quasares. 
Suspira longamente, explica-se: “eufonias de feições tristes 
cantando nuas no barco que passa. Cai uma folha seca n´água”. 
“O senhor está bem?”, pergunta o vice-chefe de departamento, 
professor V. Como nunca tinha se pronunciado em reunião não 
foram notados sua fala e presença. Perfume de cravo. Um breve 
silêncio perplexo volta a tomar conta da reunião. Os presentes, 
tensos. Todas as demais atas, uma a uma, canceladas. Professores 
se inscreveram para comentar o ocorrido. Mas não se 
manifestaram por não conseguirem encontrar explicação para o 
fato. A professora N. pede a instalação de uma comissão que 
averigue o ocorrido com as atas. “O que está acontecendo? O 
que está acontecendo? Qual o motivo do cancelamento?” 
Ordem do dia. A senhora presidente, professora P., solicitou 
inversão de pauta, iniciando com os informes. Solicitação 
acatada pela plenária. Vaga. Colocou a questão: “o que fazer 
com a vaga da falecida professora C.?” Murmurinho destacado 
pelo silêncio suscitado pela pergunta. Os professores que 
restavam na sala dirigiram olhares ferozes uns em direção os 

outros. A sala parecia tomar os contornos de um circo ou arena. 
Lançaram-se um a um ao centro da sala expondo caninos, 
contas, lamentos pelo excesso de carga horária, planilhas e 
argumentos, reivindicando com palavras calorosas e cuspe a 
posse da vaga. Acertos de contas. Contas desacertadas. A vaga 
era objeto de truculentas disputas territoriais. Sobrevivera à 
professora C. Alguns professores, de caninos menores e com 
menos saliva, meio entediados, apontavam com olhares coisas 
mal compreendidas, contra-sensos, oclusões, defesas sem pé 
nem cabeça. Aqui se combinam todos os recursos do relativismo 
generalizado. A distinção real era feita segundo espécies 
repartidas retoricamente em critérios duvidosos. “Estamos 
fi cando livres da propriedade. Nossas condições de trabalho 
tem piorado ultimamente, temos adoecido. Ouvimos com os 
dedos. Eu dera a dica. Acaso. Ocaso. Vocês tem algo a fazer. 
Façam. Não temam que a vida diária não permaneça. Os 
presentes se lembram?”, prosseguiu a professora P. O professor 
R. entendeu que ela se referia particularmente a ele e tomou o 
dito como um dardo venenoso, como uma ofensa pessoal. 
Temeu por sua vida. Pelos seus dedos. Pelo que ouvira. 
“Concordo, mas em certos casos, em certos casos! Protesto! A 
chefi a está desgovernada!”. A professora F., afi rmando a 
necessidade de uma refl exão mais aprofundada sobre o tema, 
tergiversa: “discutiremos esse assunto numa comissão! 
Discutiremos esse assunto numa comissão! Com dados 
históricos, documentos, referências. Depois, registraremos em 
ata. Para efeitos históricos! Sem o registro aprovado e 
homologado corremos perigo, corremos perigo!”. “Onde estão 
os nomes para compor a comissão”. O professor R. se prontifi ca. 
Perfume de jasmim. No momento em que disse seu nome como 
o primeiro da lista daqueles que comporiam a comissão sentiu 
a presença, no espelho, da imagem da senhora, erguendo a 
cabeça, o rosto cor de giz, boquiaberta. O professor R. disparou 
contra o espelho. Atravessou-o e lançou-se contra portões. 
Chacoalhou as barras de ferro. Mas eles não se abriram. Leu 
sobre uma pequena placa: “não”. As fl ores em coroas funerárias 
e os seculares senhores da Instituição ali faziam rondas: “tu não 
podes”. Os corações, por fi m, pararam. Anoitece. A professora 
H. não compreende, sente formigamento, percorre o cenário 
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confusamente, desfalecendo, desamparada, transluzindo. O 
espelho refl ete incontrolável ramifi cação em hera sobre talhas 
de pedra. A senhora percorre o espaço com a cabeça semi 
erguida. Seus lábios desfolham do vermelho sangue ao verde 
musgoso. A professora V. caminha lentamente sobre o campo 
opalescente. Perfume de crisântemos. Vestida de sombras, 
senta. Seu corpo afl ora. A circulação para. Uma onda revolve 
seus sentidos. De novo e de novo. Desossa seu corpo. Chuva 
fi na. De pó de pirita. No céu lívido, estrelas pontilham. 

Estalidos. Vapores. Um fl oco de neve cai. Entre vegetais 
vítreos. Uma estrelinha cai. Outra. Silêncio. Tique-taque de 
saltos em ruas de pedra. Mais nada. Líquidos. Uma onda 
passa. De novo e de novo. Desossa. Revolve estrelas. Uma 
escura onda de sentido se esvai, “como se daqui só se saísse e 
sem voltar só se submergisse”. Os detalhes de ouro desfi zeram 
em pavores o último registro. Estalidos. Seguiu o silêncio. O 
espelho refl ete a sala vazia. Extasiada com a visão, a professora 
B. adormeceu. 
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Resumo

O presente trabalho apresenta uma sequência de situações 
didáticas desenvolvidas por professoras de Educação Infantil e 
tem como objetivo propiciar, por meio de Histórias com Músicas, 
o desenvolvimento da oralidade das crianças, tendo como apoio 
textos de histórias e músicas relacionadas. O jogo simbólico 
permeou todo o trabalho, visto que as crianças vivenciaram 
variadas atividades com as histórias (dramatização, teatro de varas, 
ofi cinas de construção) que envolviam o jogo do faz de conta. A 
proposta foi realizada em uma sala de aula de Educação Infantil, 
com crianças de três anos de idade, no período de abril a outubro de 
2011, em uma instituição privada de ensino, sediada em Feira de 
Santana, no interior da Bahia. Ao fi nal das atividades vivenciadas 
foi possível perceber a ampliação do repertório de palavras das 
crianças, melhor articulação na fala, maior organização de ideias na 
construção de uma sequência lógica de fatos narrados, apropriação 
de papeis representados no jogo simbólico, além de despertar o 
interesse das crianças por histórias diversas.

 
Palavras-chave

Histórias com músicas; linguagem oral; educaç ão infantil.

Abstract

This paper presents a series of didactic situations 
developed by kindergarten teachers and aims to provide, 
through Stories with Music, the development of oral language 
of children, with the support of texts related stories and 
songs. Symbolic play pervaded the whole job, since children 
lived with the stories varied activities (drama, theater rods, 
building workshops) involving the game of make believe. 
The proposal was held in a classroom of kindergarten, with 
children three years old, in the period from April to October 
2011 in a private university based in Feira de Santana in 
Bahia. At the end of the activities experienced was possible 
to see the expansion of the repertoire of words of children, 
better articulation in speech, better organization of ideas in 
the construction of a logical sequence of events narrated, 
appropriating roles represented in symbolic play, and to 
interest children for several stories.
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Introdução

Contar e ouvir histórias são atividades atrativas para as 
crianças e devem estar sempre presentes na rotina da infância, 
possibilitando, entre outras questões, o desenvolvimento da 
linguagem oral, do jogo simbólico, além de despertar o prazer 
em “ler” e ouvir histórias diversas.

Era uma vez uma linda baratinha que procurava um 
noivo para se casar e sempre cantava assim: Quem quer 
casar com Dona Baratinha, que tem fi ta no cabelo e 
dinheiro na caixinha?
Trecho da história “Dona Baratinha”.

Histórias clássicas como a de Dona Baratinha e outras 
como Chapeuzinho Vermelho, Os três Porquinhos, trazem em 
seus textos músicas que garantem um efeito especial, tornando 
a musicalidade um elemento de encantamento para as crianças 
e valioso no processo de construção da expressão oral.

Considerando que nessa idade (três anos) as crianças se 
encontram em plena fase de desenvolvimento da oralidade, é de suma 
importância a participação destas em experiências signifi cativas 
para que possam ampliar suas capacidades de comunicação e 
expressão. Logo, a proposta da sequência de Histórias com Músicas 
veio possibilitar tais questões em meio a ludicidade e sentimentos 
variados, expressados em gestos e falas das crianças.

Embora a linguagem oral esteja presente nas salas de aula 
da Educação Infantil, nem sempre é tratada de forma relevante 
para o desenvolvimento das crianças. Tal realidade se dá pela 
falta de conhecimento das reais competências das crianças e 
como potencializá-las na escola.       

Logo, é preciso ter clareza de que a oralidade deve ser 
compreendida como um conteúdo de aprendizagem de uma 
área de conhecimento e como tal merece importância quando 
se fala em desenvolvimento infantil, assim como devem ser 
oferecidas possibilidades de incentivo para que essas avancem 
cada vez mais em suas habilidades comunicativas.

Corroborando com os RCNEI3 (1998), é importante destacar 

que a ampliação das capacidades de comunicação oral ocorre 
gradativamente, por meio de um processo de idas e vindas 
que envolve  tanto a participação das crianças nas conversas 
cotidianas, em situações de escuta e canto de músicas, em 
brincadeiras etc., como a participação em situações mais 
formais de uso da linguagem, como aquelas que envolvem 
a leitura de textos diversos. Então, é válido propocionar aos 
pequenos experiências motivadoras, adequadas à faixa etária, 
que ampliem suas habilidades comunicativas e o trabalho com 
leitura é um dos meios que viabiliza tal meta.

O ato da leitura é uma produção e expressão sociocultural 
em múltiplas linguagens e a leitura de histórias se constitui em 
uma dessas linguagens. Neste sentido, despertar o interesse 
das crianças para a linguagem em foco deve ser uma das 
expectativas do professor. A qualidade do texto, a estética das 
ilustrações, a adequação do título e seu conteúdo à faixa etária 
requerida são elementos imponentes no momento da seleção 
de uma história a ser lida. O cenário, os personagens, a trama 
do texto também são elementos de suma relevância na história, 
assim como, neste caso, as músicas referentes que conferem 
graça e ludicidade aos enredos.

Com relação às cantigas, Nogueira (2003) afi rma que a 
prática de música, seja pelo aprendizado de um instrumento, seja 
pela apreciação ativa, potencializa a aprendizagem cognitiva, 
particularmente no campo do raciocínio lógico, da memória, 
do espaço e do raciocínio abstrato. Daí a relevância do presente 
trabalho, considerando todas as nuances do desenvolvimento 
infantil.

Outra questão que fi ca perceptível através do trabalho com 
histórias é a presença de marcas textuais como “Era uma vez...”, 
“Foram felizes para sempre...”, assim como a sequência lógica 
de fatos das narrativas demarcadas com início, meio e fi m, 
apropriações importantes para a construção de recontos orais 
e ao processo de construção da escrita nos anos que seguem a 
escolaridade das crianças.

Frases como “Eu sou a Chapeuzinho e você vai ser o Lobo 
Mau que come a vovozinha” recheiam as brincadeiras infantis 

3 - Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil.
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com as histórias. Assim, o jogo de faz de conta transporta as 
crianças para outro estato, estabelecendo uma conexão entre 
a fantasia e a realidade. Como cita Martins (2008), através do 
faz-de-conta, porque eu me faço de outro, na mesma medida 
aprofundo a consciência do meu eu e do outro, dentro de uma 
dialética complexa em que elementos em princípio díspares 
sofrem identifi cação, o que leva a um aprofundamento 
progressivo da formação da subjetividade e da alteridade. 

Nesta perspectiva, surge a oportunidade de assumir papeis que 
enquanto criança faz parte apenas de uma brincadeira. No caso 
das histórias, as crianças dão vida aos personagens atribuindo-lhes 
vozes, gestos. Ao término da brincadeira, “a magia” se rompe e os 
participantes voltam a assumir os papeis da vida real.

Com na idade de  3 anos as crianças estão na fase do 
egocentrismo (característica do pensamento infantil que se 
constitui na incapacidade de se colocar do ponto de vista do 
outro) esta descentração proporcionada pelo jogo de papeis é 
preponderante para a percepção do outro e na construção da 
identidade social, potencializando, nesse sentido, o trabalho 
com as Histórias com Músicas.

Estudos recentes, segundo Delage (2010), apontam a 
leitura de histórias como atividade extremamente proveitosa, 
pois possibilita a ativação do cérebro em sua totalidade. Para 
Abramovich (1997), ouvindo histórias as crianças têm a 
possibilidade de sentir emoções importantes, como a tristeza, 
raiva, irritação, bem estar, medo, alegria, pavor, insegurança, 
tranquilidade, dentre outras tantas fazendo com que a criança 
“viva” tudo que a narrativa provoca no ouvinte e no leitor. Todos 
os autores supracitados confi rmam a importância do trabalho 
com as histórias para as crianças pequenas, tanto no que diz 
respeito ao desenvolvimento cognitivo como emocional, este 
último através da expressão de emoções. Por esses motivos, 
habilidades como ler e contar histórias devem estar incluídas no 
currículo, principalmente da Educação Infantil.

Nesse sentido, a questão que norteou o trabalho foi: “As 
crianças de três anos conseguem expandir a linguagem oral através 
do trabalho com histórias que têm músicas em seus enredos?”. 

Para tanto, o objetivo do referido trabalho foi propiciar, 
por meio de Histórias com Músicas, o desenvolvimento da 

oralidade das crianças, tendo como apoio textos de histórias e 
músicas relacionadas.

O presente relato é dividido em três seções: A oralidade 
e as crianças de três anos, na qual trazemos uma revisão de 
literatura do trabalho sobre oralidade com crianças pequenas, 
Relembrando o trabalho com as Histórias com Músicas, em que 
relatamos a sequência didática com as crianças e Considerações 
fi nais que promovemos a avaliação do trabalho realizado e 
levantamos algumas possibilidades de ampliação deste.

A oralidade e as crianças de três anos

De acordo com Piaget (1973), as crianças de três anos 
encontram-se no estágio pré-operacional no qual há um 
notável desenvolvimento da capacidade simbólica em que já 
distingue signifi cados (palavra, imagem) de signifi cante. Neste 
estágio, acontece também uma explosão linguística com uma 
considerável ampliação de vocabulário, permitindo maior 
interação das crianças com o mundo que as cercam.

Nesta perspectiva, os adultos de referência da criança (pai, 
mãe, professor, dentre outros) ocupam um papel de destaque, 
por serem modelos de linguagem e proporcionarem, através da 
interação, a apropriação do universo discursivo, assim como a 
percepção da função comunicativa da fala.

A construção da linguagem é, enfi m, a tentativa de 
assemelhar palavras e vivências, não de maneira fi xa, mas 
com a fl uidez de movimento que é característica da linguagem 
– ao dizer, evocamos nossas experiências ao mesmo tempo 
em que as transformamos (PERROTTA, 1995). Através da 
interação social as crianças vão ampliando suas possibilidades 
de comunicação e expressão signifi cando e ressignifi cando suas 
vivências e conhecimentos. 

Como na Educação Infantil um dos objetivos a serem 
alcançados é aprender a conviver, tal aprendizado pode ser 
propiciado pelo uso da linguagem, na interação com o outro em 
diversas experiências cotidianas. Porém, é preciso se expressar e 
se fazer compreender para que a convivência se efetive e aconteça.

Segundo Delage (2010) são características do desenvolvimento 
de crianças de três a quatro anos de idade: fase lúdica; aumento, 
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rapidamente, de vocabulário; egocentrismo e consolidação da 
linguagem, onde as palavras devem corresponder às fi guras. 
Em especial, no processo de construção da linguagem oral pelas 
crianças em questão o desafi o com o trabalho com as Histórias 
com Músicas se constitui em organizar o pensamento para falar, 
elaborar frases completas, realizar a leitura de imagens, adequar 
o texto ao título da história, memorizar o enredo e seguir uma 
sequência lógica de fatos para a narração. 

Neste contexto, a partir da referida proposta as crianças 
tiveram oportunidades para ampliar suas capacidades 
linguísticas, adquirindo um repertório rico em oralidade e na 
construção da escrita posteriormente.

Relembrando o percurso: o contato com as histórias com 
músicas

“Pró, conta de novo a história!”. Esta frase é comum ser 
ouvida pelos professores em salas de aula da Educação Infantil. 
As crianças pequenas gostam de ouvir a mesma história várias 
vezes, sem cansar ou perder a atenção, pois o contato com 
as histórias mexe com o imaginário e proporciona prazer, se 
constituindo numa atividade atrativa para qualquer idade. É a 
fase do “Conta outra vez!”. 

No entanto, para que o interesse e prazer pelas histórias 
estejam sempre acesos é preciso que o professor invista em 
situações motivadoras, se organize fazendo uma seleção 
antecipada do que será lido, atrelando suas escolhas à faixa 
etária das crianças e seja criativo diversifi cando as formas de 
apresentar as histórias.

Assim, durante o percurso do trabalho de Histórias com 
Músicas foram planejadas e realizadas várias propostas com 
diversos recursos e maneiras, ampliando as experiências das 
crianças, permitindo uma maior aproximação às histórias que 
tanto as contagiam. Destacamos aqui o teatro com fantoches, 
dedoches, avental de histórias, contação sem livro, leitura com 
livro, com fi chas grandes de imagens, dramatização, ofi cinas de 
construção (casinha de fantoches), reconto, roda de cantiga das 

histórias trabalhadas, dentre outras. Tais atividades aconteceram 
durante um semestre letivo e marcaram a ludicidade tão 
necessária no trabalho com a infância.

Neste contexto, foi possível observar como uma maçã bem 
vermelhinha, um chapéu de bruxa ou uma máscara de personagem 
são capazes de acender o imaginário infantil e fazer as crianças 
“viajarem, navegarem, embarcarem” nos enredos das histórias.

“Pró, deixa eu ‘ler’ agora a história?!”. Logo após a 
contação da história, o livro se tornava um objeto precioso e 
disputado por todos. As crianças querem tocar no livro, follhear 
as páginas e fazer o reconto de forma peculiar, conferindo graça 
através da espontaneidade típica da infância, além de imitar a 
postura de leitor do professor, que se faz de modelo a todo o 
momento na sala de aula.

Dramatização pelas professoras  

Logo no início do trabalho, presenteamos as crianças com 
uma dramatização da história de Chapeuzinho Vermelho. 
Para isso, organizamos o ambiente físico da sala, tornando-o 
ainda mais acolhedor, agradável e convidativo à participação 
destas. A fantasia e a ludicidade próprias do faz de conta, 
oportunizaram a construção de expectativas e curiosidades, 
elementos importantes para o sucesso da atividade. 

Procuramos narrar o enredo com naturalidade, utilizamos 
gestos, adereços, variamos o tom de voz de acordo com cada 
personagem ou mesmo situações, despertando a imaginação 
dos ouvintes, transportando-os ao mundo da fantasia. As 
crianças apreciavam nos ver caracterizadas, vibravam a cada 
fala entoada dos diferentes personagens da história, falavam que 
sabiam quem estava caracterizada do personagem. Percebemos 
o encantamento, o brilho no olhar de cada criança em vivenciar 
aquele momento, demonstrando alegria contagiante refl etida 
em seus rostos. A exemplo de falas das crianças:

[1]Cça4(1): É a Chapeuzinho Vermelho! Será que vai 
ter Lobo Mau?

4 - O termo “Cça” é uma abreviação da palavra criança.
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[2]Cça(2): Pró, pró, chama a mamãe de Chapeuzinho 
que o lobo vai pegar ela! 

Explorando as histórias 
 
Em roda questionamos às crianças sobre quais histórias 

com músicas conheciam. Então, elas trouxeram suas vivências 
e relataram:

[3] Cça(3): Chapeuzinho Vermelho pró!
[4] Cça(4): Tem a do Lobo e os Três Porquinhos.

Depois, requisitamos que trouxessem de casa encartes de 
DVD ou CD com histórias que tinham músicas em seus enredos 
e mandamos um aviso para casa para que a família pudesse 
colaborar. Posteriormente, fi zemos (professoras e crianças) 
um cartaz com o material enviado para que pudéssemos ter 
conhecimento das histórias já conhecidas pelo grupo, além 
das informações trazidas em roda pelas crianças. Depois desse 
momento, encomendamos à professora da biblioteca uma 
pesquisa das histórias com músicas disponíveis na escola e 
assim completássemos nosso levantamento.

Diversifi cando as formas de contação 

Após o levantamento das histórias com músicas, procuramos 
diversifi car as formas de apresentação destas. Contávamos as 
narrativas utilizando livros, sem livros, na sala, nos espaços 
livres da escola, usando fantoches, avental, dedoches e como 
num “passo de mágica” envolvíamos as crianças nos enredos. 
Tais atividades eram percebidas pela turma como situações de 
prazer e entretenimento. Quando começávamos a leitura com a 
voz pausada “Era uma vez...!”, era como se transportássemos 
as crianças ao mundo do faz de conta, pois os olhinhos fi cavam 
arregalados, atentos ao que estava por vir. 

Ao ler uma história o professor favorece esta aproximação 
e promove condições de a criança desenvolver sua habilidade 
discursiva, já que a leitura de histórias é uma rica fonte de 
aprendizagem de novos vocabulários. Logo, era comum 

observarmos as crianças atentas a cada trecho da narrativa, 
com os olhos curiosos a brilhar, expressando espanto, tristeza, 
medo, surpresa, alegria dentre outras emoções, evidenciando 
dessa maneira o envolvimento com o texto, além de ampliar o 
repertório de histórias.

Vivendo a fantasia: as ofi cinas

Outro momento apreciado pelas crianças durante o 
trabalho aqui relatado eram as ofi cinas, nas quais realizávamos 
construções de máscaras, teatro de varas, dedoches, casinha de 
fantoches, todas planejadas e realizadas para que a turma pudesse 
viver o lúdico e o faz de conta. A participação das crianças era 
efetiva e ao questionarmos sobre cenários, personagens, elas 
interagiam demonstrando estabelecer relações, a exemplo da 
construção de um teatro de varas:

[5] Profª: Quais os personagens que temos aqui? 
Eles são de qual história?Alguém pode me ajudar a 
descobrir?
[6] Cça 5:  Tem o Lobo e os Três Porquinhos. É da 
história dos “Três Porquinhos” pró! 

Em um novo dia, levamos para sala a casinha de teatro, 
pensando em oportunizar as crianças a possibilidade de adentrarem 
no mundo da fantasia, recontar a história utilizando como recurso 
os teatros de vara já realizados em sala dos Três Porquinhos. Então 
propomos: Que tal utilizarmos a casinha de teatro para recontar a 
história dos Três Porquinhos? As crianças aceitaram a brincadeira 
e começaram a falar entre si, dividindo os papeis:

[7] Cça 6: Eu quero ser o Porquinho da casa de palha!
[8] Cça 7: E eu vou ser o Lobo Mau e vou derrubar a 
casa do porquinho!

Através desta atividade pudemos observar as crianças que 
já tinham garantido a sequência dos fatos da narrativa e aquelas 
que ainda não conseguiam adentrar na história lembrando seu 
enredo, assim como as que já conseguiam lembrar-se de trechos 
que as outras esqueciam:
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[9] Cça 8: E a música? O lobo tem que cantar a música: 
Eu sou o Lobo Mau, Lobo Mau, Lobo Mau. Eu pego os 
Três Porquinhos pra fazer mingau!

Neste sentido, percebemos como as crianças se envolviam 
na brincadeira, como era visível o interesse em experimentar 
papeis, cantar as cantigas, realizar gestos corporais, cooperar 
com o grupo em prol de um objetivo, tudo isso com entusiasmo 
presente.

Dramatizando a história 

Após ampliarmos o repertório das crianças de Histórias 
com Músicas através de variadas formas, propomos ao grupo 
a dramatização de uma história que seria escolhida por eles. 
Realizamos inicialmente uma votação com os nomes das histórias 
indicadas e organizamos um gráfi co para realizarmos a escolha.

Então, após interpretarem o gráfi co (com a intervenção do 
professor), fi cou combinado que iríamos dramatizar a história de 
Dona Baratinha. Depois deste momento, as crianças manifestaram 
suas opiniões quanto a escolha do personagem da história que 
queriam representar. Também realizamos em roda um levantamento 
dos fi gurinos e do cenário para compor a história escolhida.

Os ensaios aconteciam na própria sala de aula em meio 
a muita diversão e fantasia. Para que o momento fi casse 
registrado, foi proposto ao grupo a gravação de um DVD 
que seria compartilhado com as famílias posteriormente e 
registrasse o percurso de desenvolvimento da oralidade das 
crianças através dos avanços obtidos com relação a articulação 
de palavras, formação de frases completas, organização de 
ideias, dentre outros já citados anteriormente.

No dia da gravação do DVD as crianças estavam lindas, 
alegres, algumas ansiosas, outras querendo mudar de 
personagem na última hora, mas principalmente envolvidas em 
prol de um objetivo comum: a gravação da dramatização. 

[10] Cça 9: Eu não quero mais ser o cachorro, quero 
ser o gato.
[11] Cça 10: Pró, hoje eu posso ser Dona Baratinha.

[12] Cça 11: Que hora vai começar a história?
[13] Cça 12: Pró, eu tô linda?

A incorporação do personagem escolhido, a expressão de 
sentimentos, as situações engraçadas e inusitadas “Pró, a gente 
vai passar na televisão?” e a improvisação marcaram o fi nal feliz 
desta história que, como nas histórias clássicas, também teve um 
fi nal feliz.

Considerações fi nais

No presente relato foi apresentada uma sequência de 
atividades voltadas ao desenvolvimento da oralidade de crianças 
de três anos através do trabalho de Histórias com Músicas.

Durante toda a sequência foi possível observar como 
as crianças se envolveram, se encantaram e expandiram 
a oralidade, pois ampliaram o repertório de palavras, 
adquiriram melhor articulação na fala, maior organização 
de ideias e iniciaram a construção de uma sequência lógica 
de fatos narrados, validando então o importante papel das 
histórias (neste caso com músicas), enquanto instrumento 
aliado no processo de construção da aquisição da linguagem 
oral.

Avaliando o percurso a apontando novas possibilidades

Percebemos a relevância da proposta relatada, visto que, ao 
mesmo tempo em que as crianças se divertiram e vivenciaram 
experiências da infância (brincadeiras, músicas, leitura de 
histórias), também puderam desenvolver suas capacidades de 
expressão, comunicação e despertaram o interesse e prazer 
pelas histórias infantis.

Durante a trajetória do trabalho e diante das observações 
realizadas ao assistir o DVD organizado com as crianças, 
percebemos que seria interessante registrar também a 
gravação de outras atividades da sequência que deixassem 
mais nítidas as conquistas realizadas e registrasse tais 
avanços, além de serem analisadas e retomados regularmente 
com as crianças.
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Resumo 

Nesse artigo, buscamos discutir sobre as capacidades que 
crianças podem ter para avaliar aulas e refl etir sobre quais 
dimensões pedagógicas são mais importantes do ponto de vista 
delas e, consequentemente, que tipos de atitudes e estratégias 
didáticas podem motivá-los a participar das atividades escolares. 
Participaram da pesquisa duas professoras do 5º ano do Ensino 
Fundamental e seus respectivos alunos das Redes Municipais de 
Ensino da cidade do Recife e de Jaboatão dos Guararapes, que 
desenvolveram uma sequência didática com o gênero discursivo 
reportagem. Foram observadas 23 aulas e realizadas entrevistas 
com 51 crianças. Os resultados apontaram que as professoras 
conduziram as aulas de modo problematizador, atendendo a 
diferentes princípios oriundos de abordagens sociointeracionistas 
de linguagem e as crianças adotaram critérios pertinentes, 
relativos a diferentes aspectos da organização do ensino. Os 
“resultados em termos de aprendizagem”, a “interação em sala 
de aula” e os “conteúdos trabalhados” foram os três blocos 
de critérios mais utilizados pelas crianças. Desse modo, foi 
possível concluir que em situações de ensino em que as crianças 
vivenciam aulas participativas e refl exivas, elas são capazes de 
avaliar a prática docente de modo consistente.

Palavras-chave

Avaliação; sequência didática; prática docente.

Abstract

In this article, we discuss on the capacity that children 
can have to evaluate classrooms and thinking about those 
pedagogical dimensions they mostly give importance and, 
therefore, the type of attitudes and didactical strategies may 
motivate them to take part in the in school activities. Two 
teachers from the fi fth grade of elementary school and their 
respective students of Recife and Jaboatão dos Guararapes 
municipal public sectors have taken part in the research by 
developing a didactical sequence on news discursive genre. 
We have observed 23 classrooms and made interview with 51 
children. We have found out that teachers managed the classes 
in a problematizing way, being aware of different principles 
from sociointeracionist language approach and the children 
adopted suitable criteria, related to different features of 
teaching organization. The “results in terms of learning”, “the 
interaction in classroom” and the “worked contents” were 
the three sets of criteria mostly used by the children. Thus, it 
was possible to conclude that in teaching situations in which 
children experience participative and refl exive classrooms, 
they are able to evaluate the docent practice in a conscious 
way.

Key-words

Evaluation; didactical sequence, teacher practice.
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Objetivamos, neste artigo, discutir sobre as capacidades que 
crianças podem ter para avaliar aulas, buscando identifi car quais 
dimensões pedagógicas são mais importantes do ponto de vista 
delas. Antes, porém, de detalhar os procedimentos e resultados 
da investigação, faremos algumas refl exões sobre o papel dos 
estudantes na avaliação cotidiana do fazer pedagógico.

1. O aluno como agente de avaliação

Numa abordagem sociointeracionista, acreditar na 
capacidade de cada um, motivar e investir de diferentes formas 
para que os estudantes sejam participantes ativos nas situações 
escolares de ensino é papel do professor.  

Desse modo, o aluno precisa estar inserido no processo 
avaliativo de modo que saiba sobre sua aprendizagem 
durante o processo, fazendo auto-avaliação. Além dessa 
avaliação que os estudantes podem fazer de suas próprias 
aprendizagens, podemos supor que eles também podem avaliar 
as estratégias didáticas usadas pelos docentes para promover 
suas aprendizagens. Portanto, concordamos com Onrubia, ao 
se posicionar sobre a aprendizagem escolar:

 
é um processo ativo do ponto de vista do aluno, no 
qual ele constrói, modifi ca, enriquece e diversifi ca seus 
esquemas de conhecimento a respeito de diferentes 
conteúdos escolares a partir do signifi cado e do sentido 
que pode atribuir a esses conteúdos e ao próprio fato de 
aprendê-lo (1996, p. 123).

Desse modo, concebemos que o aluno pode participar da 
avaliação na escola, no mínimo, em duas direções principais. 
Uma delas seria avaliando sua própria aprendizagem. Segundo 
a teoria de Karmiloff-Smith (1996), com a progressão dos níveis 
de representação, os alunos passam a ter conhecimentos mais 
conscientes, explicitando-os, tendo mais clareza, por exemplo, 
nos momentos de auto-avaliação. A outra forma de participação 
dos alunos seria avaliando a prática do professor. Sabemos 
que esta forma de participação é menos frequente porque as 
concepções de avaliação ainda são unilaterais, tendo apenas a 

participação dos que ensinam e não dos que aprendem. 
Concebemos, assim, que ao inserirmos os alunos nas práticas 

avaliativas, de modo que explicitem o que entendem, estaremos 
possibilitando uma maior compreensão das estratégias 
didáticas adotadas e do como os sujeitos acham que aprendem. 
“A avaliação, na perspectiva de construção do conhecimento, 
parte de duas premissas básicas: confi ança na possibilidade dos 
educandos construírem suas próprias verdades e valorização 
de suas manifestações e interesses” (HOFFMANN, 1992, p. 
20). 

No entanto, há certa desconfi ança por parte de educadores 
acerca da capacidade das crianças perceberem fatores 
relevantes do processo pedagógico. Isto é, há certa crença de 
que as crianças valorizam apenas o que é lúdico, não sendo 
capazes de relacionar as estratégias didáticas às suas próprias 
aprendizagens. Para aprofundar tal discussão, este estudo foi 
realizado.

2. Os critérios de avaliação adotados pelas crianças 

Neste artigo, apresentaremos refl exões oriundas de análises 
de entrevistas de 51 crianças, identifi cando os critérios adotados 
por elas para avaliar as aulas de duas docentes do ano 5 das redes 
municipais de ensino de Recife e Jaboatão dos Guararapes, que 
desenvolveram uma sequência didática com reportagem. 

A sequência didática, pautada no modelo de Dolz, Noverraz 
e Schneuwly (2004), foi planejada em reuniões de um grupo 
de pesquisa, com organização em três fases: situação inicial, 
nove módulos e situação fi nal. As situações inicial e fi nal 
envolveram leitura de reportagens, atividades de interpretação 
oral e escrita e produção de texto. Nos módulos, atividades 
orais e escritas de leitura, produção e refl exão sobre os textos 
foram contempladas. 

Foram observadas 23 aulas das duas professoras, sendo 13 
desenvolvidas pela professora 1 e 10, pela professora 2. Após 
cada aula, alguns alunos de cada turma eram entrevistados 
com o objetivo de avaliar as estratégias didáticas adotadas nas 
aulas. Foram entrevistadas 31 crianças na turma 1 e 20 crianças 
na turma 2. As entrevistas tratavam das opiniões das crianças 
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sobre o que tinham vivenciado: O que você achou da aula de 
hoje? De que parte da aula você mais gostou? Por quê? De qual 
parte não gostou? Por quê?

Nos tópicos a seguir, apresentaremos a síntese do que as 
crianças disseram, organizando as respostas dadas em sete 
categorias.

2.1. Estrutura da sequência didática

A primeira categoria encontrada foi relativa à organização 
do ensino, ou seja, aos comentários das crianças relativos 
à progressão e à articulação entre as aulas, à forma como 
diferentes componentes curriculares foram contemplados nas 
aulas, à ordem em que as aulas ou atividades foram dispostas, à 
diversifi cação das atividades.

A primeira subcategoria contemplada nesse primeiro 
bloco - progressão e articulação entre as aulas-, correspondia 
às respostas das crianças em que havia menção à continuidade 
entre as aulas, evidenciando que as crianças consideravam que 
havia favorecimento de novas refl exões sobre os conhecimentos 
já trabalhados em momentos anteriores. Na turma 1, 05 alunos 
(16,13%) mencionaram tal aspecto. Na turma 2, apenas 01 
aluno (5%). 

E: Você gostou de produzir uma reportagem sobre 
saneamento básico?
A: Sim, porque a gente já está estudando isso desde 
a semana passada, na sexta-feira a gente estuda 
saneamento básico, ontem a gente estudou, a professora 
mandou a gente fazer uma pesquisa, aí quando chega 
na escola a gente fi ca perguntando o que o outro fez, 
pra gente ver o da gente, pra gente comparar, pra gente 
ver se está certo (...). (Fernanda, mód. 7)

Nessa primeira subcategoria, observamos que alguns 
alunos valorizaram a retomada de aspectos já trabalhados 
anteriormente, por possibilitar novas formas de refl etir e 
ampliar os conhecimentos. No caso das aulas organizadas em 
sequência, os conhecimentos construídos na própria escola vão 
sendo integrados aos conhecimentos prévios dos estudantes e 

servindo de base para as novas construções. Não se espera que 
a aprendizagem ocorra de uma vez, em um momento estanque. 
Há, de fato, uma concepção de que as aprendizagens vão 
sendo construídas gradativamente e reconstruídas a cada nova 
situação didática.

A segunda subcategoria, diversidade de atividades, 
correspondeu à variedade de atividades encontradas durante 
as aulas da sequência didática. Percebemos que 05 alunos da 
turma 1 (16,13%) mencionaram esse aspecto. Na turma 2, 03 
alunos (15%) o fi zeram. 

E: Marília você gostou da aula de hoje?
A: Sim.
E: Por quê?
A: Porque faz cada dia uma coisa diferente. Tá fazendo 
menos tarefa e mais reportagem.
E: Você gostou dessas aulas que a professora trabalhou 
com reportagem?
A: Sim.
E: Por quê?
A: Porque ela só passava tarefa, tarefa, tarefa. Agora 
quando tu viesse, é melhor entrevista do que tarefa. 
(Marília, S. F.)

Segundo Mendonça e Leal (2005, p. 70), “organizar a 
progressão do trabalho com gêneros na escola implica decidir 
sobre as competências e habilidades que se deseja explorar. Por 
essa razão, clareza sobre os objetivos pedagógicos é o requisito 
com base no qual todo o planejamento pedagógico deve ser 
construído”. Para as autoras, tendo clareza sobre os diferentes 
objetivos didáticos, o professor tem melhores condições para 
variar as situações de ensino.

A terceira subcategoria, interdisciplinaridade, correspondia 
ao critério em que as crianças reconheciam que o trabalho 
desenvolvido durante a sequência perpassava mais de uma área 
de conhecimento. Na sequência como um todo, tal princípio 
foi contemplado, pois a cada nova reportagem, uma temática 
relevante para o universo infantil e para a convivência das 
crianças foi tratada. Em cada aula, tinha-se como objetivo que 
as crianças aprendessem sobre os temas ao mesmo momento 
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em que desenvolvessem estratégias de leitura e de escrita 
e teorizassem sobre o gênero reportagem. Desse modo, os 
temas abordados favoreciam a aprendizagem de conceitos e 
princípios relativos a diferentes componentes curriculares na 
área de ciências humanas e da natureza ao mesmo tempo em 
que habilidades e conhecimentos relativos ao componente 
língua portuguesa eram enfocados. No entanto, verifi camos que 
tal aspecto não foi tão facilmente percebido, pois encontramos 
tal critério apenas na fala de um aluno da turma 1 (3,23%). 

E: Você gostou de produzir uma reportagem sobre 
saneamento básico?
A: Sim. 
E: Por quê?
A: Porque saneamento básico além da gente fazer 
português a gente tá fazendo ao mesmo tempo ciência, 
a gente pratica mais a fazer um texto. (Pedro, mód. 7)

A última subcategoria, ordem das atividades, é um aspecto 
importante na perspectiva de uma criança da turma 1 (3,23%). 

E: Teve alguma parte que você não achou muito 
interessante? 
A: Quando a professora tava lendo os textos.
E: Quais textos?
A: Aqueles textos que eram pra identifi car, o poema, a 
fábula.
E: Porque você não gostou?
A: A gente precisa identifi car, mas como a gente tava 
ansiosa para produzir a reportagem, a gente queria logo 
a reportagem. (Fernanda, mód. 9) 

De modo geral, percebemos que 14 crianças das duas 
turmas mencionaram pelo menos uma subcategoria do critério 
estrutura da sequência didática, sendo 10 da turma 1 e 4 da turma 
2. Os aspectos que elas avaliaram são de extrema importância 
para que o professor possa buscar uma melhor organização das 
suas aulas, trazendo uma proposta que busque a retomada dos 
conteúdos já trabalhos em momentos anteriores, permitindo que 
os alunos se apropriem de forma mais efi caz, com discussões 

que perpassem as diferentes áreas, para que eles percebam 
que os conteúdos podem estar relacionados, com atividades 
diversifi cadas, considerando a ordem das mesmas. 

2.2. Estratégias de ensino

O segundo critério, estratégias de ensino, aparecia quando 
as crianças comentavam, negativa ou positivamente, as 
atividades propostas pela professora. Percebemos dois aspectos 
relacionados às estratégias: nível de difi culdade da atividade e 
qualidade da atividade.  

As atividades desenvolvidas durante a sequência variavam 
em termos de quantidade, nível de complexidade e formas de 
realização. Os textos selecionados tinham uma linguagem clara, 
com temáticas de interesse dos alunos e variavam quanto ao 
tamanho. As questões propostas tinham níveis de difi culdade 
variados, de modo a explorar diferentes habilidades. 

A primeira subcategoria deste segundo critério foi o nível de 
difi culdade das atividades. Percebemos que os alunos das duas 
turmas mencionaram tal aspecto de forma equilibrada, embora nem 
sempre eles conseguissem explicitar claramente se, em função de 
maior ou menor complexidade, a atividade poderia ser considerada 
boa. Mas eles conseguiram avaliar se as atividades propostas eram 
fáceis ou difíceis. Na turma 1, sete alunos (22,59%) mencionaram 
tal aspecto. Na turma 2, oito alunos (40%). 

E: O que você achou que teve mais difi culdade?
A: Foi quando a professora disse que assunto tinha 
naquela manchete.
E: Você não entendeu direito?
A: Não. (Henrique, mód. 5)

Uma difi culdade apontada pelos alunos nas observações é 
que eles não compreendiam o sentido da palavra pena abordada 
na reportagem. Mesmo a professora trabalhando esse aspecto, 
os alunos não evoluíram muito nas discussões, o que se 
confi rma, quando o aluno diz que não entendeu direito o texto. 
Desse modo, a criança não explicita que a aula foi boa porque 
desafi ou os estudantes a descobrir, a conhecer mais, embora 
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consigam avaliar quando a atividade é mais difícil para o grupo-
classe. É possível que a mediação das docentes nos momentos 
mais difíceis não tenha sido sufi ciente para que as crianças se 
sentissem satisfeitas ao tentarem desvendar os textos lidos ou 
realizar as atividades propostas. 

Ressaltamos que, ao que parece, na visão das crianças, ao 
selecionar reportagens mais complexas, os textos precisam 
ser mais explorados pelos professores. Ao que parece, eles 
avaliam negativamente quando terminam a atividade sem 
terem compreendido os textos lidos ou sem terem realizado 
adequadamente as atividades propostas.

A segunda subcategoria deste segundo critério foi a 
qualidade da atividade. Percebemos que um aluno da turma 1 
mencionou o critério (3,23%). 

E: Você gostou da aula de hoje? 
A: Sim.
E: Por quê?
A: Porque a professora falou sobre muitas coisas 
legais, fez a dupla. Minha dupla mesmo foi... Aí minha 
dupla foi legal, a gente discutiu muito. Gostei mesmo 
da atividade que a professora passou para a gente 
completar as frases. (Pedro, mód. 8)

O critério “estratégias didáticas” foi mencionado por 14 
alunos nas duas turmas, sendo sete em cada uma. 

2.3. Mediação docente 

 De acordo com as entrevistas das crianças, subdividimos 
este critério em três subcategorias: modos como a professora 
ajuda a fazer as atividades; modos de explicar os conceitos; 
estímulo à participação.

No subcritério “modos como ajuda a fazer as atividades”, 
as crianças mencionavam a forma como a professora ajudava 
os estudantes a realizar as atividades, mostrando se estavam 
avançando ou não, passando nos grupos para saber se os alunos 
estavam com dúvidas. Percebemos, na turma 1, que três alunos 
(9,68%) se referiram a essa forma de mediação da professora. Na 
turma 2 a frequência foi um pouco maior, com cinco alunos (25%). 

E: O que você achou da professora pedir que cada dupla 
analisasse a produção do dia anterior?
A: Foi bom, porque a professora pode ver se a gente 
tava aprendendo. Porque nós aprendemos melhor, a 
professora ensina mais. (Leonardo, mód. 7) 

Percebemos que os alunos aprovam quando a professora 
identifi ca e informa para eles suas difi culdades, mostrando 
novas formas de aprender. 

O segundo critério refere-se aos modos de explicar os 
conceitos /conteúdos. Na turma 1, dez alunos (32,26%) 
mencionaram os modos de explicação da professora. Na turma 
2, cinco crianças comentaram sobre tal aspecto (25%).

E: Você gostou da aula de hoje? 
A: Sim.
E: Por quê?
A: Porque ela foi muito explicada por tia e ela ensina 
várias coisas que a gente pode aprender para depois 
fazer. (Márcia, mód. 5)

Percebemos que os alunos avaliam de forma positiva as 
explicações da professora. Provavelmente tal avaliação foi feita 
porque as professoras se esforçaram, na maior parte das aulas, em 
sistematizar os conhecimentos, explicando os conceitos e as relações 
entre eles. Os alunos reconheceram que as professoras utilizaram 
um vocabulário adequado e explicaram com clareza, de modo que 
eles puderam compreender o que ela estava sistematizando. 

O terceiro subcritério, estímulo à participação, foi 
mencionado pelos alunos das duas turmas de forma equilibrada. 
Na turma 1, 4 crianças (12,91%) mencionaram tal aspecto da 
mediação docente, na turma 2, 3 alunos, correspondendo a 15%. 

 
E: Você gostou da parte que a professora pediu para que 
todo mundo falasse um pouquinho da reportagem que 
recebeu em grupo?
A: Achei bom para o grupo explicar como foi.
E: Por que é bom todo mundo explicar?
A: Pra gente entender como foi a reportagem, o que 
cada um apresentou. (Bianca, mód. 2) 
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Vale ressaltar que os alunos reconhecem a importância da 
mediação para a aprendizagem deles.  Este terceiro critério 
foi mencionado por 21 crianças nas duas turmas, sendo 12 na 
turma 1 e 9, na turma 2.  

2.4. Recursos didáticos 

Apesar de as professoras observadas terem usado diferentes 
recursos didáticos (cartaz, quadro branco, livro...), todas as 
respostas das crianças que se referiram a este item foram focados 
no uso de textos e no suporte jornal. Desse modo, pode-se afi rmar 
que a escolha dos textos a serem usados no ensino da língua é 
uma tarefa que precisa ser realizada com muito cuidado. 

A primeira subcategoria, qualidade do texto, foi mencionada 
por dois alunos da turma 1 (6,46%) e por três na turma 2 (15%). 

E: Você gostou dessas aulas que a professora trabalhou 
com reportagem?
A: Sim
E: Por quê?
A: Cada dia uma reportagem interessante, legal. 
(Vanessa, S.F.)

 A segunda subcategoria, qualidade do suporte jornal, 
foi mencionado por 4 crianças na turma 1 (12,91%) e duas 
crianças na turma 2 (10%). 

E: Você gostou da aula de hoje? 
A: Sim.
E: Por quê?
A: Porque a gente falou sobre uma matéria que eu gosto 
muito que é o português, falou também de jornal que é 
uma fonte de saber infi nita, falou também o que tem no 
jornal, como ele é dividido. (Pedro, mód. 1)

Oito crianças mencionaram os recursos didáticos como 
critério de avaliação, sendo quatro crianças em cada turma. 
As informações advindas das entrevistas nos mostram que 
as crianças percebem a importância dos recursos didáticos 
utilizados em sala de aula, se os textos foram bem selecionados 

ou não, se são de interesse dos alunos com temáticas voltadas ao 
público, se possui uma linguagem clara. “O jornal, sem dúvida, 
é um suporte textual que não pode ser esquecido. Ele, assim 
como o livro didático, contém diferentes gêneros de textos, e 
pode ser explorado de diferentes maneiras, favorecendo muitas 
aprendizagens” (Silva e Leal, 2011, p. 170). 

2.5. Conteúdos trabalhados

Observamos, nas entrevistas, três subcategorias sobre 
os conteúdos trabalhados: relevância do conteúdo, potencial 
motivador do conteúdo e posicionamento diante dos conteúdos.

A primeira subcategoria, relevância do conteúdo, foi 
mencionada pelas crianças das duas turmas de forma equilibrada. 
Percebemos uma frequência de treze alunos na turma 1 (41,94%). 
Na turma 2, a frequência foi um pouco maior, com 16 alunos 
(40%). De modo geral, percebemos na fala das crianças que elas 
consideravam relevante tanto o trabalho com as características 
da reportagem quanto com os temas abordados. 

E: Você gostou da aula de hoje? 
A: Sim.
E: Por quê?
A: Porque ensina a gente a não maltratar os animais.
E: Qual a parte da aula que você achou mais interessante?
A: Na hora que a professora leu a reportagem do 
“bicho-homem”.
E: Por que você gostou muito dessa leitura da 
reportagem do “bicho-homem”?
A: Por que eles se trancaram na jaula pra apresentar aos 
outros que não é para maltratar os animais (Lívia, mód. 3)

 
Em relação ao segundo aspecto, potencial motivador 

do conteúdo, 3 alunos da turma 1 (9,68%) mencionaram tal 
característica. Na turma 2, a frequência foi maior, 8 alunos 
(40%). 

E: O que você achou da leitura da reportagem que tem 
como manchete “Pena maior para quem estudou mais”? 
A: Gostei.
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E: Por quê?
A: Tá dizendo: pena maior pra quem estuda mais.
E: Essa leitura foi interessante? 
A: É, porque chama a atenção. (Roberto, mód. 5)

A terceira subcategoria encontrada na fala das crianças se 
refere ao posicionamento diante dos conteúdos. As crianças 
avaliavam positivamente ou negativamente o texto considerando 
o posicionamento dos autores, ou seja, consideravam a 
atividade boa se o texto veiculasse um ponto de vista com o 
qual elas concordassem e quando não concordavam, diziam 
que a atividade não tinha sido boa. A diferença entre esta 
categoria e a primeira categoria foi que, no caso da relevância 
do conteúdo, as crianças afi rmavam que a aula tinha sido boa 
porque o tema tratado era relevante. Na categoria ora discutida, 
embora elas considerassem o tema relevante, não gostaram do 
texto escolhido por não concordarem com a visão do autor.

E: Qual a parte da aula que você achou mais interessante?
A: Do tubarão.
E: O que do tubarão? Da leitura ou da produção?
A: Da leitura.
A: Porque foi muito legal, gostei. Mas não gostei 
porque ele pensou que a perna do homem era um peixe. 
Ele não tem culpa que era um peixe. Aí o homem matou 
ele. (Mariane, mód. 7) 

Na turma 1, 3 alunos (9,68%) apresentaram avaliações 
classifi cadas nesta categoria. Na turma 2, esse índice foi maior, 
tendo uma frequência de 7 alunos, com 85%. 

As respostas baseadas neste critério mostraram que as 
crianças estavam atentas aos temas trabalhados em sala de aula 
e que os textos utilizados provocaram reações. Desse modo, 
ressaltamos que as crianças perceberam a relevância dos temas e 
mostraram seus pontos de vista diante das temáticas abordadas. 
Assim, apesar de algumas crianças terem dito que “não tinham 
gostado”, pudemos verifi car que o trabalho desenvolvido em 
sala de aula teve uma boa repercussão. 

As três subcategorias que compõem o critério “conteúdos 
trabalhados” evidenciam que as crianças tendem a valorizar 

escolhas de temáticas que têm articulação clara com as situações 
extraescolares, com suas próprias vidas e que reconhecem a 
importância das discussões / refl exões sobre os valores sociais. 
Ampliar conhecimentos socialmente válidos, que tenham 
legitimidade pedagógica e reconhecimento pelas comunidades 
é um ponto de partida para a construção de uma escola 
comprometida socialmente. Esse critério foi avaliado por 30 
crianças nas duas turmas, sendo 14 na turma 1 e 16 na turma 2.  

2.6. Interação em sala de aula

Neste bloco, os alunos mencionaram as formas de 
distribuição deles durante as atividades, destacando as 
atividades realizadas individualmente, em dupla, em pequenos 
grupos ou no grande grupo. Percebemos ainda que os alunos 
mencionaram o engajamento / participação deles e dos colegas 
nas atividades e aspectos relativos à interação entre a professora 
e as crianças.  

No aspecto “formas de distribuição dos alunos”, as crianças 
das duas turmas mencionaram de forma equilibrada tal critério 
avaliativo. Na turma 1, 18 alunos (58,06%) apresentaram nas 
entrevistas algum tipo de avaliação em relação à organização 
dos alunos nas atividades. Na turma 2, 13 alunos (65%) fi zeram 
menção a tal aspecto nas entrevistas.

E: A forma como a professora tá organizando as aulas, 
em grupos, você gosta?
A: Gosto.
E: Você pode explicar um pouco mais?
A: Sim. Porque em dupla, o que ela sabe e eu sei, aí a 
gente pode juntar os pensamentos e fazer uma coisa só. 
(Márcia, mód. 5) 

 
A segunda subcategoria, participação dos colegas nas 

atividades, foi mencionado por 13 alunos da turma 1 (41,94%) e 
10 alunos da turma 2 (50%).

E: Você gostou da forma como a professora fez as 
perguntas após a leitura?
A: Sim.
E: Ou você preferia se fosse no caderno? 
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A: Eu achei ela falando, pois assim todo mundo 
respondia junto, se fosse no caderno, a gente não podia 
saber a resposta. (Davi, mód. 2)

A terceira subcategoria, interação da professora com as 
crianças, foi mencionada por 3 alunos da turma 1 (9,68%). 
Os alunos percebem que a professora utiliza o diálogo como 
ferramenta necessária para interagir com os alunos. 

Assim, consideramos que os alunos das duas turmas possuem 
critérios variados para avaliar as diferentes formas de interação 
em sala de aula, demonstrando os aspectos positivos e negativos 
da distribuição dos alunos e da participação em sala de aula. 
Contabilizamos 35 crianças mencionando a interação em sala de 
aula nas duas turmas, sendo 20 na turma 1 e 15 na turma 2. 

2.7. Resultados obtidos em termos de aprendizagem

Nesse critério estão as respostas das crianças nas quais 
elas avaliaram positivamente ou negativamente as aulas 
considerando os resultados obtidos em termos de aprendizagem. 
Os alunos mencionavam suas aprendizagens em relação ao 
gênero, aos temas trabalhados, às leituras realizadas, à escrita, 
à vontade deles em aprender mais e falavam em ampliação do 
conhecimento de uma forma mais geral, quando não explicavam 
o tipo de aprendizagem específi ca. 

O primeiro aspecto mencionado pelas crianças, neste bloco, 
foi em relação às aprendizagens efetivadas quanto aos gêneros. 
Na turma 1, 18 alunos mencionaram suas aprendizagens 
efetivadas sobre o gênero (58,07%); na turma 2, essa frequência 
foi bem menor, com 7 alunos (30%).

Defendemos que o trabalho com os textos escritos contempla 
diferentes dimensões / tipos de refl exão: aprendizagens relativas 
ao desenvolvimento de estratégias / habilidades de leitura; ao 
desenvolvimento de estratégias / habilidades de produção de 
textos; à refl exão sobre as práticas de linguagem e gêneros que 
circulam na sociedade. Tais dimensões, sem dúvida não podem 
ser enfocadas desarticuladamente, mas é necessário que se 
tenha o cuidado de contemplar todas elas. Nesta subcategoria 
destacamos que as crianças perceberam e valorizaram as 

atividades em que ampliam seus conhecimentos sobre os 
suportes ou gêneros que circulam socialmente. O gênero 
escolhido (reportagem) sem dúvida tem grande circulação 
entre pessoas de diferentes grupos sociais. Segundo Rodrigues, 
tal gênero “confi gura-se como o local da contextualização e 
do aprofundamento dos temas, possibilitando aos leitores a 
ampliação e a compreensão do mundo, levando-os a questionar 
os ‘comos’ e os ‘porquês’ da realidade” (2003, p. 16).

E: Você gostou da aula de hoje? 
A: Gostei.
E: Por quê?
A: Porque a gente aprendeu uma coisa nova que tem na 
reportagem, os conectivos.  (Lívia, mód. 8) 

O segundo subcritério, aprendizagens efetivadas sobre o 
tema, teve um maior percentual na turma 2, com 11 alunos (55%). 
Na turma 1, 9 alunos mencionaram esse aspecto (29,04%). 

E: Você gostou da aula de hoje?
A: Gostei.
E: Por quê?
A: Porque é muito interessante.  Gostei muito porque 
aprendi muito sobre os tubarões e também as manchetes.
E: O que você que aprendeu hoje?
A: “Tudo sobre a covardia explícita da manchete” é o 
tubarão morto a paulada. Um bocado de coisas e etc. 
(Danila, mód. 7) 

Os alunos demonstraram valorizar as aulas em que os temas 
trabalhados nas reportagens eram interessantes e foram bem 
discutidos pelas docentes, ajudando-os a se apropriaram dos 
assuntos de modo refl exivo. 

O terceiro critério, aprendizagens efetivadas sobre 
leitura, teve uma maior frequência na turma 1, com 14 alunos 
(45,17%). Na turma 2, três crianças (15%) citaram tal tipo de 
aprendizagem. 

E: Você tá gostando dessas aulas com reportagem?
A: Tô.
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E: Por quê?
A: Tem coisa boa, a gente vê o que tá acontecendo em 
São Paulo, Pará, esses lugares fora que a gente não 
pode ir. (Marcelo, mód. 2)

No exemplo acima, a criança salienta que é possível conhecer 
diferentes lugares por meio da leitura, sem precisar se deslocar.

O quarto critério, aprendizagens efetivadas sobre escrita, 
teve um maior índice na turma 1, com 6 alunos (19,35%). Na 
turma 2, houve uma frequência de 3 alunos (15%).

 Na turma 1, os alunos, durante as atividades de produção 
de reportagem e revisão textual tiveram boas refl exões sobre a 
escrita, em relação aos aspectos gramaticais, ao uso adequado 
de palavras no texto, a ortografi a, a coerência.  Na turma 2, 
uma das alunas retrata a socialização da atividade com os 
conectivos. Eles precisavam colocar as conjunções nos espaços 
em branco. No momento da discussão, os alunos perceberam 
alguns erros com a utilização de palavras mal colocadas no 
texto, provocando outro sentido.

E: Qual a parte da aula que você achou mais interessante?
A: A hora que a professora tava corrigindo os 
conectivos, naquela hora ela queria saber se eu tava por 
dentro do assunto ou não. (Fernanda, mód. 8)

No quinto critério, vontade de aprender mais, sete alunos 
da turma 1 mencionaram esse aspecto (22,59%). Na turma 2, 
dois alunos tiveram frequência (10%). Nessa subcategoria, os 
alunos falavam de modo geral que durante a sequência eles 
tinham vontade de aprender mais, que era motivador. 

E: Foi importante analisar a produção da aula anterior?

A: Foi.
E: Por quê?
A: Porque quando a gente analisa alguma coisa, aí fi ca 
no pensamento da gente e aprende mais ainda. (Diana, 
mód. 7)  

No último subcritério, ampliação do conhecimento, 7 
alunos da turma 1 (22,59%) indicaram esse aspecto em suas 

falas; já na turma 2, esse percentual foi menor, com a frequência 
de 2 alunos, (10%). Os alunos, ao mencionarem tal critério, se 
referiam de um modo geral às possibilidades que a sequência 
proporcionou para a aprendizagem.

E: Você gostou dessas aulas em que a professora 
trabalhou com reportagens?
A: Gostei.
E: Por quê?
A: Porque eu aprendi mais, tive um conhecimento 
melhor. (Iago, S.F.)

Neste último critério, 37 crianças das duas turmas avaliaram 
os resultados obtidos em termos de aprendizagens (24 na turma 
1 e 13 na turma 2). Através da fala das crianças, percebemos que 
elas acompanham suas evoluções, considerando as mudanças 
durante a sequência vivenciada e que passam a ter também mais 
responsabilidade sobre seu processo de aprendizagem. Desse 
modo, concordamos que o pensamento de Downing e Fijalkow 
(1984) quando afi rmam que “A criança encontra-se na clareza 
cognitiva quando sabe que aprende, quando sabe o que aprende, por 
que aprende e como aprende” (In: BERNARDIN, 2003, p. 132).  

3. Considerações fi nais

No início desse artigo, expusemos dois objetivos principais 
a serem atendidos neste trabalho: discutir sobre as capacidades 
que crianças podem ter para avaliar aulas e refl etir sobre quais 
dimensões pedagógicas são mais importantes do ponto de 
vista das crianças e, consequentemente, que tipos de atitudes 
e estratégias didáticas podem motivá-los a participar das 
atividades escolares.

Analisando o quantitativo de respostas em cada categoria, 
verifi camos que os resultados em termos de aprendizagem 
(72,54%), a interação em sala de aula (68,62%) e os conteúdos 
trabalhados (58,82%) foram os três blocos de critérios mais 
utilizados pelas crianças. 

O quarto critério mencionado nas duas turmas foi a mediação 
docente. Ao todo, este critério foi contemplado por 41,17% das 
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crianças. Podemos afi rmar que as crianças reconhecem que o 
professor precisa ter boas estratégias de mediação, atendendo 
as crianças quando elas precisam e ajudando-as a entender 
melhor as atividades e os conteúdos trabalhados.

Os critérios “estrutura da sequência” e “estratégias de 
ensino” foram citados por 27,45% dos estudantes, cada. 

O critério que foi menos citado foi recursos didáticos 
(15,68%). Apesar desse reduzido quantitativo, não podemos 
considerar que as crianças não valorizam tal aspecto, pois é 
possível que tenham considerado isso ao falarem que tinham 
gostado das aulas porque as atividades eram boas.

Podemos concluir, assim, que as crianças das duas turmas 
avaliaram as aulas de forma pertinente. Os resultados dessa 
pesquisa evidenciam que as crianças valorizaram as atividades 
realizadas e os modos como os professores organizaram o 
ensino. É importante reconhecer que os critérios adotados 
pelas crianças tiveram relação com o tipo de situação de ensino 
do qual participavam. É necessário investigar quais são as 
percepções das crianças frente a práticas docentes embasadas 
em perspectivas teóricas diferentes das que estavam orientando 
a ação das docentes acompanhadas.
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Resumo

Este artigo se dedica a apresentar os resultados de uma pesquisa 
de mestrado sobre a prática de alfabetizadoras que atuaram no 
Grupo Escolar Bom Jesus localizado em Uberlândia no período 
de 1955 a 1980. Ele tem como propósito explicitar as principais 
características das cartilhas, visto que estas eram o instrumento 
mais utilizado nas salas de alfabetização. O olhar histórico sobre 
as cartilhas e seus respectivos métodos vem responder também a 
uma necessidade de contribuir com a construção da história do 
livro, da leitura, das práticas editoriais em Uberlândia e também 
na capital mineira; uma vez que se tratava de impressos que 
passavam por um ciclo de produção, circulação e divulgação 
dependentes de necessidades pedagógicas e também comerciais/
culturais e, além disso, partilham de similitudes com outros 
impressos ou oferecem-se como contraponto a outros impressos 
que circularam ou circulam em um determinado período devido a 
algumas especifi cidades de uso. Como metodologia, empregamos 
a análise documental e bibliográfi ca entrelaçada à história Oral. 
Assim, realizamos entrevistas com 04 alfabetizadoras que atuaram 
no grupo escolar em análise. Os resultados desse estudo mostram 
que estas alfabetizadoras utilizaram-se tanto do método global 
como do método sintético para alfabetizarem e, que as práticas de 
alfabetização nem sempre obedeciam aos Programas de Ensino.

Palavras-chave

Alfabetização; cartilhas; grupos escolares. 

Abstract

This article attempts to present the results of a research 
on the practice of literacy teachers who worked in the 
primary school Bom Jesus located in Uberlândia in the 
period 1955 to 1980. It aims to explain the main features of 
the primers, since these were the most used instrument in 
the halls of literacy. The look on the history textbooks and 
their method is also responding to a need to contribute to 
the construction of the history of books, reading, editorial 
practice in Uberlândia and also the state capital, since it 
was printed by passing a cycle of production, circulation 
and dissemination dependent on educational needs and also 
commercial / cultural and also share similarities with other 
printed or offer as opposed to other printed or circulated 
circulate in a given period due to some specifi cs of use. The 
methodology employed documentary analysis and literature 
interwoven with the Oral History. Thus, we conducted 
interviews with 04 literacy teachers who worked in the 
school group in question. The results of this study show that 
these literacy were used both as a global method of synthetic 
method for literate and that literacy practices are not always 
obeyed Education Programs.

Keywords

Literacy; primers; school groups.
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Este artigo se dedica a apresentar os resultados de uma 
pesquisa de mestrado sobre a prática das alfabetizadoras de 
Grupo Escolar Bom Jesus localizado em Uberlândia. Ele foi 
escrito com o propósito de explicitar as principais características 
das cartilhas, já que estas eram o instrumento mais utilizado nas 
salas de alfabetização. 

O olhar histórico sobre as cartilhas e seus respectivos 
métodos vem responder também a uma necessidade de 
contribuir com a construção da história do livro, da leitura, 
das práticas editoriais em Uberlândia e também na capital 
mineira; uma vez que se tratava de impressos que passavam 
por um ciclo de produção, circulação e divulgação dependentes 
de necessidades pedagógicas e também comerciais/culturais 
e, além disso, partilham de similitudes com outros impressos. 
Neste artigo buscaremos identifi car e analisar as cartilhas mais 
utilizadas no Grupo Escolar Bom Jesus no período de 1955 a 
1980.

Para o desenvolvimento desta pesquisa utilizamos como 
aporte teórico a Nova História cultural que surge a partir da 
chamada Escola dos Annales2. Assim, como na Escola dos 
Annales essa nova corrente divulgou outras formas de pesquisa 
que considerava diferentes fontes aproximando a História das 
outras ciências humanas. 

Ao propor que o homem deva ser apreendido em sua 
totalidade, a Escola dos Annales abriu aos historiadores novas 
possibilidades para o desenvolvimento das pesquisas, ampliando 
o campo de trabalho do historiador em relação aos atores e aos 
temas ou objetivos. Desta forma, abriu-se a possibilidade para 
estudiosos de diferentes áreas do conhecimento e não mais 
apenas os historiadores realizarem pesquisas históricas.

A Nova História Cultural tem como um de seus 
pressupostos a compreensão de que a realidade é social ou 
culturalmente construída e, por isso, deve preocupar-se com 
a análise das estruturas, abrindo-se para novos objetos de 
pesquisa. Consequentemente busca novos tipos de fontes para 
suplementar os documentos tidos como ofi ciais. Novas fontes 

como a história oral, as evidências das imagens, as estatísticas. 
Desta forma, utilizamos como metodologia a análise 

documental e bibliográfi ca entrelaçada à história Oral. Assim, 
realizamos entrevistas com 04 alfabetizadoras que atuaram no 
Grupo Escolar Bom Jesus.

A história oral está presente em nosso cotidiano e tem 
grande importância para a pesquisa à medida que revela os fatos 
pessoais que, em sua maioria, não foram documentados.  Nesta 
pesquisa ela se tornou fundamental visto que não encontramos 
muitos documentos relacionados ao nosso objeto de estudo.

Estudar as práticas oriundas da utilização de qualquer 
cartilha nesse período é, antes de tudo, buscar sua inserção num 
quadro de representações que se interligam e são percebidas no 
aprofundamento do estudo das fontes, como afi rma François: 
“(...) a história oral não somente suscita novos objetos e 
uma nova documentação (os “arquivos orais, tão caros a D. 
Schnapper), como também estabelece uma relação original 
entre o historiador e os sujeitos da história” (1998, p. 9).

Assim, identifi camos que as cartilhas utilizadas durante 
o período pesquisa foram dos métodos sintético e analítico, 
sendo que durante um longo período de 1955 até década de 
70 as alfabetizadoras utilizavam cartilhas do método sintético 
para alfabetizar as crianças e cartilhas do método global 
para trabalhar a leitura. Foram poucas alfabetizadoras que 
afi rmaram utilizar apenas o método Global e mesmo estas 
sempre afi rmaram que utilizavam este método apenas com os 
considerados bons, com aqueles alunos considerados francos 
ou com difi culdades ela trabalhava com o método sintético que 
segundo a alfabetizadora qualquer aluno aprende pelo método 
sintético.

Eu trabalhei com o método Global, mas não me 
lembro do nome da cartilha dele. Eu sempre utilizei o 
método alfabético porque ele é o contrário do Global, 
que começa do texto, depois passa para descobrir as 
frases, depois para as palavras, depois para as sílabas 
e fi nalmente o alfabeto. Eu trabalhei com esse método 

2 - Ficou conhecida como Escola dos Annales o movimento que se originou a partir da publicação da revista Annales d’histoire économique et sociale, em 
outubro de 1929, exprimiu uma nova tendência da historiografi a francesa, erguendo-se contra a dominação da “escola positivista”.
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durante quatro anos, mas os alunos têm que ser 
excelentes, porque se for um aluno que tem difi culdade, 
como troca de letras, por exemplo, não dá resultado. O 
melhor caminho mesmo é o método silábico para essas 
crianças, porque ela tem que sentir como se pronuncia 
aquela sílaba, como se abre a boca, entre outras coisas. 
Isso ajuda muito. Já trabalhei com crianças com essas 
difi culdades, já trabalhei com crianças maravilhosas, 
mas também com classes difíceis, muito difíceis 
(PAFUME, 2010).

A fala da alfabetizadora Pafume evidência a utilização das 
cartilhas e seus diferentes métodos. Na primeira metade do 
século XX, tivemos a infl uência do movimento Escolanovista e 
a divulgação das ideias de John Dewey. Na efervescência das 
discussões, surgiu a Reforma Mineira, encabeçada por Francisco 
Campos e Mário Casasanta, responsáveis pela Secretaria do 
Interior de Minas Gerais. Inspirado nas refl exões do americano 
Dewey, Francisco Campos, considerava a Educação um 
importante instrumento capaz de democratizar a sociedade, 
minimizando os confl itos e instaurando uma nova ordem social.

As reformas iniciadas na década de 1920, no Estado, 
defendiam a expansão da escola primária a todos os segmentos 
da sociedade e um novo método para o processo de alfabetização. 
Os alfabetizadores, que sempre utilizavam o método de Marcha 
Sintético, deveriam utilizar o método de Marcha Analítico, 
abandonando o método Silábico e adotando o Global. Diante 
dessa reforma, os alfabetizadores deveriam abolir os castigos 
físicos e o autoritarismo.

Diferentemente dos métodos de marcha sintética 
até então utilizados, o método analítico, sob forte 
infl uência da pedagogia norte-americana, baseava-
se em princípios didáticos derivados de uma nova 
concepção – de caráter biopsicofi siológico – da criança, 
cuja forma de apreensão do mundo era entendida como 
sincrética (MORTATTI, 2006, p. 7).

A partir das diferenças entre os métodos Sintético e 
Analítico e, para levar adiante as propostas do novo método, 

os alfabetizadores tiveram que ser preparados para trabalhá-
lo. Dessa forma, a criação da Escola de Aperfeiçoamento 
em Minas Gerais soma-se ao interesse do governo em 
contribuir com a disseminação desse método. Foram 
trazidas duas alfabetizadoras americanas para trabalharem 
conjuntamente com as brasileiras e proporcionou-se, para 
cinco alfabetizadoras mineiras, um curso nos Estados Unidos 
para uma melhor compreensão das ideias de Dewey. Essas 
alfabetizadoras atuaram na escola de aperfeiçoamento, que 
se tornou o lugar de preparação para os alfabetizadores, de 
acordo com os novos ideais educacionais. Destacamos, no 
trabalho dessas alfabetizadoras, a atuação de Lúcia Casasanta, 
que foi a maior divulgadora do método Global no estado de 
Minas Gerais, conforme a narrativa de uma de suas alunas da 
Escola de Aperfeiçoamento: 

Em Minas, desde algum tempo, se vem adotando o 
método global pelo processo de “contos ou historietas”. 
Devemos, porém, a sua divulgação entre nós, com 
técnicas mais aperfeiçoadas, à alfabetizadora Lúcia 
Casasanta, que, a partir de 1929, através de efi ciente 
curso de Metodologia da Língua Pátria, ditado na Escola 
Antiga de Aperfeiçoamento de Belo Horizonte, e no 
atual curso de Administração do Instituto de Educação, 
vem imprimindo nova e inteligente orientação ao 
ensino dessa matéria, baseando-a em sólidos princípios 
científi cos. Iniciado nas classes anexas à Escola de 
Aperfeiçoamento foi o método global se estendendo, 
pouco a pouco, às várias escolas de minas, por intermédio 
das alfabetizadoras diplomadas pela referida Escola. Os 
resultados dessas experiências têm sido amplamente 
satisfatórios (FONSECA, 1956, p. 12).

Minas Gerais é um grande estado. Possui uma área territorial de 
588.383,6 km², na qual estão localizadas diversas cidades distantes 
da capital, como é o caso de Uberlândia. Com tal característica 
territorial, era muito difícil difundir o novo método por todo 
o Estado. A fi m de superar essa difi culdade, foi implementada 
a Revista de Ensino, na qual eram divulgados vários artigos 
sobre a Escola Nova e o método Global, além de outros temas 
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que auxiliavam o governo a difundir e pôr em prática a Reforma 
Mineira de 1920 e ainda foi elaborado e distribuído pelo governo 
estadual o livro “Programas de Ensino Primário Elementar”, o 
qual divulgava as diretrizes do processo de ensino-aprendizagem 
da leitura e escrita no estado mineiro. Apesar das diversas ações do 
governo mineiro para divulgar o método Global as alfabetizadoras 
não seguiam a risca as instruções dadas pelo governo estadual.  
Desta forma, verifi camos a utilização dos dois métodos (sintético 
e analítico) ao mesmo tempo. 

As alfabetizadoras entrevistadas esclareceram que no período 
de 1955 a 1971 elas não escolhiam as cartilhas a serem utilizadas. 
Disseram também que as cartilhas vinham da diretoria e, por isso, 
acreditam que quem as escolhia era a diretora da escola. Diante 
das entrevistas descobrimos algumas cartilhas utilizadas ao longo 
do período em estudo – 1955 a 1971. Porém, para esta pesquisa 
iremos analisar as cartilhas O Livro de LILI, Os Três Porquinhos3, 
Barquinho Amarelo e Caminho Suave que foram utilizadas no 
período pesquisado no grupo escolar acima mencionado.

Análise das cartilhas:

Figura 5 – Imagem da capa do Livro de Lili de Anita Fonseca – edição de 1961.
Fonte: Arquivo da Biblioteca da Faculdade de Educação da UFMG.

Anita da Fonseca é a autora do Livro de Lili, que teve suas 
primeiras publicações na década de 40, pela Editora Francisco 
Alves e a partir da década de 50, começou a ser publicado pela 
Editora do Brasil com algumas mudanças em relação às edições 
publicadas anteriores. Esse livro foi considerado um best-seller, 
pois teve várias publicações, durante um longo período e serviu 
de modelo para outros livros do método Global que foram 
editados posteriormente.

O Livro de Lili é uma cartilha analítica e seguia o método 
Global pelo processo de contos e historietas. As lições ou 
historietas constituíam-se de narrativas com sentido completo e 
as temáticas eram enriquecidas com as ilustrações. A primeira 
lição da cartilha está abaixo representada. 

Figura 10 – Imagem do pré-livro As Mais Belas Histórias. Fonte: Biblioteca 
Pessoal de Michelle C. Lima

Algumas alfabetizadoras relataram a utilização da cartilha 
Os Três Porquinhos, porém como não encontramos relatos sobre 
a publicação dessa cartilha, questionamos as alfabetizadoras 
sobre a publicação da mesma. Assim, descobrimos; por 
intermédio das entrevistadas, que Os Três Porquinhos é o pré-
livro da coleção As mais Belas Histórias, que trabalha com 
as histórias dos Três Porquinhos. Todas as alfabetizadoras 

3 - De acordo com os relatos das alfabetizadoras a cartilha que elas se referem como Os Três Porquinhos é o pré-livro da coleção As Mais Belas Histórias, de 
Lúcia Casasanta. 
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que utilizaram Os Três Porquinhos confi rmaram que as duas 
cartilhas são a mesma obra. 

Dessa forma, fomos buscar exemplares do pré-livro, livro 
de atividades e manual do alfabetizador da coleção As mais 
Belas Histórias. Encontramos o bloco de atividade, o pré-livro; 
parte do aluno e o pré-livro, parte do mestre.

Cada livro da série é acompanhado pelo livro do mestre 
e pelo bloco de atividades destinado ao aluno. Segundo 
a autora, a base de organização da série As Mais Belas 
Histórias foi orientada por dois princípios: o primeiro 
diz respeito à necessidade de despertar o interesse da 
criança pela leitura, e o segundo corresponde à reunião, 
em cada livro, de material adequado “[...] para a 
formação de um estágio do desenvolvimento normal do 
processo de ler [...]” (CASASANTA, s/ano, p. 7). Ela 
ressalta que cada livro privilegia os interesses literários 
da criança de acordo com a fase de desenvolvimento 
em que ela se encontra sem, no entanto, desconsiderar 
as fases anteriores e superiores do desenvolvimento 
(SOUZA, 2009, p. 113). 

 O pré-livro Os Três Porquinhos foi lançado em 1954 
e utilizaremos para desenvolver este estudo a 78ª edição, 
publicada em 1966, pela Editora do Brasil em Minas Gerais, de 
Belo Horizonte. O pré-livro é composto de 95 páginas divididas 
entre miniaturas dos cartazes, sentenças a destacar, palavras a 
destacar, sílabas a destacar e pequenas histórias. Esse material 
não traz impresso no pré-livro nenhuma instrução sobre sua 
utilização ou opção metodológica, mas segundo Frade e Maciel:

No Livro do Mestre, volume Os Três Porquinhos, o 
livro do aluno, Lúcia Casasanta descreve sua proposta 
metodológica como a mesma que está no Manual da 
Alfabetizadora, de O livro de Lili, e também está no 
Programa de Ensino de Minas Gerais vigente no ano de 
1964 (2006, p.108).

O livro do aluno Os Três Porquinhos apresenta o material 
de apoio e outros livros que compõem a coleção As Mais Belas 
Histórias. Esses livros são: Leitura Intermediária, Primeiro Ano, 

Segundo Ano, Terceiro Ano e Quarto Ano. Nas primeiras páginas 
do pré-livro, encontramos a discriminação dos materiais de apoio 
que a coleção oferecia para o alfabetizador. Esses materiais 
eram: Coleção de Cartazes Coloridos, Fichas de Palavras, Guia 
do Mestre. A autora da obra trabalhou no pré-livro da coleção 
o conto dos Três Porquinhos, uma história popularmente 
muito conhecida. A partir desse conto, ela elabora treze lições 
“graduadas quanto ao uso do vocabulário e à apresentação de 
palavras novas” (FRADE e MACIEL 2006, p. 108). A grande 
diferença do pré-livro da alfabetizadora Lúcia Casasanta é 
justamente a utilização de uma história conhecida por todos.  

O pré-livro apresenta as dimensões 19x15cm, tem a capa 
colorida e seu interior é preto e branco. Ele tem suas folhas 
perfuradas e destacáveis, assim o aluno poderia retirar a folha 
da atividade e trabalhar cada história conforme orientação do 
alfabetizador. Além disso, o alfabetizando poderia colorir os 
desenhos de todas as lições. 

Figura 17 – Imagem da Cartilha Caminho Suave – 68ª edição – São Paulo, 1965.
Fonte: Imagem retirada do site http://www.crmariocovas.sp.gov.br/obj_a.

php?t=cartilhas02. 

A Cartilha Caminho Suave, publicada durante muitos anos 
pela editora Caminho Suave, foi considerada um best-seller 
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e vendeu, desde o seu lançamento, mais de 40 milhões de 
exemplares. Suas primeiras publicações foram nos anos 40 e 
houve outras edições revistas e ampliadas até por volta de 2003. 

A autora e proprietária da editora Caminho Suave, Branca 
Alves de Lima, afi rma que a cartilha se baseia essencialmente no 
processo visual de alfabetização pela imagem, método Eclético. 
As primeiras edições possuíam as dimensões 24x15cm, eram 
coloridas, continham muitas imagens e 96 páginas. Além da 
cartilha, a Caminho Suave tinha o Manual do Alfabetizador, 
os livros de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª séries e o material que, segundo a 
cartilha, é recurso audiovisual composto por 65 cartazes de 
alfabetização pela imagem (reproduzem as ilustrações da 
cartilha em tamanho 24x33cm, ricamente coloridos), testes 
de alfabetização, carimbos didáticos e slides (reproduziam os 
cartazes de “Alfabetização pela Imagem”).

A cartilha inicia o aprendizado pelas vogais, depois trabalha 
as sílabas e os textos, curtos e desconexos, aparecem a partir 
da segunda lição. Todas as lições são ilustradas com muitas 
cores, sendo que os desenhos remetem à sílaba que está sendo 
trabalhada na lição. Na última folha estão representadas todas 
as letras do alfabeto escritas em letra cursiva e de imprensa, 
nas versões maiúscula e minúscula. Após apresentar a vogais 
associadas a imagens, são apresentadas as lições da família do 
B de barriga e do C de cachorro, ambas trazem apenas uma 
frase utilizando a palavra tema da lição. Após apresentar a 
frase simples, são mostradas outras palavras que utilizem as 
combinações do B com todas as vogais, assim como do C, 
por exemplo, caco, coco, cuca, cuco. Já na terceira lição do D 
de dado, é apresentado um texto composto de três frases sem 
nenhum sentido explícito, mas que utiliza várias palavras com 
a letra D combinada com diferentes vogais. 

Desta forma, podemos identifi car a forma com que a 
leitura e escrita eram trabalhadas nesta cartilha. Trabalhava-
se a repetição, muitas cópias e palavras sem nexo. De acordo 
com Zacarias, quando uma criança não aprendia pelo método 
Global o melhor era trabalhar com a cartilha Caminho Suave, 
“você sabe que o que mais faz a criança aprender é a repetição, 

aprendizagem se faz por repetição, não adianta pensar que 
porque já viu vai aprender; é a repetição que faz aprender” 
(ZACARIAS, 2010).

As atividades acompanham as lições e são, em sua maioria, 
cópias para completar as palavras ou escrever por cima da 
sílaba que está tracejada. São atividades repetitivas e não 
trabalham frases ou textos, mas apenas as sílabas e nas cinco 
primeiras lições as palavras são junções de sílabas começadas 
pela mesma letra, como por exemplo, dado, dada, dedo. Pode-se 
perceber que as atividades são repetições sem sentido evidente. 
A partir da sexta lição, as atividades começam a introduzir 
novas palavras que contenham uma sílaba trabalhada na lição 
em estudo.

O pré-livro Barquinho Amarelo, de autoria de Iêda Dias 
da Silva, foi mais uma das cartilhas utilizada nas escolas 
mineiras nas décadas de 70 e 80. A primeira edição data do 
ano de 1971 e utilizava como perspectiva de alfabetização a 
abordagem analítica ou método global. Em nossas pesquisas 
não conseguimos constatar até que ano O Barquinho Amarelo 
foi publicado, visto que a editora4 que o publicava encerrou 

4 - Editora Vigília Ltda de Belo Horizonte, MG. 
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suas atividades. Entretanto, encontramos para venda em um 
sebo virtual, uma edição especial datada de 2003.

A edição que analisada é a 11ª, do ano de 1978, possui 58 
páginas, com dimensões de 15x 22 cm de comprimento, em 
papel semelhante ao de jornal, com textos em letra de imprensa 
e com ilustrações coloridas.  Este pré-livro é composto de cinco 
histórias pequenas: “O Barquinho Amarelo”, “Cocota”, “A 
Piabinha Dourada”, “Bolhas de Sabão” e “O Cavalinho Branco”.   

As cinco histórias do pré-livro giram em torno de três 
amigos: Marcelo, Rosinha e Marquinho. De acordo com autora 
os personagens do livro têm a vida parecida com a das crianças 
que irão entrar em contato com a cartilha. Entretanto, o que se 
nota é que as histórias contadas têm mais semelhança com a 
vida de crianças que vivem no campo. 

Cada história é diferente da outra, não havendo uma ligação 
entre as mesmas, a não ser pelos três personagens que estão 
presentes com maior ou menor destaque nas cinco histórias. 
Os textos possuem sentido, entretanto, principalmente nas 
primeiras histórias, são marcados por repetições. Muitas 
frases se repetem e apresentam na segunda frase mais algum 
complemento.

Assim como outros pré-livros, O Barquinho Amarelo possuía 
também outros materiais complementares como cartazes, outro 
pré-livro de exercícios estruturais para os alunos e um manual 
para o professor intitulado Método de Experiências Criadoras. 
Contudo, não é possível afi rmar que este material complementar 
foi produzido desde o início da publicação do pré-livro, visto 
que o exemplar do livro de exercícios estruturais a que tivemos 
acesso é o a 11ª edição, datado de 1986, e como já foi citado o 
pré-livro analisado também se encontra na 11ª edição, porém, 
seu ano de publicação é bem anterior, 1978. Esta diferença 
entre as edições também se verifi ca em relação ao manual do 
professor, pois o que encontramos é o da 4ª edição, tendo como 
ano de publicação 1977.  Desta forma, percebe-se que estas 
obras não foram publicadas com a mesma continuidade desde o 
lançamento do pré-livro O Barquinho Amarelo em 1971. 

O livro de exercícios estruturais analisado tem tamanho 
diferente do pré-livro, com dimensões aproximadas de 18x27 
cm de comprimento, 74 páginas, com exercícios textuais em 

letra de imprensa, com ilustração somente na capa. Em seu 
prefácio a autora escreve um pequeno texto dedicado a criança 
que utilizará o livro explicando como mesmo será utilizado. 

Os exercícios em todo livro tem apenas dois enunciados: 
“Leia, complete e releia” ou “Leia, siga o modelo e releia”. 
São exercícios de repetição que não favorecem em nada a 
criatividade e autonomia dos alunos.

Considerações fi nais

Durante o período em estudo identifi camos algumas 
políticas de produção do livro didático, porém não havia 
programas de distribuição deste material, assim o governo 
não distribuía cartilhas nos Grupos Escolares e, apesar de o 
Decreto-Lei nº 8460 de 1945 determinar que a escolha do livro 
didático deveria ser função do professor, isso não acontecia 
nos grupo escolar pesquisado. Segundo as alfabetizadoras 
Aguiar, Bezerra, Zacarias e Mancini, os livros didáticos eram 
escolhidos pela direção da escola. 

 De acordo com os documentos encontrados e com as 
leis vigentes no período em estudo, a primeira dedução que 
tivemos foi a de que, no período de 1955 a 1980, dentro do 
Grupo Escolar Bom Jesus, o processo de alfabetização infantil 
seguia os moldes ditados pelo Programa de Ensino Primário 
Elementar de Minas Gerais. 

A partir da formação dessas alfabetizadoras poderíamos 
pensar que todas trabalharam o método Global, já que o 
mesmo foi difundido com ênfase durante o período em que 
as elas cursaram o Normal. Porém, ao analisarmos suas 
práticas, a partir das entrevistas realizadas, identifi camos 
que se pregava a utilização do método Global, mas poucas 
alfabetizadoras realmente conseguiam alfabetizar com tal 
método.

Os manuais das cartilhas O livro de Lili e As Mais Belas 
Histórias e Barquinho Amarelo apresentavam o verdadeiro 
tratado sobre o método Global, discorrendo sobre todas as 
etapas e procedimentos para implementação desse sistema. Tais 
procedimentos também eram comuns ao Programa de Ensino. 
Como os três materiais seguiam as ideias de Lucia Casasanta, já 
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que dois foram escritos por ela e O livro de Lili por uma aluna 
sua, esses materiais defendiam o Método Global e ensinavam a 
alfabetizadora a trabalhar com ele. 

Todos os indícios encontrados nos levavam a acreditar 
que o método global teria sido utilizado em sua totalidade 
no Grupo Escolar Bom Jesus por todas as alfabetizadoras, 
porém nas suas narrativas identifi camos que, na prática, 
elas utilizavam o método silábico ou alfabético.  Assim, as 
entrevistadas afi rmaram que quando alfabetizavam com 
os pré-livros (cartilhas do método global), acabavam por 
utilizar o método silábico ou alfabético com aqueles alunos 
considerados fracos (são os alunos que não aprendiam pelo 
método Global). 

Além disso, duas alfabetizadoras disseram que antes de 
começar a trabalhar com o pré-livro, sempre faziam uma 
preparação do alfabetizando. Essa preparação consistia em 
ensinar para os alunos as vogais, consoantes e as sílabas. 
Dessa forma, quando iniciavam o pré-livro, a criança 
já reconhecia as sílabas e conseguiriam aprender a ler 
fl uentemente.

Apesar de relatar que seguiam a sequência do Programa 
de Ensino, as atividades descritas pelas alfabetizadoras são 
características do método sintético. Apenas as alfabetizadoras 
Bezerra e Mancini narraram explicitamente a preparação como 
o método sintético, para depois trabalhar com o analítico.

Destarte, ao se tratar das questões metodológicas 
da alfabetização, identifi camos que os documentos são 
diferentes das práticas. As alfabetizadoras sempre afi rmavam 
o que o Programa de Ensino determinava, mas quando 
relataram como eram suas aulas, elucidamos que o método 
utilizado para alfabetizar os alunos foi o tradicional, silábico 
ou alfabético.  

Por isso, por todo o período deste estudo sempre se utilizaram 
duas cartilhas: uma do método Global e outra do método silábico 
ou alfabético. A cartilha Caminho Suave, que consideramos 
do método sintético, esteve presente por todo o período em 
estudo, sendo utilizada para alfabetizar aqueles alunos que 
não conseguiam acompanhar o método Global. Segundo as 
alfabetizadoras entrevistadas, para trabalhar o método Global, o 

aluno tinha que ser dedicado, caso contrário, ele não conseguia 
aprender. Se isso acontecesse, elas recorriam ao método Silábico. 

Podemos inferir que, ao longo desses 25 anos 
pesquisados, o método Global, na forma idealizada por 
Lúcia Casasanta e pelo Programa de Ensino Primário 
Elementar, não foi trabalhado nesse Grupo Escolar, pois 
ele sempre foi acompanhado do período preparatório, no 
qual as alfabetizadoras ensinavam as sílabas para que, ao 
entrar no pré-livro, as crianças não fi cassem com tamanhas 
difi culdades de acompanhamento em sala de aula. Dessa 
forma, o pré-livro funcionava como o livro de leitura, no qual 
a criança iria treinar e melhorar a sua leitura, interpretação 
e vocabulário. 

Na concepção das alfabetizadoras, no período de 
alfabetização, todos os alunos deveriam ler com fl uência, sem 
soletrar as palavras e ainda escrever corretamente. Dessa forma, 
a criança que terminava a primeira série do ensino primário 
deveria escrever e ler corretamente. Assim, era cobrado de 
todos os alfabetizandos uma grafi a correta. E sempre com a 
supervisão da diretora ou da vice-diretora. Tomava-se a leitura, 
pois se o aluno não lesse bem nem escrevesse ele não poderia 
passar para a segunda série do ensino primário. 

Os resultados desse estudo mostram que as alfabetizadoras 
do Grupo Escolar Bom Jesus dedicaram-se ao processo de 
alfabetização, empenharam-se em ensinar a ler, escrever e 
valorizar os procedimentos básicos de higiene pessoal, bem 
como divulgaram a moral e o civismo.  
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Resumo

Este artigo é um recorte da produção teórica e da prática 
investigativa desenvolvida na dissertação de mestrado do primeiro 
autor, que se encontra em fase de construção. A discussão aqui 
apresentada é fruto das refl exões a respeito da difi culdade dos 
alunos de diferentes níveis de ensino em realizar leituras dos 
entes presentes na matemática. Nesse sentido, neste texto temos 
o objetivo de contribuir para a busca do entendimento sobre o que 
possa ser um competente leitor nesta área, indicando quais seriam 
as possíveis características e habilidades considerando esta área de 
conhecimento, bem como discutir sobre a importância da leitura 
para o aprendizado em matemática. Para isso, aparamos nossas 
discussões nas obras de alguns estudiosos do tema, a exemplo de 
Carrasco (2006), Klusener (2006), Fonseca e Cardoso, (2009), 
Kleiman (1999), Machado (2001), Martins (2007), Santos (2009) e 
Solé (1998). Concluímos que para adquirir um novo conhecimento 
é preciso aprender a lê-lo e ler para aprendê-lo e que este processo 
é indispensável para o desenvolvimento da competência leitora de 
um sujeito, a qual, em estágio bastante evoluída, implicará em um 
conjunto de habilidades imprescindíveis para realizar uma leitura 
repleta de signifi cados nos mais variados contextos da atividade 
humana, inclusive na matemática. 

Palavras-chave

Competência; leitura; matemática; aprendizagem.

Abstract

This article is an excerpt of the theoretical production 
and investigative practice developed in the dissertation of 
the fi rst author which is in construction. The discussion 
presented here is the result of refl ections on the diffi culty of 
students at different levels of education to perform readings 
of present entities in mathematics. Then, in this text we aim 
to contribute for the pursuit of understanding about what can 
be a competent reader in this area, indicating what could be 
the possible features and abilities considering this area of   
knowledge and discuss the importance of the reading for the 
learning of mathematics. For this, we based our discussions 
on the works of some studious of the subject such as Carrasco 
(2006), Klusener (2006), Fonseca and Cardoso, (2009), 
Kleiman (1999), Machado (2001), Martins (2007), Santos 
(2009) and Solé (1998). We conclude that to acquire a new 
knowledge is necessary learning how to read it and reading 
to learn it, and this process is essential for the development 
of a reading competence of a subject which in stage quite 
evolved imply a set of essential skills to perform a reading 
full of meanings in various contexts of the human activity, 
including mathematics.

Keywords

Competence; reading; math; learning.
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Introdução

O estudo aqui apresentado é um recorte da produção teórica 
e da prática investigativa desenvolvida na dissertação do 
primeiro autor, ainda em fase de construção. Aqui, objetivamos 
oferecer indícios para a refl exão sobre o que possa ser um 
leitor competente em matemática, indicando quais seriam 
suas possíveis características e habilidades para tal área do 
conhecimento. Além disso, relacionaremos, brevemente, a 
importância da leitura para o aprendizado da matemática. 

Segundo Carrasco (2006, p. 194), a compreensão de 
conceitos, de modo geral, pode ser ocasionada quando se 
ajuda “[...] as pessoas a dominarem as ferramentas da leitura, 
ou seja, a compreenderem o signifi cado dos símbolos, sinais e 
notações”. Na matemática este pensamento também se aplica, 
pois a leitura nesta disciplina permite o acesso aos “[...] gêneros 
textuais próprios da atividade matemática escolar” (FONSECA; 
CARDOSO, 2009, p. 65). 

Por outro lado, um sujeito ávido pela leitura, além de 
entender o que se lê e escreve, tanto na língua materna quanto 
na linguagem4 matemática5, compreende “[...] a respeito 
das primeiras noções de aritmética, geometria e lógica sem 
perder a dimensão social e cultural desse processo (...) [não 
bastando para ele] simplesmente saber ler, escrever e contar” 
(KLUSENER, 2006, p. 179-180), dessa forma, os objetos da 
matemática se mostram com mais sentido e signifi cado6 para 
este leitor.

Destes comentários podemos ter uma pequena ideia do 
quanto o desenvolvimento da leitura possa ser importante para 
um aluno em sua fase escolar. Um sujeito se caracterizando 
como um competente leitor estará dando um passo bastante 

signifi cativo tanto cognitivo como social e cultural.
Nos tópicos seguintes explanaremos o nosso entendimento 

sobre leitura e um pouco mais sobre competência leitora, 
relacionando-os com a matemática e o seu ensino, realizando 
uma refl exão acerca deste assunto sobre o que comentam 
autores como: Smole e Diniz (2001), Carrasco (2006), Fonseca 
e Cardoso (2009), Picarelli (2008), Kleiman e Moraes (1999), 
Solé (1998), dentre outros.

 
Implicações sobre a leitura e o ensino da matemática

Com base nos estudos realizados sobre leitura, passamos 
a compreendê-la como uma atividade de captação das ideias 
do autor, cabendo ao leitor o reconhecimento do sentido das 
palavras e estruturas do texto. Sendo, portanto, uma atividade 
interativa altamente complexa de produção de sentido, que 
se concretiza com base, dentre outros fatores, nos elementos 
linguísticos presentes no texto e na sua forma organizacional, 
além do conhecimento de mundo do próprio leitor.

Percebemos que necessariamente não é preciso haver 
um texto escrito para realizar uma leitura; uma imagem, 
um comportamento distinto de alguém, gestos, expressões, 
dentre outras formas, são circunstâncias onde de certa forma 
interagimos e produzimos signifi cados. Existe, por assim dizer, 
uma leitura inicial de um determinado fato, uma observação do 
ocorrido, em seguida vem a refl exão coordenada com nossas 
conclusões. Mesmo tendo esta perspectiva em mente iremos 
tratar a leitura atrelada aos textos escritos.

A mesma tem como objetivo reviver marcas materiais 
expressas anteriormente por quem o escreveu, ela referencia 
um diálogo entre o leitor e a intenção de dizer do autor, pois 

4 - Entendo linguagem como algo que não pode ser confundido com a língua e seus sistemas de códigos e nem mesmo com a própria fala. A linguagem é 
qualquer sistema de signos capaz de servir na comunicação entre os indivíduos, não abrangendo apenas a leitura e a escrita. Ela é o conjunto das mais diversas 
manifestações que permite a qualquer sujeito, em vida, interagir com o meio e consigo mesmo. 
5 - Entendo que a linguagem matemática “[...] possui característica própria (...) que faz dela uma combinação de sinais, letras e palavras que se organizam 
segundo certas regras para expressar ideias. Além dos termos e sinais específi cos, existe na linguagem matemática uma organização de escrita nem sempre 
similar àquela que encontramos nos textos de língua materna, o que exige um processo particular de leitura”. (SMOLE; DINIZ, 2001, p.70). 
6 - Uma leitura com signifi cados na matemática é uma leitura consubstanciada em sentidos mais amplos que ultrapassam a barreira da mecanicidade manipu-
lativa dos objetos desta área e que permite a visualização da aplicabilidade dos mesmos em nossa realidade vivida.
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cabe a quem está lendo agora interpretar o que o escritor 
necessariamente quis dizer com aquele escrito, o que está sendo 
realmente expresso, é uma tentativa de comunicação com autor, 
pois este não está presente, e um texto não é um discurso oral.

A leitura é um processo construtivo que permite relacionar 
as diferentes partes de um texto e os conhecimentos prévios do 
leitor, possibilitando-os relacionar estes conhecimentos com os 
novos. Por conseguinte, interpretações distintas podem surgir, 
tendo em vista que as mesmas dependem destes conhecimentos 
prévios e da intenção de leitura do sujeito frente ao que está 
escrito. De acordo com o referencial de expectativas para o 
desenvolvimento da competência leitora e escritora no ciclo II, 
o processo de compreensão envolve a coordenação de alguns 
elementos como “[...] as particularidades do texto, os objetivos 
visados com a leitura, as circunstâncias em que esta ocorre e as 
características pessoais do leitor” (BRASIL, 2006, p. 23).

Estes pressupostos, para nós, torna a leitura um ato do 
conhecimento, e não um ato mecânico e nem de memorização, 
onde se decodifi ca apenas os sinais gráfi cos. A mesma deve 
trazer a tona signifi cados, porém não se utilizando somente da 
interpretação, mas também da “[...] decodifi cação, análise, síntese, 
antecipação e autocorreção” (SMOLE; DINIZ, 2001, p. 70).

Em se tratando da matemática, é comum ouvirmos a 
seguinte frase “os alunos não conseguem interpretar o que o 
problema pede”, trata-se de uma difi culdade que encontramos 
no ensino desta disciplina e que, frequentemente, creditamos 
na “conta” dos professores de língua portuguesa por acharmos 
que é consequência da pouca habilidade para a leitura. O que 
não paramos para pensar é que o problema pode estar no texto 
que estamos trabalhando com o aluno e que nele se apresenta 
outra linguagem, bem especifi ca da matemática, que pouco se 
assemelha a da língua materna.

Neste sentido, Smole e Diniz (2001, p. 72) colocam que

[...] O estilo no qual os problemas de matemática 
geralmente são escritos, a falta de compreensão de 
um conceito envolvido no problema (...) palavras que 
têm signifi cados diferentes na matemática e fora dela 
– total, diferença, ímpar, média, volume, produto – 

podem constituir-se em obstáculos para que ocorra a 
compreensão.

   
Um fator que colabora para esse tipo de difi culdade é a 

pouca importância dada ao trabalho com a leitura nas aulas 
de matemática, principalmente, que oportunize aos alunos 
se defrontarem com situações efetivas e diversifi cadas, 
contextualizadas, que permitam aos mesmos buscarem 
signifi cados, estabelecendo conexões entre aquilo que sabem e 
o que estão aprendendo. Por muitas vezes, trabalhos com este 
enfoque dão lugar a explicações orais ou até mesmo, como se 
costuma dizer, a “macetes” e “receitas”.

Há, ainda, casos como os colocados por Fonseca e Cardoso 
(2009, p. 66), em que 

[...] quando os professores promovem a leitura (...) 
restringem as possibilidades dessa leitura a apenas 
um apoio à atividade matemática propriamente dita, 
sem explorar o que os textos podem proporcionar de 
informação, instrução, aprendizagem, conhecimento, 
do modo de organização do saber matemático, prazer.

Acreditamos que um dos fatores contribuintes para esta 
situação se alicerça na formação destes professores, por uma 
concepção fragmentada, positivista do conhecimento. 

No que refere ao trabalho com a leitura, Solé (1998) indica que 
há diversas formas de condutas de leitura em aulas de matemática: 
ler para aprender, por prazer, para obter uma informação, para 
seguir instruções, para comunicar um texto a outrem, para praticar 
a leitura em voz alta, para verifi car o que compreendeu. É possível 
variarmos nossos objetivos em sala de aula, dentro da perspectiva 
da leitura, considerando sempre que os alunos precisam aprender a 
ler matemática e ler para aprender matemática.       

A rotina de leitura e os textos adequados aos objetivos 
traçados são pontos extremamente importantes que não podem ser 
esquecidos pelo professor. A rotina diz respeito aos momentos de 
leitura individual ou compartilhada, oral ou silenciosa e os textos a 
situações variadas e diversifi cadas que não se afastem do objetivo 
e que sejam leituras compreensivas e signifi cativas aos alunos.   
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Smole e Diniz (2001) também destacam outro aspecto 
importante para o trabalho com a leitura: a motivação. Deve 
está claro para os alunos que os mesmo têm todas as condições 
de “[...] saber o que irão ler e compreender o que será lido” 
(SMOLE; DINIZ, 2001, p. 72), elas destacam ainda alguns 
elementos importantes que podem contribuir para esta 
motivação: 

• Os objetivos da leitura estarem claros para todos;
• A leitura oferecer alguns desafi os;
• O ato de ler constituir-se em uma tarefa possível para os 

alunos;
• O trabalho ser planejado de modo que as leituras escolhidas 

tenham os alunos como referência;
• Os alunos terem ajuda de que necessitarem e a possibilidade 

de perceberem seus avanços.
 
Tais elementos são gerais, portanto aplicam-se ao 

trabalho da leitura nas aulas de matemática. Além disso, 
necessariamente, todos eles precisam ser contemplados 
em uma leitura, para isso, ressaltamos a importância da 
utilização de textos que permitam contextualizar o ensino 
da matemática na realidade do aluno, pois possibilitaríamos 
certa motivação e, com mais facilidade, concretizaríamos os 
elementos ora citados. 

Competência leitora na matemática
 
Sobre competência, Picarelli (2008, p. 32) comenta 

que este termo signifi ca “[...] qualidade de quem é capaz 
de apreciar e resolver certo assunto, fazer determinada 
coisa; capacidade, habilidade, aptidão, idoneidade. O termo 
competente é aplicado a quem tem competência”. Esta autora 
complementa, citando Perrenoud (1999)7, que competência é 
“[...] uma capacidade de agir efi cazmente em um determinado 
tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-
se a eles” (PICARELLI, 2008, p. 32). 

No início da seção anterior estabelecemos um pequeno 
contato sobre o que possa ser a competência no âmbito da leitura. 
Sobre este assunto os Parâmetros Curriculares Nacionais 
colocam que um leitor competente consegue realizar,

[...] um trabalho ativo de construção do signifi cado do 
texto, a partir dos seus objetivos, do seu conhecimento 
sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre 
a língua: características do gênero, do portador, do 
sistema de escrita, etc. Não se trata simplesmente de 
extrair informação da escrita, decodifi cando-a letra por 
letra, palavra por palavra. (...) [Ler é] uma atividade 
que implica, necessariamente, compreensão na qual os 
sentidos começam a ser constituídos antes da leitura 
propriamente dita. Qualquer leitor experiente que 
conseguir analisar sua própria leitura constatará que 
a decodifi cação é apenas um dos procedimentos que 
utiliza quando lê: a leitura fl uente envolve uma série de 
outras estratégias como seleção, antecipação, inferência 
e verifi cação, sem as quais não é possível rapidez e 
profi ciência. É o uso desses procedimentos que permite 
controlar o que vai sendo lido, tomar decisões diante 
de difi culdades de compreensão, arriscar-se diante 
do desconhecido, buscar no texto a comprovação das 
suposições feitas, etc. (BRASIL, 2001, p. 53-54).

Com base no exposto, entendemos que ler é um ato que está 
alicerçado na capacidade humana de compreender e interpretar 
o mundo, possibilitando relacionar-se com ele. Ou seja, ler, 
não é apenas ter a capacidade de realizar decodifi cações, mas 
também de ter a habilidade de atribuir signifi cados, de maneira 
não superfi cial, a qualquer tipo de informação tratada nos mais 
variados contextos da atividade humana.  

Para entendermos um pouco mais, Martins (2007, p. 32) 
nos explica que,

Decodifi car é um ato mecânico que envolve a 
decifração de um código, em nosso caso, o alfabeto; 
Compreender, ao contrário do decodifi car, não é um 

7 - PERRENOUD, Philippe. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre: Artmed, 1999. 
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ato mecânico, já que envolve a percepção de intenções 
e o entendimento do sentido. O compreender está num 
nível mais superfi cial do texto, estabelecido entre o 
decodifi car e o interpretar; Já o Interpretar, que é o 
mais profundo, estando além da decodifi cação e da 
compreensão, é um ato que envolve a decifração do 
sentido oculto presente no sentido aparente apresentado 
na compreensão, é o ajuizar intenção, o dar sentido 
propriamente dito ao texto (grifo nosso).

Pensando nos mais variados tipos de códigos encontrados 
no mundo e não apenas no alfabético, acreditamos que 
um competente leitor8 diante de uma leitura consegue 
decodifi car, compreender e interpretar o que apresenta-se 
a ele, aproximando-se daquilo que o autor do código ou do 
texto escrito intencionou comunicar. De maneira refl exiva, 
este leitor, consegue produzir conclusões mais efetivas e 
coerentes, questionamentos, dúvidas e discordâncias sobre o 
objeto percebido.

Oliveira e Pires (2010), apoiados em Foucambert (1997)9, 
apresentam alguns fundamentos ligados a competência 
leitora. Para eles, tendo esta competência, de certo modo, 
sido desenvolvida pelo sujeito, isto o possibilitará: encontrar 
objetivos plausíveis para ler, defi nindo um projeto para tal; 
atribuir muito mais signifi cados ao texto, pois terá mais facilidade 
em ativar os seus conhecimentos prévios que o auxiliem nesta 
leitura; organizar de melhor modo às possibilidades sintáticas 
e semânticas; emancipar-se do texto buscando sentidos em 
outros; conscientizar-se da intertextualidade do processo 
ocasionado pela leitura, percebendo ligações existentes entre 
aquele texto com outros.

De modo geral, habilidades como: analisar, inferir, sintetizar, 
signifi car, conceber, transcender, extrapolar, replicar, projetar, 
além das outras já mencionadas no parágrafo anterior e de outras 
como: decodifi car, antecipar, interpretar, compreender, auto-

corrigir, operar e mentalizar, são características conquistadas 
por um leitor competente.

Um competente leitor consegue utilizar todas as habilidades 
ora mencionadas nos mais variados contextos. Este consegue 
com mais facilidade “ler o mundo”, ou seja, ler com mais clareza 
o que lhe ocorre a sua volta, em seu cotidiano e por meio da 
leitura compreender, de certo modo, com mais desenvoltura, as 
mais variadas áreas do conhecimento, inclusive a matemática.

Entretanto, não se pode dizer que utilizamos as habilidades 
mencionadas anteriormente da mesma forma em linguagens 
diferentes. Na língua materna e na matemática, por exemplo, 
estas habilidades devem atuar de maneira distinta, pois tais 
formas de linguagem possuem suas próprias características, por 
exemplo: alguns símbolos são diferentes e os que são iguais 
são tratados de modos distintos; suas formas escritas também 
são diferentes, na matemática, por exemplo, se apresenta por 
muitas vezes os algoritmos ora na vertical, ora na horizontal 
e até mesmo na diagonal; a manipulação e os signifi cados não 
são os mesmos sobre seus objetos, por conseguinte, também 
não será o modo de raciocinar sobre tais entes, o mesmo 
pode-se dizer sobre as regras e as propriedades de cada área. 
Dessa forma, fazer uma inferência ou síntese sob um contexto 
da língua materna não se traduz da mesma maneira sob um 
contexto da linguagem matemática.

Percebemos que um sujeito tem em sua própria 
natureza uma competência leitora imbricada pelo conjunto 
de habilidades inerentes a tal competência que foram 
conquistadas ao longo do tempo. Esta conquista se deu, 
além de outras formas, pelo caminhar deste sujeito pelas 
tantas áreas do conhecimento. Cada área desta contribui de 
certa maneira para a aquisição e amadurecimento de tais 
habilidades, portanto, não será “essa” ou “aquela” disciplina 
que contemplará todos os benefícios para o desenvolvimento 
da competência leitora no sujeito. 

8 - Acreditamos que possam existir níveis para essa competência leitora, como algo que esteja sempre em desenvolvimento. Entendemos ser impossível afi r-
mar que determinado sujeito não precise mais evoluir sua capacidade leitora, que o mesmo tenha chegado ao último estágio de tal capacidade. Em nosso caso, 
estamos tratando de um competente leitor em estágio bastante avançado.
9 - FOUCAMBERT, J. A Criança, o Professor e a Leitura. Tradução de Marleine Cohen e Carlos Mendes Rosa. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.
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Queremos dizer que, quando em certa ocasião comentamos 
que um indivíduo é, especifi camente, um competente leitor 
em língua materna, na verdade estaremos dizendo que ele 
possui/conquistou/desenvolveu habilidades intrínsecas a sua 
própria competência leitora, indispensáveis para tal campo, 
e que consegue utilizá-las com veemência nesta área e não, 
necessariamente, em outra. Contudo, podemos então dizer 
que o desenvolvimento da competência leitora não é apenas 
uma tarefa dos professores de língua portuguesa e sim uma 
responsabilidade de todas as áreas do conhecimento. 

A compreensão dessa importância é fundamental para 
o desenvolvimento de práticas de ensino mais efi cazes, no 
que refere a consolidação do conhecimento pelo aluno, que 
favoreçam a compreensão dos signifi cados inerentes a um dado 
objeto, no contexto em que é tratado.  

Neste sentido, torna-se necessário refl etirmos sobre alguns 
pontos que permitem a matemática e a língua materna se 
relacionarem entre si, a fi m de averiguarmos a importância que 
a segunda possui para a primeira, no que refere a aprendizagem, 
visto que as duas áreas ora citadas quase sempre andam juntas, 
seja no meio escolar ou em outros ambientes de aprendizagem.

Alguns autores como: Klusener (2006) e Santos (2009), 
comentam que a língua materna é uma poderosa ferramenta 
para compreender a linguagem simbólica da matemática, para 
ambos, faz-se necessário a primeira para se chegar à segunda, 
Santos (2009) indica que esse fato apoia o aluno em: “[...] 
signifi cados referenciais na formação dos conceitos matemáticos 
para a apropriação de uma linguagem especifi ca” (SANTOS, 
2009, p. 122), para ele, o pensamento regular das pessoas é 
do tipo narrativo, necessitam de motivações e são orientados 
para a “[...] compreensão de fenômenos concretos, pessoais 
e intencionais” (SANTOS, 2009, p. 123), situação esta que o 
pensamento matemático alicerçado em suas representações 
abstratas tende a não contemplar.

Machado (2001) descreve que a língua materna é essencial 
para a iniciação matemática, para a aquisição dos signifi cados 
dos objetos envolvidos e das instruções para ação sobre eles, 
por meio da leitura. Portanto, para este autor, uma articulação/
interação maior entre a língua materna e a matemática faz-se 

fundamental para o desenvolvimento do raciocínio lógico. 
Cândido (2001, p. 17), reafi rma tal pensamento ao colocar 

que “[...] os elos de raciocínio matemático apóiam-se na língua 
[materna], em sua organização sintática e em seu poder dedutivo”. 
Da mesma forma, Fonseca e Cardoso (2009, p. 65), desenvolvem 
raciocínio semelhante ao colorem que as ferramentas da leitura, 
quando dominadas, facilitam o acesso aos “[...] gêneros textuais 
próprios da atividade matemática escolar”.  

Entretanto, tal completude, não nos permite concluir que 
alguém que seja competente leitor em língua materna também o 
seja em matemática, haja vista que esta, assim como vários outros 
campos do conhecimento, possui uma linguagem particular, 
distinta desta língua, que precisa ser aprendida/compreendida. 
Assim, um competente leitor em língua materna deverá utilizar 
de suas habilidades para tentar melhor compreender os objetos 
de outras áreas, visto que, o ensino/aprendizagem destas áreas 
em ambiente escolar, habitualmente, fl uem por meio da própria 
língua materna, principalmente quando é rotina atividades que 
envolvem a leitura.

Agora, especifi camente, o que viria a ser, então, um 
competente leitor em matemática? Inicialmente podemos 
dizer que um leitor competente em matemática, que já possua 
habilidades bastante desenvolvidas para realizar leituras nesta 
área, consegue melhor visualizar/perceber o concretismo e o 
desenvolvimento dos objetos da matemática nas mais variadas 
atividades humanas, como: a música, a dança, os esportes, 
dentre outras. 

Ao tratarmos de textos escritos, acreditamos que existam 
dois caminhos possíveis de leituras para tal área. O primeiro 
se deleita, especifi camente, na leitura dos símbolos em si, 
desligado de qualquer contexto. O segundo, por sua vez, 
concentra-se em situações contextualizadas, quando a relação 
com a língua, a exemplo da materna, passa a ser mais efetiva.  

No primeiro caso, um leitor competente em matemática, 
consegue, não apenas compreender, analisar e dar sentido 
a manipulação dos seus objetos, concebendo suas regras e 
propriedades, como dar signifi cados aos mesmos. Por exemplo, 
em uma soma de frações com denominadores diferentes, temos 
que uma das formas de resolver esta situação é encontrando 
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o mínimo múltiplo comum entre estes denominadores, neste 
caso, tal sujeito, conseguirá não só manipular os algoritmos 
em questão, mas também terá entendimento sobre o que esta 
realizando, dando sentido ao processo utilizado na resolução 
da questão. As frações, para ele, possuem signifi cados, quando 
necessário, ele irar tratar as mesmas como números que 
exprimem uma ou mais partes iguais em que foi dividida uma 
unidade ou um inteiro.  

Salientamos ainda que, um problema de matemática 
vinculado a este caso, que não caracterize uma situação 
contextualizada do cotidiano, um competente leitor em 
linguagem matemática conseguirá melhor analisá-lo, fazendo 
conjecturas, coordenando as informações contidas no problema, 
mentalizando-o, podendo até mesmo ocasionar inferências e 
antecipações para a solução do mesmo.

No segundo caso, o leitor consegue decodifi car e signifi car 
individualmente e conjuntamente os símbolos e caracteres 
encontrados no texto, visualizando-o como um todo e 
percebendo o contexto signifi cativo que o mesmo apresenta, 
transformando aquilo que foi lido em conhecimento, de 
forma coesa. Neste caso, o competente leitor passa a ter mais 
ferramentas para solucionar problemas e, assim, terá mais 
facilidade de conectar a realidade descrita no problema com 
o(s) conteúdo(s) necessários para solucioná-lo, pois, como já 
mencionado, no primeiro caso, os objetos matemáticos, para 
este leitor, possuem signifi cados que ultrapassam a barreira da 
manipulação mecânica dos algoritmos. 

Entretanto, vale ressaltar que, esta compreensão não implica 
que o sujeito, necessariamente, resolva qualquer problema, pois, 
para isso, também se exige do sujeito ter em posse algo mais que 
apenas saber utilizar sua faculdade leitora, com por exemplo: 
ter um domínio amplo do(s) conteúdo(s) matemático(s) em 
questão; e/ou um raciocínio lógico-matemático mais apurado 
para determinado problema. 

Por fi m, tomando a matemática como exemplo, área 
subdividida em campos distintos um do outro, como: aritmética, 
álgebra e geometria, nos quais se contemplam conteúdos que, por 
vezes, complementam-se, o desenvolvimento da competência 
leitora não pode deixar de ser estimulado, passando a exigir do 

professor um conhecimento que transcende aquele específi co 
da área com a qual está atuando e que está intimamente ligado 
à aprendizagem, o da linguagem. 

Considerações fi nais

Ser competente leitor é possuir um conjunto de ferramentas 
(habilidades) indispensáveis para se realizar uma leitura 
completa de signifi cados nos mais variados contextos da 
atividade humana. Este sujeito, frente a um novo conhecimento, 
consegue com mais facilidade compreendê-lo e, dessa forma, 
adquirir novas habilidades e/ou desenvolver/aprimorar as que 
já foram conquistadas. Entretanto, para isso, é necessário que 
este indivíduo aprenda a ler tal conhecimento e realize leituras 
para aprendê-lo. 

Sendo a matemática esse novo conhecimento, a leitura para 
esta área não será tratada de maneira diferente, principalmente 
por sua linguagem possuir um código próprio, com uma 
gramática especifi ca, repleta de sinais, letras, palavras e 
símbolos que se organizam sintática e semanticamente, de 
maneira distinta a forma de organização da língua materna.  

A língua materna, por sua vez, pode contribuir bastante 
para o aprendizado da matemática, é por meio dela que 
poderemos alcançar compreensões mais signifi cativas para os 
entes da matemática, por meio da leitura. Portanto, o trabalho 
com a leitura, considerando a diversidade das diferentes 
áreas trabalhadas na formação escolar, não pode ser restrita 
ao profi ssional da língua portuguesa. Tal colocação põe em 
questão uma conjunto de fatores que devem ser repensados, 
como por exemplo: o currículo escolar, o currículo dos cursos 
de formação de professores e, portanto, a prática de ensino do 
profi ssional das áreas específi cas.
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Resumo
Segundo Marchesi e Palacios (2004), a educação especial 

viveu profundas transformações durante o século XX, 
impulsionada pelos movimentos sociais que reivindicam mais 
igualdade entre todos os cidadãos e a superação de qualquer 
tipo de descriminação, sendo incorporada aos poucos ao sistema 
educacional regular, embora seja constante a necessidade de 
fórmulas que viabilizem a integração dos alunos com alguma 
defi ciência. Neste contexto, o presente trabalho objetiva apresentar 
uma refl exão sobre o desenvolvimento da competência de leitura e 
de escrita do aluno surdo nas Libras e Língua Portuguesa, a partir 
de um estudo de caso no município de Natal-RN. Realizou-se uma 
avaliação diagnóstica no intuito de conhecer as competências de 
leitor do aluno. Após isso, realizou-se um trabalho específi co com 
o objetivo de ampliar tais competências. Para isso, tomou-se como 
referência os estudos de Cool et al. (2004), Quadros e Karnopp 
(2006), Mendes (2002), Palhares e Marins (2002), Mantoan e 
Pietro (2006), Capovilla e Raphael (2001) e Sassaki (2002), bem 
como as orientações pedagógica disponibilizadas no livro ciranda 
da inclusão das autoras Honora e Frizanco (2009). O trabalho 
desenvolvido foi planejado a fi m de potencializar seu aprendizado 
por meio da adaptação curricular condizente aos conhecimentos 
prévios adquiridos no contexto escolar do aluno. Verifi cou-se 
que houve melhorias relevantes no desempenho escolar do aluno 
surdo a partir deste trabalho; portanto, propõe-se a ampliação desta 
prática para outras escolas do município de Natal-RN.

Palavras chave
Leitura; escrita; ensino de LIBRAS; ensino de língua portuguesa.

Abstract
According Palacios and Marchesi (2004), the special needs 

education experienced profound changes during the twentieth 
century, driven by social movements which claim equality 
among all people, excluding any type of discrimination. 
Currently, the special needs education has been incorporated 
into the regular education, although it is necessary direct actions 
to enable the school inclusion of student with special needs. 
Thus, the present work objectively presents a comprehensive 
discussion about the reading development of a deaf student 
on a bilingual (Libras and Portuguese) education context, in 
Natal-RN. Firstly, a diagnostic evaluation was made, aiming 
to observe the reading skills of deaf student; then, a specifi c 
work to expand those skills was applied. The scientifi c basis 
to this proposal was based on previous works, as follow: Cool 
et al. (2004), Quadros and Karnopp (2006), Mendes (2002), 
Palhares and Marins (2002), Mantoan and Pietro (2006), 
Capovilla and Raphael (2001), Sassaki (2002). In addition, 
the pedagogical practices suggested in Honora and Frizanco 
(2009) were applied. The work was planned in order to enhance 
the learning of the deaf student, considering their intellectual 
developments and previous experiences. In this sense, there 
were improvements in the reading ability of the deaf student; 
therefore, it is considered that the use this methodology has a 
positive impact in the schools of Natal-RN.

Key words:
Reading; writing; LIBRAS teaching; portuguese teaching.
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1. Introdução

O movimento mundial pela educação inclusiva vem 
crescendo gradativamente, envolvendo ações políticas, 
culturais, sociais e pedagógicas em defesa do direito de todos 
os cidadãos de conviverem no mesmo espaço educativo, 
aprendendo e participando, sem qualquer tipo de discriminação. 
A educação inclusiva, conforme descrito por Mendes (2002) é 
uma reorganização fundamental no sistema educacional, cujas 
práticas e pressupostos são muito bem defi nidas e associadas 
a um paradigma educacional fundamentado na concepção de 
direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como 
valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de 
equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas 
da produção da exclusão, dentro e fora da escola, das pessoas 
com necessidades educativas especiais. 

De acordo com Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Educação Especial (2001) o conceito de escola inclusiva 
implica em uma nova postura da escola comum, que propõe no 
projeto político pedagógico ações que favoreçam a integração 
social e sua opção por práticas heterogêneas, no currículo, na 
metodologia de ensino, na avaliação e na atitude dos educandos. 
A escola capacita seus professores, prepara-se, organiza-se e 
adapta-se para oferecer educação de qualidade para todos, 
inclusive, para os educandos com necessidades especiais. 
Diante desse panorama, a educação inclusiva assume um 
espaço central no debate acerca da sociedade contemporânea e 
do papel da escola na superação da lógica da exclusão. A partir 
dos referenciais para a construção de sistemas educacionais 
inclusivos, a organização de escolas públicas passa a ser 
repensada, implicando uma mudança estrutural e cultural, a fi m 
de que todos os alunos tenham suas especifi cidades atendidas.

Na declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) defi niu-se 
que a inclusão de alunos com necessidades especiais na classe 
regular implica no desenvolvimento de ações adaptativas, 
visando à adaptação do currículo, para que ele possa ser 
desenvolvido de maneira efetiva em sala de aula e atenda as 
necessidades individuais de todos os alunos. Sendo assim, a 
educação inclusiva, entendida sob a dimensão curricular, 

objetiva que o aluno com necessidades especiais deve fazer parte 
da classe regular, aprendendo as mesmas coisas que os demais 
alunos, cabendo à escola fazer as adaptações necessárias.

Especifi camente sobre a educação de surdos, destaca-se 
que a comunidade surda possui uma língua ofi cial, a Língua 
Brasileira de Sinais (Libras), que não pode ser confundida 
com gestos ou mímicas. A Libras possui todos os elementos 
linguísticos (fonológico, morfológico, sintático e o semântico) 
necessários para ser considerada uma língua e ao mesmo tempo 
é diferente das demais línguas por ser estabelecida através de 
relações visuais-espaciais. Segundo Quadros e Karnopp (2004) 
a língua de sinais é considerada como língua natural para a 
pessoa surda, compartilhando uma série de signifi cados que 
lhes atribui caráter e ideias para ensinar língua portuguesa para 
os alunos surdos. Hoje a Libras é reconhecida legalmente como 
meio de comunicação dos surdos brasileiros através da Lei de 
nº 10436, de 24 de Abril de 2002, art. 1º “É reconhecida como 
meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira 
de Sinais – Libras e outros recursos a ela associados”. Sendo 
uma língua, a Libras é viva e apresenta-se em constante 
transformação. Em tempos surgem novos sinais e para aprendê-
la de fato é necessário contato com surdos e usuários da mesma. 
Conhecer alguns sinais soltos não é sufi ciente para garantir 
uma conversação ou uma interpretação; ao contrário, faz-se 
necessário conhecer sua estrutura gramatical.

Nessa perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo 
apresentar uma refl exão sobre a importância de fl exibilizar o 
currículo para potencializar a aprendizagem leitora do aluno 
surdo do quinto ano de uma escola pública de Natal-RN, através 
da mobilização de estratégias de ensino e de aprendizagem 
adaptadas às necessidades específi cas de alfabetização em 
Libras e em Língua Portuguesa. As refl exões decorrem de um 
estudo de caso realizado com um aluno surdo em uma escola 
pública municipal de Natal-RN. 

A seguir apresentaremos algumas discussões a respeito 
da perspectiva inclusiva da Libras no contexto escolar para o 
surdo e das adaptações curriculares voltadas para a educação 
inclusiva. Apresentaremos, ainda, uma breve descrição de 
uma atividade interventiva de ensino de Libras e Língua 
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Portuguesa, bem como uma refl exão crítica sobre a importância 
da prática pedagógica direcionada ao atendimento específi co 
de aprendizagem do aluno surdo, para sua efetiva inserção em 
sociedade. 

2. Língua de sinais e Libras: perspectiva inclusiva real no 
contexto escolar para o surdo

A inclusão é fundamental para a construção de uma 
sociedade democrática. O respeito às diferenças e a igualdade 
de oportunidades requer o movimento de incluir, que faz uma 
ruptura com o movimento da exclusão. Este debate vem sendo 
promovido por diferentes instâncias e países, incluindo o Brasil, 
portanto a inclusão é a garantia a todos do acesso contínuo 
ao espaço comum na vida em sociedade, que deverá estar 
organizada e orientada, respeitando a diversidade humana, as 
diferenças individuais, promovendo igualdade de oportunidades 
de desenvolvimento para toda a vida (GLAT, 2007).

As línguas de sinais são línguas naturais utilizadas pelas 
comunidades surdas. Durante muito tempo, essas línguas foram 
consideradas apenas gestuais, incapazes de expressar conceitos 
abstratos. Atualmente, o preconceito e desconhecimento sobre 
a Libras vêm gradativamente dando lugar à informação e ao 
esclarecimento sobre o direito do surdo a exercer sua identidade 
e aprender em meio aos ouvintes por meio de sua língua natural.

As línguas de sinais, como qualquer língua oral, possuem 
sua própria estrutura, contemplando aspectos gramaticais 
em seus diversos níveis: fonológico, semântico, sintático e 
pragmático. Quanto à sua estrutura, os princípios gerais são 
semelhantes aos apresentados nas línguas orais e são próprias 
para a tradução de quaisquer assuntos e conceitos, sejam eles 
concretos ou abstratos.

No Brasil, várias iniciativas foram criadas nos últimos 
anos com o intuito de promover o uso da Libras nas escolas, 
desenvolvendo práticas pedagógicas que favorecem o 
ensino dessa língua para as pessoas com surdez. Tais ações 
são necessárias, considerando a singularidade da Libras, 
considerando que ela não é uma linguagem usual para a 
sociedade em geral. 

Sendo assim, um dos desafi os das políticas públicas 
inclusivas para as escolas brasileiras é a construção de ambientes 
educacionais para o ensino da Libras, por meio de métodos 
de profi ssionais capacitados e recursos didáticos adaptados 
variados, afi m de potencializar o ensino-aprendizagem do 
aluno surdo. 

3. Adaptações curriculares na educação inclusiva: 
rompendo fronteiras 

Pela recomendação do Ministério de Educação e Cultura 
(BRASIL, 1998) as adaptações curriculares devem levar em 
consideração as estratégias e critérios de atuação docente, 
admitindo decisões que possibilitam a adequação de ações 
educativas às maneiras peculiares de aprendizagem dos alunos, 
considerando que o processo de ensino e aprendizagem pressupõe 
atender à diversifi cação de necessidades dos alunos na escola. As 
adaptações curriculares educacionais possibilitam atuar frente às 
difi culdades de aprendizagem dos alunos. Propõe que se realize 
a adaptação do currículo regular, quando necessário, para torná-
lo apropriado às peculiaridades dos alunos com necessidades 
especiais. Não se trata de um novo currículo, mas um currículo 
dinâmico e alterável, que seja passível de ampliação, para que 
atenda realmente a todos os educandos. Nessas circunstâncias, 
as adaptações curriculares implicam na planifi cação pedagógica 
e as ações docentes fundamentadas em critérios que defi nem: o 
que o aluno deve aprender; como e quando aprender; que formas 
de organização de ensino são mais efi cientes para o processo de 
aprendizagem; como e quando avaliar o aluno. 

Faz-se necessário os ajustes e modifi cações nas diferentes 
instâncias curriculares, para responder às necessidades de cada 
aluno, e assim favorecer as condições que lhe são necessárias 
para que se efetive o máximo possível de aprendizagem do 
aluno surdo, a fi m de fornecer-lhe o acesso ao conhecimento 
e seu uso funcional, na administração de sua própria vida e no 
processo de transformação da sociedade.

A escola inclusiva demanda uma nova forma de concepção 
curricular, que tem que dar conta da diversidade do seu alunado 
(BRASIL, 1998). Nesse sentido, faz-se necessário refl etir 
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o currículo em uma escola inclusiva, além das adaptações 
feitas para acomodar os alunos com defi ciências ou demais 
necessidades especiais. As adaptações curriculares devem ser 
pensadas e planejadas pelas escolas visando criar condições 
físicas, ambientais e materiais para o aluno na sua unidade 
escolar de atendimento. Além de propiciar os melhores níveis 
de comunicação e interação com as pessoas que convivem na 
comunidade escolar, favorecendo a participação nas atividades 
escolares; propiciar o mobiliário, equipamentos específi cos 
necessários e salas adaptadas; fornecer ou atuar para a aquisição 
dos equipamentos e recursos materiais específi cos necessários: 
próteses auditivas, treinadores da fala, software educativo, 
entre outros; adaptar materiais de uso comum em sala de aula: 
slides, cartazes, entre outros; adotar a Libras além de material 
escrito e computador. 

Segundo Glat (2007), as adaptações curriculares envolvem 
modifi cações organizativas, nos objetivos e conteúdos, nas 
metodologias e na organização didática, no uso do tempo e na 
fi losofi a e estratégias de avaliação, permitindo o atendimento 
às necessidades educativas de todos os alunos em relação à 
construção do conhecimento. Um currículo que leve em conta 
a diversidade deve ser fl exível e passível de adaptações, sem 
perda de conteúdo. Deve ser construído tendo como objetivo 
geral a redução de barreiras atitudinais e conceituais, e se pautar 
em um novo signifi cado do processo de aprendizagem na sua 
relação com o desenvolvimento humano. 

Mendes (2002) diz que para atender os alunos com 
necessidades educacionais com qualidade, a escola deve 
modifi car-se no aspecto político, visando à construção de uma 
rede de suportes capaz de formar pessoal e promover serviços 
na escola, na comunidade, na região; no aspecto educacional, 
trabalhando a capacidade de planejar, programar e avaliar 
programas para diferentes alunos em ambientes da escola 
regular;  no aspecto pedagógico, valendo-se de  estratégias de 
ensino que favoreçam a inclusão e descentralize a fi gura do 
professor, o incentivo às tutorias por colegas, a prática fl exível, 
a efetivação de currículos adaptados.  

Diante disso, a adaptação curricular deve estar relacionada 
à prática educativa crítica e refl exiva e que atenda às reais 

necessidades dos alunos surdos, diante da realidade em que 
está inserido, tanto no que refere aos conteúdos a serem 
trabalhados, quanto na utilização de recursos didáticos 
específi cos.

4. A educação do surdo na perspectiva bilíngue

De acordo com Alves et al. (2010) a abordagem 
educacional bilíngue, na perspectiva da educação do aluno 
surdo, visa capacitar a pessoa com surdez para a utilização de 
duas línguas no cotidiano escolar e na vida social, sendo elas, 
principalmente, a Libras e a linguagem da comunidade ouvinte. 
Estudos têm mostrado que esta abordagem corresponde melhor 
às necessidades do aluno com surdez, em virtude de respeitar a 
língua natural e construir um ambiente propício para a educação 
especial na perspectiva da inclusão escolar. Entretanto, para a 
efi cácia da prática bilíngue, torna-se necessária a construção de 
um campo de comunicação e de interação amplos, possibilitando 
que a Libras e a Língua Portuguesa,  tenham lugares de destaque 
na escolarização dos alunos com surdez. , mas que não sejam o 
centro de todo o processo educacional.

Segundo Guarinello (2007), a proposta bilíngue surgiu 
baseada em reinvindicações dos próprios surdos pelo direito a 
sua língua e das pesquisas linguísticas sobre a língua de sinais.  
Legalmente, a partir do Decreto 5.626, de 5 de dezembro de 
2005, passou a ser garantida às pessoas com surdez o direito 
a uma educação que garanta a sua formação, em que a Língua 
Brasileira de Sinais e a Língua Portuguesa, preferencialmente 
na modalidade escrita, constituam línguas de instrução, e 
que o acesso as duas línguas ocorra de forma simultânea no 
ambiente escolar, colaborando para o desenvolvimento de todo 
o processo educativo. 

Segundo Quadros (1997), algumas propostas já foram feitas 
para que  a educação bilíngue seja colocada em prática, tais 
como: i) o reconhecimento da pessoa surda enquanto cidadã 
integrante da comunidade surda com direito de ter assegurada 
a aquisição da língua de sinais como primeira língua; ii) o uso 
da língua de sinais na escola para garantir o desenvolvimento 
cognitivo e o ensino de conhecimentos gerais; iii) o ensino 
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da língua oral-auditiva com estratégias de ensino de segunda 
língua e a inclusão de pessoas surdas nos quadros funcionais 
das escolas.

Todas essas gradativas conquistas vêm sendo fator 
diferenciador no trabalho desenvolvido nas escolas públicas, 
pois o enfoque educacional bilíngue possibilita valorizar a 
língua de sinais dos surdos, além de respeitar sua identidade. 
No Brasil a proposta bilíngue ainda é bastante recente, existindo 
alguns projetos e iniciativas em fase de implantação e com 
resultados pouco difundidos. Logo, percebe-se a necessidade 
de compartilhar práticas educativas desenvolvidas com o aluno 
surdo, de modo a colaborar com os profi ssionais da educação 
que têm atuado com esta clientela nas escolas.

5. Estratégias de ensino e a prática docente do professor 
refl exivo

A experiência de ensino aqui apresentada é fruto de 
estudos realizados pela primeira autora, enquanto professora da 
Educação Básica de uma escola pública municipal de Natal-
RN, onde atua como professora de Libras.

Tal experiência considera em sua essência as discussões 
anteriormente apresentadas, de modo a promover refl exões 
que visam à melhoria da prática de ensino das Libras e Língua 
Portuguesa para o aluno surdo, a partir da análise dos resultados 
obtidos com a intervenção realizada.

A experiência aqui apresentada, trata-se de um estudo de 
caso desenvolvido com um aluno surdo, do 5º ano do Ensino 
Fundamental, de uma escola pública municipal de Natal-RN, 
no período de seis meses, em 2011.

O trabalho, que teve como objetivo alfabetizar nas 
Libras e Língua Portuguesa, utilizou como base as atividades 
propostas por Quadros e Schmiedt (2006), as quais visam 
ensinar Língua Portuguesa escrita para alunos surdos, desde 
a alfabetização até os anos iniciais do ensino fundamental. 
A opção de utilização desta obra está não apenas pelo fato 
desta ser adotada na rede pública municipal de ensino, sendo, 
portando disponibilizada em todas as escolas, para o trabalho 
com os alunos surdos, mas também por se caracterizar como 

um material que auxilia o professor no desenvolvimento de 
práticas educacionais na sala de aula comum e no atendimento 
educacional especializado, apresentando questões, refl exões 
e sugestões de como desenvolver atividades para ensinar o 
Português para alunos surdos inseridos no ensino regular. 
Além disso, as ideias sugeridas nesta obra, contém jogos e 
brincadeiras infantis adaptadas de dinâmicas utilizadas no 
ensino da Língua Portuguesa para crianças ouvintes e outras 
criadas especifi camente para as crianças surdas, caracterizando-
se, portanto, em um material que permite a realização de um 
trabalho dinâmico para o ensino de Libras.

Apesar das atividades disponibilizadas por Quadros e 
Schmiedt (2006) possibilitarem a realização de um trabalho 
que pode ser desenvolvido desde o início do processo de 
aquisição da leitura e escrita pelo aluno até o fi nal dos anos 
iniciais, em que a criança já se encontra alfabetizado, caberá ao 
professor selecionar aquela que melhor se adapta a realidade 
do seu aluno, bem como a realização de uma complementação 
que vise o aprofundamento do conhecimento necessário 
ao nível deste.  Assim, faz-se necessário que o professor de 
Libras realize uma avaliação que o permita conhecer o nível 
de alfabetização do aluno com o qual irá trabalhar para, a partir 
deste resultado, planejar sua atuação de modo a ter um maior 
aproveitamento do material disponível, além de complementá-
lo quando necessário, de modo a lançar mão de outros recursos 
que atendam as especifi cidades de aprendizagem do aluno 
surdo.

Diante disso, a intervenção aqui descrita consta da descrição 
dos procedimentos utilizado para o uso das atividades expressas 
no livro de Quadros e Schmiedt (2006), com ênfase naquelas 
que foram adaptadas/complementadas de modo a melhor 
atender às necessidades do aluno sujeito da pesquisa.  

A complementação das atividades se deu após a realização 
de atividades que visavam diagnosticar o nível de compreensão 
das Língua Portuguesa e Libras desse aluno, entre as quais 
constam: a leitura,compreensão e interpretação e escrita.  Com 
a análise dos resultados destas foi observado que apesar do 
aluno surdo estar matriculado no 5º ano do ensino fundamental, 
o estudante encontrava-se na fase inicial de alfabetização. 
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Além do nível de conhecimento dos alunos, para o planejamento 
e uso das atividades foram considerados o acervo bibliográfi co e 
materiais didáticos disponibilizados pela escola, que eram poucos, 
bem como o espaço físico de que a mesma dispõe.

Optou-se em apresentar a atividades  interdisciplinares dede 
Língua Portuguesa e Matemática , visto que o aluno apresenta 
restrito conhecimento nessas duas disciplinas, apesar de está 
inserido no 5º ano.

Para a realização do trabalho, foram utilizados recursos 
complementares, como por exemplo: imagens e livros de 
literatura infantil, jogos adaptados em Libras e Língua 
Portuguesa, além da utilização dos estudos de Quadros e 
Schmiedt (2006) e Honora e Frizanco (2009).

Atividade 1: Caixa com histórias em sequência

Objetivo: diferenciar cenas; sequenciar cenas pela ordem de 
acontecimentos; enumerar fatos e objetos; aumentar/aprimorar 
o vocabulário; elaborar texto em língua portuguesa.

Descrição do material: Imagens que representam as sequências 
de diferentes histórias (podem ser adquiridas em revistas em 
quadrinhos); uma caixa para depositar as imagens; papel cartão 
para colar as imagens e garantir menor deterioração com o 
manuseio.  

Orientações para o professor de atividades com alunos 
surdos desenvolvido pela professora de Libras da Escola 
Ulisses de Góis, no município da Natal-RN.

i) O professor pode solicitar que o aluno faça o registro escrito, 
com auxílio de letras móveis, datilologia, jogos da memória, 
além da contação de história para a formação de frases ou textos. 

ii) utilização em conjunto com outras atividades para 
potencializar a aprendizagem do aluno, tais como jogos que 
envolva compreensão temporal ,soma,  subtração , escrita , 
cores e formas.
 

iii) Proponha ao aluno que ele crie histórias com diferentes 
fi nais, inicialmente, com poucos quadros. Posteriormente, 
solicite que ele escreva em língua portuguesa a história criada;
 
iv) Oriente o aluno a colocar a sequência de imagens com a 
história criada por ele em folhas de papel e, em seguida, ajude-o 
a organizar pequenos livros para serem disponibilizados no 
cantinho de leitura da sala de aula.

Figura 1 – Atividade com história em sequência.
Fonte: Quadros e Schmiedt (2006)

Figura 2: O aluno sinalizando hora do recreio da escola/ lanche. Essa 
atividade é desenvolvida diariamente pela professora de Libras da rede 

regular de Natal-RN
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Atividade 2: Relógio de hora adaptado e relógio com 
números naturais

Objetivo: favorecer a interação entre os alunos surdos e 
ouvintes em sala de aula;  estimular o uso da Libras; estimular 
a escrita e leitura dos numerais; proporcionar o conhecimento 
das horas; sequênciar fatos e acontecimentos temporais.

Descrição do material: dois relógios fi ctícios, que podem ser 
construídos pelo professor junto ao estudante, sendo um com 
números em Libras e o outro com números naturais. 

Orientações para o professor de atividades com alunos 
surdos desenvolvido pela professora de Libras da Escola 
Ulisses de Góis, no município da Natal-RN.

i) O professor pode solicitar que o aluno faça o registro escrito 
dos números naturais no relógio xerografado, como também 
em Libras, com auxílio de números móveis, datilologia, jogos 
de números, bingo em Libras, além da narração de história e 
demonstração de cenas visuais de acontecimentos diários, tais 
como: acordar, tomar banho, tomar café, escovar os dentes, ir 
para escola, almoçar, fazer tarefa de casa, assistir TV, jantar, 
dormir. 

ii) utilização em conjunto com outras atividades cotidianas 
do aluno, tais como o uso de jogos que envolva compreensão 
temporal ,soma,  subtração , escrita , cores e formas.

iii) Propor ao aluno que ele reconte histórias clássicas em que 
a sequência temporal esteja em evidência, como os clássicos 
infantis, por exemplo: o chapeuzinho vermelho, os três 
porquinhos e o patinho feio. Posteriormente, solicite que o aluno 
reconte a história e registre em Português os acontecimentos 
históricos ocorridos no tempo passado, presente e futuro.

Figura 3- Professora de Libras ensinado horas através do relógio em Libras, 
por meio de jogos na sala de informática da rede regular de Natal-RN

 Figura 4 -  Relógio com números naturais utilizado  para indicar a rotina da 
escola. Essa atividade é desenvolvida diariamente pela professora de Libras 

da rede regular de Natal-RN  

Imagem suprimida por ausência
de autorização de uso
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6. Resultados adquiridos com uso dos recursos didático-
pedagógicos.

As atividades desenvolvidas com os recursos didáticos 
pedagógicos citados possibilitaram ao aluno surdo: maior 
socialização com os colegas, confi ança à medida que começou 
compreender e participar das atividades ativamente, além de 
estimular o desenvolvendo competências e habilidades de 
leitora e de escrita adaptadas para atender as necessidades de 
alfabetização do aluno surdo.

Foram desenvolvidos algumas atividades, tendo como 
base alguns recursos didáticos pedagógicos considerados 
importantes para potencializar o aprendizado do aluno 
surdo em Libras e em Língua Portuguesa durante os seis 
meses, tais como: jogos diversifi cados; uso do dicionário 
visual; uso do dicionário trilíngue do Capovilla; contação de 
histórias; criação de materiais complementares, tais como 
caderno e livro (ciranda da vida) durante o atendimento 
individualizado que acontece duas vezes na semana, com 
duração de uma hora no fi nal do horário;  folhas xerografadas; 
uso de jornais, revistas e livros de alfabetização usados pela 
escola; uso diário de Libras para explicar os conteúdos 
referentes às disciplinas curriculares; uso diário de recurso 
visual; alfabeto móvel; livros paradidáticos; atlas; DVDs 
com história infantil; quadro de prega; lista de palavras; 
calendário; relógio.

Para o desenvolvimento dessas atividades com aluno 
surdo a professora de Libras utilizou diferentes espaços na 
escola regular no município do Natal-RN: sala de aula; sala de 
vídeo; sala multifuncional; biblioteca; pátio da escola; sala de 
informática; sala dos professores. 

No período correspondente de 11 de Julho a 23 de Dezembro 
de 2011, o aluno surdo, idade 13 anos, série 5º ano, teve 
avanços em seu desempenho escolar considerável no processo 
de alfabetização em Libras e Língua Portuguesa. O contato 
diário com a Língua Brasileira de Sinais vem sendo essencial 
para o desempenho escolar expressivo do aluno e nas demais 
áreas de conhecimento, como Língua Portuguesa, matemática 
e outras disciplinas curriculares.

Por meio da avaliação diagnóstica inicial foi possível 
saber que o aluno apresentava restrito contato com a Língua 
Brasileira de Sinais. Dentre as várias justifi cativas apresentas 
para fracasso escolar do aluno, havia a justifi cativa que o 
aluno tinha problema de visão, sendo descartada essa hipótese, 
quando o aluno começa a sentar na primeira fi leira da sala e 
ser diariamente estimulado com vários recursos didáticos 
pedagógicos, sendo notório o salto qualitativo no desempenho 
escolar desse aluno. Era incipiente o contato que o aluno surdo 
tinha com a Libras e a Língua Portuguesa.

Foi possível notar diariamente o crescente interesse e motivação 
de aprender do aluno. Após esse período de convivência e contato 
com a Libras, verifi cou-se as mudanças expressivas da turma 5º 
ano em relação ao aluno que tem surdez, pois em algumas aulas, 
de acordo com o planejamento, o aluno  surdo em parceria com 
a professora Libras e o professor regente ensinava a Libras em 
classe, proporcionando a melhoria na comunicação e quebra de 
conceitos errôneos sobre esse tipo de  defi ciência.

Outro aspecto relevante é foi o interesse gradativo dos 
professores e gestores em querer conhecer esse idioma através 
de curso de formação quinzenal realizado na escola durante esse 
semestre, favorecendo um ambiente de gradativa sensibilização 
coletiva para este novo cenário escolar inclusivo, em que o 
aluno com necessidades educativas especiais tem o direito de 
aprender e interagir de forma democrática e igualitária.

Sendo assim, o aluno surdo vem exercendo posturas, que 
outrora, não se observava, Taís como: segurança em desenvolver 
as atividades propostas, confi ança em si, entusiasmo, alegria 
e autonomia. Já transita na escola com segurança e vem 
conseguido comunicar-se com outros funcionários da escola 
sem auxílio da professora de Libras.

O aluno tem sido diariamente estimulado a aprender a 
conviver e a conhecer o mundo letrado. Portanto, houve bom 
desempenho do aluno durante em seis meses de intervenções 
planejadas, organizadas e adaptadas para atender as necessidades 
especifi cidades de aprendizagem escolar do aluno surdo, por 
meio da disposição de variados recursos didáticos pedagógicos, 
com o objetivo de ampliar o conhecimento do aluno em Libras 
e Língua Portuguesa. 
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É importante mencionar que as atividades descritas acima 
não se restringem às sugestões propostas, mais pode ter múltiplos 
desdobramentos interdisciplinares que deve ser explorados 
para atender as necessidades especifi cas de adequação 
curricular do aluno surdo, através da perspectiva bilíngue. Para 
isso é necessário a criação/adaptação de materiais didáticos 
indispensável ao êxito do trabalho do educador comprometido 
com ensino-aprendizagem de qualidade.

Considerações fi nais

É importante mencionar que a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação (LDB/1996, Art.59) refere-se a dois perfi s de 
professores que deverão ser formados para atuar com alunos 
com necessidades educacionais especiais:

a) Professor de classe comum capacitado – profi ssional 
que comprove em sua formação conteúdos ou disciplinas 
sobre Educação Especial e desenvolvidas competências 
para: perceber as necessidades educacionais especiais dos 
alunos; fl exibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas do 
conhecimento; avaliar continuamente a efi cácia do processo 
educativo; atuar em equipe e em conjunto com o professor 
especializado.

b) Professor especializado em Educação Especial - 
Formação em cursos de licenciatura em Educação Especial ou 
complementação de estudos ou pós-graduação para: identifi car 
as necessidades educacionais especiais; defi nir e implementar 
respostas educativas; apoiar o professor da classe comum; 
atuar no processo de desenvolvimento e aprendizagem dos 
alunos; desenvolver estratégias de fl exibilização, adaptação 
curricular e práticas alternativas.

Neste contexto, Bueno (1999), afi rma que há quatro desafi os 
que a educação inclusiva impõe à formação de professores: 
formação teórica sólida ou uma formação adequada no que se 
refere aos diferentes processos e procedimentos pedagógicos 
que envolvem tanto o “saber” como o “saber fazer” pedagógico; 
formação que possibilite dar conta das mais diversas diferenças, 
entre elas, as crianças defi cientes que foram incorporadas 
no processo educativo regular; formação específi ca sobre 

características, necessidades e procedimentos pedagógicos 
para as diferentes áreas de defi ciência.

Entende-se que o fracasso do processo educativo das 
pessoas com surdez tem suas raízes, em geral, associadas 
às concepções pedagógicas inadequadas adotadas pelos 
profi ssionais que atuam com alunos surdos. Por isso, o foco 
do trabalho do educador deve ser a transformação das suas 
práticas pedagógicas excludentes em práticas inclusivas, pois se 
compreende o homem como um ser dialógico, transformacional, 
inconcluso, refl exivo, síntese de múltiplas determinações num 
conjunto de relações sociais, com capacidade de idealizar e de 
criar. 

Por isso, necessário repensar as práticas pedagógicas dos 
docentes na perspectiva da educação escolar inclusiva para 
pessoas com surdez, visando proporcionar a essas pessoas 
a oportunidade de aquisição de habilidades para a vida em 
comunidade, ou seja, como atuar e interagir com seus pares no 
mundo, considerando o contraditório, o ambíguo, o complexo 
e o diferente.

Vê-se, portanto, urgência em se defl agrar iniciativas que 
desconstruam os modelos conservadores da escola comum, 
para gerar formas de fazer uma educação escolar inclusiva 
pautada no reconhecimento e na valorização das diferenças, 
mostrando-a como efetiva e coerente, possibilitando a educação 
escolar inclusiva de pessoas com surdez na escola comum 
brasileira. 

Durante um semestre de intervenções pedagógicas da 
primeira autora, enquanto professora de Libras, em parceria 
com o professor da classe comum, houve o direcionamento 
das reais necessidades de aprendizagem de alfabetização do 
aluno surdo, com enfoque na leitura e na escrita em Libras e 
Língua Portuguesa e matemática, e os resultados alcançados 
no processo de ensino aprendizagem foram notáveis, além 
da visível melhoria do aluno na socialização, autonomia e 
confi ança em seu potencial de aprendizagem. 

As intervenções planejadas para atender as especifi cidades 
de aprendizagem reais do aluno surdo da escola pública de Natal-
RN foram um divisor de águas, para o aluno surdo, entre estar na 
escola e fazer uso dela. Deve-se levar em consideração que esse 
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aluno surdo estava inserido no quinto ano, mas não desenvolvia 
as propostas curriculares para série, tornando-se mais um 
número, do que um aluno com potencialidades.

Neste contexto, os estudos de Quadros e Schmiedt (2006) 
e Honora e Frizanco (2009) apresentam-se como propostas de 
atividades de leitura e de escrita adaptadas para aluno surdo que 
podem ser usados desde o nível básico de alfabetização, até para 
alunos com conhecimento mais avançado em Libras e em Língua 
Portuguesa, o que foi essencial para desenvolver um trabalho 
consistente e signifi cativo, servindo de fi o condutor no processo 
de ensino e aprendizagem do aluno surdo. 

Conclui-se que é indispensável que nas escolas regulares 
de ensino tenham assegurado um acervo diversifi cado de livros 
didáticos e de outros recursos didático-pedagógicos, tais como: 
jogos adaptados em Libras, DVDs em Libras, relógio em Libras, 
dentre outros, que possibilite atender às heterogeneidades existentes 
em sala de aula, principalmente quando falamos em alunos 
surdos incluídos na rede regular de ensino. Entretanto, isto não é 
sufi ciente, pois a adaptação das matérias à série, faixa etária do 
aluno e conhecimento prévio que o aluno traz de seu contexto social 
depende, principalmente, da boa formação e prática do docente. 

Portanto, competem à escola promover o desenvolvimento 
cognitivo, afetivo, moral e social dos alunos com necessidades 
educacionais especiais e ao mesmo tempo facilitar-lhes a 
integração na sociedade como membros ativos. Mas, para que 
isto aconteça, é importante que a escola estimule o aluno surdo 
a exercer sua identidade surda, através do bilinguismo, a fi m 
de oferecer oportunidades reais de demonstrarem o quanto 
são efi cientes, tem potencialidades, são capaz de aprender, 
são produtivos e interativos, apto a aprender a aprender, 
principalmente quando a escola assume a responsabilidade com 
perspectiva inclusiva como um direito de todos para exercício 
da cidadania de todos os alunos.
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LEITURA, ESCRITA E GÊNEROS TEXTUAIS EM AULAS DE MATEMÁTICA: UMA RELAÇÃO 
DE DIFERENTES LINGUAGENS

Cidinéia da Costa Luvison

Resumo

O texto diz respeito a uma pesquisa de Mestrado que buscou 
investigar como os conhecimentos matemáticos — explorados 
em um contexto de leitura e produção escrita em situações de jogo, 
na perspectiva da resolução de problemas — são mobilizados e 
(re)signifi cados por alunos de um 5º ano do Ensino Fundamental, 
com a fi nalidade de analisar a apropriação da linguagem e dos 
conceitos matemáticos pelos alunos. Os dados foram produzidos 
a partir de registros dos alunos em diferentes gêneros textuais 
e audiogravação dos momentos de resolução de problemas a 
partir do jogo e da socialização. Foi possível constatar que, os 
alunos apropriam-se da linguagem e dos conceitos matemáticos, 
quando elucidados por meio de um contexto de investigações, 
em que a inferência, o dialogismo e a relação leitor-autor ajudam 
a constituir e a desenvolver cada sujeito que, enquanto escreve, 
lê e comunica, (re)signifi ca o conhecimento matemático. 

Palavras-chave
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Abstract

The text refers to research that investigates how 
mathematical knowledge - explored in the context of 
reading and writing in game situations from the perspective 
of problem solving - are mobilized and (re) signified by 
students from a 5 grade of elementary school. It was 
developed a sequence of tasks with games from the 
perspective of problem solving. The data were produced 
from student records in different text genres, audio 
recording of the moments of problem solving from the 
play and socialization. It was found that the students are 
appropriating the language and mathematical concepts, as 
elucidated by a research context, in which the inference, 
dialogue and reader-author relationship help establish and 
develop each individual who.
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Reading, writing; text genres; games; fi rst years in 
elementary school.
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Introdução

O presente artigo é um recorte de uma pesquisa de 
Mestrado concluída no ano de 2011. O foco do trabalho esteve 
pautado na interrelação de diferentes linguagens em aulas de 
Matemática, destacando primeiramente a questão do jogo, 
da leitura e escrita de diferentes gêneros textuais, com base 
na comunicação matemática, na apropriação da linguagem e 
no desenvolvimento humano, e em um segundo momento na 
resolução de problemas. 

O objetivo da pesquisa foi investigar como os conhecimentos 
matemáticos são mobilizados e (re)signifi cados, quando 
explorados em um contexto de leitura e produção escrita em 
situações de jogo, na perspectiva da resolução de problemas 
por crianças de um 5º. ano do Ensino Fundamental. A produção 
dos dados ocorreu em uma escola da rede pública municipal de 
ensino, na cidade de Bragança Paulista – SP, com 23 alunos.

Dentre as tarefas e discussões desenvolvidas durante a 
pesquisa, selecionamos para esse trabalho, aquelas relacionadas 
a circulação de linguagens e ideias matemáticas ocorridas 
durante os jogos Kalah1 e Sjoelbak2, com o enfoque na leitura e 
na escrita a partir de diferentes gêneros textuais. A escolha dos 
jogos se deve aos seus traços culturais, que mesmo distantes 
temporalmente continuam com suas práticas ainda arraigadas 
na contemporaneidade.

 Partimos do pressuposto de que o jogo pode propiciar o 
acesso a diferentes leituras e, consequentemente, à apropriação 
de linguagens, estabelecendo um conjunto de signifi cações 
através de um contexto leitor, escritor e matemático.

Língua materna e linguagem matemática: uma relação de 
divergência e de complementaridade

Quando pensamos na leitura e na escrita no Ensino 
Fundamental, imediatamente as relacionamos a um trabalho 
direcionado à língua materna e à apropriação de um sistema 
simbólico, envolvendo palavras, textos, imagens, que possuem 
a preocupação de estabelecer formas possíveis de comunicação.

Contudo, entendemos que um sistema simbólico, para 
ser compreendido, necessita de uma leitura relacionada com 
o contexto e com as necessidades sociais, ou seja, é possível 
ler para divertir-se, agir, discutir, realizar, interpretar, defi nir, 
signifi car e transformar o que está posto grafi camente, o que 
permite incluir a linguagem matemática.

Segundo Andrade (2005), o sujeito que lê está imerso em 
uma diversidade de expressões, compreendendo e interpretando 
diferentes linguagens, através de uma rede de conhecimentos.

Santos (2005) considera que há uma interface entre a 
língua materna e a linguagem matemática, pois não existe uma 
única forma de linguagem, signifi cado ou representação: um 
mesmo “modelo matemático” pode ser trabalhado de formas 
diferentes. Além disso, o autor enfatiza que a linguagem falada 
é uma ferramenta de grande importância para a produção de 
seus próprios signifi cados. 

Ao mencionar a relação entre língua materna e linguagem 
matemática, não há como não ressaltar a presença do letramento 
e do numeramento. De forma geral, ambos possuem diferentes 
designações, porém, neste artigo, adotaremos a perspectiva de 
Fonseca (2009), que enfatiza ambos os conceitos, enquanto 

1 - Kalah: Distribui-se 3 sementes em cada espaço e no meio deverá conter 4 sementes. Os Kalahs das laterais deverão fi car vazios. Cada jogador fará a jogada 
na sua vez, distribuindo-as uma a uma a sua direita. Ao passar pelo seu Kalah, o jogador deve deixar uma semente e continuar a distribuição. Caso a semente 
seja colocada no Kalah do próprio jogador, este poderá jogar novamente. Se a ultima semente colocada, cair em uma casa vazia, do seu lado do tabuleiro, as 
sementes do adversário, diretamente a frente, será capturada. O jogo termina quando um dos jogadores não possuírem mais sementes a movimentar. 
2 - O Sjoelbak possui uma prancha de arremessos, com linha de tiro, de uma extremidade a outra, com os números: 2 – 3 – 4 – 1 e 30 discos. Os discos devem 
ser lançados um de cada vez, saindo de trás da linha de partida. O jogador terá direito a três lançamentos. Até o segundo arremesso, os discos que fi carem 
entre as linhas de partida e chegada, discos acavalados e em pé podem ser jogados novamente. Os discos arremessados para fora serão anulados. Ao fi nal da 
terceira jogada, esses casos  serão desconsiderados para a contagem. Contagem: contar a quantidade de peças comuns, com os respectivos valores de cada 
casa, multiplicando por 2. Os pontos que sobrarem deverá ser calculado com os valores de cada casa. Somam-se os valores e quem obtiver o maior número de 
pontos é o vencedor.
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práticas sociais, ou seja, uma cultura escrita e matemática. 
Como mencionado pela autora, trata-se de “[...] proceder 
matematicamente, [...] e estabelecer uma relação de inclusão do 
numeramento no âmbito das práticas de letramento” (Ibidem, 
p. 54).

Para Fonseca (2009), o letramento está relacionado às 
práticas sociais, que são atreladas a um código escrito que não 
se restringe a um movimento de códigos, mas diz respeito a 
uma cultura escrita. Ao observar as questões que envolvem o 
letramento e o numeramento, a autora especifi ca que existe 
uma analogia entre práticas de letramento e de numeramento. 

Ao pensarmos nas diferentes formas de expressão e 
comunicação, não há como não destacar a linguagem matemática 
e o lugar que esta tem ocupado nas relações humanas neste 
percurso, juntamente com a língua materna.

Temos observado que a linguagem matemática tem-se 
confi gurado, nas aulas de Matemática, de forma reduzida, 
voltada exclusivamente para a leitura de enunciados, uma vez 
que a linguagem e a comunicação oral têm-se intensifi cado 
como movimentos específi cos da língua materna. De acordo 
com Machado (1990, p. 9), ao contrário do que normalmente 
acontece, a Matemática deveria ser tratada “[...] como fonte 
alimentadora na construção de conceitos, na apreensão das 
estruturas lógicas da argumentação, na elaboração da própria 
linguagem matemática”. 

De certa forma, a Matemática, a partir de suas características 
e estilos próprios da língua, deveria realizar ações fecundas 
em torno da especifi cidade de sua linguagem, demonstrando 
que, do mesmo modo que a língua materna possui suas 
marcas, a linguagem matemática também possui suas próprias 
confi gurações, e ambas não podem estar dissociadas; por isso, 
há necessidade de um trabalho que envolva a relação do leitor 
(aluno) com o texto matemático.

Não há como não nos questionarmos acerca dessa 
supervalorização da língua materna em detrimento da linguagem 
matemática. A questão que se coloca é: como dissociar as duas 
linguagens, sendo que há uma constante fusão entre elas? Como 
excluir a presença da linguagem matemática, se suas marcas 
estão presentes nos diferentes discursos e práticas sociais?

Nesse sentido, não há como dissociar uma linguagem 
da outra, nem mesmo como estabelecer um lugar de maior 
importância para uma delas, pois elas ocupam um contexto de 
representação da realidade em que não existem destaques: há, 
de certa forma, uma inter-relação, um dialogismo, que deve ser 
proposto e assumido pelo contexto escolar. 

Destacar a presença de um processo dialógico entre as 
práticas da língua materna e da linguagem matemática seria 
explicitar que não há separação entre as linguagens, mas traços 
característicos que as confi guram e as difundem.

A Matemática não se reduz à linguagem de códigos e 
símbolos: está representada em torno de um conjunto de 
signifi cações que lhe são próprias, mas também faz uso do 
movimento de outras linguagens. Dessa forma, para Machado 
(1990, p.96), 

[...] muito mais do que a aprendizagem de técnicas para 
operar com símbolos, a matemática relaciona-se de 
modo visceral com o desenvolvimento da capacidade 
de interpretar, analisar, sintetizar, signifi car, conceber, 
transcender o imediatamente sensível, extrapolar, 
projetar.

Além da relação de técnicas para operar, quando pensamos 
no conhecimento matemático e de construção e representação 
da realidade por meio da língua materna, é preciso refl etir sobre 
a complementaridade das duas linguagens (língua materna e a 
matemática). Compreendemos que ambas possuem seus estilos 
particulares, porém, são complementares, ou seja, existe uma 
relação de signifi cados entre elas que independe de seu estilo.

Nesse aspecto, ler, escrever, reescrever, interpretar, 
transcender, signifi car, comunicar, está a serviço de um 
conjunto de representações, em que a Matemática também 
é concebida. Esse movimento pode ser sentido tanto com o 
jogo, quanto na resolução de problemas, em que, por meio da 
relação estabelecida com o texto, com o lúdico e com o outro, é 
possível apropriar-se dessa leitura e, ao mesmo tempo, propor 
sentido para ela. 

Outro ponto destacado seria a presença das marcas 
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da oralidade, que se confi guram na língua materna e que 
assumem grande destaque no momento da escrita. Neste 
aspecto, a linguagem matemática encontra-se em um estado de 
complexidade, já que seu estilo formal difi culta o processo de 
comunicação, de leitura e de escrita.

Essa formalização, por determinar um distanciamento 
entre os interlocutores, durante a comunicação, torna-se uma 
barreira, quando trazida ao contexto da sala de aula e reportada 
para o registro escrito, pois a criança não encontra referências 
para entender essa linguagem.

Bakhtin (2000) lembra que o texto se defi ne como um 
objeto signifi cante e que não existe fora da sociedade. Nesse 
sentido, “o autor é o regente do texto que escreve, responsável 
por cada linha, criador de uma ‘imagem de linguagem’ que lhe 
é própria” (Idem, p. 55).

Dessa forma, é importante destacar que aproximar a língua 
materna da linguagem matemática transforma-se em um 
elemento imprescindível para a compreensão desta. Mesmo 
diante das especifi cidades de cada linguagem, o movimento 
realizado pelo leitor e seu texto possibilita transcender as 
formalidades da própria língua, ou seja, o texto matemático 
possui uma função social.

Na leitura, as comparações e as analogias com outros textos, 
com experiências vividas, em outros contextos, e as representações 
são apresentadas através de um movimento constante, no qual 
o sentido da leitura se faz presente. Nessa relação, existe uma 
mobilização que é pessoal, ou seja, é do próprio sujeito leitor. 
Assim, como destaca Charlot (2000, p.55), o sujeito

mobiliza-se em uma atividade, quando investe nela, 
quando faz uso de si mesma como de um recurso, 
quando é posta em movimento por móbeis que remetem 
ao desejo, um sentido, um valor. A atividade possui, 
então, uma dinâmica interna. Não se deve esquecer, 
entretanto, que essa dinâmica supõe uma troca com o 
mundo.

Ao mobilizar-se, é preciso compreender qual o sentido que a 
escrita possui, quais os caminhos de compreensão e de relações 

que esta possibilita ao leitor realizar e, principalmente, que 
representações é possível estabelecer no momento da leitura.

Ler para mera resolução de exercícios não garante ao aluno 
sua apropriação da linguagem ou dos conceitos matemáticos, é 
preciso que o leitor se aproxime da linguagem e dos símbolos 
próprios do componente curricular, encontrando sentido no que 
lê e escreve.

Acreditamos que ler e escrever está além de uma relação 
entre leitura e resposta, tradicionalmente ligada ao fazer 
matemático. Apropriar-se da linguagem é proporcionar 
momentos em que os alunos comuniquem suas ideias, levantem 
hipóteses e, ao mesmo tempo, relacionem-se com o texto. De 
acordo com Powell e Bairral (2006, p.53), 

[...] a escritura pode emergir de um contexto refl exivo 
de caráter mais livre, expressivo e individualizado, 
e [...] a cognição matemática deve ser inserida num 
contexto de produção que vá além da expressividade, 
ou seja, que envolva refl exão crítica e preconize 
processos colaborativos de diferentes dimensões 
e de tomada de consciência sobre as experiências 
individuais e coletivas. fazendo relaçtamente no texto..s 
ou indiretamente no texto.

Essas experiências são possíveis a partir do momento 
em que ler e escrever em Matemática envolva a refl exão e 
esta possibilite a compreensão e a apropriação dos conceitos 
matemáticos. 

A leitura da regra do jogo: uma relação dialógica e de 
inferência

Ler e escrever em aulas de Matemática nem sempre é uma 
tarefa habitual. Compreender o que se lê, muito mais do que 
decodifi car, é realizado através de uma relação dinâmica entre 
o texto e seu leitor, que, por uma atitude responsiva e refl exiva, 
observa e discute diferentes vozes presentes no texto.

Nessa relação, a regra do jogo também é construída. Ler 
e compreender seu gênero textual, neste caso, instrucional, 
vivenciando seu estilo e o do próprio leitor, o uso de suas 
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palavras e a função social a que ele se propõe, faz com que 
ler não seja um ato de isolamento, mas uma vivência e um 
momento de desenvolvimento de cada sujeito, em que o leitor 
busca caminhos para iniciar uma jogada, inferir, discutir e 
vivenciar a escrita, levantando hipóteses e conjecturas.

Durante a leitura da regra, os alunos estavam organizados 
em grupos. De acordo com suas necessidades, buscaram 
encontrar uma forma de realizar a leitura e compreendê-la. 

Ao ler a regra, os alunos caminharam no sentido de buscar 
alternativas e possibilidades para compreender o texto e 
reportar-se ao jogo, inferindo sobre a leitura e dando signifi cado 
a esse momento, já que o objetivo seria iniciar o jogo.

Na leitura do jogo Kalah, foi possível evidenciar dois 
movimentos: o de inferência e o de comunicação, através do 
contato com as cinco primeiras regras do jogo. 

Segundo as necessidades de cada grupo, os alunos realizaram 
a leitura e a releitura do texto, a fi m de compreender alguns 
pontos que não fi caram claros no decorrer da leitura.  Durante 
o momento de intervenção da pesquisadora, um dos grupos — 
o de Everton, Guilherme, Davi e Miguel — demonstrou certa 
insegurança em relação ao início da distribuição das sementes. 
Um dos confl itos era em relação à regra número três, quanto à 
movimentação das peças e a sua distribuição pela direita.

Cid: Conseguiram distribuir as sementes no tabuleiro?
Everton: É assim, pega uma por uma e vai colocando 
em cada casinha (distribuindo pela esquerda). Assim, 
você escolhe a casinha que você quiser pôr.
Cid: Mas qual das casinhas? 
Everton: Assim, ó, uma aqui, outra aqui e outra aqui. 
(Ele iniciou da quarta casa, e foi distribuindo: uma 
semente para a terceira, outra para segunda e a última 
na primeira, pela esquerda).
Guilherme: Não, não é assim, é para lá! (indicando 
pela direita)
Cid: Mas, está escrito na regra? É dessa forma?
Guilherme: É para escolher a casinha, a casinha que 
quiser.
Everton: Ah, Guilherme, tem que vir daqui (terceira 
casa, indo para direita) e não daqui (terceira casa indo 

para esquerda).
Davi: Espera aí, olha, escuta! “Cada jogador, na sua 
vez, escolhe uma casa do seu lado do tabuleiro, pega 
todas as sementes dessa casa e as distribui uma a 
uma em cada casa localizada a sua direita, sem pular 
nenhuma casa e nem colocar mais de uma semente em 
cada casa.”
Everton: Ah! É isso mesmo, está certo, viu, agora são 
vocês. 
[...]

Conforme os alunos vão retomando a leitura, discutindo, 
observando, fazendo tentativas, conseguem compreender de 
que forma o jogo é conduzido. 

Nesse movimento de ler, reler, antecipar e voltar ao jogo, a 
escrita começa a fazer sentido. Como destacado por Koch (2003, 
p. 26), “[...] o texto pode ser concebido como resultado parcial 
de nossa atividade comunicativa, que compreende processos, 
operações e estratégias que têm lugar na mente humana, e que 
são postos em ação em situações concretas de interação social”. 

Essa interação social, como salienta a autora, está presente 
tanto entre o texto e seu leitor quanto nas relações existentes 
entre os alunos, o eu e o outro. 

No caso do jogo Sjoelbak, notamos um movimento diferente 
na leitura das regras. Mesmo em se tratando do mesmo gênero 
textual, a linguagem matemática estava mais evidente nestas 
regras, especifi camente a número nove, que contemplava a 
contagem dos pontos. 

Até a regra número oito, os alunos realizaram a leitura 
comunicando suas ideias, fazendo tentativas com o material 
do jogo, enfi m, inferindo ativamente a partir do gênero textual, 
através de uma atitude responsiva e signifi cativa. Porém, essa 
relação de signifi cados perde o seu valor, ao chegar à regra nove, 
que explicitava a contagem dos pontos obtida pelos jogadores.

Cid: Estão conseguindo?
Davi: Estou com uma dúvida, porque caiu em pé tem 
que voltar outra jogada?
Everton: Acho que não.
Cid: O que a regra diz sobre isso?
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Davi: “São desconsiderados para contagem os discos 
que fi carem entre as linhas de partida e chegada ao fi nal 
do terceiro arremesso, os que estiverem acavalados ou 
em pé dentro das casas alcançadas e os que fi carem 
sobre a linha de chegada” (lendo...) é para contar.
Cid: Mas em qual arremesso vocês estão?
Davi: No último...
Cid: Então pode voltar?
Davi: Não, porque tem que contar.
Cid: Como estão jogando?
Davi: Dois em cada jogada.
Cid: Como assim?
Davi: Cada jogador joga duas peças de cada vez.
Cid: Qual regra diz sobre isso?
[...] 

Notamos que, ao discutir as regras, os alunos conseguem 
compreender a dinâmica do próprio jogo. Ao ler e voltar à 
leitura, observando, discutindo, procuram resolver o problema 
proposto pela leitura, além de apropriar-se da linguagem 
matemática.

O aluno Davi, mesmo ainda com certa insegurança, começa 
a perceber como se dá o processo de agrupamento dos discos, 
além da multiplicação por 2, o que chamamos de bônus. Porém, 
Everton, por ainda não ter compreendido essa etapa, associa o 
quatro ao número de casas do jogo e não ao número de discos, 
com quantidades comuns; no caso, quatro discos nas quatro casas.

Outro ponto importante é a proposta de registro. Pela 
escrita, os alunos antecipam, explicitam suas posições, suas 
estratégias e validam algumas de suas ideias, atrelando-as às 
características do gênero textual e colocando-se como autores 
e leitores de seu próprio texto, que será escrito para um outro. 
Assim, o sujeito mobilizará suas capacidades de linguagem. 
Como abordado por Schneuwly e Dolz (1999, p. 6), 

toda ação de linguagem implica, por outro lado, diversas 
capacidades da parte do sujeito: adaptar-se às características 
do contexto e do referente (capacidades de ação), mobilizar 
modelos discursivos (capacidades discursivas) e dominar 
as operações psicolinguísticas e as unidades linguísticas 
(capacidades linguístico-discursivas).

Assim, para que pudéssemos ter acesso às diferentes leituras 
e propostas de solução para as situações-problema, durante a 
ação no jogo, propusemos que os alunos escrevessem sobre suas 
refl exões, acreditando que tal atitude seria outro passo importante 
para as (re)signifi cações sobre o jogo. Foi a partir dessa proposta 
que os alunos conseguiram refl etir sobre o registro.

Porém, escrever pelo simples fato de transpor o que observaram 
durante o jogo sufocaria todo o contexto vivido pelos alunos até 
então. Ao escrever, seria necessário trazer um movimento próximo 
a sua função social, colocar a relação leitura-escrita como mais 
uma ação a ser resolvida. Chamamos de registro com leitor externo 
(R.L-E) a produção refl exiva do texto. 

Através da produção escrita do gênero carta, com o jogo 
Kalah, e da história em quadrinhos, no jogo Sjoelbak, o objetivo 
era observar os saberes e os conceitos matemáticos que seriam 
registrados sobre os momentos de jogo, juntamente com as 
análises e as estratégias que vinham sendo construídas.

A proposta com o gênero carta teve como objetivo auxiliar 
uma jogadora (neste caso, a professora orientadora da pesquisa) 
que estava precisando de nossa ajuda, pois não conhecia 
todas as estratégias do jogo. Compreendia suas regras, toda 
a sua história, mas muitas estratégias ainda estavam por ser 
construídas. 

Além disso, o que mais a incomodava é que perdia todas 
as partidas para o seu marido, pois ele conhecia muito bem 
as estratégias. Assim, a escrita e a leitura da carta tinham um 
objetivo explícito: ensinar estratégias a uma pessoa que delas 
necessitava; não foi uma proposta genérica. 

Assim, foi possível envolver os alunos em uma situação 
imaginária (jogo simbólico). Além disso, perceberam que havia 
algo importante a ser realizado, sentindo-se entusiasmados pela 
proposta, pois a escrita seria mediadora desse processo, já que, 
para escrever algumas estratégias, teriam que refl etir sobre suas 
próprias jogadas.

Para desenvolver essa atividade de produção da carta, tivemos 
a preocupação de enfocar algumas características do gênero carta 
e, ao mesmo tempo, explicitar o estilo de cada sujeito. 

As características do gênero foram abordadas com os 
alunos a partir da leitura e da comunicação de ideias. Foi lida 
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uma carta escrita coletivamente por alunos do 4º ano, no ano de 
2008, alguns dos quais foram autores. A carta foi escrita durante 
um projeto desenvolvido na sala sobre contos de assombração.

Ao discutir sobre as características do gênero, criamos 
condições para que os alunos não só compreendessem a estrutura 
do texto, mas também conseguissem visualizar para quem, para 
quê, sobre o que e qual a função da escrita. Ao analisar, discutir 
e relacionar uma escrita já elaborada com aquela que ainda 
o será, criaram-se condições para que o gênero textual fosse 
explorado e compreendido efetivamente.

Durante o processo de escrita em duplas houve momentos 
importantes de discussão, em que foram evidenciadas algumas 
estratégias, de forma que os alunos se sentiram à vontade para 
expressar suas observações e construir novos pensamentos e 
hipóteses durante as intervenções realizadas pela jogadora na 
devolutiva das cartas. 

 Durante a escrita, conseguiram notar a diferença entre 
escrever uma regra e uma estratégia, tendo esses momentos 
sido subsidiados também pela volta ao jogo, a fi m de refl etir 
e analisar se as diferenças eram realmente signifi cativas. Na 
carta produzida foram destacados alguns pontos importantes 
em relação a regras, a situações de jogo e a estratégias.

[...] Você deve ter muito cuidado com os kalah que estão vazios 
do seu adversário, sempre tentar deixar o kalah do seu adversário 
com a semente porque ela pode ter o dobro de chance de ganhar 
o jogo e você deve começar pela última, o kalah do seu lado e 
depois você joga o seu penúltimo o kalah que você faz ponto e joga 
novamente, e se você conseguir fazer ponto e dependendo você 
deve jogar a semente do kalah do meio e deve fi car esperta porque 
você pode fazer vários pontos e se o seu adversário tiver acabado 
as sementes e você tiver bastante semente você não deve jogar no 
kalah primeiro ao penúltimo se cair antes, você pode perder vários 
pontos e perder o jogo.
R.L-E dos alunos Everton e Andréia.  Diário de campo, 
17/09/09.
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Pelo registro, foi possível perceber a elaboração de alguns 
conceitos, por exemplo, a previsão/antecipação de jogadas e o 
raciocínio lógico-matemático, juntamente com seu desenvolvimento 
de espacialidade e noções de quantidade. Esses conceitos tornaram-
se frequentes e contextualizados no jogo e no registro.

Ao estabelecer essa relação de busca de novos signifi cados, 
o conhecimento matemático escolar viabiliza a investigação e a 
elaboração de conceitos, que tem como objetivo um ambiente 
rico de aprendizagem, concebido através do jogo, da leitura e 
da escrita de diferentes gêneros. 

Esse cenário não permite a presença restrita de perguntas e 
respostas, mas exige uma atitude que requer discussão e busca 
coletiva, que está além da manipulação de símbolos e regras. 
Requer um processo dinâmico de diferentes leituras. 

Destacamos, ainda, que a devolutiva das cartas para os 
alunos signifi cou uma releitura de suas conclusões iniciais, 
colocando-os a repensar o jogo e sua própria escrita, o que 
esteve presente no segundo registro dos alunos.

[...] Não entendi por que ele teria o “dobro de chance” de ganhar 
o jogo, nesse caso. Poderia me explicar melhor? Outra coisa 
que me deixou confusa foi que você sugere que eu inicie o 
jogo pela primeira casa (nº5). Mas dois amigos seus, o Rafael 
e o Jeferson, me disseram que a melhor casa seria a do meio. 
Poderia me explicar melhor porque a casa nº5 é a melhor, para 
você? Assim eu posso me decidir pela melhor estratégia.
R.L-E da professora orientadora da pesquisa. Diário de campo, 
02/10/09.

Como destacado na intervenção escrita acima, os alunos 
Everton e Aline foram mobilizados, através da escrita do outro, 
a refl etir sobre suas próprias posições e revê-las durante o jogo. 
A leitura tornou-se refl exiva, pois os alunos tiveram que voltar 
ao jogo, rever suas estratégias e pensamentos, jogar novamente 
e registrar. Para Powell e Bairral (2006), retomar seus escritos 
possibilita revisitar antigas concepções e modifi cá-las através de 
suas refl exões, reinterpretando e revisando suas interpretações, 
através de atitudes investigativas.

Pela intervenção escrita da professora orientadora, foi 
possível para os alunos revisitar alguns conceitos matemáticos 
e, ao mesmo tempo, pensar sobre a linguagem, como forma de 
comunicação, convencimento, refl exão e (re)signifi cação.

[...] o seu marido terá o dobro de chances de ganhar porque vai 
capturar as suas sementes e fará mais pontos e me desculpe 
por dizer que é melhor começar pelo kalah 5, eu me confundi 
é melhor começar pelo kalah 1, porque o kalah 2 vai ter quatro 
sementes e dependendo do kalah que seu marido jogar você 
faz um ponto e joga novamente.  

R.L-E dos alunos Everton e Aline.  Diário de campo, 08/10/09.

Novamente, nota-se que, à medida que os alunos realizam 
o processo de leitura, escrita e reescrita, diante de um contexto 
de jogo vivenciado e construído com todo o grupo, a leitura e 
a linguagem matemática, gradualmente, vão sendo apropriadas 
por eles. Além disso, atrelar esse conjunto à função social faz 
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com que os objetivos e as relações estabelecidas com a leitura 
sejam mais abrangentes.  

Outro ponto a destacar é que, durante o registro dos alunos, 
percebemos a apropriação da regra, quando um deles menciona 
“jogar novamente”, além da produção da estratégia e dos 
conceitos matemáticos, tão destacados pela antecipação da 
jogada, quando os alunos assim se referem: “dependendo do 
kalah que seu marido jogar”.

 A linguagem está muito além do ler e do interpretar: 
está imersa na cultura e no desenvolvimento humano. Através 
das enunciações, os sujeitos utilizam expressões, gêneros 
textuais, para serem compreendidos nas relações sociais; e nos 
escritos do jogo existe essa atitude do leitor que se coloca e, ao 
mesmo tempo, vive o texto, pois existe — além da inferência, 
da mobilização — um sentido para o próprio sujeito, que se 
desloca a pensar sobre seus próprios escritos. 

Esse movimento também esteve presente durante o jogo 
Sjoelbak. Os alunos também tomaram contato com uma 
situação imaginária (jogo simbólico). A proposta foi escrever 
uma história em quadrinhos em que estivesse presente uma 
situação de jogo. Durante o campeonato, estariam os maiores 
jogadores do mundo, inclusive os próprios alunos, que nesse 
momento poderiam perder ou ganhar a partida. 

 A fi m de que se apropriassem da estrutura textual, os 
alunos estiveram em contato com gibis; com as histórias de 
“Rex”, de Ivan Zigg, publicadas na Revista Ciência Hoje para 
Crianças.

Em uma das histórias produzidas, foi possível analisar 
a presença de alguns conceitos matemáticos, como os de 
subtração, adição, multiplicação, distribuição e agrupamentos, 
além de momentos de muita imaginação e criatividade. Uma 
das histórias signifi cativas foi realizada pelo aluno Cristiano, 
que, além de trazer o conceito de distribuição dos discos, 
refl etiu sobre as suas jogadas, prevendo os agrupamentos e o 
bônus a ser adquirido. 

Segundo seu registro, seria interessante distribuir sete 
discos em cada casa e, posteriormente, arremessar dois discos 
na casa quatro, a fi m de conseguir o maior número de pontos, 
como ilustrado na história a seguir.

1 – Em uma cidade em Wolywoody vivia um menino muito 
rico, de nome Carlos.
2 – Gente vai ter um campeonato de Sjoelbak e vão sortear 
uma pessoa. Se eu me escrever vou ganhar e fi car bem fa-
moso.
3 – No dia da premiação O vencedor é Carlos Eu venci
4 – No dia do campeonato de Sjoelbak Wolywoody
5 – Estamos ao vivo aqui em Wolywoody Oi
6 – Os competidores, Carlos e Braim
7 – As regras 1ª O disco que, ao ser lançado, bate em algu-
mas traves da canaleta e volta, fi cando atrás da linha de par-
tida é arremessado novamente.
8 – A partida começa. Eu vou jogar sete em cada casa.
9 – Ai não vai sobrar duas peças a já sei vou colocar na casa 
4
10 – Braim começa a jogar. Vou jogar 7 em cada casa as out-
ras jogarei para fora.
11 – O Braim fez 140. O Carlos fez 148.
12 – Não eu perdi. Eu venci. O vencedor é o Carlos.
13 – Você vai levar o Sjoelbak de ouro.
14 – Carlos fi cou famoso e mais rico.
15 – Então ele entrou para história.
R.L-E do aluno Cristiano. Diário de campo, 20/11/09.
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Notamos que, durante a elaboração da história em 
quadrinhos, os alunos estabeleceram uma relação diferenciada, 
se compararmos com a escrita da carta durante o jogo Kalah. 
Ao escrever a carta, existia um objetivo a concretizar, uma 
função social, ou seja, a meta seria auxiliar uma jogadora a 
desenvolver novas estratégias.

Embora a escrita da história em quadrinhos também 
tivesse objetivos e função social defi nida, percebemos que essa 
textualização foi de tal forma inserida no contexto escolarizado, 
que os gêneros sociais passaram a assumir uma relação de escrita 
para treinar e avaliar, o que modifi cou a relação do registro 
durante a produção dessas histórias, ou seja, da fl uidez das cartas 
passamos, nesse momento, à produção de um texto escolar, mesmo 
abrangendo uma temática vivida e refl etida pelos alunos. 

Entendemos que, quando os alunos registram seus 
pensamentos, refl etindo sobre suas jogadas e colocando-se 
no texto, a linguagem matemática se vê articulada à língua 
materna, pois eles não fazem dissociação nesses escritos, mas, 
sim, realizam sua complementaridade. 

Muito mais do que um contexto de formalização matemática, 
a linguagem torna-se próxima ao aluno, que se sente envolvido 
e mobilizado pela sua escrita, ou seja, assume uma postura de 
autor-leitor, autor-escritor e autor-criador. 

De forma geral, quando há envolvimento com a linguagem 
matemática, signifi cativamente, ou seja, de acordo com seu 
contexto, seu tempo e seu espaço, a sua formalização convive 
harmoniosamente com a língua materna e dela se aproxima. 

Algumas refl exões

A linguagem está imersa em uma relação que transcende o 
ler, o escrever, o interpretar, o decifrar: faz-se pela relação entre 
os sujeitos, nos discursos proferidos e nas refl exões realizadas 
diante das ações cotidianas; ou seja, as ações de ler, escrever e 
jogar estão presentes na relação de si e do outro. Muito além 
de palavras e frases para serem decifradas e resolvidas, existe 
uma dinâmica que é vivenciada pelo próprio leitor-escritor, 
o qual evidencia, em seus escritos e em suas jogadas, seus 
desejos, sentimentos, impressões, seu inacabamento e seus 

traços culturais, já que a linguagem também se desenvolve na 
brincadeira, no jogar.

Ao ler, escrever, reescrever e comunicar ideias durante os 
movimentos de jogo, na leitura da regra, no registro (durante 
a escrita das cartas, da história em quadrinhos) os alunos 
apropriam-se da linguagem e dos conceitos matemáticos 
presentes nas jogadas e estabelecem relações de inferência, 
antecipação, levantamento de hipóteses e conjecturas. O leitor 
coloca em jogo sua história de vida, através de suas analogias, 
de suas crenças, de seus valores e do contato com outros 
discursos e textualizações.

Através da linguagem os alunos (re)signifi cam o seu 
aprendizado constantemente, relacionando, levantando hipóteses, 
conjecturas e apropriando-se de novas linguagens e conceitos. 
Viver o movimento que a linguagem oferece, é trazer para as 
aulas de Matemática a contribuição de que o aluno, mediante 
a leitura, escrita, comunicação de ideias e sua apropriação, está 
se desenvolvendo, refl etindo e ao mesmo tempo, transcendendo 
a visão absolutista da Matemática, pelas diferentes vozes que 
circulam na interlocução entre os sujeitos, viabilizando mais que 
o “fazer”, um “dizer” repleto de signifi cado.
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Resumo

É fato, hoje, que os alunos estão cercados por textos nos 
mais diversos suportes: internet, blogs, jornais, revistas, fi lmes, 
outdoors, entre outros. Apesar disso, quando se fala em leitura 
no contexto escolar, é comum ouvir que o ensino de Língua 
Portuguesa no Brasil é precário, os alunos leem mal, não sabem 
interpretar, não há incentivo em casa e nem na escola. A formação 
de um leitor profi ciente, contudo, é um dos principais objetivos do 
ensino de Língua Portuguesa. O objetivo deste trabalho é analisar 
discursivamente um corpus composto por três outdoors e apresentar 
procedimentos de leitura que possam auxiliar o professor em sala de 
aula na tarefa de levar o aluno a refl etir sobre aquilo que lê. Para esse 
fi m, a perspectiva enunciativa e dialógica da linguagem, na vertente 
bakhtiniana, e a perspectiva discursiva, sob os preceitos da Análise 
de Discurso de linha francesa, mostram-se profícuas na medida em 
que a leitura de gêneros discursivos variados permite a abordagem 
das condições de produção, situações comunicativas, relações 
dialógicas constitutivas dos enunciados, efeitos de sentido, ou 
ainda, a relação entre o plano linguístico e o ideológico. O outdoor 
é escolhido como dispositivo pedagógico porque, sendo um suporte 
convencional para gêneros, permite o contato e a leitura de gêneros 
diversos que fazem parte do contexto do aluno. Os resultados que 
pretendemos obter com as propostas elencadas nesse trabalho é que 
os alunos tornem-se leitores mais refl exivos e críticos, conseguindo 
melhores resultados na sua vida acadêmica, profi ssional e cidadã.

Palavras-chave

Leitura; outdoor; dialogismo.

Abstract

It is a fact, today, that the students are surrounded by texts 
in various media: internet, blogs, newspapers, magazines, 
movies, billboards, among others. When it comes to reading 
in school, it is common to hear that Portuguese language 
teaching in Brazil is precarious, students read poorly, do not 
know how to interpret, there is no incentive nor at home 
neither at school. The formation of a profi cient reader, 
however, is a major goal of Portuguese language teaching. 
The objective of this paper is to analyze, discursively, a 
corpus consisting of three billboards and display reading 
procedures that can assist the teacher in classroom, during 
reading lessons and can also lead the student to refl ect about 
what they are reading. To this end, this paper is based on 
Bakhtin’s studies and it is also under the precepts of Discourse 
Analysis.  The billboard is chosen as a pedagogical device 
because, being a genre support, it allows the contact and 
reading of various genres that are part of the student context. 
The results we want to obtain is that students become more 
critic and refl ective readers, achieving better results in their 
academic, professional and social life.

Keywords

Reading; billboard; dialogism.
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Introdução

De fato, o ensino de Língua Portuguesa no Brasil ainda tem 
valorizado excessivamente o ensino da gramática normativa, 
comprometendo o desenvolvimento de uma competência 
comunicativa no aprendizado da língua materna. Há um 
descompasso entre o discurso científi co, que aponta para 
a formação do cidadão crítico e consciente; e o discurso 
pedagógico, que continua insistindo na transmissão “bancária” 
do conhecimento.

A leitura passou, nos últimos anos, de uma abordagem 
estruturalista para uma abordagem discursiva. Inicialmente, ler 
signifi cava decodifi car os signos presentes, mas, a partir dos 
anos 90, privilegiou-se, então, a abordagem discursiva, em que 
o leitor abandona sua posição de receptor e passa a atuar como 
um interlocutor capaz de produzir os sentidos propostos pelo 
texto.  Esse “modelo” de leitura, contudo, parece ainda muito 
distante de nossas salas de aula.

Este trabalho tem como objetivo analisar discursivamente 
três outdoors que suportam o gênero anúncio publicitário e 
indicar procedimentos de leitura que podem ser realizados em 
sala de aula com o intuito de suscitar, nos alunos, uma postura 
mais crítica sobre o que leem. 

Para dar conta dessa demanda, a perspectiva enunciativa 
e dialógica da linguagem (BAKHTIN, 1992) e os preceitos da 
Análise de Discurso de linha francesa (ORLANDI, 2002) são 
assumidos como pressupostos teóricos. A esses, articulamos, 
também, subsídios teóricos dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais – PCNs – (BRASIL, 1998) e da Proposta Curricular 
de Santa Catarina (PCSC – 1998), por apresentarem uma 
proposta de trabalho com diferentes gêneros de discurso nas 
aulas de Língua Portuguesa, visando ao desenvolvimento 
comunicativo dos estudantes.

Elegemos o outdoor como dispositivo pedagógico para o 
desenvolvimento de atividades de leitura em sala de aula por 
ser um suporte de gêneros variados. Em outdoors podemos 
encontrar anúncios, convites, homenagens, entre outros. 
Também nos deparamos com muitas linguagens, diferentes 
confi gurações, imagens, intertextualidades, paráfrases, 

polissemia, metáforas, diversos efeitos de sentido. Além disso, 
o outdoor ocupa um espaço privilegiado de informação e 
manipulação publicitária, pois se encontra ao alcance de todos.

Pressupostos teóricos

A proposta atual para o ensino de Língua Portuguesa, de 
acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs – 
(Brasil, 1998) e a Proposta Curricular de Santa Catarina (PCSC, 
1998), entende o ser humano como social e histórico e baseia-
se na concepção enunciativa e dialógica da linguagem, na qual 
a linguagem é concebida como um fenômeno sócio-histórico, 
não dissociado de seus falantes. Esses dois documentos também 
apontam para o trabalho com gêneros discursivos nas aulas de 
Língua Portuguesa. Os conceitos de enunciação, dialogismo, 
gêneros do discurso, entre outros, são encontrados na obra de 
Bakhtin (1997).

A inovação da teoria de Bakhtin foi o rompimento com 
o esquema simplista da comunicação, em que o falante envia 
uma mensagem que deve ser decodifi cada por um destinatário. 
A proposta bakhtiniana defende que a natureza da linguagem 
é social e dialógica e a realidade fundamental da língua é a 
interação. O destinatário assume um caráter ativo na construção 
da enunciação, conferindo os mais variados efeitos de sentidos 
nos enunciados. Nesse contexto, a concepção de gênero, para 
Bakhtin, assenta-se na perspectiva dialógica da linguagem.

Em “Estética da Criação Verbal (1997)”, Bakhtin afi rma 
que todas as esferas de atividade humana utilizam a língua. “A 
utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e 
escritos), concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma 
ou doutra esfera da atividade humana” (BAKHTIN, 1997, p. 
277). Os enunciados refl etem, por meio de conteúdo temático, 
estilo e construção composicional, as condições e fi nalidades 
específi cas de cada uma das esferas. 

Os enunciados são, para o autor, um elo na cadeia de 
todos os já-ditos, isto é, cada enunciado mantém relações com 
enunciados precedentes e procedentes. Nenhum enunciado pode 
ser considerado o primeiro ou o último na cadeia comunicativa. 
Cada enunciado constitui um novo acontecimento, um evento 
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único e não-reiterável da comunicação discursiva. Cada 
enunciado é desenvolvido em resposta a outros enunciados já 
existentes pela postura ativa do locutor/interlocutor em dada 
situação concreta, ligada a um contexto imediato, o aqui e 
agora, e a outro mais amplo, de cunho ideológico.

Posto isso, quando compreendemos a noção de enunciado 
é possível compreendermos a noção de gêneros de discurso em 
Bakhtin, pois, segundo ele, gêneros de discurso são enunciados 
relativamente estáveis, produzidos nas mais variadas esferas 
discursivas da atividade humana.

Com base nos estudos bakhtinianos e também nos trabalhos 
de pesquisadores da Universidade de Genebra, dentre os quais 
Dolz e Schneuwly (1996), o PCN de Língua Portuguesa (1998, 
p. 27) sugere que se tomem a linguagem como atividade 
discursiva, o texto como unidade de ensino e a noção de 
gramática como relativa ao conhecimento que o falante tem 
de sua linguagem, para a realização de atividades curriculares 
baseadas em uma prática constante de escuta de textos orais e 
leitura de textos escritos e de produção de textos orais e escritos, 
e para a ampliação da competência discursiva do aluno. 

Igualmente, a Proposta Curricular de Santa Catarina (1998, 
p. 84) afi rma que a escola precisa ajudar o aluno a construir 
uma refl exão individualizada a respeito da realidade que é 
descrita ou apresentada no universo criado pelos diferentes 
gêneros textuais.

A partir desses pressupostos iniciais, sugerimos, ao 
professor, inicialmente, que o conhecimento dos preceitos 
da Análise de Discurso, de linha francesa, pode auxiliar 
no desenvolvimento de atividades de leitura de um gênero 
discursivo suportado por um outdoor. Segundo Orlandi (2002), 
a análise de discurso permite:

problematizar as maneiras de ler, levar o sujeito falante ou 
o leitor a se colocarem questões sobre o que produzem e 
o que ouvem nas diferentes manifestações da linguagem. 
Perceber que não podemos não estar sujeitos à linguagem, 
a seus equívocos, sua opacidade. Saber que não há 
neutralidade nem mesmo no uso mais aparentemente 
cotidiano dos signos. A entrada no simbólico é 
irremediável e permanente: estamos comprometidos com 

os sentidos e o político. Não temos como não interpretar. 
Isso, que é contribuição da análise de discurso, nos coloca 
em estado de refl exão e, sem cairmos na ilusão de sermos 
conscientes de tudo, permite-nos ao menos sermos 
capazes de uma relação menos ingênua com a linguagem. 
(ORLANDI, 2002, p. 9) 

É por isso que neste trabalho fi zemos, inicialmente, uma 
análise discursiva de três outdoors antes de apresentarmos 
algumas perguntas que podem servir de proposta para o 
professor trabalhar nas aulas de leitura. Queremos que o aluno 
possa se situar melhor quando confrontado com a linguagem e, 
por ela, com outros sujeitos, com os múltiplos sentidos e com 
a história.

O outdoor como dispositivo pedagógico 

O outdoor, no Brasil, é uma tabuleta de nove metros de 
comprimento por três de altura, onde são afi xadas trinta e duas 
folhas de papel que, em seu conjunto, formam um grande cartaz. 
Esse cartaz é afi xado em local público, de grande visibilidade e 
visa a causar um grande e imediato impacto na audiência com 
relação à mensagem que contém.

O outdoor, do ponto de vista da linguagem, é um suporte 
textual que pode abrigar variados gêneros textuais, tais como: 
mapas, anúncios, avisos, convites, advertências, entre outros; 
porém, não qualquer gênero. Por ter a função de chamar 
a atenção de quem passa pela via, seja um transeunte, um 
motorista, um ciclista, o outdoor precisa suportar gêneros que 
tenham uma organização composicional específi ca: textos 
breves, cores chamativas e elementos não-verbais.

Por meio dos gêneros discursivos veiculados nos outdoors, 
é possível compreender efeitos ideológicos e metafóricos que 
circulam na sociedade. De acordo com Brandão (1997 apud 
DAGOSTIM, 2009, p. 12), “é por meio do discurso que ocorre 
a articulação entre saber e poder, visto que quem fala, fala de 
algum lugar, e para um público determinado”. Os outdoors, 
na sala de aula, como dispositivos pedagógicos, precisam 
ser analisados enquanto discursos. É preciso fi car atento às 
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informações que estão ditas e não-ditas, visto que se trata de um 
suporte de gêneros impregnados de recursos que estimulam o 
leitor, seduzindo-o e despertando-o para o mundo do consumo.

Acreditamos, ainda, que as atividades de leitura com 
base nos diversos gêneros que os outdoors veiculam podem 
contribuir para a formação de uma competência comunicativa 
bem-sucedida, uma vez que, o leitor/aluno entra em contato 
com múltiplas formas de linguagem ao mesmo tempo.

Análise do corpus

O corpus desta pesquisa é constituído dos outdoors: 
1) outdoor da campanha de lançamento de um produto da 
Bauducco – Maxi Goiabinha, de 2005; 2) outdoor da campanha 
de matrículas 2011, do CCAA – Centro de Cultura Anglo-
Americano; 3) outdoor da campanha Cachorrinhos – Dijean, 
de 2008.

O primeiro objeto de nossa análise é um outdoor que 
apresenta um novo produto da Bauducco – uma barra de biscoito 
com recheio de goiabada – prometendo uma combinação de 
sabor e qualidade somada à saudabilidade dos ingredientes. 

Temos, no outdoor, a imagem de alguém segurando uma 
embalagem de uma barra de biscoito sabor goiaba. A própria 
embalagem do produto ocupa a maior parte visual/textual do 
outdoor. O nome do produto Maxi Goiabinha, aparece nas 
cores verde e vermelha, aludindo à própria fruta que, inclusive, 
aparece no canto inferior direito, seguida do enunciado – com 
polpa de fruta – o que evidencia o caráter natural do biscoito. 
Maxi Goiabinha também comporta uma antítese, visto que 
contrasta aumentativo e diminutivo, e assim, podemos inferir 
que apesar de ser um biscoito pequeno, ele tem grande sabor, 
ou ainda, que o recheio de goiaba é o que ocupa a maior parte 
do biscoito, sendo recoberto por uma fi na camada de massa. O 
enunciado 90 calorias está, também, presente na embalagem e 
completa o sentido de Goiabinha, pois podemos deduzir que se 
trata de um produto “leve”, “magro”, “saudável”, de baixo teor 
calórico. 

As cores de fundo do outdoor são uma extensão das cores 
da embalagem do produto – laranja, amarelo e vermelho. São 

cores de impacto, estimulantes e geralmente estão presentes em 
ambientes como lanchonetes e restaurantes. Isso porque formam 
uma combinação de cores que geram ansiedade e fome, o que 
estimula os clientes a comerem em demasia e rapidamente.

Na parte superior central do outdoor temos o enunciado: 90 
calorias com gostinho de 900. Podemos dizer que o enunciado 
em questão dialoga com o texto da embalagem ao mesmo 
tempo em que reforça seus efeitos de sentido: 1) 90 calorias – 
retoma a informação da embalagem; 2) Gostinho – dialoga com 
Goiabinha, mantendo o diminutivo e o sentido de um biscoito 
pequeno, de baixa caloria, porém saboroso; 3) 900 – há elipse 
da palavra calorias (90 calorias com gostinho de 900 calorias). 
Reforça-se a ideia de que apesar de ser um biscoito de baixo 
valor calórico, ele tem um ótimo sabor, como se tivesse 900 
calorias. Aqui, está implícito que uma comida de 90 calorias 
geralmente não é tão saborosa, ao passo que uma de 900 
calorias geralmente é deliciosa.

Feitas as considerações introdutórias e descritivas do 
objeto em análise, passamos, agora, a uma análise discursiva 
dos enunciados em questão. Neste outdoor, percebemos que se 
cruzam, pelo menos, dois discursos, um midiático e um científi co. 
Nesse cruzamento temos o discurso midiático confi gurando-
se como um dispositivo disciplinador de identidades que, por 
meio da sedução – característica própria da publicidade – tenta 
tanto moldar corpos ao padrão estabelecido pelo verdadeiro 
de uma época, quanto transformá-los em dóceis e úteis para a 
sociedade; e o discurso científi co que, em determinada época, 
dita o que é ou deixa de ser saudável.

Contextualizando o outdoor acima, diríamos que estamos 
vivendo, em tempos pós-modernos, um período em que 
o homem, negando a morte, passa a exacerbar a vida e a 
jovialidade, numa busca incessante por prazeres, beleza e 
saúde. Deparamo-nos, então, com uma variada gama de herois 
construídos pela publicidade que buscam a perfeição, que se 
entregam a exposição e exaltação do corpo belo e jovial em 
detrimento da natureza biológica em decadência. Assim, vão se 
estabelecendo regras e produtos destinados à eterna beleza e à 
juventude que são propagados e sempre reforçados pelas mídias. 
A mídia assume, então, o papel de uma consciência externa a 
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nós, que nos controla e nos fornece sempre certezas. Vivemos, 
ainda, na era “verde”, ou seja, tudo o que se relaciona com o 
meio ambiente, sustentabilidade, natureza, ecologia, aparecem 
em voga. Nesse sentido, assuntos relacionados à saúde e à 
alimentação saudável são fortemente difundidos pelo discurso 
científi co e, consequentemente, pelo midiático também. 

Analisando, ainda, a heterogeneidade constitutiva dos 
discursos produzidos a partir do enunciado acima, chegamos à 
composição de algumas formações discursivas: uma formação 
discursiva que preza pela saúde e bem-estar; uma formação 
discursiva que preza pela beleza e corpo ideal/ magro e uma 
formação discursiva que preza pela junção de saúde, beleza e 
sabor.

Formações imaginárias também se manifestam nesse 
processo discursivo, uma vez que o emissor projeta uma 
representação imaginária do receptor e, a partir dela, estabelece 
suas estratégias discursivas. O que ocorre é um jogo de imagens 
de antecipação dos possíveis efeitos de sentido que o enunciado 
produzirá em seus leitores. O discurso midiático apropria-se 
desse jogo de antecipações de efeitos de sentido para que seus 
objetivos sejam alcançados: atingir o consumidor.

Nosso segundo objeto de análise é um outdoor da empresa 
CCAA, uma escola de ensino de idiomas, Inglês e Espanhol, 
reconhecida nacional e internacionalmente. Esse outdoor é 
uma extensão do comercial televisivo do CCAA e, portanto, 
retoma alguns elementos do comercial: um homem saltando 
de paraquedas, um avião, o próprio Bruce Willis e o mote da 
empresa com uma pequena modifi cação: Você se garante ou a 
língua derruba você? 

No outdoor, percebemos que se cruzam, pelo menos, dois 
discursos: o discurso midiático, e o discurso de uma sociedade 
pós-moderna e globalizada que considera imprescindível a 
aprendizagem de uma língua estrangeira, principalmente o 
Inglês – a língua internacional dos negócios – para a vivência na 
sociedade atual. Como na análise anterior, apresentamos o discurso 
midiático pela presentifi cação de um jogo de seduções que pode 
ser depreendido a partir dos elementos verbais e não-verbais do 
enunciado. O galã hollywoodiano é o ponto fulcral do enunciado, 
e quem não quer se garantir no Inglês tanto quanto ele?

Contextualizado num momento histórico em que a Língua 
Inglesa é um instrumento de navegação na cultura contemporânea 
globalizada, importante para fechar negócios; navegar na 
internet; assistir a fi lmes, seriados e trailers estrangeiros; ouvir 
músicas; comprar produtos; ler manuais; viajar, enfi m, e ainda 
considerando a hegemonia econômica dos estados Unidos, nada 
mais representativo desse contexto que a fi gura do astro americano 
Bruce Willis. Por meio desse personagem, fi cam presentifi cados, 
no enunciado, vários discursos que se entrecruzam: o discurso 
midiático da sedução, o discurso da escola de inglês que ratifi ca a 
importância do aprendizado de uma língua estrangeira, múltiplos 
discursos de uma sociedade globalizada, e também o discurso 
do “american way of life”, porque devido à grande infl uência 
dos Estados Unidos, quando se fala em Língua Inglesa já se 
pensa nesse país e nem se leva em consideração a existência de 
inúmeros outros países que também têm a Língua Inglesa como 
primeira língua ou língua ofi cial.

Podemos ainda inferir que estão presentifi cadas no outdoor, 
no mínimo, cinco formações discursivas: 1) individualista – 
enunciada de um lugar ideológico que valoriza as peculiaridades 
do sujeito. “Você se garante?”; 2) pessimista - enunciada de um 
lugar ideológico que minimiza o indivíduo, ou seja, caracteriza 
um indivíduo sem capacidade, que pode ser derrubado pela 
língua. “A língua derruba você?”; 3) da sociedade globalizada – 
enunciada de um lugar ideológico que valoriza a aprendizagem 
e aquisição de uma língua estrangeira, principalmente a Língua 
Inglesa; 4) imperialista –enunciada de um lugar ideológico 
que impõe a “americanidade” e  5) machista - enunciada de 
um lugar ideológico que valoriza a fi gura masculina. Por que 
a fi gura de um astro americano e não uma atriz de cinema, por 
exemplo? O sentido, contudo, não é único, já que se dá num 
espaço de heterogeneidade, mas é necessariamente demarcado.

Nosso terceiro objeto de análise é um outdoor da campanha 
Cachorrinhos da marca Dijean. A mensagem do outdoor visa 
a atingir o público feminino adolescente. A imagem é bastante 
sugestiva, uma moça, em segundo plano, segura pela corda 
um cãozinho inofensivo. As cores são vibrantes e fortes, 
escolhidas especifi camente levando-se em consideração o 
público feminino. A fonte e o tamanho das letras também são 
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adequados. No plano verbal, destaca-se a mensagem – mote da 
campanha: Faça o que você quiser com os meninos.

Em primeiro lugar, percebemos a presença de, no mínimo, 
três discursos distintos. O discurso publicitário que, por meio de 
jogos com a linguagem e imagens sugestivas, captam a atenção 
do público alvo, seduzindo-o e, por consequência, levando-o 
a ação fi nal: o consumo. Observamos, também, a presença 
dos discursos feminista e machista. De um lado o feminista 
porque os elementos verbais e não verbais ratifi cam a condição 
feminina autônoma e independente na contemporaneidade e, 
por outro lado, o discurso machista visto que fi ca subentendido 
que as garotas que não usarem o calçado não poderão assumir a 
sua independência e permanecerão submissas aos garotos.

Atualmente, a mulher tem conquistado seu espaço na 
sociedade. No Brasil, por exemplo, homens e mulheres são 
tratados de forma igualitária perante a Constituição. Em 
virtude dessa transformação da condição feminina, muitos são 
os discursos que circulam no meio social, principalmente no 
meio publicitário, enaltecendo a fi gura feminina, ratifi cando 
seu poder de sedução, a sua independência, os seus direitos, etc.

A formação discursiva feminista manifesta-se no outdoor, 
à medida que podemos subentender que a menina pode fazer 
o que quiser com os meninos se ela estiver usando um sapato 
da marca Dijean. A menina pode ser independente, pode ter 
liberdade de escolha (fazer o que quiser).

No mesmo plano de análise, porém, temos a marca da formação 
discursiva machista, visto que, mesmo de forma implícita, há a 
presença do masculino e do discurso machista, pois o motivo pelo 
qual as garotas devem produzir-se e usar o sapato da marca em 
questão é tornarem-se belas e desejáveis para os garotos. Além do 
mais, percebemos nas entrelinhas que aquelas que não puderem 
consumir o produto não terão a chance de subverter a sua condição 
e continuarão inferiores e submissas ao gênero masculino.

O discurso midiático, mais uma vez, na relação dos 
elementos verbais e não-verbais para que seus objetivos sejam 
alcançados: atingir o consumidor que, nesse caso, são as 
adolescentes entre 14 e 18 anos.

Constatamos, assim, que a leitura feita, a partir dos preceitos 
da Análise de Discurso de linha francesa, do gênero anúncio, 

suportado por outdoors, possibilitou uma compreensão em 
nível mais profundo: uma leitura crítica das informações 
disponibilizadas pelos textos. O professor, dotado desses 
conhecimentos teóricos, poderá, então, empenhar análises e 
procedimentos de leitura crítica com seus alunos.

Para alcançar um nível de leitura crítica com os alunos, 
sugerimos que o professor realize dois procedimentos: 1) 
reconhecimento global do texto: características visíveis, 
gênero, objetivos do texto, público-alvo, etc; 2) identifi cação 
do diálogo estabelecido entre o texto e outros enunciados, 
assim como a identifi cação de atitudes responsivo-ativas que 
os leitores podem assumir.

O primeiro procedimento, objetivando a leitura global do 
texto, pode ser conduzido por meio das seguintes perguntas, 
independentemente do gênero suportado pelo outdoor: 1) O 
que o outdoor anuncia, qual seu conteúdo?; 2) De que forma 
está exposto o conteúdo do outdoor (descrição)?; 3) Qual 
é o público-alvo?; 4) As imagens são apenas ilustrativas 
ou permitem outros efeitos de sentido?; 5) O que mais 
lhe chamou a atenção? Por quê?; 6) De que forma estão 
organizados os elementos verbais e não-verbais para captar 
a atenção do leitor?; 7) O que você mudaria nesse outdoor? 
Por quê? 

O segundo procedimento, objetivando situar o enunciado 
apresentado pelo outdoor no contexto sócio-histórico, pode ser 
conduzido pelas seguintes perguntas: 1) O conteúdo veiculado 
pelo outdoor está sendo discutido atualmente? Por quê?; 2) É 
um assunto que remete a discussões mais antigas? Quais?; 3) A 
leitura desse outdoor pode provocar outras discussões?; 4) Que 
tipo de infl uência esse outdoor pode provocar nos leitores? É 
uma infl uência positiva ou negativa? 5) Você se deixa ou já se 
deixou infl uenciar pelas mensagens publicadas em outdoors?; 
6) De que forma podemos nos resguardar dos efeitos sedutores 
das mensagens publicitárias veiculadas nos outdoors?E Para 
complementar as atividades de leitura, os alunos podem 
produzir um outdoor e apresentar suas produções à classe.  

A partir das perguntas suscitadas, o leitor começa a 
reconhecer a rede dialógica que perpassa os enunciados e a 
emitir atitudes responsivas que o benefi ciam durante as leituras.



A FORMAÇÃO DO LEITOR CRÍTICO: UMA PROPOSTA COM OUTDOORS

1450LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

Conclusão

Neste texto, empreendemos uma proposta de trabalho com 
outdoors em sala de aula. O outdoor parece ser um dispositivo 
pedagógico de grande valor, uma vez que veicula gêneros 
discursivos diversos e possui uma organização composicional 
própria que nos permite o contato com múltiplas formas de 
linguagem.

Com o intuito de auxiliar o professor na tarefa de formar 
cidadãos mais críticos e menos ingênuos com relação à 
linguagem, elencamos dois procedimentos de leitura para o 
outdoor: um linguístico e outro discursivo.

Para sustentar nossa proposta, buscamos referências teóricas 
em documentos como os Parâmetros Curriculares Nacionais 
de Língua Portuguesa (1998); a Proposta Curricular de Santa 
Catarina (1998); e em autores como Bakhtin e Orlandi.

Concluímos que com o aparato teórico adequado e um 
pouco de criatividade, o professor pode contribuir para a 
formação de leitores profi cientes e refl exivos.
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Resumo

Este artigo é parte componente das atividades do subprojeto 
de Letras da FURB (Universidade Regional de Blumenau) que 
está inserido no Programa Institucional de Iniciação à Docência 
(PIBID). Tendo como objetivo socializar parte da coleta de 
dados obtida, nos 6º anos do Ensino Fundamental, em uma das 
escolas participantes do Programa e discutir pontos acerca do 
esquema narrativo, dialogando sobre o papel da escola no que 
concerne a este aprendizado e a sua consequente infl uência 
na formação de alunos produtores de textos. O método usado 
para a coleta dos dados foi a aplicação de uma sequência de 
gravuras a qual os alunos observaram e escreveram uma 
narrativa baseando-se no que elas mostravam. As produções 
estão aqui analisadas partindo de alguns suportes teóricos: as 
regras narrativas de Stein e Glenn e contribuições acerca do 
assunto de autores como: Scliar-Cabral, Antunes e Geraldi. 
Após articular os dados com a teoria proposta, analisando as 
produções, pode-se constatar a dependência e ligação existentes 
entre a leitura, o contato com narrativas e as produções destes 
alunos. Atualmente, pela falta de tempo por parte dos pais e 
pelos outros meios de diversão disponíveis, a escola tem papel 
importante no que concerne ao contato dos alunos com as 
histórias e sua consequente exposição a experiências narrativas, 
infl uenciando positivamente, desta maneira, a produção textual 
deles.

Palavras-chave

Narrativas; leitura; produção textual; internalização dos 
esquemas narrativos.

Abstract

This article is one part of the activities of the subproject 
of FURB (Universidade Regional de Blumenau – “Regional 
University of Blumenau”) which is inserted in the “Programa 
Institucional de Iniciação à Docência - Institutional Program for 
New Teachers” (PIBID). Having as objective: socializing part 
of the collection of data obtained in the 6th grade of elementary 
school, one of the schools participating in the program and 
discuss points about narrative scheme, talking about the role of 
schools in relation to this learning and its consequent infl uence 
on training of students producers of texts. The method used 
to collect data was the application of a sequence of pictures 
which students observed and wrote a narrative based on what 
they showed. The productions are discussed below starting 
with some theoretical support: the narrative rules of Stein and 
Glenn and contributions on the subject by authors as: Scliar-
Cabral, Antunes and Geraldi. After linking data to the theory 
proposed by analyzing the production, we could confi rm the 
dependence and connection between the reading, contact with 
narratives and productions of these students. Currently, the lack 
of time by parents and other means of entertainment available, 
the school has an important role when it comes into contact 
with the students’ stories and their consequent exposure to 
narrative experiences, positive infl uence in this way, their text 
production.

Keywords

Narratives; reading; textual production; internalization of 
narrative schemes.
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1. Introdução

Os exercícios de ouvir, contar e ler histórias são muito 
comuns e tradicionais desde os princípios da humanidade, 
entretanto, a atual realidade confronta esta afi rmação, pois, 
cada vez mais, a falta de tempo, os outros tipos de diversão e 
atividades da vida moderna fazem com que pais leiam menos 
para seus fi lhos. As consequências desta menos frequente 
exposição a experiências narrativas podem ser percebidas nas 
difi culdades encontradas por elas na hora de produzir histórias 
completas.

Neste contexto, o Programa Institucional de Iniciação 
à Docência (PIBID) com o subprojeto do curso de Letras da 
Universidade Regional de Blumenau (FURB), está atuando nas 
cidades de Brusque e Guabiruba, no estado de Santa Catarina, 
em três escolas da rede pública. Tendo como um dos objetivos, 
partindo da produção de narrativas, refl etir sobre a maneira 
como o processo de ensino-aprendizagem do sistema escrito 
está se desenvolvendo nas unidades de ensino da região, para, 
assim, incentivar os professores em formação e os já formados 
a repensarem a maneira como a língua materna está sendo 
enfocada nas aulas de Língua Portuguesa.

As atividades deste subprojeto estão em fase de 
desenvolvimento: iniciaram-se em 2011 e terão o seu término 
em 2013. Dentre as três escolas contempladas pelo Programa, 
a Escola de Ensino Fundamental Padre Theodoro Becker terá 
as produções de seus alunos do 6º ano analisadas no presente 
trabalho, tendo como objetivos: socializar parte da coleta de 
dados obtida, discutir pontos acerca do esquema narrativo 
e dialogar sobre o papel da escola no que concerne a este 
aprendizado e a sua consequente infl uência na formação de 
alunos produtores de textos.

Antes de se chegar à fase de coleta e análise dos dados, os 
bolsistas atuantes no referido subprojeto passaram por diversos 
momentos de estudos, formações e contato com a teoria 
acerca de narrativas. No momento da coleta das produções, os 
alunos observaram uma sequência de cinco gravuras e foi-lhes 
solicitado que escrevessem uma narrativa partir do observado. 
A proposta, de acordo com Scliar-Cabral (2003, p. 129), 

“tem por objetivo testar se os esquemas narrativos estão bem 
desenvolvidos, particularmente no que diz respeito à ordenação 
de episódios numa cadeia causal, vinculada, pois, a habilidades 
cognitivas”.

Após a aplicação do comando, os acadêmicos digitaram, de 
modo fi el, as produções originais dos alunos e as organizaram, 
para melhor análise, em um quadro contendo algumas das 
Regras do esquema narrativo de Stein e Glenn (1979). Sendo 
que, estes esquemas “[...] procuram dar conta de como o 
conhecimento de mundo é representado em nossa memória de 
modo a explicar a forma como compreendemos as narrativas.” 
(SCLIAR-CABRAL, 1991, p. 84)

Quando estes esquemas estão internalizados, devido 
ao constante contato com narrativas, é possível que o leitor 
perceba alguns acontecimento e eventos, que normalmente 
se encaixariam no esquema canônico, sendo omitidos. Esse 
fato explica o porquê de se considerar algumas histórias mais 
difíceis de serem compreendidas do que outras: quando isto 
acontece é devido ao fato de o autor ter se distanciado do 
esquema proposto pelos psicolinguistas.

Desta maneira, tendo como aporte teórico as Regras 
que tratam dos esquemas/gramáticas das histórias de Stein e 
Glenn (1979), as reformulações nelas feitas por Scliar-Cabral 
e Grimm-Cabral (1991), bem como as contribuições sobre o 
assunto de autores como Antunes (2003), Gancho (2002) e 
Geraldi (2001), buscar-se-á, neste trabalho, articular estes 
dizeres com as produções realizadas pelos alunos.

2. As regras de Stein e Glenn

Em Scliar-Cabral (2003, p. 9), pode-se constatar que um 
dos motivos pelos quais é possível entender novas narrativas se 
encontra no fato de as histórias seguirem uma estrutura canônica 
que condiz com o modo de percebermos os acontecimentos se 
desenrolando no espaço e no tempo. Esses esquemas foram 
formalizados em regras, nas quais as histórias podem ser 
encaixadas e as suas categorias estão formuladas em sistemas 
semióticos, fazendo, assim, com que a internalização delas 
dependa do contato com experiências narrativas.
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Para melhor organizar e explanar a teoria acerca do esquema 
narrativo de Stein e Glenn (1979), as regras e seus conceitos estão 
aqui apresentados: no total, são quatorze regras que contém o 
esqueleto da sequência de uma história e no qual os acontecimentos 
podem ser encaixados de acordo com sua ocorrência. A primeira 
regra diz respeito à inserção de um cenário que permitirá que 
a história se desenvolva; dentro deste cenário, aparecerão as 
personagens, seus estados e atividades, correspondendo à segunda 
regra; a partir da terceira e da quarta regra, os eventos que podem 
ser ações, pensamentos ou ocorrências da natureza, começam a 
acontecer. A quinta regra estabelece que, sempre que algum evento 
acontecer, uma reação será provocada e que, de acordo com a sexta 
regra, esta reação poderá se dar por uma reação afetiva por parte da 
personagem, fazendo também com que ele comece a planejar suas 
ações posteriores. A sétima regra estabelece que, além de reagir 
aos acontecimentos, a personagem também terá conhecimento 
de algo novo, não visto ainda na história e que, a partir disso, 
poderá aplicar o seu plano pensado anteriormente, contemplando 
a oitava e nona regra do esquema narrativo. É a partir da décima 
regra que se iniciam as resoluções da história: após ter aplicado 
o plano, algum resultado (ainda não o resultado fi nal) se dará e, 
a partir desta primeira tentativa, na décima primeira regra, mais 
ações acontecerão em busca deste fi nal. Encaminhando-se para a 
resolução total dos confl itos e ocorrências, a história, após uma 
tentativa de resolução e de mais ações, contará com alguma 
consequência direta dessas ações ou com uma reação que irá 
contra as ações em busca do fi nal, tentando impedir isto de 
alguma maneira. A consequência direta pode ser uma ocorrência 
natural, mais ações por parte da personagem ou estados terminais, 
constatando que os confl itos foram resolvidos e que se pode chegar 
ao fi nal. A décima quarta regra diz respeito a uma última reação 
que pode acontecer ainda depois de tudo ter sido resolvido: algum 
sentimento de afeto, mais alguma ação ou o conhecimento de algo 
ainda novo na história.                        

3. Organizando os dados

Esta seção destina-se a explanar e explicar, através de 
quadros, para melhor organização, os dados obtidos e os pontos 

que serão analisados. Para o presente artigo, foram catalogadas 
vinte e cinco produções de alunos do 6º ano da Escola Theodoro 
Becker, sendo que a média de idade desses alunos é de 13 anos 
de idade. Para melhor explorar cada um dos tópicos citados, 
tanto os do primeiro, quanto os do segundo quadro, cada item 
será tratado separadamente, buscando articular, desta maneira, 
os dados dos alunos com a teoria proposta. 

Quadro 01
Era uma vez Apresentação da 

Personagem
Apresentação do 

Cenário
14 6 6

Quadro 01 – Modos de iniciar a narrativa

Neste primeiro quadro, foram contemplados alguns diferentes 
Modos de iniciar a narrativa, pois, a fórmula mágica de abertura (era 
uma vez), corresponde ao jeito típico de se iniciar um conto de fadas, 
podendo ser constatada, assim, a forte presença deste tipo de história 
no contexto infantil e pré-adolescente. Quanto à apresentação da 
personagem, tem-se que deve aparecer no começo da narrativa e 
que, a partir dela, as atividades poderão se desenvolver, pois é no 
início da narrativa que “devem contar personagens com seus afetos, 
seus projetos e objetivos, os quais se desenvolvem em episódios que 
se desencadeiam no espaço e no tempo, cujos eventos são as causas 
e consequências deste desenrolar.” (SCLIAR-CABRAL, 1991, p. 
84) Já apresentação do cenário, de acordo com a reformulação das 
Regras, é uma categoria que pode ser introduzida em qualquer parte 
durante o desenvolvimento da história.

Quadro 02
Elementos de 

ligação
Relações 

de Causa e 
Consequência

Problemática

11 13 3

Quadro 02 - Algumas regras importantes
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O quadro 02 apresenta algumas regras e observações 
importantes quanto à internalização do esquema narrativo: as 
relações de causa e consequência – estão relacionadas com o 
desenvolvimento cognitivo, sendo através delas que se constata 
se o aluno sabe que as causas devem vir antes das consequências 
ou se eles percebem a história como um acontecimento 
depois do outro, somente descritos, sem ligação lógica. Já a 
problemática se relaciona com os elementos da narrativa em 
si, pois toda história precisa de um motivo para acontecer e um 
problema que precisa ser resolvido. O terceiro tópico do quadro, 
os elementos de ligação, quando utilizados, tornam a produção 
textual melhor organizada e estruturada; mostrando que há uma 
ordem e sequência dos fatos que estão entrelaçados, tornando o 
texto coeso e coerente. 

3.1. Analisando os dados

Esta seção destina-se a olhar os dados de acordo com a 
teoria proposta para, desta maneira, além de socializar, também 
discutir questões sobre o esquema narrativo, dialogando 
acerca do papel da escola referente a este aprendizado e a sua 
consequente infl uência na formação de alunos produtores de 
textos. Assim, abaixo se encontram as produções dos alunos e 
suas respectivas análises.

Era uma vez um menino que Estava plantando duas arvores 
para descan-sar passou dias e dias a arvore creseu ele fi cou 
felis pegou uma rede  amarrou e dormiu naqu-ela tarde 
emsolarada - (Aluno, 12 anos)

Na presente produção, o aluno fez uso da fórmula mágica 
inicial, que, segundo Scliar-Cabral (1991, p. 91), tem como 
importante característica a suspensão do tempo e espaço do 
mundo real em favor do tempo e espaço fi ctícios. Constatando-
se, assim, que a presença marcante dos contos de fadas não 
se faz só em crianças em fase pré-escolar ou dos nos anos 
iniciais. A personagem é apresentada logo no início, a história 
se desenrola e é também perceptível a clareza com as quais as 
relações de causa e consequência são constituídas, todavia, não 

havendo algum problema para ser resolvido, logo se chega ao 
fi m, com uma diferenciação: a apresentação do cenário é feita 
somente ao fi nal dos acontecimentos.

Normalmente, imagina-se o cenário sendo descrito logo no 
início da narrativa, porém, em Scliar-Cabral (1991) constata-se 
a mudança da Regra que permite ao cenário ser introduzido em 
qualquer desenvolvimento dos episódios.

Era uma vez um menino que plantou uma árvore. Uma 
semana depois, o menino olhou para a árvore e viu que ela 
estava maior. Ele regou a árvore. Um ano depois, ele fi cou 
super feliz por que a árvore tinha crescido mais ainda. Ele 
estendeu uma rede na árvore e pegou no sono e alí ele fi cou.  
(Aluna, 13 anos)

A história começa com a fórmula mágica inicial, mostrando, 
mais uma vez, a presença marcante dos contos de fadas no 
desenvolvimento narrativo dessas crianças e com a apresentação 
da personagem. As relações de causa e consequência são 
elaboradas, através do uso de conectores (e, por que) e da 
sequência das ações. As relações temporais também estão 
presentes (uma semana depois, um ano depois, aí), mostrando 
que não há confusão quanto à ordem de acontecimentos. A 
problemática novamente não acontece e o que é muito presente, 
não só na produção deste aluno, mas na maioria delas, é a falta 
de uma real história criada baseando-se nas fi guras: o que se faz 
é a simples descrição dos quadrinhos. Este fato mostra que a 
estrutura canônica, a qual se espera que seja preenchida quando 
se constrói uma história, não está devidamente compreendida, 
havendo somente a exposição do que acontece em cada 
quadrinho, sem que haja uma real ligação lógica entre eles. 

Depreende-se, assim, a possível falta de contato com 
diferentes narrativas por parte dos alunos, pois, segundo Stein 
e Glenn (1979): as regras das narrativas e as ligações entre elas 
são formalizadas em sistemas semióticos e, assim, para que a 
criança produza estórias coerentes e com sentido (para que ela 
internalize os esquemas das estórias), ela deve estar exposta a 
experiências narrativas.

Era uma ves um menino que chamava João. Ele comprou uma 
rede não tinha aonde colocar, então ele resolveu plantar uma 
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arvore. Então ele plantou uma arvore e do lado dela plantou 
outra. Ele cuidou bem delas e em poucos dias, elas ja estavam 
bem grandes, ele pegou a rede amarou nas arvores e descansou. 
(Aluno, 13 anos)

O aluno inicia a história com a fórmula mágica inicial e com 
a apresentação da personagem. Ele utiliza vários elementos de 
ligação: então, e, demonstrando, assim, um conhecimento 
sobre como conectar as diferentes partes da história. Por este 
fato não ser uma constante nas produções analisadas, remete-
se às palavras de ANTUNES (2003, p. 46) quanto ao papel da 
escola neste sentido:

O exercício de pedir aos alunos que formem frases a 
partir de uma palavra é inadequado, pois, além de ativar 
somente uma parte do que é preciso saber para construir 
um bom texto, não exercita a habilidade textual de juntar, 
de articular cada parte, para que a unidade de sentido e 
intenção que se pretende realizar sejam possíveis. 

 As relações de causa e consequência, bem como as 
relações de temporalidade, são expressas com o uso de palavras 
e conectores: o aluno introduz uma problemática, algo que vai 
contra a normalidade dos acontecimentos quando inicia a oração 
com a conjunção adversativa mas. Reafi rmando, também, o seu 
conhecimento sobre a sequência narrativa, quando dá início 
ao acontecimento seguinte, a resolução, com o elemento de 
ligação Então. 

A problemática é o diferencial da produção deste aluno: ele 
iniciou o texto criando uma situação-problema que deveria ser 
resolvida no desenrolar da narrativa. Fazendo uso, assim, de 
uma das regras de que estamos tratando neste trabalho:

 
Para se entender a organização dos fatos no enredo não 
basta perceber que toda história tem começo, meio e 
fi m; é preciso compreender o elemento estruturador: o 
confl ito. Tomemos como exemplo as histórias infantis, 
conhecidas por todos; imaginemos Chapeuzinho 
Vermelho sem Lobo Mau, o Patinho Feio sem a feiúra, 
a Cinderela sem a meia-noite; teríamos histórias 

sem graça, porque faltaria a elas o que lhes dá vida e 
movimento: o confl ito. (GANCHO, 2002, p. 8)

Quando o aluno tem o esquema internalizado, saberá que a 
história, além de precisar de um começo, meio e fi m, também 
deverá contar com alguma situação confl itante que será o 
propósito pelo qual se busca continuar a narrativa e, assim, depois 
da situação resolvida, a história pode chegar ao fi m.“Há sempre 
a expectativa de que, após o confl ito ou problema qualquer, que 
seria o tema da estória, ocorra a resolução que encaminha para o 
fi m da narrativa.” (SCLIAR-CABRAL, 1991, p. 84) 

Neste sentido, pode-se ressaltar a importância do contato 
com as narrativas e a clareza com as quais as regras devem 
ser tratadas, principalmente, no que se refere à problemática, 
pois “a continuidade e o desfecho da narrativa são fatores 
determinantes no desenvolvimento de ideias e cultivo da 
imaginação [...]” (SOUZA, 1993, p. 22)

Era uma vez um menino que se chama João ele adora muito 
a natureza ai um dia ele paro e penso, eu acho que vo planta 
uma árvore para mim ai assim eu posso brincar de subir nela 
posso dormir numa rede que posso depindurar na árvore que 
vo planta  ele pego uma pequena e planto ai ele começou dar 
água para ela ai ela foi cresendo ai chego um hora que ela fi co 
bem grande ai João fi co muito feliz porque ele quiria uma coisa 
de desse pra ele brincar, ai ele para e disse:
 
- agora eu tenho uma árvore para mim se pindura para brincar 
e descansar. (Aluna, 15 anos)

Na produção desta aluna, observa-se o uso constante do ai, 
sendo um modo bastante comum, principalmente na oralidade, de 
ligar as partes de um texto. Por utilizar esta forma de conexão, 
depreende-se que ela quer mostrar uma sequência, dando, assim, 
continuidade às ações da narrativa. Desta maneira, esta aluna 
apresenta as ideias de sequência temporal e narrativa, cabendo 
à escola o papel de ensinar maneiras alternativas de fazer 
conexões entre as orações, com o uso de articuladores textuais: 
conjunções, advérbios e preposições. Assim, apresenta-se uma 
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das reformulações feitas por Scliar-Cabral e Grimm-Cabral nas 
regras de Stein e Glenn: categorias repetidas dentro de um mesmo 
constituinte deverão vir ligadas pelas relações e, então ou causa.

A problemática não está explicitamente presente, porém, 
deve-se analisar o fato de ela ter estipulado um objetivo a 
ser cumprido e uma meta para alcançar até o fi nal da história 
que, no caso, foi a ideia de plantar uma árvore: ai assim eu 
posso brincar de subir nela posso dormir numa rede que posso 
depindurar na árvore que vou plantar. E a história termina 
quando a personagem alcança este objetivo principal.

Retomando a importância da leitura, com as palavras de 
SOUZA (1993, p. 16):

As possibilidades que a leitura traz para o indivíduo são 
de ordem: - pessoal, se considerarmos o enriquecimento 
cultural, o acesso ao saber acumulado e o prazer/lazer 
que propicia; econômico-social, se observarmos a maior 
chance de qualifi cação profi ssional e ascensão social; 
política, se pensarmos que o indivíduo crítico e atuante, 
cidadão emancipado, é um indivíduo que lê o seu mundo.

As oportunidades de leitura estão tendo cada vez menos 
espaço no ambiente não só familiar, mas também escolar: há 
muita preocupação em se cumprir o calendário, com muitas 
produções e regras gramaticais para ensinar; esquecendo-se, 
assim, de que é a partir do texto, da leitura e do contato com 
ele, que muitos conhecimentos são apreendidos. Reafi rmando, 
assim, as palavras de SOUZA (1993, p. 20):

Por trabalhar com o registro verbal escrito, por 
excelência, a escola é um organismo de importância 
na formação do leitor, atingindo índices máximos de 
responsabilidade, dada a defasagem de estímulos para 
a leitura oferecidos pela sociedade.

4. Primeiras conclusões

Scliar-Cabral (2003, p. 86) afi rma que as regras de Stein e 
Glenn: retomam, então, a constatação de Bartlett (1932) de que 
a memória é reconstruída: as informações novas são integradas 

ativamente a estruturas mentais preexistentes, ao mesmo tempo 
em que têm o poder de modifi cá-las. 

Assim sendo, constata-se que só se poderá modifi car e 
aperfeiçoar o conhecimento dos alunos quanto à produção de 
histórias, regras de coesão e qualquer outro tema, se ele tiver 
em contato com esta teoria previamente; pois só será possível 
especializar aquilo que já foi introduzido. Desta maneira, se o 
contato com as narrativas não acontece desde criança, não se 
pode exigir que, durante o Ensino Fundamental, por exemplo, 
o aluno esteja produzindo histórias completas, com todos os 
elementos narrativos presentes. Pois, para que a produção 
aconteça, precisa-se do contato anterior e constante com o 
gênero que se produzirá. Não há como esperar, de alunos que 
não tiveram a devida convivência com narrativas e não possuem 
o conhecimento prévio exigido, que produzam narrativas nos 
mais diferentes gêneros textuais de uma maneira coerente e que 
condiz com a sua formação.

 Nesse sentido, da mesma maneira que se deve priorizar 
a qualidade em detrimento da quantidade quanto à produção 
dos alunos, na leitura não é diferente. Para que sejam feitas 
melhores produções, será preciso, primeiramente, que existam 
leituras mais bem realizadas: isso signifi ca mais tempo, preparo 
e dedicação à escolha dos livros a serem lidos e à discussão 
sobre o conteúdo do livro escolhido, por exemplo. (GERALDI, 
2001)

Podem-se retomar os quadros e os dados analisados 
anteriormente para se pensar em algumas constatações: dentre 
as poucas leituras presentes na infância dos alunos, o conto de 
fadas é o que predomina, pois deixa sua marca até quando a 
criança já está em idade mais avançada e não mais em contato 
com este tipo de história. Quanto às regras de Apresentação 
da Personagem e do Cenário, por mais que este possa ser 
introduzido em qualquer parte da narrativa, ambos mantêm-
se sendo introduzidos no início da história, mostrando uma 
contextualização de lugar, pessoa e situação na qual o enredo 
ocorrerá. 

Os elementos de ligação necessitam ser mais bem 
trabalhados para que a produção escrita, de um modo geral, 
e não só das narrativas, aconteça de forma mais efi ciente e 
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coesa. Quase metade dos alunos apresenta as relações de causa 
e consequência bem formuladas, porém, tendo a importância 
que estas relações têm no que concerne às relações lógicas que 
vão além da questão de se produzir bons textos, mas que se 
relacionam com o desenvolvimento cognitivo, este número 
de alunos ainda é muito baixo. Quanto à problemática, tanto 
pela observação das produções, quanto pelos números, ela 
se apresenta ainda muito escassa nos textos dos alunos: pela 
falta de contato anterior com o gênero, que apresenta situações 
problema em todas as histórias, este fator é deixado de lado. 

Novamente, reforçando a importância da leitura antes 
mesmo de se pensar na escrita, Antunes (2003, p. 36) afi rma:

Na verdade, é preciso que encontremos condições – na 
escola, na família, na sociedade – para desenvolvermos 
em nós o gosto e a competência para a leitura e a 
escrita de textos. Nem tudo depende apenas de nossa 
capacidade pessoal.  A escrita é uma atividade de 
interdependência com a leitura. Ler é contraparte do 
ato de escrever.

Os objetivos do subprojeto de Letras do Programa 
Institucional de Iniciação à Docência e deste artigo referem-se 
à produção textual de alunos do 6º ano, porém, ao analisar os 
textos e estudar a teoria, não há como desvincular a escrita da 
leitura. Percebe-se, cada vez mais, que leitura, escrita, escola 
e sociedade estão intimamente interligadas e que, mais do que 
isso, existe uma relação direta de dependência e consequência 
entre elas.

Se a sociedade oferece televisões, videogames, jogos 
eletrônicos e muitas outras atividades que atraem as crianças, 
e os pais, importantes moderadores na vida de leitores delas, 
também não disponibilizam mais um tempo para lerem aos 
seus fi lhos, cabe à escola ir contra esta realidade e fazer o papel 
de inspiração e motivação para que se formem novos cidadãos 
leitores. A mudança de visão e de trabalho para com o texto 
pode ser efetivada pelos professores e pela instituição, pois, 
estando em contato permanente com o texto, é possível que se 
encontrem soluções e ideias diversifi cadas.

São diversas as ideias e formas de se trabalhar com livros 
e histórias com os alunos, pois os gêneros são os mais diversos 
e estão cada vez mais fáceis de serem acessados. Deste modo, 
ao mesmo tempo em que a tecnologia distrai o mundo dos 
livros em papel e de outras formas de leitura mais antigas, ela 
também pode ser usada em favor da aproximação entre a leitura 
e as crianças. Como, por exemplo, com o uso de histórias em 
quadrinhos montadas na internet, livros, imagens, charges, 
sites de jogos sobre narrativas, entre outros. 
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Resumo

Este trabalho é um recorte da pesquisa “Perfi s de Leitores de 
Estudantes do 3° ano do Ensino Fundamental” desenvolvida na 
Faculdade de Educação da UFJF – projeto fi nanciado pelo Centro 
de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade 
Federal de Juiz de Fora – CAEd- e pela Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -FAPEMIG.  No recorte 
aqui apresentado, o objetivo é identifi car se as crianças fazem 
previsões acerca do texto que será lido por elas, aferido a 
partir de um protocolo de observação e entrevista aplicado 
individualmente. Para análise dos dados baseamos em estudos 
acerca das estratégias de leitura, especifi camente na estratégia 
de antecipação. Foi aplicado um pré-teste, piloto, em escolas 
públicas de uma cidade do interior do Rio de Janeiro, tendo 
sido avaliadas 122 crianças concluintes do 3° ano do ensino 
fundamental. A partir das análises dos protocolos de observação 
e entrevista verifi camos um número acentuado de alunos que 
não fi zeram previsões sobre a leitura ou não quiseram fazer e 
como isto infl uenciou a compreensão leitora. Tal fato demonstra 
a necessidade de investimento nas estratégias de leitura, a fi m de 
que haja interação entre leitor e texto, de forma que esse leitor se 
apresente como um sujeito ativo no processo de letramento.

Palavras-chave

Leitura; antecipação; letramento.

Abstract

This work is a clipping of the search “Profi les of Student 
Readers of the 3rd grade of elementary school” developed in 
the College Education of the UFJF – project that was supported 
by the Center for Public Policy and Education Assessment of 
the Federal University of Juiz de Fora – CAEd – and by the 
Foundation for Research of the Minas Gerais State – FAPEMIG. 
In this clipping presented here, the purpose is identify if 
children make predicting about the text that will be read by 
them, checking from of observation and interview protocol 
applied individually. To the data analysis, we take a basis the 
studies about the reading strategies, in anticipation strategies 
specifi cally. It was applied a pre-test, pilot, in public schools 
in a Rio de Janeiro inner city in which were evaluated 122 
children of the 3rd grade of elementary school. From analysis 
of the observation and interview protocol we can verify a great 
number of students that don’t make predicting about reading 
or don’t want to make it and how this infl uenced the reading 
comprehension. This fact evidence the need for investment 
in the reading strategies in order to be possible an interaction 
between reader and text so that this reader presents himself as 
an active subject in the literacy process.

Keywords

Reading; anticipation; literacy.
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Introdução

O projeto de pesquisa intitulado “Perfi s de Leitores de 
Estudantes do 3° ano do Ensino Fundamental”2 faz parte de 
um conjunto de iniciativas que visam favorecer a uma melhor 
apropriação, pelas escolas, professores, gestores e também 
pela pesquisa acadêmica, dos resultados das avaliações em 
larga escala de Língua Portuguesa hoje realizadas pelo CAEd 
(Centro de Políticas e Avaliação da Educação) da Faculdade de 
Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora.

O trabalho aqui apresentado é um recorte deste projeto e 
contém dados e análises feitos a partir da aplicação do pré-teste 
do protocolo de observação e entrevista. A pré-testagem foi 
realizada em escolas de um município do interior do estado do 
Rio de Janeiro, contando com uma amostra de 122 estudantes 
concluintes do 3° ano do ensino fundamental. Esta etapa de 
escolarização foi defi nida em função do interesse em identifi car 
estratégias de leitura utilizadas por estudantes em processo 
inicial de aquisição da língua escrita.

O objetivo do instrumento de observação e entrevista é 
identifi car estratégias de leitura mobilizadas por estudantes 
em processo de alfabetização antes, durante e após a leitura de 
textos de gêneros variados. 

Neste trabalho iremos destacar as estratégias de antecipação 
da leitura, ou seja, as estratégias utilizadas pelos estudantes 
antes da leitura. 

Desta forma, primeiramente estaremos apresentando nossa 
compreensão sobre as estratégias de leitura. No segundo item 
apresentaremos os resultados do pré-teste aplicado e as análises 
desenvolvidas e por último procederemos às considerações que 
julgamos pertinentes para subsidiar o trabalho dos professores 
com as estratégias de leitura.

1. Estratégias de leitura

Compreendemos a leitura como um processo de interação 
entre texto e leitor, como vários autores assim defi niram. Para 

que essa interação ocorra, é necessário que haja compreensão 
e para tanto, consideramos essencial o conhecimento pelo 
indivíduo de estratégias que irão possibilitar o desenrolar desse 
processo.

Assim, consideramos que as estratégias mobilizadas para 
compreensão leitora são de suma importância para o trabalho 
de alfabetização e letramento. São estratégias que precisam 
ser ensinadas, a fi m de que o sujeito possa se relacionar com 
o texto de forma ativa, fazendo suas previsões, assim como 
tirando suas conclusões. 

Isabel Solé (1998) apresenta estratégias que podem ser 
desenvolvidas para a compreensão leitora. Ela esclarece que:

Se ler é um processo de interação entre um leitor e um 
texto, antes da leitura (antes de saberem ler e antes 
de começarem a fazê-lo quando já sabem) podemos 
ensinar estratégias aos alunos para que essa interação 
seja o mais produtiva possível. (SOLÉ, 1998, p. 114) 
[...] antes da leitura, o professor deveria pensar na 
complexidade que a caracteriza e, simultaneamente, na 
capacidade que as crianças têm para enfrentar – de seu 
modo – essa complexidade. Assim, sua atuação tenderá 
a observá-las e a lhes oferecer as ajudas adequadas para 
que possam superar os desafi os que sempre deveriam 
envolver a atividade de leitura. (SOLÉ, 1998, p. 91)

Sabemos que nem sempre é possível estabelecer os 
limites entre as etapas antes, durante e depois da leitura. 
Compreendendo que o processo se efetiva de forma contínua, 
acreditamos que as estratégias devem ser ensinadas para se 
formar leitores autônomos e Solé (1998) assim destaca:

[...] porque queremos formar leitores autônomos, 
capazes de enfrentar de forma inteligente textos de 
índole muito diversa, na maioria das vezes diferentes 
dos utilizados durante a instrução [...] quem lê deve ser 
capaz de interrogar-se sobre sua própria compreensão, 
estabelecer relações entre o que lê e o que faz parte 
do seu acervo pessoal, questionar seu conhecimento e 

2 - Projeto Coordenado pela Profª Dra. Hilda Aparecida Linhares da Silva Micarello, FACED/UFJF.
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modifi cá-lo, estabelecer generalizações que permitam 
transferir o que foi aprendido para outros contextos 
diferentes... (SOLÉ, 1998, p. 72) 

Ao apresentar o “antes” da leitura para se trabalhar a 
compreensão leitora, Solé (1998) enfatiza a importância de 
se motivar as crianças para a leitura, oferecer-lhes objetivos 
de leitura, acionar o seu conhecimento prévio, ajudando-as a 
formular previsões e a fazer perguntas sobre o que será lido. 
Nesse sentido, é preciso destacar que as atividades propostas 
antes da leitura têm, segundo Solé, as seguintes fi nalidades:

• Suscitar a necessidade de ler, ajudando-o a descobrir 
as diversas utilidades da leitura em situações 
que promovam sua aprendizagem signifi cativa. 
Proporcionar-lhe os recursos necessários para 
que possa enfrentar com segurança, confi ança e 
interesse a atividade de leitura.

• Transformá-lo em todos os momentos em leitor ativo, 
isto é, em alguém que sabe por que lê e que assume 
sua responsabilidade ante a leitura (depois veremos 
que também durante e depois dela), aportando seus 
conhecimentos e experiências, suas expectativas e 
questionamentos. (SOLÉ, 1998, p. 114)

O “durante” a leitura, na perspectiva da leitura 
compartilhada, é assim detalhado por Solé (1998): 

O professor e os alunos devem ler um texto, ou um trecho 
de um texto, em silêncio (embora também possa haver 
leitura em voz alta). Depois da leitura, o professor conduz 
os alunos através das quatro estratégias básicas. Primeiro se 
encarrega de fazer um resumo do que foi lido para o grupo 
e solicita sua concordância. Depois pode pedir explicações 
ou esclarecimentos sobre determinadas dúvidas do texto. 
Mais tarde formula uma ou algumas perguntas às crianças, 
cuja resposta torna a leitura necessária. Depois desta 
atividade, estabelece suas previsões sobre o que ainda não 
foi lido, reiniciando-se deste modo o ciclo (ler, resumir, 
solicitar esclarecimentos, prever), desta vez a cargo de outro 
“responsável” ou moderador. (SOLÉ, 1998, p. 118-119)

O “depois” da leitura pode envolver estratégias utilizadas 
nas etapas anteriores. Nesse ponto, a autora (ibid) destaca que o 
essencial é o trabalho com a ideia principal do texto e apresenta 
a seguinte consideração:

Consideramos que a ideia principal resulta da 
combinação entre os objetivos de leitura que guiam 
o leitor, entre os seus conhecimentos prévios e a 
informação que o autor queria transmitir mediante seus 
escritos. Entendida deste modo, a ideia principal seria 
essencial para que um leitor pudesse aprender a partir 
de sua leitura e para que pudesse realizar atividades 
associadas a ela, como tomar notas ou elaborar um 
resumo. (SOLÉ, 1998, (p. 138)

Solé (1998, p. 105) exemplifi ca a importância de o professor 
explicar sobre o que será lido, os objetivos que pretende “o 
aluno leitor passa a possuir, antes de iniciá-la, um esquema ou 
plano de leitura que lhe diz o que tem de fazer com ela e o 
que ele sabe ou não sobre o que vai ler”. Essa é uma forma de 
possibilitar que o aluno assuma o controle da sua leitura.

O processo de leitura deve garantir a compreensão e a leitura 
silenciosa é primordial nesse momento. Solé (ibid) esclarece que:

O processo de leitura deve garantir que o leitor 
compreenda o texto e que pode ir construindo uma 
ideia sobre seu conteúdo, extraindo dele o que lhe 
interessa, em função dos seus objetivos. Isto só pode 
ser feito mediante uma leitura individual, precisa, que 
permita o avanço e o retrocesso, que permita parar, 
pensar, recapitular, relacionar a informação com o 
conhecimento prévio, formular perguntas, decidir o 
que é importante e o que é secundário. É um processo 
interno, mas deve ser ensinado. (SOLÉ, 1998, p. 31-32)

É importante se estabelecer previsões sobre o texto para 
entrever sobre o seu conteúdo e para isto é necessário um 
ambiente onde os alunos sejam protagonistas da atividade:

Formular hipóteses, fazer previsões, exige correr riscos, 
pois por defi nição não envolvem a exatidão daquilo que 
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se previu ou formulou. Para correr riscos é preciso ter 
certeza de que isso é possível, ou seja, que ninguém vai 
ser sancionado por ter se aventurado. [...] as previsões 
feitas por alunos e alunas nunca são absurdas, isto é, 
que com a informação disponível – título e ilustrações – 
formulam expectativas que, ainda que não se realizem, 
bem poderiam se realizar; embora não sejam exatas, 
são pertinentes. (SOLÉ, 1998, p. 108)

Girotto e Souza (2010) também destacam a importância das 
estratégias de leitura na formação do leitor profi ciente:

Em outras palavras, o professor ao criar as situações 
adequadas do letramento ativo, estabelece a possibilidade 
de, enquanto lê, ativar explicitamente, por meio das 
estratégias, o conhecimento prévio, estimulando-o a fazer 
conexões entre suas experiências, seu conhecimento sobre 
o mundo e o texto. (GIROTTO e SOUZA, 2010, p. 55)

Compreendemos assim, que o ensino das estratégias de 
leitura é uma tarefa da escola. Portanto, é necessário investigar 
os resultados do trabalho com a leitura na escola básica e 
verifi car as possibilidades de atuação.  No próximo item, 
apresentaremos o protocolo de observação e entrevista e as 
análises feitas.

2. O protocolo de observações e  as análises dos dados

O pré-teste da pesquisa “Perfi s de Leitores de Estudantes 
do 3° ano do ensino fundamental” teve o seu protocolo de 
observação e entrevista aplicado em escolas públicas de uma 
cidade do estado do Rio de Janeiro com 122 alunos concluintes 
do 3° ano do ensino fundamental.

Fez-se um recorte da pesquisa e neste item tratar-se-á 
apenas da parte referente à leitura de uma narrativa curta, 
buscando-se identifi car estratégias de antecipação mobilizadas 
pelo leitor em sua preparação para interação com o texto. As 
perguntas que foram feitas no instrumento aplicado tiveram 
como objetivo identifi car a formulação de hipóteses do aluno 
acerca do texto que iria ler.

O texto selecionado para compor o protocolo de observação 
e entrevista era uma fábula intitulada “O cão e o pedaço de 
carne”, em que o cão ao ver seu refl exo refl etido na água, ao 
passar por uma ponte com um pedaço de carne na boca, deixa-o 
cair para pegar o que aparece em seu refl exo na água, pois pensa 
que era maior. Havia também uma imagem como suporte.

Ao ser perguntado sobre que tipo de texto o aluno achava 
que era, 25% dos alunos identifi caram como sendo uma história, 
25% identifi caram como sendo uma fábula, 20% identifi caram 
como pertencendo a um outro gênero e 29% não souberam ou 
não quiseram responder.

Percebemos que a metade dos estudantes percebeu o 
gênero a que pertencia o texto utilizado, mas uma porcentagem 
signifi cativa não soube responder ou equivocou-se, 49%, o que 
revela desconhecimento do uso social da leitura.

A outra pergunta relacionada à primeira, era “Por que você 
acha que esse texto é um(a) ...... (repetiu-se o gênero indicado 
pelo aluno)”. Apenas 1% afi rmou ter lido o texto. 6% afi rmaram 
que descobriram por causa do título, ou seja, leu o título. 24% 
descobriram por causa da ilustração. 7% descobriram por causa 
da referência do texto, onde estava escrito Fábula de Esopo. 9% 
fi zeram referência a aspectos relativos à diagramação do texto 
na página.17% fi zeram referência a alguma informação presente 
no texto. 11% não souberam ou não quiseram responder.

Nesse item, percebemos que os alunos acionam 
conhecimentos relacionados à forma, ao título e à ilustração, 
apesar de o número de acertos não ter sido representativo do 
número de quem observou os elementos estruturais do texto. 
Se o aluno não identifi ca o tipo de texto, os objetivos de sua 
leitura, sua compreensão fi cará prejudicada, pois não lemos 
qualquer texto da mesma maneira, mas cada texto exige de nós 
uma estratégia específi ca.

Girotto e Souza (2010, p. 50) destacam que “um bom leitor 
não mergulha num livro do começo ao fi m, sem antes saber o que 
quer do texto”. Bons leitores acionam conhecimentos prévios 
que vão interferir no modo como irão compreender o texto:

O exercício de ativar essas informações interfere, 
diretamente, na compreensão durante a leitura. Folhear 
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o livro, passando rapidamente os olhos pela narrativa na 
pré-leitura, geralmente, resulta na formulação de hipóteses 
baseadas no conhecimento prévio do leitor sobre o que 
trata e como trata a história. Tais hipóteses que, segundo 
Pressley (2002), representam o começo da compreensão 
dos signifi cados do texto, serão confi rmadas durante a 
leitura do livro. (GIROTTO e SOUZA, 2010, p. 50)

Na questão seguinte do instrumento de avaliação foram 
feitas perguntas a fi m de se verifi car as previsões feitas pelos 
alunos. 52% dos alunos previram encontrar informações 
pertinentes a uma história. 10% previram encontrar informações 
pertinentes ao gênero textual indicado na questão 1. 1% previu 
encontrar informações pertinentes a um gênero textual diferente 
do indicado na questão 1. 12% não fi zeram previsões acerca do 
conteúdo do texto que seria lido. 17% não souberam ou não 
quiseram responder.

Observa-se um número grande de alunos que não fi zeram 
previsões ou que não souberam ou não quiseram responder, 
num total de 29%. Isso revela que os alunos não tem o hábito 
de fazer previsões ou não são estimulados ou acostumados a 
isso, ou então tem medo de se colocar. 

Isto revela a necessidade de o professor planejar atividades 
que propiciem o letramento ativo, como destacam Girotto e 
Souza (2010):

Para tanto, o professor precisa planejar e defi nir, 
intencionalmente, atividades cada vez mais complexas 
para que o leitor possa adquirir autoconfi ança e, 
nesse processo, seja capaz de redefi nir para si próprio 
as operações e ações contidas na atividade de ler, 
constituindo-se aí a aprendizagem de estratégias de 
leitura. Em outras palavras, para que possa passar 
da “dependência” à independência, da ação, com o 
auxílio do parceiro mais experiente, à feitura por si 
só, da necessidade da mediação do outro à autonomia. 
(GIROTTO e SOUZA, 2010, p. 53)

Girotto e Souza (2010) destacam ainda que desde a década 
de 1980, pesquisadores norte-americanos têm investigado as 

estratégias que leitores profi cientes usam para entender o que 
leem e as constatações a que chegaram são surpreendentes:

[...] constataram que leitores profi cientes buscam por 
conexões entre o que sabem e a nova informação que 
encontram nos textos que leem, fazem perguntas sobre 
esses textos, sobre os autores e estabelecem inferências 
durante e após lerem; visualizam e criam imagens, 
usando os diferentes sentidos para melhor entenderem; 
distinguem ideias importantes no texto; são peritos em 
sintetizar a informação; e monitoram adequadamente 
o entendimento, retomando falhas na compreensão. 
(GIROTTO e SOUZA, 2010, p, 550

Portanto, leitores profi cientes usam estratégias de leitura 
que possibilitam a compreensão leitora: fazer conexões, inferir, 
visualizar, sumarizar ou identifi car a ideia principal do texto, 
sintetizar.

As perguntas que se seguiram no protocolo de avaliação 
tiveram o objetivo de identifi car as estratégias pessoais 
mobilizadas pelo aluno em sua interação com o texto. Foi 
solicitado que o estudante lesse o texto do modo como preferisse 
ou soubesse e depois, na terceira parte, o examinador solicitou 
ao aluno que lesse o texto em voz alta para se identifi car a 
fl uência do aluno na decifração do texto.

Observou-se que 23% dos alunos leram o texto 
silenciosamente e o restante leu o texto em voz alta. 6% 
recusaram-se a realizar a atividade ou afi rmaram não saber 
realizá-la.

Com relação à fl uência, o resultado da observação foi o 
seguinte: 52% dos alunos realizaram a leitura com fl uência e 
entonação, 23% realizaram a leitura com fl uência, mas sem 
observar a entonação necessária nos sinais de pontuação.16% 
realizaram a leitura com fl uência  relativa, escandindo, não 
reconhecendo ou trocando algumas sílabas das palavras. 5% 
realizaram a leitura com pouca fl uência, escandindo sílabas 
das palavras, não reconhecendo ou trocando várias sílabas das 
palavras. 2% recusaram-se a realizar a atividade ou afi rmaram 
não saber realizá-la.

Percebemos que a maior parte dos alunos (75%) leu com 
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fl uência, apesar de nem sempre observarem a entonação 
necessária. Esse procedimento é importante se contribuir para 
a compreensão do que se lê. Silva e Carbonari (1997) analisam 
situações de leitura oral em sala de aula e concluem que:

Não se pretende aqui negar o valor das estratégias de 
leitura oral. A verbalização do texto é importante para que 
se consiga uma leitura fl uente, e o treino desta habilidade é 
também papel da escola. No entanto, é preciso estar atento 
para que o ato de ler vá além da simples verbalização. Essa 
estratégia deve ser entendida não na sua especifi cidade, 
mas enquanto parte de um conjunto de procedimentos que 
poderão conduzir o aluno a uma leitura crítica do texto. 
(SILVA e CARBONARI, 1997, p. 109)

Nesse sentido, Pressley, apud Girotto e Souza (2010), 
estabelece a conexão entre fl uência e conhecimento prévio: 

a leitura de palavras por crianças e adolescentes deve ser 
fl uente, sendo que a maioria das palavras é reconhecida 
rapidamente e não meramente decodifi cada. Isto é 
importante porque reconhecer e compreender uma 
palavra depende da memória do leitor, a qual armazena 
seu conhecimento prévio. (GIROTTO e SOUZA, 2010, 
p. 29-30)

A quarta parte do instrumento de avaliação tratava da 
produção de signifi cados para a leitura e reconhecimento das 
funções sociais do texto. Foi perguntado “Para que você acha 
que serve um texto como esse?”. 

O resultado dessa questão foi o seguinte: 23% justifi caram 
de forma pertinente a função social de uma história: divertir o 
leitor, contar uma história. 38% deram uma justifi cativa que se 
aproxima da função social de uma história. 25% deram uma 
justifi cativa, mas que não era plausível em relação ao texto lido. 
14% não souberam ou não quiseram responder.

Na segunda pergunta dessa parte, foi pedido ao estudante que 
contasse a história lida. Observamos que 34,5% dos estudantes 
elaboraram uma síntese da história lida. 29% elaboraram uma 
síntese que se aproximava da história lida, omitindo detalhes 

e/ou informações secundárias. 11,5% referiram-se a alguns 
elementos da história sem, contudo, articulá-los. 5% retomaram a 
leitura, integralmente ou em partes, para lembrarem-se do lido, e  
sintetizaram o texto. 12% retomaram a leitura, integralmente ou em 
partes, para lembrarem-se do lido, mas não conseguiram sintetizar 
o texto, 2% afi rmaram não saber o que o texto contava e 4% 
recusaram-se a realizar a tarefa ou afi rmaram não saber realizá-la.

Portanto, 63% dos estudantes conseguiram fazer a síntese 
da história ou uma síntese que se aproximava da história, 
índice próximo ao dos alunos que fi zeram previsões 52%. 
Um número baixo se considerarmos o número de alunos que 
leram fl uentemente (75%), como também que esses alunos são 
concluintes do 3° ano do ensino fundamental. 

Destacamos que ao trabalharmos a compreensão leitora é 
importante a estratégia de resumir. Solé (1998) explica:

Entendida desta forma, a atividade de resumir – tanto 
em estruturas expositivas como em narrativas – adquire 
a categoria de “técnica excelente” para o controle da 
compreensão, que lhe é atribuída por Palincsar e Brown 
(1984) : se não se puder realizar uma sinopse de que 
está lendo ou do que foi lido, evidencia-se que não 
houve compreensão. Simultaneamente, a partir desta 
concepção, torna-se novamente evidente o papel e 
bagagem no que compreende e no que produz a partir 
da sua compreensão. Como esta, resumir não é questão 
de “tudo ou nada”, mas relativa às características de 
cada leitor, às da tarefa em si (que tipo de texto, com 
que exigências etc.) e à ajuda que recebe para realizá-
la. Isto nos leva novamente à necessidade de articular 
situações de ensino/aprendizagem nas quais se ajude 
explicitamente a trabalhar com a leitura e nas quais não 
se dê tanta importância à unicidade das respostas mas à 
sua coerência e utilidade para a aprendizagem do leitor. 
(SOLÉ, 1998, p. 149)

Girotto e Souza (2010) apontam para a importância de 
atividades como as descritas anteriormente:

Sintetizar é mais do que resumir. Enquanto os leitores 
percorrem com os olhos as linhas do texto, o pensamento 
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evolui. Eles adicionam novas informações para o que 
já sabem e constroem signifi cados, reconfi gurando o 
próprio texto. Por isso, resumir é recontar a informação 
e parafraseá-la. Quando as crianças resumem, precisam 
escolher entre muitas informações aquelas que levam 
as ideias essenciais do texto. A sintetização acontece 
quando os leitores relacionam a informação com 
o próprio pensar e modelam seus conhecimentos. 
Enquanto os leitores aperfeiçoam a informação do 
texto em pequenas ideias importantes ou conceitos 
mais amplos, podem formar uma opinião particular ou 
uma nova perspectiva que os levam a novas conexões. 
(GIROTTO e SOUZA, 2010, p. 103)

Acreditamos que esses resultados da aplicação do protocolo 
de observação e entrevista apresentados podem nos dar pistas 
sobre o investimento que é necessário fazer para a compreensão 
leitora. Nas considerações fi nais deste trabalho, que ainda 
são preliminares, apresentaremos algumas sugestões para o 
trabalho com os leitores iniciantes. 

Considerações fi nais

Esse estudo, embora ainda em curso, demonstra a 
importância de se ensinar as estratégias de leitura a fi m de se 
garantir uma compreensão leitora e leitores ativos no processo 
de letramento.

Observamos que as estratégias de antecipação são 
muito importantes para ativar os conhecimentos prévios dos 
estudantes a fi m de que a atividade de leitura faça sentido para 
o sujeito. Sabemos, entretanto, que a maior parte da atividade 
compreensiva ocorre durante a  leitura propriamente dita.

Isabel Solé (1998) aponta a necessidade de se promoverem 
atividades signifi cativas de leitura, que tenham sentido para os 
alunos e exemplifi ca

Promover atividades em que os alunos tenham que 
perguntar, prever, recapitular para os colegas, opinar, 
resumir, comparar suas opiniões com relação ao que 
leram, tudo isso fomenta uma leitura inteligente e 

crítica, na qual o leitor vê a si mesmo como protagonista 
do processo de construção de signifi cados. (SOLÉ, 
1998, p. 173)

Girotto e Souza (2010) destacam que a estratégia essencial 
de compreensão é a de ativar o conhecimento prévio:

O conhecimento prévio que as crianças trazem para 
a leitura sustenta todos os aspectos da aprendizagem 
e entendimento. Se os leitores não têm nada para 
articularem à nova informação, é bem difícil que 
construam signifi cados. Quando têm uma boa 
bagagem cultural sobre um tópico, são capazes de 
entender o texto. Mas quando sabem pouco sobre o 
assunto abordado ou desconhecem o formato do texto, 
frequentemente, encontram difi culdades. (GIROTTO e 
SOUZA, 2010, p. 66-67)

O conhecimento prévio pode ser disparado através do 
trabalho com as conexões. Girotto e Souza (2010) apresentam 
três tipos de conexões possíveis:

As de texto para texto, em que o leitor, ao ler um texto, 
estabelece relações com outro texto do mesmo gênero 
ou de gêneros diferentes.
[...] As chamadas de texto para leitor são aquelas em 
que, na leitura, ele estabelece conexões com episódios 
de sua própria vida.
[...] Por fi m, as chamadas conexões texto-mundo são 
estabelecidas entre o texto lido e algum acontecimento 
mais global, por exemplo, da cidade em que o leitor 
vive ao mundo em que vivemos. (GIROTTO e SOUZA, 
2010, p. 68-69)

As autoras concluem apresentando a importância do 
trabalho antes da leitura, em que o professor ensina os alunos 
a utilizarem o conhecimento prévio através de características 
visuais e textuais:

Conexões texto-leitor, texto-texto, e texto-mundo 
são estratégias básicas para a compreensão. Leitores 
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também fazem conexões com a natureza dos textos 
e as características literárias. Uma vez que se tornam 
conscientes desses elementos, as crianças sabem o que 
esperar quando leem um livro de literatura infantil, 
pegam um jornal, seguem um manual, ou veem uma 
propaganda. (GIROTTO e SOUZA, 2010, p. 69)

Portanto, trabalhar as estratégias de compreensão leitora é 
uma tarefa da escola, a fi m de se constituir um leitor autônomo, 
crítico. É mister trabalhar as estratégias de leitura no sentido 
de favorecer a relação do indivíduo com o texto, propiciando 
associações e os signifi cados do texto. Mas não devemos com 
isso nos esquecer de que esse trabalho precisa ser relevante 
para o estudante, lembrando-nos do importante papel que a 
leitura desempenha no desenvolvimento do ser. 

Nesse aspecto, Solé (1998, p. 72) nos indica que é 
necessário ensinar as estratégias “porque queremos formar 
leitores autônomos, capazes de enfrentar de forma inteligente 
textos de índole muito diversa, na maioria das vezes diferentes 
dos utilizados durante a instrução”. 

Contudo, não podemos nos esquecer que a leitura é mais 
do que instrução, é relação. Nesse sentido, concluímos com 
Perrotti (1986) que adverte:

Não se trata, portanto, de negar o instrumental, a 
‘transmissão de valores’, pois estes são inerentes a 
qualquer ato de linguagem. Trata-se de não reduzir a 
literatura para crianças e jovens ao discurso “didático”, 
principalmente “se considerarmos que muitas crianças, 
ainda hoje, têm na infância o melhor tempo disponível 
da sua vida; que talvez nunca mais possam ter a 
liberdade de uma leitura desinteressada”. (PEROTTI, 
1986, p. 76)

O que consideramos necessário ressaltar é que, para 
que a leitura tenha sentido para o indivíduo, ela precisa ser 
compreendida, precisa fazer sentido para o sujeito. O uso das 
estratégias deve ser visto como facilitador do processo de 
aprendizagem da leitura, não como uma série de atividades 
desconectadas com a motivação e interesse do leitor. 

Que consigamos fazer de nossas salas de leitura esse 
ambiente propício à aprendizagem e motivação do ato de ler 
com compreensão.
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Resumo

Neste trabalho apresentamos atividades desenvolvidas com 
duas turmas de alunos na modalidade de ensino educação de 
jovens e adultos de uma instituição de ensino pública, uma delas 
com alunos de sexto ano (quinta série) e outra alunos de oitavo 
ano (sétima série) com propósito de compreender a ação destes 
alunos durante a realização e desenvolvimento da proposta. Ao 
analisarmos o desempenho destes alunos nas diferentes etapas que 
constituíram a atividade o fi zemos estabelecendo paralelo com 
os estudos desenvolvidos por Vila e Callejo (2007). Optamos por 
turmas de anos diferenciados tendo como propósito identifi car a 
diversidade que poderíamos encontrar na ação destes grupos de 
alunos, a disponibilidade em participar, se envolver com a proposta 
e o que mobilizaria suas ações. Atentos a especifi cidade do grupo, 
constituído por alunos afastados da instituição escolar, por motivos 
e períodos diversifi cados, e ao retornarem vivenciando situações 
signifi cativas e específi cas. Nosso objetivo principal constituiu-se 
em pontuar as crenças destes alunos que ainda infl uenciam sua 
relação com a aprendizagem, especifi camente com o conteúdo 
de matemática; procurando identifi car, nas manifestações 
dos mesmos, oralmente ou criando uma montagem com 
recortes, algumas de suas crenças, tentando perceber como elas 
desempenharam, e talvez ainda desempenhem interferência(s), 
nos momentos de aprendizagem vividos por eles. A atividade 
desafi ou-os a recuperar algumas lembranças dos períodos em que 
frequentaram instituições de ensino ou momentos no contexto 
familiar ou de trabalho, em que a matemática esteve presente e 
como a percebiam. 

 
Palavras- chave

Crenças; educação matemática; Educação de Jovens e Adultos.

Abstract

This paper presents activities developed with two groups 
of students in the modality of teaching education of young 
people and adults in a public educational institution, being 
one of them the fi fth grade and the other one the seventh 
grade for the purpose of understanding the action of these 
students during the implementation and development of the 
proposal. When analyzing the performance of the students in 
the different stages that constitute the activity, we established 
a parallel with the studies by Vila and Callejo (2007). We’ve 
chosen different groups so we could identify the diversity that 
we fi nd in the action of these groups of students, willingness 
to participate, get involved with the proposal and to mobilize 
their actions. Aware of the specifi city of the group and 
consisting of students away from school, for reasons and 
diversifi ed periods, returning to experience meaningful and 
specifi c situations. Our main goal was to emphasize  the 
beliefs of students who still infl uence their relationship with 
learning, specifi cally with the mathematics content, trying to 
identify the manifestations of the same, orally or by creating 
a montage of clippings, some of their beliefs, trying to see 
how they played, and perhaps even perform interference (s), 
in moments of learning experienced by them. Challenging 
them to recover some memories of times they attended 
educational institutions or moments in a family or work, on 
which mathematics was present and how it was noticed. 

Keywords

Beliefs; mathematic education; education of young adults.
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Neste trabalho apresentamos atividades desenvolvidas 
com duas turmas de alunos na modalidade de ensino educação 
de jovens e adultos de uma instituição de ensino pública, 
objetivando compreender a ação destes alunos na realização 
e desenvolvimento da proposta, estabelecendo diálogo com 
fundamentação teórica em estudos desenvolvidos por Vila e 
Callejo.

A mesma envolveu alunos de duas turmas do ensino 
fundamental, uma de sexto ano e outra de oitavo ano. 
Optamos por turmas de anos diferenciados tendo como 
propósito identifi car a diversidade que poderíamos encontrar 
na ação destes grupos de alunos, a disponibilidade em 
participar, se envolver com a proposta e o que mobilizaria 
suas ações. Atentos a especifi cidade do grupo, constituído 
por alunos afastados da instituição escolar, por motivos 
e períodos diversifi cados, e ao retornarem vivenciando 
situações signifi cativas e específi cas.

Nosso objetivo principal consiste em compreender, segundo 
fundamentação em Vila e Callejo (2007)  a(s) interferência(s) 
que crenças destes alunos desempenharam e ainda podem 
desempenhar, em momentos específi cos de aprendizagem já 
vividas e em futuras experiências, destes.

Para tanto estruturamos uma atividade com propósito de 
favorecer aos alunos possibilidades de recuperar algumas de 
suas lembranças, relacionadas, principalmente, às experiências 
vivenciadas com o conteúdo de matemática, contando e 
acreditando no envolvimento e disponibilidade destes alunos, 
em relatar ao restante do grupo, alguns destes episódios. 

Destacamos nossa compreensão de crenças segundo 
fundamentação em Vila e Callejo:

As crenças são um tipo de conhecimento subjetivo 
referente a um conteúdo específi co sobre o qual versam; 
têm um forte componente cognitivo, que predomina 
sobre o afetivo, e estão ligadas a situações. Embora 
tenham um alto grau de estabilidade, podem evoluir 
graças ao confronto com experiências que podem 
desestabilizá-las: as crenças vão sendo construídas 
e transformadas ao longo de toda a vida (VILA e 
CALLEJO, 2007, p. 48).

O primeiro momento da atividade constituiu-se da apresentação 
aos alunos da história de Guilherme Augusto Araújo Fernandes, 
conversando sobre as diferentes abordagens exploradas pelos 
autores, considerando que a mesma seria um recurso metodológico 
interessante propiciando o início do diálogo com o grupo, e que 
talvez favorecesse explorar estas lembranças.

O texto nos apresenta Guilherme Augusto, uma criança 
que fi ca intrigada ao ouvir seus pais conversando sobre a perda 
de memória de sua grande amiga, Dona Antonia (Sra. Antonia 
Maria Diniz Cordeiro), que vivia no asilo ao lado de sua casa. 
Propondo-se a descobrir mais sobre o signifi cado daquela 
palavra, conversa com cada um dos amigos que também viviam 
naquele asilo; com as respostas dadas por eles memória é... 
“algo que o faz chorar”... “algo que o faz rir ”... “algo que vale 
ouro ”... Volta para casa procurando objetos que oferecessem 
memórias para Dona Antônia, afi nal ela tinha perdido as dela. 
Colocando todos os objetos que associou às falas de seus 
amigos, numa cesta levou-os para sua amiga... 

A cada um dos objetos que retirava da cesta, Dona Antonia 
revivia momentos de sua própria história, dando-lhes vida, 
segundo os signifi cados que construía/revivia a cada uma 
‘daquelas coisas’... 

Durante a apresentação dos slides conversávamos com o 
grupo de alunos, oferecendo-lhes oportunidades e instigando-os 
a se manifestarem, revivendo e/ou compartilhando algumas de 
suas memórias. Tentando perceber o quanto tinham facilidade 
ou não de se exporem, ou ainda o quanto estariam dispostos a 
contar para os demais na sala, suas experiências. 

Ao concluirmos a etapa de apresentação da história, 
colocamos sobre a mesa de trabalho diversas revistas. 
Propondo aos alunos que as folheassem, procurando imagens 
signifi cativas, que pudessem ser relacionadas às experiências 
vivenciadas por eles com a matemática, em períodos escolares 
anteriores ou em outras situações... 

Conversamos com os alunos do primeiro grupo, apenas 
quatro alunos de sexto ano e o professor que atua com eles 
nas atividades do Laboratório de Informática, nossa orientação 
foi para que eles tentassem encontrar imagens que os fi zesse 
relembrar situações vivenciadas com a matemática...
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Percebemos algumas falas tímidas... entrecortadas ... Qual 
a relação entre ver estas revistas e a aula de matemática? Afi nal 
o que é mesmo que elas querem que a gente faça?  E uma delas 
‘brincando’: isto é aula de matemática? Vocês são professoras 
de matemática?

Alguns deles não conseguiam perceber a possibilidade de 
encontrar estas imagens. Depois de algum tempo, um deles 
comentou: “Achei estranho seu pedido... mas resolvi olhar a 
revista assim mesmo, foi quando vi estes doces aqui... Entendi 
o que você estava querendo! Veja lembrei!... Tinha uma 
professora, ela dava brinde para os alunos que conseguiam 
fazer as contas... eram pirulitos, parecidos com estes aqui, mas 
eram maiores, coloridos... era ‘preminho’ para quem acertasse, 
ou fi zesse melhor...” Acrescentando que não se lembrava 
mais desses fatos, mas foi vendo as imagens que conseguiu, 
lembrando inclusive da professora e o nome dela.

Percebemos dois momentos diferenciados, inicialmente 
o estranhamento, em seguida como que uma forma de 
acalmar suas inquietações, depois de algum tempo, folheando 
pensativamente as revistas, as histórias começaram a serem 
contadas. 

Neste primeiro grupo, histórias diversifi cadas, preocupados 
principalmente, em explicar a ausência da escola por alguns 
ou vários anos. Uma das alunas justifi cou seu afastamento dos 
estudos por motivos de saúde só conseguindo retornar naquele 
ano, depois de adulta, acredita que vai “... gostar de matemática, 
quando aprender.” Sua colega, ouvindo-a continuava pensativa 
comentando após um breve intervalo que não tinha muito para 
se lembrar, “não estudei muito tempo, assim não tenho muito 
o que lembrar. Mas lembro de uma professora que eu gostava 
muito, ela era carinhosa e muito atenciosa com os alunos.”  
Acredita que atualmente é o apoio dos fi lhos o mais importante 
para continuar nos estudos. Identifi camos na história de um 
aluno em especial, semelhança com histórias que muitas vezes 
são relatadas em livros: “tinha problemas na escola pelo fato 
dos pais estarem se separando, de vez em quando a mãe aparecia 
na escola, depois sumia, quando ela vinha, a diretora os tirava 
pela porta dos fundos, levando-os para casa. Quando a mãe ia 
à escola acabava, só choravam e não queriam mais estudar...”  

ao mesmo tempo em que relacionava com as experiências da 
infância com as atuais: “Quando fi z a prova, as professoras 
foram muito atenciosas... Aqui também (nesta escola) elas são 
muito atenciosas.”

Estávamos apresentando/conversando sobre o texto, quando 
outro aluno da turma, justifi cando seu atraso pediu autorização 
para entrar e participar, observando atento ao que acontecia, o 
que estávamos conversando. Fizemos uma pequena retomada 
do texto, com a ajuda dos colegas. Ao compreender nossa 
proposta, Rafael questionou se seria obrigatório olhar as revistas, 
respondemos que dependeria dele, entretanto acreditávamos 
que folheá-las o ajudaria a reavivar as memórias. Comentou 
que não precisaria, lembrava bem, decidiu não olhar as revistas. 
Parou pegou o lápis, procurou um lugar mais isolado do grupo 
e começou a escrever. Concluiu sua produção, entregou-nos o 
texto antes mesmo que seus colegas o fi zessem, exclamando: 
“Pronto consegui”. 

Transcrevemos a seguir, parte do texto produzido por ele 
uma vez que o mesmo nos mostra a diversidade de sentimentos 
envolvidos em sua escrita, e o quanto uma fala pode ser decisiva 
na ação de um aluno:

“... me lembro quando eu estudava na 3ª série, eu não 
era um aluno muito quieto e fi z bagunça o ano inteiro. E 
os professores sempre me avisando, para me levar mais 
a sério, e eu só ‘brincano’ na hora da aula...Quando 
chegou o fi nal do ano, ‘la’ estava o resultado. Passei com 
o mínimo em quase todas as matérias, e fi quei apenas 
em matemática...E minha professora ‘conversano’ com 
minha mãe, falou que era muito difícil eu ‘passa’, por 
que eu tinha estudado o ano inteiro e não deu conta. 
em 15 dias aí que eu não daria mesmo.E minha mãe 
‘pergunto’,e direito dele? Ela respondeu que sim. Aí 
minha mãe falou que eu iria fazer. Voltei para casa e 
fui ‘estuda’, já que tinha só 15 dias, voltei para fazer a 
prova. Pronto, tinha passado para a 4ª série... E provei 
para ela que eu era capaz. Hum.”

 Os sentimentos que este aluno em relação aos 
profi ssionais, a ação de sua mãe e sua aprendizagem sugerem 
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algumas de suas crenças, ao mesmo tempo, nos mostram o 
quão subjetivas podem ser as crenças que permeiam decisões.

 Ao considerarmos a afi rmação da profi ssional de 
ensino avaliando a possibilidade do aluno, “se durante o ano ele 
não conseguiu...“ aliada ao legado que lhe é dado, uma vez que 
“tanto as decisões como as práticas são indicadores das crenças 
do professor, que podem ser conscientes ou inconscientes, 
sobre o que é a matemática, os seus valores, como se aprende 
e se ensina essa ciência.” Vila e Callejo (2007, p. 74) mobiliza-
nos em inferir sobre uma das crenças desta profi ssional: o 
desempenho demonstrado por ele, durante o ano, não lhe 
ofereceria recursos para uma aprovação no curto período do 
qual ele dispunha até o fi nal do ano letivo.

Apesar de não termos clareza de todo o contexto em que 
estes protagonistas estiveram envolvidos na realização das 
atividades propostas para aquele ano letivo, mesmo cientes da 
impossibilidade ou difi culdades em caracterizá-lo, é possível 
inferir sobre a existência de um sistema de crenças, assim 
denominado por Vila e Callejo (2007) à relação que se estabelece 
entre diferentes crenças, por compreender que isoladamente as 
mesmas não se sustentam, uma depende de outra. 

Poderíamos relacionar este sistema de crenças, lembrando-
nos do trabalho de uma artesã ao bordar, usando uma 
única linha com diferentes tonalidades, a cada ponto não é 
possível determinar a cor que irá predominar, o próprio fi o 
vai construindo a trama, sem que a artesã possa controlar ou 
impedir aquela tonalidade de se manifestar. Se atentarmos 
ao fato de, difi cilmente encontrarmos uma crença isolada de 
outras, podemos pensar em cada crença como uma cor do fi o 
trabalhado pela artesã, nem sempre podemos identifi car qual 
crença poderia estar direta ou indiretamente vinculada a uma 
determinada ação de um profi ssional, oferecendo-lhe recursos 
para inferir sobre os diferentes acontecimentos que vivenciam 
cotidianamente, como no parecer sobre o resultado fi nal daquele 
aluno, ao comparar a sua atuação durante o ano letivo,  e como 
na trama do fi o, nem sempre conseguimos perceber a crença na 
qual estamos nos fundamentando. 

Analisando o relato do aluno sobre o próprio desempenho, 
considerando o desenvolvimento do conteúdo proposto 

no currículo pretendido para o referido ano de ensino e o 
desempenho deste aluno nos últimos quinze dias, inquietamo-
nos tentando compreender como as ações propostas poderiam 
ter-lhe despertado maior envolvimento, mobilizando-o e 
desafi ando-o a acreditar que poderia vencer o desafi o, mesmo 
tendo pouco tempo, e se propondo em aceitá-lo, reafi rmando o 
caráter subjetivo implícito nas crenças. 

E ainda reportando-nos à refl exão proposta por Vila e 
Callejo (2007, p. 50) considerando o quanto “ é signifi cativo 
determo-nos em compreender /atentar para as crenças dos 
alunos uma vez que reconhecê-las pode consistir de um recurso 
signifi cativo ao considerarmos a presença das mesmas explicita 
ou implicitamente nos diferentes níveis de currículos. A forma 
como crê constitui-se mais signifi cativa do que aquilo em que 
se acredita.”

Consideramos que este seja um desafi o importante para 
nós profi ssionais do ensino, propondo-nos identifi car a origem 
das crenças de nossos alunos. Entretanto destacamos que 
compreender a origem de nossas próprias crenças, como elas 
se constituíram quais foram se acumulando pelas experiências 
vivenciadas, pela observação ou por informações recebidas. 

Compreender nossas próprias crenças pode consistir em 
recurso signifi cativo favorecendo modifi cações em ações que 
compõem esta prática, pela estreita relação, vínculo que se 
estabelece entre crenças e práticas, segundo Callejo(2007), 
a relação  crenças-práticas, desenha um círculo difícil de 
romper, se atentarmos para a existência de um sistema de 
crenças e prática de um professor, a complexidade em romper 
este círculo tende a aumentar e medeiam sua intervenção 
educativa, ao mesmo tempo em que são as experiências de 
ensino vivenciadas pelos professores que infl uenciam em suas 
crenças aos alunos.

Ao destacarmos o quanto estas memórias nos instigaram, 
possamos compreender um pouco mais sobre as crenças 
destes alunos, talvez possibilitando percebermos o quanto 
elas infl uenciam, infl uenciaram em sua forma de aprender e 
o quanto se aplica especifi camente para a matemática. Nosso 
tempo com esta primeira turma concluiu com eles conversando 
conosco sobre a atividade, destacando a percepção que algumas 
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de suas memórias estavam querendo ‘aparecer’ e considerando 
importante e interessante continuarem tentando se lembrar.

O segundo grupo para o qual apresentamos a proposta 
constituía-se de treze alunos, a maioria estudando juntos a mais 
de um semestre. Acreditamos que, por já se conhecerem um 
pouco mais, que os alunos do primeiro grupo, demonstravam 
mais liberdade ao expor suas lembranças, desejavam falar, 
não se intimidando, signifi cativamente com comentários. Foi 
perceptível a diferença nas lembranças destes alunos com os do 
primeiro grupo,mesmo em meio a falas e expressões corporais 
de um colega ou outro, demonstrando impaciência em ouvir o 
colega apresentar sua história e/ou os sentimentos mobilizados 
pela atividade.

Um dos alunos que se mostrava muito satisfeito em realizar 
a tarefa, observava e a criticava comentários de alguns colegas 
que, segundo ele, não percebiam o quanto de matemática 
estávamos propondo. Escreveu:

“.. .As lembranças da matemática me trazem um certo 
medo. É como está em meio às labaredas terror total!.. 
(foto labareda colorida)... Esta parafernália eletrônica 
me leva a minha adolescência e os primeiros dias na 
escola. O estudo era muito confuso, principalmente a 
matemática que me deixava embaraçado, assim como 
a informática hoje  (foto ‘amontoado’ de equipamentos 
eletrônicos)...Mas a matemática é muito legal se eu 
tivesse dominado-a desde a infância, hoje eu estaria 
assim (foto “rei leão” descansando)”.

Encontrar na escrita deste aluno associações signifi cativas 
em suas lembranças com a matemática, que nos reportam ao 
destaque feito por Villa e Callejo (2007, p. 59) referindo-se ao 
quanto é importante estabelecermos um paralelo entre aquilo 
que os estudantes dizem de si mesmos e o que fazem, mostrando 
o quão contraditória pode ser a relação crença e práticas, para 
assim tentarmos compreender o que fazem se conseguem ou 
não, conciliar crenças contraditórias, destacando no relato 
acima ‘estar em meio às labaredas terror total’, ‘estudo era 
muito confuso’...‘a matemática que me deixava embaraçado...’ 
e depois concluindo ‘a matemática é muito legal.’

Consideramos importante destacar nossa percepção 
referente à diversidade de sentimentos mobilizados no grupo, 
pelo envolvimento com a matemática; para umas das alunas, 
o medo era tão intenso que não lhe era possível realizar ações 
cotidianas consideradas simples, referindo-se à determinação 
de quantidades proposta numa receita de bolo, como medir a 
metade de uma xícara, mesmo sendo um recipiente graduado; 
encontrar as medidas  para aumentar ou diminuir quantidades de 
ingredientes de uma receita tornava-se uma ação aterrorizante

Acreditando que sua atitude determinada “hoje eu escolho 
ser feliz e aprender e vou aprender!” Referindo-se ao sentimento 
de derrota que sempre relacionou à matemática, impedindo-a 
de deixar a imaginação fl uir.  

Reforçando a perspectiva de que é a partir do convívio 
com o conteúdo e de atividades relacionadas ao mesmo que 
algumas crenças são modeladas cotidianamente, é necessário 
que se possa estabelecer no relacionamento com esta complexa 
rede que infl uencia o cotidiano destes alunos, possibilidades 
de questionamentos ou ‘enfrentamentos’ que sejam capazes de 
transformar signifi cativa e de forma positiva algumas de suas 
crenças relacionadas ao conteúdo matemático.

Na tentativa de lembrar algumas de suas recordações uma 
aluna destacou a ‘do passo a passo’, para ela estava associada 
a seguir sempre uma sequência de etapas para resolver as 
situações propostas pelo professor, afi rmando “Na matemática 
trás na minha lembrança, metade, regras e passo a passo, 
usando a numeração... Usando a matemática também posso 
me lembrar que não tinha muitas explicações, só me lembro 
da tabuada em si” E elaborou uma colagem representando 
este pensamento, entretanto continuou folheando as revistas, 
depois de algum tempo, questionou se poderia fazer uma nova 
montagem, explicou: “... ao ver as revistas vi que ‘ muitas 
coisas posso tirar como método de ensino’, como jogos, que 
levam a mais raciocínio com os números em tempo e espaço... 
teria sido melhor aprender assim...”

Esta constatação da aluna mobilizou-nos a outra refl exão, 
que crença teria ela em relação ao jogo? Estaria pensando 
no aspecto prazeroso, lúdico que a própria atividade de jogar 
desperta no homem?  A manifestação da aluna pode fornecer 
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ao professor uma nova perspectiva; a crença de encontrar em 
atividades com jogos, a possibilidade de favorecimento à sua 
aprendizagem. 

Desperta nossa atenção para crenças diretamente 
relacionada ao trabalho com jogos, acreditando que ao propor-
los já estaremos garantindo a aprendizagem. Entendemos que 
o trabalho com jogos constitui-se numa ação que envolve uma 
complexidade para além do simples prazer que o aspecto lúdico 
de um jogo pode despertar.

Para Grando (2008) uma situação de jogo pode envolver 
o aluno num ambiente singular, ‘é a estrutura da atividade 
de jogo que permite o surgimento de uma situação lúdica 
imaginária’ capaz de favorecer o envolvimento do aluno na 
situação desafi adora que lhe é proposta, despertar o interesse 
e desejo em envolver-se, desafi ando seus limites e permitindo-
lhe descobrir suas possibilidades, por uma situação imaginária 
que, por sua vez, pode ser considerada como um meio para o 
desenvolvimento do pensamento abstrato. 

Destaca a importância em desfazer o equívoco reportando-
se às ‘atividades com jogos como uma metodologia, ou mesmo 
uma teoria recentemente discutida’ mas entender o jogo como 
um suporte metodológico, com aplicação apoiada em objetivos 
claramente defi nidos, favorecendo “a compreensão dos aspectos 
cognitivos envolvidos na utilização do jogo na aprendizagem 
matemática e nas situações de análise de jogo propostas durante 
a intervenção pedagógica” Grando (2008, p. 9) realizada pelo 
professor.

Entretanto pode constituir-se um desafi o para o professor, 
desenvolver suas ações na sala de aula, tendo no jogo um 
suporte metodológico, uma vez que para Vila e Callejo 
(2006, p. 54) ‘devemos atentar ao movimento de resistência, 
tanto de professores como dos alunos, semelhante à força de 
inércia, apoiados em crenças profundamente arraigadas que 
lhes provocam contrariamente às mudanças, por considerar 
que práticas que tiveram êxito em algum momento devem ser 
mantidas.’

Percebemos na escrita de outro aluno, o desafi o do contexto 
social imposto em sua infância: “Lembro-me de que eu não 
sabia contar dinheiro na minha infância, e já comecei a 

trabalhar cedo vendendo salgado nas fi rmas, e foi aí que fui 
forçado a aprender a matemática do troco do dinheiro, para 
voltar para o cliente.” Destacando em sua escrita a expressão 
“fui forçado a aprender”, o quanto desta experiência ele ainda 
associa ao conteúdo, às difi culdades que encontra na realização 
das propostas apresentadas pelo professor e como se permite 
arriscar nas resoluções, se considerarmos que na experiência 
inicial ele não podia cometer erros, ao calcular a quantia que 
deveria entregar como troco aos clientes... 

Despertou-nos curiosidade o comportamento de uma aluna, 
sua resistência em “pesquisar suas memórias”, afi rmava todo 
o tempo, “... eu gosto da matemática, sempre me dei bem 
com ela, não tenho problemas... por que procurar memórias 
nas revistas? Para que? Penso que precisamos nos importar 
com o futuro... o que passou já está feito...” Insistimos com 
ela e ela mesmo um pouco relutante continuou folheando as 
revistas, encontrando uma foto de uma sala de aula, destacando 
uma aluna toda enfeitada, sorrindo, com uma pasta cor de rosa, 
sentada numa carteira escolar... Não se contendo, comentou:

“É assim que deveria ser com todos os alunos.. 
.felicidade...” Recortando e colando a fi gura,  escreveu ao 
lado “esta gravura  me fez lembrar meu primeiro momento na 
escola como  eu gostaria que fosse...”  E ao lado de uma foto de 
um eixo rodoviário, mostrando viadutos e desvios, acrescentou: 
“Fiz vários trajetos para chegar até aqui, dando tantas voltas 
como nesta estrada”

Um dos alunos, aparentemente o mais novo deste grupo, 
um jovem de dezenove anos calado observava os comentários 
dos colegas, apenas sorrindo em alguns deles, escolheu a fi gura 
representando um mosaico de formas geométricas, escreveu 
“Me lembra a paranóia da matemática, também me lembra o 
túnel do tempo”. 

 Com o desenvolvimento desta atividade, observando o 
comportamento e diálogos estabelecidos entre eles, levantamos 
indícios de algumas de suas crenças, podendo refl etir tentando 
identifi car quantas interferências poderiam ser pontuadas. 
Evidenciando a importância em apresentar outras abordagens 
aos mesmos, tanto para certifi carmo-nos de nossas hipóteses 
quanto para orientar-nos na seleção de ações diferenciadas 
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ao atuar junto a eles; oferecendo recursos que permita-lhes 
compreender, questionar algumas destas crenças, podendo até 
modifi cá-las, possibilitando uma nova perspectiva ao lidar com 
o conteúdo que possa favorecer a aprendizagem .
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PROJETO TEMPO DE QUE FAZER: CALADINHAS QUE GRITAM
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Resumo

Nesse estudo, temos por objetivo a socialização dos resultados 
parciais de um projeto institucional de pesquisa e extensão 
denominado: “Tempo de que fazer”, desenvolvido pela Pró-
Reitora de Extensão da Universidade Federal do Acre, coordenado 
por um grupo de professores e alunos, no segundo semestre de 
2011, junto a um bairro de invasão recente (2008),na periferia 
de Rio Branco-ACRE, denominado “Caladinho”. O projeto, 
pautado em uma abordagem metodológica do tipo História Oral, 
teve como propósito construir a história do bairro Caladinho 
por meio das trajetórias de quinze mulheres que lá residam. Ao 
narrarem oralmente suas histórias, muitos “gritos de caladinhas” 
ecoaram e forjaram iniciativas de autonomia e emancipação, 
elementos primordiais ao alcance da cidadania. A base teórica 
que o fundamentou advém de autores vinculados a uma educação 
para a emancipação como Freire (1987) e Giroux (1983) e aqueles 
ligados a História Oral tais como: Sader (1988) e Portelli (1997). 
Por meio dos enredos narrados pelas mulheres do bairro Caladinho, 
identifi camos as condições de leitura e expressão político-cultural 
em que vivem e os mecanismos de luta que forjam na construção 
de sua autonomia e cidadania. O estudo serviu, ainda, para reforçar 
o papel social das universidades para além da leitura dos “gritos 
acadêmicos”, mas também para a leitura de “outros gritos”, 
mediante a articulação ensino, pesquisa e extensão. 

Palavras-chave

Relações de gênero; história de mulheres; história do bairro 
Caladinho; emancipação; cidadania.

Abstract

In this study, we have designed the socialization of partial 
results of an institutional project of research and extension 
called: “time I do”, developed by Federal University of Acre, 
coordinated by a group of theachers and college students, 
in the 2011 second half-year, next to a neighborhood of 
recent invasion (2008), on the Rio Branco City - ACRE, 
called “Caladinho”. The project, based on a methodological 
approach of Oral History type, purpose build the story of the 
neighborhood Caladinho through the trajectories of fi fteen 
women who live there. The oral histories were told by silent 
women and their cries echoed autonomy initiatives and 
emancipation, primordial elements in range of citizenship 
months ago when they were interviewed by professors. The 
theoretical basis comes from education authors like as Freire 
(1987) and Giroux (1983) and those linked to Oral History 
such as: Sader (1988) and Portelli (1997). Through plots 
narrated by the women of the neighborhood Caladinho, we 
can identify the conditions of reading and cultural-political 
expression in living and the mechanisms of struggle that forge 
in the construction of their autonomy and citizenship. The 
study served to reinforce the social role of the universities in 
addition to reading the “academic”, but also cries for “read”, 
yells through the joint teaching, research and extension.

Keywords

Gender relations; history of women; history of Caladinho 
district; empowerment; citizenship.
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1. Considerações iniciais 

Canção óbvia

Escolhi a sombra desta árvore para
          repousar do muito que farei,

          enquanto esperarei por ti.
Quem espera na pura espera

       vive um tempo de espera vã.
          Por isto, enquanto te espero

                                                         trabalharei os campos e
                                                        conversarei com os homens.

Freire (2000)

Em situações em que há muito por se fazer e as condições 
que se apresentam são demasiadamente adversas, é preciso 
forjar iniciativas que promovam uma educação emancipadora. 
Este é o caso do projeto institucional de pesquisa e extensão 
“Tempo de que fazer”, desenvolvido na Universidade Federal 
do Acre, no segundo semestre de 2011, junto ao Caladinho, 
bairro da periferia de Rio Branco- Acre, localizado no fi nal do 
Bairro Tancredo Neves, e nos fundos do Montanhês. 

O bairro recebeu esse nome por tratar-se de uma área de 
evasão recente (2008), que até fevereiro de 2012 esteve em 
processo de litígio com os “proprietários legais”, sendo que, 
por ocasião das primeiras invasões, requeria-se que os sujeitos 
que as fi zessem, procedessem “caladinhos”, para não chamar a 
atenção da polícia. 

Coordenado e desenvolvido por uma equipe de docentes e 
alunos dos cursos de Bacharelado em Jornalismo, licenciatura 
em História e Pedagogia os autores do projeto tinham como 
objetivo construir a História do bairro Caladinho, por meio das 
histórias de vida de quinze mulheres que lá residem. 

O objetivo geral constitui-se em contribuir com o alcance da 
cidadania de mulheres moradoras daquele bairro, por meio da 
reconstrução de suas histórias de vida, afi rmando o protagonismo 
das mulheres na construção do bairro; e dos alunos na vivência 
de um ensino articulado à pesquisa e extensãoComo objetivos 
específi cos, o projeto previa inicialmente a organização de 

círculos de cultura com a participação das mulheres do bairro 
Caladinho, como mecanismo de “entrada na comunidade”, 
para a construção da história do bairro e mobilização para a 
discussão da política do “pão e circo”,de modo a fomentar 
práticas críticas de ação social.

Na continuidade, após a inserção no bairro, pretendia-se: 1) 
identifi car, por meio das narrativas das mulheres entrevistadas, 
os principais fatores de migração para o bairro e as motivações 
para nele permanecer; 2) Sistematizar as informações colhidas e 
organizá-las em forma de texto escrito, com base na metodologia 
e ética da História Oral e transformá-lo em artigo científi co e 
3) Mapear as necessidades mais prementes dos moradores do 
bairro, a fi m de desencadear outros projetos para o ano de 2012.

2. Como se originou o projeto?
 
A Pró-Reitoria de Extensão, da Universidade Federal do 

Acre/UFAC, considerando a situação de descaso por parte 
do poder público para com o bairro Caladinho, constituído 
por uma população pobre e com condições reduzidas de vida 
digna e exercício de cidadania plena na medida em que lhes 
faltam condições básicas de vida em campos como: trabalho, 
alimentação, moradia, educação e saúde, entenderam ser 
necessário que a universidade se fi zesse presente naquele 
espaço.

De modo que, enquanto se esperava que o Estado 
desenvolvesse políticas públicas nestes campos, os sujeitos 
envolvidos com projeto discutiam formas de contribuir para a 
transformação de um “tempo de espera vã” em “tempo de que 
fazer”. Ou seja, que a universidade cumprisse com seu papel 
constitucional de articulação entre ensino, pesquisa e extensão 
e fomentasse práticas e políticas que propiciassem a construção 
da história do bairro Caladinho, via resgate das histórias de 
mulheres que lá residem e que essa ação se construísse em uma 
prática fomentadora da construção de posturas autônomas e 
cidadãs.

As ações empreendidas visavam desencadear ações 
políticas que propiciassem a melhoria da qualidade de vida e 
a construção da felicidadania, condição humana defendida por 
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Rios (2008, p. 111-112), pautada no sociólogo Herbert José de 
Souza, o Betinho, para expressar o que acredita que se coloca no 
horizonte de uma prática profi ssional, que se quer competente 
ao conjugar cidadania com felicidade.

Ressaltamos essa ação da Pró-Reitoria de Extensão da 
UFAC porque, embora a Constituição Federal de 1998 em seu 
artigo 207 apresente o princípio da indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão, como papel das universidades e 
muitos autores, a exemplo de Pimenta e Anastasiou (2008) e 
Demo (2005) reforcem esse princípio, seu cumprimento não tem 
ocorrido a contento. Algumas universidades descumprem-no e ao 
assim proceder, dão margens a críticas em relação ao papel social 
das universidades na produção e socialização de conhecimentos 

Os desafi os que as universidades encontram para construir 
práticas que conciliem ensino, pesquisa e extensão se mantêm tanto 
por questões epistemológicas, como pelas relações ideológicas de 
poder e resistência que permeiam a cultura acadêmica.

          
3. Algumas refl exões a respeito do projeto

Partilhamos da concepção defendido por Gramsci (1982), 
de que “todo homem desenvolve uma atividade intelectual, 
portanto, é um fi lósofo.” Nesse sentido, entendemos que 
professores e alunos universitários, em comunhão com 
moradores de bairros periféricos, podem empreender práticas 
sociais caracterizadas pela busca da emancipação humana.

A formação de intelectuais não é atribuição que se alcance 
de modo prescrito. O intelectual é mais do que uma pessoa das 
letras, ou um produtor e transmissor de idéias, mas também 
mediadores legitimadores e produtores de idéias e práticas 
sociais; eles cumprem uma função de natureza eminentemente 
política. Giroux (1997).

Os mentores do projeto pretendiam realizar um trabalho que 
afi rmasse a condição de protagonistas das mulheres do bairro 
Caladinho para a implementação de melhorias naquele espaço. 
Uma proposta assim delineada não é construída sem confl itos 
e resistências, uma vez que os sujeitos formados por meio 
dessa perspectiva têm o compromisso de responsabilização 
com práticas claramente comprometidas com a emancipação 

humana. Coube a cada partícipe do projeto a tarefa de 
“secretariar” a população do bairro no alcance de sua cidadania. 
Esse propósito não se alcança pelo divórcio entre os aspectos 
políticos, pedagógicos e históricos, por isso a intervenção 
da universidade no bairro precisa ser continuada. Contudo, 
algumas refl exões sobre o projeto já são possíveis.

As mulheres do bairro Caladinho são socialmente situadas, 
têm em suas trajetórias as marcas de outras pessoas e lugares. O 
modo como se concebem está relacionado a muitas qualidades e 
ações:gênero e orientação sexual; idade; proveniências; histórias 
de vida;  ações; origens familiares; estado de saúde; nível 
escolar alcançado; trabalho; relações políticas; classe social a 
que pertencem; religião que professam; cor de suas peles; 
nacionalidades e estado civil. Exemplo dessa multiplicidade de 
formas de se conceber e agir podem ser identifi cadas na fala de 
Dona Maria Cunha, líder de bairro desde o princípio das invasões.

“Eu sou assim. Quando eu chego em um lugar eu já vou 
ajeitando para morar. No Tancredo Neves diziam que iam 
tomar nossa casa, e iam mesmo!Peguei e vendi por 500 
reais. No alto Alegre foi invasão, aí tinha o seu Miguel 
que era o presidente. A gente luto, lutava junto com ele 
pros benefícios do bairro, aí lá um cara se se engraçou 
de mim , mas não deu certo por que eu tinha minha fi lha.
Vendi a casinha do alto Alegre por trezentos reais e fomo 
pra batalha no Jorge Lavoca compra briga. Aqui foi 
invasão e feia. Aqui a polícia derrubava casa todo dia e 
tocava fogo. Nessa época podia queima as casa de palha. 
Eles trazia aqueles preso da penal, eles tinham um motor 
, virava, puxava o isqueiro e metia fogo. E quando eles 
saia nós mandava levantá. Quando surgiu a invasão do 
Caladinho corri lá com meu marido e tirei um terreno 
para Márcia minha fi lha, porque para mim, fi o caso tem 
que tê casa.” (Depoimento oral da senhora Maria Cunha, 
líder comunitária do Bairro Caladinho) 

 Dona Maria Cunha descreve como ela se vê, como se 
sente como mulher, pessoa, cidadã protagonista da ocupação e 
organização de um bairro. Relata o que acontece “quando novos 
personagens entram em cena”, Sader (1988), nas lutas por moradia 
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e para tornar aquele espaço um bairro. Destaca, ainda, as muitas 
razões das migrações entre bairros, que perpassam desde o medo 
de tomarem sua casa, ao tipo de relação estabelecida com o sexo 
oposto no resguardo da integridade física e moral da fi lha.

Outra mulher entrevistada relatou como de visitante 
tornara-se topógrafa e moradora do bairro. Neci relata como 
ocorreu sua chegada ao bairro, suas primeiras impressões sobre 
o lugar, sua ação primeira como auxiliar na distribuição de lotes 
e depois como moradora. 

“Quando eu cheguei aqui tavam abrindo esse bairro e eu 
gostei dele. Viemos a um passeio e o passeio foi esse: 
Dona Maria me convidou prá dá uma ajuda a ela aqui 
dentro desse bairro. Nóis demo esses terreno aqui tudinho. 
Eu não tinha tirado nenhum para mim. Aí o derradeiro que 
fi cou foi este aqui que fi cou para mim.” (depoimento oral 
da senhora Neci, moradora do Bairro Caladinho) 

As duas entrevistadas, embora explicitem interesses sociais em 
relação à distribuição de terrenos no bairro, seus interesses eram 
também de ordem particular. Conforme Gimeno Sacristán (1999) 
o modo como essas mulheres se percebem e sentem em relação 
a essas percepções são construções cognitivas e afetivas que se 
apóiam em medidas muito desiguais, em cada uma dessas ou em 
muitas outras possíveis condições pessoais e sociais. São percepções 
e sentimentos que podem mudar no decorrer da biografi a pessoal. 

Nesse sentido, as narrativas das histórias das mulheres 
partícipes do projeto permitiram estabelecer conexões entre 
interesses sociais e pessoais, com suas subjetividades. Ao 
analisar as condições de leitura e expressão político-cultural 
das mulheres do bairro foi possível analisar aos elementos 
constitutivos dos enredos narrados e do processo de construção 
identitária e de cidadania dessas mulheres.

Chico Buarque de Holanda, na terceira estrofe da canção 
intitulada Minha História (Gesú Bambino), expressa uma 
situação em que uma prostituta tornou-se mãe e teve de fazer-
se mãe. Eis o trecho:

 Quando enfi m eu nasci minha mãe embrulhou-me 
num manto. Me vestiu como se eu fosse assim uma 

espécie de santo. Mas por não se lembrar de acalantos, 
a pobre mulher me ninava cantando cantigas de cabaré. 
(CHICO BUARQUE, 1971). 

Acreditamos que não é fácil para uma prostituta tornar-
se mãe, tampouco foi para as mulheres do bairro Caladinho 
constituir-se no bairro e empreender novos modos de vida. 

4. Considerações fi nais

O projeto “tempo de que fazer”, por ser desenvolvido em um 
local sem infra-estrutura, senão um espaço a sombra de mangueiras 
que lá existem, seus resultados foram cumpridos parcialmente. 

As pretensões de resultados se voltaram muito mais para 
um alcance social que acadêmico. A pretensão de resultados 
sociais caminhou na direção de contribuir com a afi rmação 
e construção da cidadania das mulheres que participaram do 
projeto e de seus familiares. Em termos acadêmicos, resultou 
na escrita de parte da história do bairro, na produção de um 
blog sobre o bairro e na escrita e oxalá publicação desse artigo 
científi co contendo os resultados parciais do projeto.

Durante o resgate das histórias de vida das mulheres 
envolvidas no projeto, identifi camos as principais razões de 
suas vindas para o bairro, bem como os anseios, desafi os e 
perspectivas em relação ao lugar. 

Ao narrarem oralmente suas histórias, forma privilegiada 
de expressão em bairro que tem por nome “Caladinho”, o 
acolhimento, sistematização, escrita e exercício de refl exão 
e análise partilhada das informações signifi cam importantes 
iniciativas de construção de posturas de autonomia e 
emancipação, elementos primordiais ao alcance da cidadania.

Os sujeitos envolvido no projeto talvez possam considerar 
que suas esperas não foram “vãs”, pois contribuíram 
parcialmente para que hoje se possa ler a seguinte manchete 
veiculada nos meios de comunicação local: 

Área do bairro Caladinho é desapropriada para fi ns 
de regularização fundiária
6 de março de 2012 - 12h36min: 34 
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Conhecida como uma região com alto índice de 
violência, de ruas intrafegáveis e sem benefícios 
básicos como água tratada e energia elétrica, o bairro 
Caladinho, localizado na parte alta da cidade, começa a 
receber intervenção do poder público.
É que o governo do estado desapropriou toda a área 
onde está localizado o bairro, que começou como uma 
invasão. 
A desapropriação assinada pelo governador Tião 
Viana tem por objetivo a regularização fundiária, o 
que permite os serviços de pavimentação de ruas, 
instalação de energia elétrica e construção de redes de 
água e esgoto. (Jornal AC 24 Horas)

Ao analisar as condições de leitura e expressão político-
cultural das mulheres do bairro, os sujeitos envolvidos no 
projeto estiveram atentos aos elementos constitutivos dos 
enredos narrados e do processo de construção identitária e de 
cidadania das mulheres ouvidas. Reforçaram a importância 
das universidades cumprirem seus papéis sociais ao produzir 
ensino, pesquisa e extensão, de modo articulado e politicamente 
comprometido com os “gritos das caladinhas e caladinhos do 
mundo”. Eles são muitos e estão por toda a parte. Escute!
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Resumo

A Análise do Discurso nos possibilita interpretar o que 
está na opacidade de textos que deveriam transmitir um saber 
científi co, mas que muitas vezes são meros transmissores 
de informações, formando cidadãos sem capacidade crítica. 
Analisamos nesse trabalho como os autores dos textos divulgados 
na mídia projetam o seu público leitor, tentando muitas vezes 
(re)signifi car a ciência de forma a simplifi car a informação, 
para que essas pessoas, consideradas leigas, a compreendam. 
Com o objetivo de investigar como se dá a construção do efeito-
leitor do no discurso sobre obesidade em um artigo da revista 
Scientifi c American, refl etimos sobre as condições de leitura que 
se processam nas escolas e qual imaginário de leitor sustenta 
a produção do discurso midiático. Colocamo-nos num lugar 
privilegiado de observação, que é o Discurso, que pôde nos 
oferecer um dispositivo teórico e de análise que permitiu tornar 
visíveis as afi nidades e/ou diferenças na interlocução com outros 
saberes. As marcas de linguagem presentes no Discurso de 
Divulgação Científi ca nos permitiram observar o que se manteve 
e o que deslizou em relação ao Discurso Científi co. 

Palavras-chave

Efeito-leitor; análise do discurso; divulgação científi ca; 
obesidade.

Abstract

Discourse Analysis allows us to interpret hidden 
meanings what is behind texts that should transmit a 
scientifi c knowledge but almost all the time only transmits 
information, building citizens with no critical skills. In this 
study, we analyzed how the authors of this media texts project 
their readers, trying for many times to reframe the science, 
simplifying information for these people, who are often 
considered unable to understand it. In order to investigate 
how the reader effect has been built in the obesity discourse 
in a Scientifi c American Magazine’s article, we refl ect on 
reading conditions that are processed at schools and what 
image of reader sustain the media discourse production. 
We stayed in a privileged place of observation, that is the 
Discourse, that could give us a theoretical and analytical 
device that made visible some possible similarities and/or 
differences in dialogue with other knowledge. Presented 
language marks in Popular Science Discourse gave us the 
opportunity to observe what was kept and what slid from 
Scientifi c Discourse. 

Keywords

Reader effect; discourse analysis; popular science; 
obesity.
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Introdução

A obesidade se tornou uma epidemia global, atingindo 
mais de 900 milhões de pessoas (T. Kelly et al., 2008). Estudos 
recentes nos Estados Unidos mostraram uma alta prevalência 
de obesidade entre homens e mulheres (32.2% e 35.5% 
respectivamente) (Flegal et al., 2010). 

No Brasil, dados de 2008/2009 do IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografi a e Estatística) estimam o diagnóstico de sobrepeso 
em 12,5% dos homens e  16,9% das mulheres (www.ibge.gov.
br  último acesso em 25/02/2012)

O termo obesidade (obesity em Inglês), digitado nas 
principais ferramentas de busca de artigos científi cos como a 
PubMed (www.pubmed.com último acesso em 25/02/2012)  e 
a Scielo Brasil (http://www.scielo.br/ último acesso em 
25/02/2012), gera uma resposta de 157933 e 1546 artigos 
respectivamente.

E o aumento da abordagem desse tema não se dá apenas 
no meio acadêmico, mas em publicações que circulam e são 
acessíveis à população dos países que fazem parte desse estudo. 
O acesso à Internet permite que milhares de informações sejam 
“despejadas” diariamente na rede sem o menor cuidado de como 
as mesmas serão recebidas e compreendidas pelos leitores.

Em busca de soluções, pessoas leigas e até profi ssionais 
da saúde baseiam suas condutas através dessas publicações e 
deixam de buscar informações mais aprofundadas, baseadas 
no real conhecimento científi co, e não transmitidas através 
do olhar de um jornalista científi co, muitas vezes direcionado 
pelos interesses da mídia.

 Ferramentas de busca facilitam o acesso ao conhecimento, 
porém a visão crítica necessária para a seleção do que é 
realmente útil não é comum entre os grupos que citamos 
anteriormente, pois eles aprenderam nas escolas a legitimar 
um discurso permeado de ideologias que, em certas ocasiões, 
não contemplam a verdadeira opinião do cientista envolvido 
na pesquisa e que comunicou seus achados para a comunidade.

A legitimação do Discurso de Divulgação Científi ca (DDC) 
em detrimento do Discurso Científi co (DC) pode trazer perdas e 
fazer com que não sejam feitas as melhores escolhas e tomadas 

as decisões mais acertadas.
Este trabalho pretende articular três áreas do conhecimento, 

a saber, a Linguística, a Educação e os estudos da Saúde a fi m 
de escutar, analisar e interpretar como os sujeitos da pesquisa 
colocam em discurso sentidos acerca da obesidade. Para isso, 
teremos como fundamentação teórica a Análise do Discurso 
(AD) de matriz francesa e a bibliografi a médica que aborda 
sentidos sobre obesidade para dar sustentação às nossas 
análises. 

A escolha da AD se dá pelo fato de que os estudos nessa 
área são multidisciplinares, e uma diversidade de discursos 
podem ser incorporados em nossas análises.

Estudos na área de Educação nos abrem espaço para refl exão 
sobre como o DDC é transmitido e aceito por um público que 
legitima o poder da mídia sobre a ciência e, com isso, acaba 
sendo subestimado, uma vez que, a Formação Discursiva 
dominante que sustenta os sentidos sobre os leitores, na mídia, 
indiciam que o sujeito-leitor não ocupa a posição discursiva 
daquele que realiza uma análise crítica ao que lhe é apresentado 
como verdade científi ca. 

No campo da saúde, onde as pessoas que buscam 
informações estão vulneráveis e em busca de explicações para 
os males que acometem o seu bem estar, ou o bem estar de 
algum parente ou amigo, essa situação de fragilidade propicia 
a ideia de que os sujeitos leigos ao lerem um texto sobre 
obesidade estejam propícios a aceitar como verdade o que está 
relatado nas páginas da revista.

Segundo Kleiman (1995), a escola é a principal agência 
de letramento. Sendo assim, é nessa instituição que os sujeitos 
alunos aprendem leitura e escrita, e que eles podem ocupar a 
posição discursiva de autor e leitor.

Partindo desse fato e, considerando que os leitores dos DC 
e dos DDC que circulam socialmente frequentaram os bancos 
escolares, objetivamos investigar como se dá a construção do 
efeito-leitor do DDC, no Brasil e nos Estados Unidos, visando, 
com tal estudo, refl etir sobre as condições de leitura que se 
processam nas escolas e qual imaginário de leitor sustenta 
a produção do discurso midiático a saber: aquele que não 
compreenderá além do literal; logo, as formulações precisam 
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ser modifi cadas, simplifi cadas, para facilitar o entendimento do 
texto ou, ao contrário, o DDC mantém-se fi el ao DC, indiciando 
que há um imaginário de leitor capaz de compreender o DC.

Mesmo que as pesquisas sobre AD tenham se ampliado 
bastante nos últimos anos e tenham apontado contribuições 
relevantes, há, ainda, muitos campos a serem explorados em 
termos de descrição e da compreensão de como funcionam 
muitas práticas discursivas. Um desses campos é a divulgação 
do conhecimento científi co, através das Revistas de Divulgação 
Científi ca (RDC).

A literatura existente na área da saúde, que aborda a AD 
como estratégia investigativa não é vasta, concentrando-
se frequentemente em estudos da área de Saúde Mental. 
Porém, cada vez mais, ao interrogarem os sujeitos sobre sua 
percepção em relação a agravos e eventos relacionados à saúde 
e à doença, ou mesmo às práticas desenvolvidas e às políticas 
públicas existentes, os pesquisadores da área deparam-se com 
a necessidade de um instrumental que permita reconhecer o 
que há de signifi cado individual, coletivo, e de contexto sócio-
histórico nas falas, nos escritos - nos discursos. 

Em Macedo (2008):

[...] “Ao considerar a AD como perspectiva para a área 
da saúde, a reafi rmamos como meio de aproximação 
e inclusão da linguagem em um sistema abstrato no 
qual os indivíduos se expressam oralmente e por 
escrito e, assim, produzem sentidos para evidenciar 
suas compreensões sobre a determinação do processo 
saúde-doença.”

O objeto desse estudo, a revista Scientifi c American, foi 
escolhida por ser destinada a cientistas e ao público em geral, 
que denominaremos como leigos. Seus artigos são escritos 
tanto por cientistas como por jornalistas especializados em 
divulgação científi ca.

A expectativa é de que, por meio das análises discursivas 
seja possível compreender como o DC e o DDC afetam a 
interpretação dos sujeitos em relação à obesidade; logo, 
poderemos compreender se esses sujeitos têm acesso ao 

conhecimento científi co sobre a questão, ou se fi cam presos 
aos sentidos do senso comum e como isso pode afetar o 
comportamento dos sujeitos, especialmente, dos leigos, no 
que se refere ao tratamento, à compreensão da doença e de sua 
prevenção.

Metodologia

As análises foram feitas a partir de um artigo sobre 
obesidade em versões de língua inglesa e portuquesa: How to 
Fix the Obesity Crisis (Fevereiro de 2011)/ Como Solucionar 
a Crise da Obesidade (Março de 2011) da revista Scientifi c 
American. As matérias das capas, como a citada, são traduzidas 
para o português no mês seguinte da publicação americana, 
assim como outras no interior da publicação. O conteúdo dos 
temas é fi el em termos de tradução (o que não supõe que o 
efeito de sentidos nas duas línguas seja o mesmo).  

O tema obesidade foi escolhido como recorte de um projeto 
que visa a análise do DDC em artigos sobre a saúde em geral.

No recorte selecionado, buscamos a identifi cação das 
marcas da heterogeneidade do discurso, sua funcionalidade, 
verifi cando como a ideologia intervém na construção dos 
sentidos, tanto explícita como implicitamente. Observamos 
o grau de informatividade em contrapartida com as possíveis 
marcas de empirismos que possam estar ali impressas, os efeitos 
de sentido que provocam no texto. Assim, pudemos observar o 
quanto os produtores dos textos, ao criarem a imagem de seu 
leitor-virtual, conseguiram construir um efeito de simetria ou 
de assimetria em relação aos sujeitos-leitores.

Trata-se de recortes produzidos na verticalidade, isto é, 
na dispersão do discurso e não na horizontalidade do dizer, já 
que não interessa ao analista do discurso quantifi car a presença 
de determinadas marcas, mas olhar para o funcionamento 
discursivo dessas marcas, de forma que possa produzir 
refl exões teóricas em suas análises. Por isso, a metodologia não 
é aplicada a um modelo, mas construída pelo olhar do analista. 

Sendo assim, nosso objeto teórico é construído e estabelece 
procedimentos analíticos na interface com as demais áreas 
vizinhas (Linguística, Educação e Saúde). É precisamente 



O EFEITO-LEITOR NO DISCURSO SOBRE OBESIDADE DA REVISTA SCIENTIFIC AMERICAN

1481LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

para essas interfaces que lançamos um olhar atento e crítico, e 
construímos um dispositivo para reconhecer as marcas visíveis  
na interlocução desses saberes.

Trabalhamos com o paradigma indiciário de Ginzburg (1980), 
segundo o qual as pistas nos fornecem um modo de interpretação 
daquilo que permanece opaco, mas que, no nosso caso, indiciam 
um modo de funcionamento discursivo, posto que as pistas para 
nós são as marcas linguísticas, as metáforas, as repetições de 
palavras, os ditos e os não-ditos, o silêncio (Authier-Revuz in: 
Orlandi, 1997), ou seja, modos de signifi car que indiciam que os 
sentidos dos discursos podem vir a ser outros; daí, o analista do 
discurso trabalha com a opacidade da linguagem, duvidando da 
ilusão de homogeneidade dos sentidos e dos sujeitos, duvidando 
da ilusão de transparência da linguagem, de que se está escrito de 
tal modo, é “natural” que só poderia ser assim.  

Ao analisarmos as marcas de linguagem presentes no DDC 
brasileiro e americano pudemos observar o que se mantém e o 
que desliza em relação ao DC. A partir daí traçamos um perfi l 
de sujeito-leitor e pudemos identifi car se há um imaginário 
diferente acerca do sujeito-leitor nos dois países.

Análises e discussão 

Através do funcionamento discursivo analisamos como 
o autor da matéria publicada constrói suas estratégias 
argumentativas e projeta o seu público leitor.

A versão brasileira será utilizada quando os efeitos de 
sentidos nas duas línguas forem semelhantes, e porque a língua 
portuguesa foi empregada para escrever esse artigo. Apesar 
da teoria da AD acreditar que a tradução em si já traz um 
assujeitamento por parte do tradutor, que é um ser ideológico, 
afetado por outros discursos, em alguns trechos o sentido é 
literal e se mantém tanto no inglês quanto no português.

Na descrição sobre quem assina o artigo temos:
 

“David H. Freedman escreve sobre ciência, economia 
e tecnologia há 30 anos. Seu livro mais recente, Wrong, 
explora as razões que levam os cientistas e outros 
especialistas a iludir a sociedade.”

Utilizamos o termo de assinatura, pois em AD, o conceito 
de autoria implica em uma posição do sujeito, e mais adiante 
utilizaremos esse conceito para entender se essa autoria foi 
mostrada e explorada no texto que analisamos.

Ao pesquisarmos sobre David Freedman na internet, 
encontramos o seu site: http://www.freedman.com (último 
acesso em 25/02/2012). Na página inicial encontramos seu 
nome em letras maiúsculas, uma foto e a defi nição: “Author & 
Journalist” (Autor & Jornalista), com seu nome repetido logo 
abaixo.

Notamos que ele reforça essa posição de autor e nesse 
momento podemos citar a questão da ilusão necessária ao 
sujeito, ocupando a posição de autor, de ser a fonte do seu dizer 
(ilusão no.1, Pêcheux, 1995) dominando-o completamente. A 
noção de autoria, então, em AD, só se constitui porque o autor se 
coloca enquanto fonte do dizer, assumindo a responsabilidade 
do que diz (Pacífi co, 2002).

Continuando nossas pesquisas, o mesmo site nos leva a um 
blog do autor, denominado “MAKING SENSE of MEDICINE 
and Obesity” (Tomando consciência da Medicina e da 
Obesidade). Não sabemos se a digitação em letras maiúsculas 
e minúsculas foi feita de forma proposital, mas é assim que 
se apresenta o título no blog http://www.msomed.org (último 
acesso em 25/02/2012). Esse site trata do tema obesidade, uma 
das especialidades desse jornalista. 

Uma de suas postagens trata da matéria publicada na Scientifi c 
American e tem o seguinte título: The Same Old Diet and Exercise 
Advice? (O mesmo velho conselho da Dieta e Exercícios?)

Ele escreve sobre a repercussão da matéria e abaixo estão 
os comentários feitos pelos leitores (no total, 65 postagens). 
Comentários que para ele refl etem “ a cacophony of opinions” 
(uma cacofonia de opiniões). Um termo que utiliza para dizer que 
algo soa estranho. E esse estranhamento podemos analisar pela luz 
da AD como uma heterogeneidade de discursos e vozes que soam 
tentando instaurar o polêmico dentro da ideologia dominante.

Ao analisarmos o artigo e as justifi cativas do autor podemos 
notar que o efeito de sentidos não sai muito do senso comum. 
Como ele mesmo aponta, o velho conselho da associação 
“dieta e exercício” é o discurso dominante quando se fala em 
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obesidade e até agora o que tem mais sucesso dentre todas as 
fórmulas de perda de peso.

Defende uma mudança de hábitos, e ao citar os Vigilantes do 
Peso como modelo, soa para os leitores como uma propaganda 
do programa. Em seu blog diz que para ele, os Vigilantes 
do Peso são os que se aproximam do que seria ideal para a 
perda de peso, por ser um programa inteiramente baseado no 
comportamento humano.

E continua:

[…]“Part of the point of the article was to survey the 
scene and show how the same old basic advice, and 
note the endless stream of latest and greatest, is still 
what works, and what this means for the obesity crisis.” 
(Freedman, 2011)
Tradução: Um ponto do artigo era realizar um 
levantamento do cenário e mostrar como o básico 
e velho conselho, e chamar a atenção para as 
correntes de novidades (dietas milagrosas), ainda é 
o que funciona,e o que isso signifi ca para a crise da 
obesidade.

Portanto, para ele, não são dietas milagrosas que irão 
solucionar a crise da obesidade e essa é a justifi cativa para que 
se reforce o discurso dominante.

A seguir apresentaremos alguns trechos da revista e faremos 
algumas análises sobre o funcionamento discursivo acerca da 
obesidade.

Título: Como solucionar a crise da obesidade
Subtítulo: Apesar de a ciência ter revelado muito sobre 
os processos metabólicos que infl uenciam o peso, 
a solução para esse desafi o pode estar no estudo do 
comportamento social.

Depois da descrição sobre o autor, na qual se apresenta 
o lançamento de seu livro, que trata de como a mídia engana 
a sociedade, já temos um indício de que o leitor é sempre 
subestimado nos artigos que lemos em revistas. Porém ao fazer 
essa crítica, fi camos confusos pois o próprio autor escreve para 

revistas de divulgação científi ca. Estaríamos sendo enganados 
por ele também?

No título temos uma palavra de impacto para chamar 
a atenção dos leitores que é “solucionar” (do inglês fi x). A 
obesidade é uma crise que a sociedade atravessa, uma doença 
que precisa ser curada, que precisa de solução.

Mas se seguirmos com a leitura, esse título que traz palavras 
tão chamativas e de impacto, se perde no subtítulo que diz que 
apesar das descobertas da ciência, essa “solução” estaria no 
estudo do comportamento social. O mesmo velho conselho da 
“dieta e exercício”, da mudança de hábitos.

Em outro trecho podemos notar como é reforçado o discurso 
dominante:

[...] “Segundo pesquisadores da George Washington 
University, uma pessoa obesa custa mais de US$ 
7 mil por ano para a sociedade, devido à perda de 
produtividade e custos adicionais com tratamentos 
médicos.”

A discussão sobre custos de um obeso para a sociedade 
são sempre predominantes quando se pensa em soluções para 
o tratamento. Associa-se a pessoa obesa à preguiça, à falta de 
produtividade, o que não é interessante para um sistema capitalista.

Muitas doenças podem ser causadas pela obesidade, mas 
nem todos os obesos são acometidos por elas. Muitos são 
perfeitamente saudáveis e tem energia sufi ciente para realizar 
suas tarefas diárias e compromissos profi ssionais.

O recorte acima mostra também que a maioria dos estudos 
sobre a obesidade são feitos de forma qualitativa e apoiados 
em números, sem se ouvir as “vozes” de outros discursos que 
podem direcionar a novas pesquisas.

E mais uma vez ele faz uma crítica à mídia e utiliza o 
discurso já conhecido:

[...] “Tudo isso confere urgência a essa questão: por que 
é tão difícil emagrecer e se manter no peso ideal? A 
resposta não parece difícil. A fórmula básica para perda 
de peso é simples e bem conhecida: consumir menos 
calorias do que se gasta.”
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[...] “Para uma espécie que evoluiu para consumir 
alimentos altamente energéticos- em um ambiente 
onde a fome era uma ameaça constante- perder peso e 
permanecer magro em meio à abundância, alimentado 
por mensagens de marketing e por calorias vazias e 
baratas realmente é difícil.”

Por se tratar de um texto escrito por um jornalista, podemos 
notar em toda sua extensão que o autor cria estratégias 
argumentativas para levar o público leitor a “aceitar” que, 
mesmo que as pesquisas tenham avançado, o que realmente 
funciona são as antigas fórmulas que incluem a mudança de 
hábitos.

Nas postagens enviadas pelos leitores podemos verifi car 
que há uma tentativa de instaurar o discurso polêmico. Alguns 
tentam relatar suas experiências nessas dietas milagrosas que o 
autor defende que não trazem resultados. 

E o fator “dinheiro”, ao que nos parece é fundamental na 
escolha da alimentação. Por ser um artigo escrito nos Estados 
Unidos, onde o preço de frutas e legumes frescos é alto, a opção 
menos saudável acaba sendo mais atrativa, como podemos 
notar nas opiniões dos leitores abaixo:

Opinião 1
meatman12:50 PM 1/18/11
[…] “I have quit diets due to the cost. I have also found 
local farmers markets to be more expensive than the 
grocer. As long as it costs more and is inconvenient to 
eat right, people will be overweight and obese.”
Tradução: Eu desisti de várias dietas por causa dos 
custos. Também achei que os mercados locais eram 
mais caros que as mercearias. Enquanto os custos 
forem maiores e inconvenientes para se comer direito, 
as pessoas estarão acima do peso e obesas.
Opinião 2
adelray01:23 PM 1/18/11
meatman--I fi nd your comment very interesting. I refuse 
to eat anything out of a package and often wonder how 
people can actually afford to eat the “convenience” 
foods? A box of a dinner type item may cost $10 or 
more plus whatever else one might serve with it. For 

$10, I can feed my family of 3 with a pretty generous 
meat portion and freshly steamed/stir fried veggies 
etc, rice--(we’re rice people) but potatoes are also 
economical. Honestly, I think that I would double my 
grocery bill if we were to eat mostly convenience/pre-
packaged foods!
Tradução: meatman -Achei seu comentário muito 
interessante. Me recuso a comer qualquer coisa que 
venha fora de um pacote e muitas vezes me pergunto 
como as pessoas podem pagar para comer os alimentos 
“convenientes”? Uma caixa com um item para jantar 
pode custar US$10 ou mais se adicionado qualquer 
coisa a mais. Por US$10, posso alimentar minha 
família de 3 pessoas com uma porção generosa de carne 
e vegetais frescos no vapor/fritos etc, arroz – (somos 
pessoas que comem arroz) mas batatas também são 
econômicas. Honestamente, acredito que dobrariam 
as contas na mercearia se estivéssemos comendo a 
maioria das comidas convenientes/pré-embaladas!

Faz uma crítica aos que seguem a dieta do Dr. Atkins (www.
atkins.com último acesso em 28/02/2012), um cardiologista 
americano que faleceu no ano de 2003. Dieta que “culpa” os 
carboidratos pelo ganho de peso, e sugere uma alimentação 
baseada no consumo de proteínas. Com isso, a necessidade de 
exercícios não seria algo primordial para as pessoas obesas que 
seguem esse plano alimentar.

Segundo o site do programa, são quatro fases em que os 
grupos de alimentos são reiterados até a fase de manutenção, 
que dura o resto da vida. Apesar dos alertas de outros médicos 
de que a promessa de emagrecer 8 quilos em um mês não é 
saudável, a maior contradição à efi cácia do programa é o fato 
do seu criador ter morrido aos 73 anos, com 112 quilos (um 
peso que caracteriza obesidade). A família defende que o Dr. 
Atkins estava com esse peso por causa de um inchaço devido 
ao tempo que estava internado.

 Critica também o jornalista Gary Taubes (http://
garytaubes.com último acesso em 28/02/2012) que escreve 
livros sobre nutrição. Ele chega a dizer em seu blog que 
as pessoas lêem um dos livros de Taubes e já se sentem 
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especialistas no assunto, acreditando saber mais de metabolismo 
e termodinâmica do que os próprios cientistas.

Poderíamos citar várias dietas milagrosas que circulam 
livremente em sites na internet. Além de produtos que prometem 
queimar gordura corporal em pouco tempo. Procuramos nos ater 
apenas às citadas na matéria da revista e no blog do jornalista 
por motivos de espaço no texto e porque as dietas citadas já são 
sufi cientes para demonstrar o funcionamento do discurso sobre 
obesidade na revista e como o público leitor recebe e interage 
com as informações sobre o assunto.

Muitas das dietas já conhecidas há anos nos Estados Unidos 
ainda estão chegando ao Brasil. O site dos Vigilantes do Peso 
(www.vigilantesdopeso.com.br último acesso em 10/03/2012) 
já existe na versão em português e é um programa que já está no 
país há alguns anos. Os produtos da dieta do Dr. Atkins também 
são vendidos em alguns sites, mas a maioria ainda vem dos 
Estados Unidos. 

Uma das estratégias de marketing dos Vigilantes do 
Peso é utilizar a imagem de pessoas famosas. Tanto no site 
brasileiro quanto americano encontramos celebridades dando 
seus depoimentos pelo sucesso alcançado com o programa. Na 
homepage do Brasil temos a foto da atriz Suzy Rêgo e na dos 
Estados Unidos (www.weightwatchers.com último acesso em 
10/03/2012), a cantora e atriz Jennifer Hudson.

A frase de Suzy que está destacada na página inicial é: “Já 
me sinto outra pessoa, mais saudável e cheia de disposição”, 
remetendo àquela ideia da associação das pessoas obesas 
com a preguiça e à falta de disposição. Além de evidenciar 
o pensamento de que as pessoas acima do peso são menos 
saudáveis que as pessoas magras.

A identifi cação com pessoas que estão em destaque na 
mídia e que assumem que foram obesos e fi zeram dietas é uma 
das chaves do sucesso das propagandas que mostram para os 
leitores que eles podem atingir suas metas e ser bem sucedidos 
como aquelas pessoas. 

Não tivemos acesso às opiniões dos leitores brasileiros, pois 
a distribuição da revista Scientifi c American é feita pela Editora 
Duetto e as suas informações constam no site do Universo On 
Line (UOL).  Não existe um site em português exclusivo da 

revista. Na seção “Cartas” do mês seguinte (abril de 2011), 
os comentários encontrados referem-se apenas à diagramação 
da revista, considerada “pobre” em relação à publicação 
americana.

Por se tratar de uma matéria escrita por um americano e 
as condições de produção e contexto histórico estarem mais 
ligadas aos Estados Unidos, o nosso foco nesse trabalho foram 
os leitores daquele país.

Conclusões

No artigo que analisamos fi ca claro como o autor não abre 
espaço para que se instaure o polêmico e guia suas estratégias 
argumentativas para reforçar o discurso dominante. Apesar de 
algumas pessoas terem obtido sucesso em dietas consideradas 
milagrosas, ele desconsidera o fato de que cada organismo 
reage de uma maneira para qualquer que seja a dieta escolhida. 
Poderia ter escrito que, independente da dieta, ela deve ser 
feita de forma a não prejudicar a saúde do indivíduo. Com isso 
talvez houvesse uma menor “indignação” por parte de alguns 
leitores, pois da forma como sua opinião apresentada, parece-
nos que ele quer dar a solução para a crise da obesidade, e que 
apenas ele contém esse segredo guardado, que na verdade não 
é um segredo, mas uma fórmula conhecida há décadas (dieta e 
exercícios/ mudança de hábitos). 

Os leitores são subestimados pelo autor quando ele diz 
que eles lêem livros que não são referências na área, sem base 
científi ca e fi cam achando que entendem mais do assunto do 
que os médicos e cientistas. Projeta-se uma imagem de leitor 
incapaz de criticar e que aceita qualquer verdade por estar 
impressa ou divulgada pela mídia. Um modelo que vem do 
imaginário de que esses leitores aprenderam na escola a “ler” o 
mundo dessa maneira.

As críticas que faz incluem autores e criadores de dietas 
famosas seguidas por milhares de americanos todos os anos. 
Um movimento que também vem crescendo no Brasil se 
prestarmos atenção nas propagandas de programas de redução 
de peso e de produtos com a mesma fi nalidade. Dietas que são 
contraindicadas por médicos mas que são vendidas livremente, 
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e realizadas sem acompanhamento adequado. O vizinho que 
emagreceu, ou o colega de trabalho são as referências para 
a compra desses produtos, já pagar consultas de médicos e 
nutricionistas sairia bem mais caro.

E como a questão dos custos é muito clara quando se diz 
respeito à aderência a qualquer programa, a probabilidade de 
fracasso é grande. Nesse mesmo raciocínio, o governo não quer 
arcar com as despesas de pessoas que para eles estão doentes e 
são improdutivas para o sistema.

Uma análise mais profunda seria necessária para que 
pudéssemos encontrar todas as marcas contidas no artigo da 
revista Scientifi c American. Em AD, o funcionamento discursivo 
norteia as conclusões e é identifi cado pelo olhar do analista. 
Portanto não existe um ponto de exaustão. A cada novo olhar 
surgirão novas pistas e marcas que indiciarão um funcionamento 
discursivo diferente dos encontrados em análises anteriores.
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Resumo

Dada a importância do estímulo à leitura no contexto escolar, 
neste trabalho é realizada uma breve revisão acerca da leitura 
em aulas relacionadas ao ensino de Física. Destacam-se alguns 
objetivos e fi nalidades possíveis de serem alcançados através 
da leitura, tais como a busca pelo conhecimento e informações, 
a compreensão do mundo, o preenchimento de um momento de 
lazer, entre outros, no intuito ampliar a compreensão sobre o ato de 
ler e estimular o uso de textos e da leitura no ensino de física. Com 
base nesses argumentos, apontam-se motivações apresentadas 
por pesquisadores da área de Ensino de Física para esta prática 
e possibilidades de circulação de textos de diversos gêneros no 
ensino dessa disciplina, tais como o contato dos alunos com 
assuntos não tratados usualmente durante as aulas, a discussão 
de temas da história da ciência e aspectos sociais relacionados 
ao desenvolvimento científi co e tecnológico, acreditando-se que 
o contato com esses materiais pode aumentar o interesse dos 
alunos pela física. Verifi ca-se uma multiplicidade de trabalhos e 
possibilidades de leitura no ensino de física, permitindo-se levar 
os alunos a “terras distantes” e propiciando a ampliação de seus 
mundos vivenciais e conhecimento do mundo. Sobre o papel do 
professor como mediador da leitura, aponta-se que, apesar de 
alguns textos serem escritos em linguagem que não se utiliza do 
aparato matemático através do qual a Física se expressa, exige-se 
muito mais de seu ato pedagógico do que a simples inserção dos 
textos em sala de aula.

Palavras-chave

Leitura; ensino de física; pesquisas em Ensino de Física; 
textos não didáticos.

Abstract

Considering the importance of estimulating the practice of 
reading in school, a brief review of research related to reading 
and the use of varied texts on physics teaching is done in this 
work. Among them, some objectives to be achieved through 
reading are pointed out, such as the quest for knowledge 
and information, the possibility to understand the world, a 
moment of pleasure, among others, in order to broaden the 
understanding about the act of reading and encouraging this 
activity in physics teaching. Based on these arguments and 
considering the research in physics teaching area, some 
motivations for this practice and possible uses of texts in 
physics teaching are pointed out, such as the strudent’s contact 
with subjects that are not usually treated in class, the possibility 
to discuss themes about the history of science or social aspects 
related to scientifi c and technological development, believing 
that the contact with these materials can increase the students’ 
interest in physics. There are many possibilities for reading in 
physics classes as is shown in this work, creating opportunities 
to lead students to “distant lands” and to broaden their worlds 
and knowledge about it. On the teacher’s role as a mediator of 
reading, it is noted that, although some texts are written in a 
language that does not use the mathematical apparatus through 
which the physics is expressed, it is required much more of 
their pedagogical acts than a simple insertion of the texts in the 
classroom.

Keywords

Reading; physics teaching; physics education research; 
non-didatical texts.
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Introdução

 Ao se pensar na prática da leitura realizada na escola, 
logo nos vem à mente a disciplina de Língua Portuguesa, ou 
alguma relacionada às “ciências humanas”. Além disso, a 
atribuição aos professores das Linguagens como responsáveis 
pela incapacidade dos alunos interpretarem os textos com 
os quais se deparam em outras disciplinas é um discurso 
amplamente reproduzido, não se considerando que cada uma 
possui suas especifi cidades, sejam elas relativas ao vocabulário, 
conteúdo, código, linguagem e formas de argumentação 
próprias. Nas aulas de Física, esta concepção se refl ete no 
“fracasso” atribuído aos alunos pelos professores na resolução 
de problemas, questões ou exercícios, pois se acredita que, em 
muitos casos, o aluno é incapaz de resolvê-los por não saber 
ler e, consequentemente, interpretar e compreender o que lhe 
é proposto. Neves (2001) exemplifi ca algumas posições de 
professores de Língua Portuguesa e de outras áreas no que se 
refere ao importante papel das habilidades de leitura e escrita 
na educação básica: 

[...] os professores de Língua Portuguesa queixosos de 
que os colegas de outras áreas não se importam com 
a qualidade do que escrevem os alunos nas provas e 
trabalhos deles e os professores de outras áreas e suas 
simétricas reclamações de que os professores de Língua 
Portuguesa não habilitam os alunos para compreender 
os textos que lhes dão a ler nem para escreverem os 
trabalhos com que pretendem avaliar seu aprendizado. 
(NEVES, 2001, p. 07).

Duas importantes teses relacionadas ao ensino da leitura 
nas escolas são levantadas por Silva (1998a, p.123). Uma 
nos diz que “todo professor, independente da disciplina que 
ensina, é um professor de leitura”, assumindo a possibilidade 
e a responsabilidades de participação de todos os professores 
no processo de formação de leitores; outra que “a imaginação 
criadora e a fantasia não são exclusividades das aulas de 
literatura”. Em consonância com esta ideia, Solé (1998) 
afi rma que o ensino da leitura não se limita a um único curso 

ou professor, mas trata-se de uma questão de todas as áreas 
e do projeto curricular, questionando a existência de alguma 
disciplina na qual não seja necessário ler e propondo a inserção 
de gêneros textuais específi cos de cada área em suas disciplinas 
correspondentes. Complementa, ainda, que o trabalho da 
leitura deve ser realizado ao longo de toda a escolaridade, não 
se restringindo ao ciclo inicial e estendendo-se para além da 
escola. 

A ideia de um professor, ou futuro professor, que não tenha 
contato com os livros e a leitura, além dos materiais didáticos 
da disciplina que ensina, parece inconcebível. Corroborando 
com essa ideia, Silva (2009) afi rma que: 

O cerne do desenvolvimento da identidade de um 
professor é, sem dúvida, a leitura. Para ele, a leitura 
constitui, além de instrumento e/ou prática, uma “forma 
de ser e de existir”. Isto porque o seu compromisso 
fundamental, conforme a expectativa da sociedade, 
se volta para a (re)produção do conhecimento e para a 
preparação educacional das novas gerações. Professor, 
sujeito que lê, e leitura, conduta profi ssional, são 
termos indicotomizáveis – um nó que não pode nem 
se deve desatar. (SILVA, 2009, p. 23, grifos nossos).

O presente trabalho tem inspiração nesta prática, a da 
leitura, principalmente a da palavra escrita, uma das mais 
corriqueiras em nossas vidas, pois vivemos em uma sociedade 
letrada, mas que em muitos momentos não damos importância 
ou sequer percebemos que a realizamos. Há tempos esta deixou 
de ser associada somente aos livros, dado o desenvolvimento 
de novas tecnologias de informação e que hoje encontra 
múltiplos suportes nos quais o ato de ler pode se realizar. Como 
consequência, pode-se verifi car a produção e a circulação 
acelerada de textos nos tempos atuais e diferentes modos de 
interação entre leitores e textos. Logo, uma questão sobre a 
chamada “crise da leitura” pode ser feita, pois se os meios de 
circulação de textos se ampliaram nos últimos anos e fala-se 
muito sobre a suposta aversão dos jovens à leitura, não estariam 
os jovens lendo mais nos tempos atuais? Não estaria a chamada 
“crise da leitura” relacionada ao que se lê e não é reconhecido 
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como leitura legítima pela escola ou pela sociedade?
Para Silva (1998b, p. 38), se levarmos em consideração 

“o desgosto e a aversão à leitura incorporados pelos alunos 
ao longo da trajetória escolar”, verifi camos a urgência na 
revisão dos métodos e posturas utilizados para a orientação e 
formação de leitores. De que forma estariam os professores e 
pesquisadores em Ensino de Física envolvidos com a formação 
de leitores, sejam eles tanto leitores de temas científi cos 
quanto de modo mais amplo, que adquirem o gosto pela leitura 
independentemente da disciplina que estudam? Quais propostas 
de leitura são indicadas por esses pesquisadores, ampliando 
esta prática para além da leitura de problemas, exercícios e de 
textos presentes nos livros didáticos? A despeito de pesquisas 
que tratem dessa temática estejam sendo realizadas nas últimas 
duas décadas e seu interesse venha crescendo, muitos caminhos 
ainda podem e precisam ser trilhados para que esta se torne, 
dentre tantas outras, uma estratégia de ensino de Física mais 
efi ciente, de modo que a leitura contribua para o ensino de 
física e esta contribua para o estímulo ao hábito da leitura.

A importância da leitura: suas funções e objetivos.
 
 A linguagem escrita, segundo Solé (1998, p.32), está 

presente em muitas atividades que exercemos diariamente. Para 
que possamos agir com autonomia nas sociedades letradas, a 
escola enfrenta um grande desafi o de fazer com que os alunos 
sejam capazes de ler compreensivamente e aprender a partir 
desta atividade; aqueles que não conseguem realizar esta 
aprendizagem podem sofrer profundas desvantagens. Desta 
forma, o ensino da leitura ocupa um dos objetivos fundamentais 
da escola, tendo como desafi o ensinar ao aluno a aprender a 
aprender de maneira autônoma e utilizando a leitura como 
“objeto de conhecimento e realização de novas aprendizagens.” 
(SOLÉ, 1998, p.12).

Em um contexto que não se restringe apenas ao âmbito 
escolar, Silva (1998b, p.88-89) aponta como algumas 
fi nalidades da leitura a busca pelo conhecimento, o alargamento 
e adensamento de experiências, o refi namento da compreensão, 
a inteligência do mundo, a curiosidade, a imaginação e a 

fantasia, redimensionando as percepções que o sujeito possui 
de suas experiências e do seu mundo. 

Petit (2008, p.60), ao questionar “por que ler é importante?”, 
argumenta que um dos aspectos mais conhecidos que se pode 
atribuir à leitura é o “acesso ao saber, aos conhecimentos 
formais”, possibilitando ao indivíduo modifi car seu destino 
escolar, profi ssional e social. Para ela, a leitura não isola o 
indivíduo do mundo, pensamento simplista se analisada apenas 
a relação estabelecida entre o leitor e o livro, mas esta prática 
pode introduzi-lo de forma diferente no mundo e permitir o 
acesso a espaços mais amplos e à elaboração de um mundo 
próprio. Para Solé (1998), os objetivos e fi nalidades da leitura 
são também variados: 

[...] devanear, preencher um momento de lazer e 
desfrutar; procurar uma informação concreta; seguir 
uma pauta ou instruções para realizar uma determinada 
atividade [...]; informar-se sobre um determinado fato 
[...]; confi rmar ou refutar um conhecimento prévio; 
aplicar a informação obtida com a leitura de um texto 
na realização de um trabalho, etc. (SOLÉ, 1998, p. 22) 

Para Lajolo (2002, p. 07) “lê-se para entender o mundo, 
para viver melhor”, acrescentando que a leitura é uma fonte de 
prazer e sabedoria e, “em nossa cultura, quanto mais abrangente 
a concepção de mundo e de vida, mais intensamente se lê”, 
como uma espiral infi nita, que pode ser iniciada, mas não deve 
ser encerrada na escola. 

Nos argumentos anteriormente apresentados, a busca pelo 
conhecimento e pelo saber se repete, e, no contexto escolar, 
Silva (1998b) acrescenta que, através da docência, uma das 
responsabilidades da escola é proporcionar condições para 
que os alunos possam conhecer ou recriar o conhecimento que 
já existe em diferentes áreas. O lugar ocupado pela leitura no 
ciclo de criação e recriação do conhecimento, próprio da vida 
escolar, é, sem dúvida, de grande destaque, e sobre ele: 

Vale dizer que esse lugar não decorre somente das 
funções que a escola visa atingir, mas confunde-se 
com a própria caracterização dos atos de educar-se e 
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de ler, que são, em essência, atos de conhecimento de 
objetos colocados à indagação de sujeitos (professores, 
alunos, administradores, escolares, etc...) em estado 
de curiosidade e de busca. Assim, tanto o processo 
de educação como o de leitura, quando criticamente 
levados a efeito, indicam um movimento dos sujeitos 
(envolvidos naqueles processos) de um lugar para 
outro, procurando compreender e conhecer a razão de 
ser das coisas. (SILVA, 1998b, p. 02). 

Paulo Freire, em sua perspectiva de leitura como 
compreensão crítica do mundo e que deve considerar o universo 
e as experiências vivenciais do sujeito que lê, e a íntima e 
dinâmica relação entre a leitura do mundo e a leitura da palavra, 
afi rma: 

Não se lê criticamente, como se fazê-lo fosse a 
mesma coisa que comprar mercadoria por atacado. 
Ler vinte livros, trinta livros. A leitura verdadeira me 
compromete de imediato com o texto que a mim se 
dá e a que me dou e de cuja compreensão fundamental 
me vou tornando também sujeito. Ao ler não me acho 
no puro encalço da inteligência do texto como se fosse 
ela produção apenas de seu autor ou de sua autora. 
Essa forma viciada de ler não tem nada a ver, por 
isso mesmo, com o pensar certo e com o ensinar certo. 
(FREIRE, 2009, p. 27, grifos nosso)

 Com essas palavras e considerando sua concepção 
de leitura como luta política e ato criador, Freire dessacraliza 
o texto como o detentor da verdade, tornando evidente a 
importância do sujeito que lê, da realidade em que vive e de 
seus conhecimentos prévios, de modo que a leitura crítica 
de um texto implica a “percepção das relações entre texto e 
contexto” (FREIRE, 2008, p. 7), e a construção de um espaço 
de discussão a respeito do que é proposto para leitura. 

Outras questões podem ser pensadas sobre a leitura, 
tanto a presente na escola, quanto a realizada fora dela. Uma 
delas consiste na ideia que se tem dos alunos como avessos 
a essa atividade e que a realizam somente sob pressão ou por 

obrigação. Outra é a de que os jovens, de maneira geral, estão 
se afastando da leitura. Sobre este suposto afastamento, o 
historiador da leitura Roger Chartier, em A aventura do livro, 
chama-nos a atenção, pois podemos concordar com essas 
questões se considerarmos “não leitores” aqueles que leem, 
mas não o que for estabelecido ou defi nido pela escola como 
leitura legítima. Sobre a relação estabelecida entre a escola, a 
leitura e o mundo vivencial dos alunos, Zappone (2001) aponta 
que, dentre outros, um dos problemas nesta relação seria

[...] o fato de esta [a escola] supervalorizar a linguagem 
verbal em detrimento de outros tipos de linguagem 
com qual o aluno convive. Ao proceder deste modo, 
ela exclui todas as práticas de linguagem que não são 
legitimadas por ela. Assim, só considera o que o aluno 
lê na escola e nunca o que ele lê fora da escola. Logo, 
a imagem do leitor escolar é a do indivíduo cujas outras 
formas de linguagem, bem como as leituras extra-
curriculares nunca são consideradas. (ZAPPONE, 
2001, p. 81, grifo nosso)

Pensar que os jovens, ou os alunos, estão distantes da leitura 
parece realmente não corresponder à realidade, pois vive-se 
hoje um momento em que multiplicam-se as ofertas de textos 
através dos meios eletrônicos, distinguindo-se dos presentes 
nos livros pela materialidade do objeto que serve como 
suporte para leitura e pela relação estabelecida entre o leitor e 
o texto. O problema talvez não esteja no suposto afastamento 
da leitura, mas no que estes jovens, e alunos, lêem. No ensino 
de Física, algumas propostas parecem querer modifi car este 
cenário, conforme apontam as diretrizes curriculares nacionais 
e algumas pesquisas na área de Ensino de Física.

Física e Leitura: uma relação possível. 

Muitos dos objetivos que podem ser alcançados através da 
leitura, tais como o alargamento e adensamento de experiências, 
a curiosidade, a imaginação, a fantasia e o acesso a espaços 
mais amplos, podem justifi car a presença de variados materiais 
de leitura nas aulas de física através da abordagem de temas 
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instigantes, tais como os buracos negros, a origem do universo, 
a teoria quântica, a relatividade ou a possibilidade de viagens 
no tempo. Neste caso, a Física pode promover “a articulação de 
toda uma visão de mundo, de uma compreensão dinâmica do 
universo, mais ampla do que nosso entorno material imediato”, 
possibilitando a cada um transcender seus limites temporais e 
espaciais (BRASIL, 1999, p. 229). Deste modo pode-se pensar 
nessa disciplina como uma porta de entrada para a inserção no 
mundo da leitura aliada à leitura do conhecimento científi co. 

Dentre as competências e habilidades a serem desenvolvidas 
no Ensino Médio na área de Ciências da Natureza, Matemática 
e suas Tecnologias, destaca-se dos Parâmetros Curriculares 
para o Ensino Médio (1999) a capacidade de comunicação 
através da leitura e interpretação de textos de interesse 
científi co e tecnológico. Especifi camente em Física, assinala-se 
o conhecimento de fontes de informações e formas de obtenção 
de informações relevantes, capacitando o aluno a interpretar 
notícias científi cas. Nessas mesmas diretrizes curriculares, o 
texto escrito é caracterizado da seguinte forma: 

Um texto apresenta concepções fi losófi cas, visões de 
mundo, e deve-se estimular o aluno a ler além das 
palavras, aprender, avaliar e mesmo se contrapor 
ao que lê. A leitura de um texto deve ser sempre um 
dos recursos e não o essencial da aula. Assim, cabe 
ao professor problematizar o texto e oferecer novas 
informações que caminhem para a compreensão do 
conceito pretendido. (BRASIL, 1999, p. 268, grifos 
nossos) 

Assinala-se nos PCN+ Ensino Médio (BRASIL, 2002) 
a importância da interdisciplinaridade, de modo que, em 
disciplinas da área científi ca também seja desenvolvido o 
domínio das linguagens além da científi ca. Discute-se, também, 
o estímulo à presença do diálogo entre o conhecimento, os 
alunos e os professores, sendo necessário levar em consideração 
o universo presencial do aluno. Uma das possibilidades para que 
ocorra esse diálogo pode se dar através da análise e interpretação 
de textos de ciência e tecnologia, utilizando-se os meios de 
comunicação e informação presentes na realidade do aluno, 

“como notícias de jornal, livros de fi cção científi ca, literatura, 
programas de televisão, vídeos, promovendo diferentes leituras 
e/ou análises críticas” (BRASIL, 2002, p. 83). 

Almeida e Mozena (2000) argumentam que o ensino da 
leitura “não pode fi car a cargo de um único professor”, pois a 
partir dela é possível que o cidadão obtenha uma diversidade 
de informações e exercite sua visão crítica. A partir de uma 
crítica aos livros didáticos utilizados no ensino, que segundo 
as autoras apresentam basicamente os resultados da ciência, 
acreditam ser difícil contribuir signifi cativamente para o gosto 
pela leitura se somente esse tipo de material for utilizado no 
ensino. Benjamin e Teixeira (2001) afi rmam ser imprescindível 
a presença de atividades envolvendo textos alternativos aos 
didáticos na prática docente, levando à criação do hábito de 
leitura nos alunos e os motivando à busca de novas fontes de 
informações. 

Sem dúvida a leitura está presente em aulas de Física, uma 
vez que seu ensino está geralmente pautado no uso de livros 
didáticos. Além disso, através dos textos escritos, os alunos 
podem interagir com o conhecimento da Física dentro da sala 
de aula, ou também atualizar seus conhecimentos científi cos 
fora da escola (ALMEIDA et al., 2001). Entretanto, em meio 
a tantos objetivos e fi nalidades anteriormente apresentados e 
que podem ser alcançados através da leitura, é preocupante a 
constatação feita por Almeida (1998) de que a leitura em aulas 
das chamadas “ciências exatas” envolve a associação do ato 
de ler somente à busca de informações em um texto. Deyllot 
e Zanetic (2004) alertam para a necessidade de se erradicar o 
signifi cado dado à leitura como a memorização de princípios, 
teorias, fórmulas ou conceitos, que não leva à compreensão e 
ao conhecimento daquilo que se pretende ensinar.

Pinto (2009) destaca que a inserção de materiais de 
divulgação científi ca em sala de aula tem sido uma das 
alternativas encontrada pelos professores para a abordagem, 
discussão e leitura sobre temas científi cos. No entanto, em 
trabalhos como o de Silva e Kawamura (2001), já se indicava 
que o uso de textos alternativos ao livro didático em aulas de 
física pode evidenciar as difi culdades de leitura dos alunos, 
fornecendo indícios da necessidade de pesquisas relacionadas à 
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análise de materiais de leitura e estratégias de leitura para que 
estes textos sejam utilizados em sala de aula.

As motivações apresentadas pelos pesquisadores da área de 
Ensino de Física para o trabalho em sala de aula com a leitura 
de textos não didáticos são as mais variadas, relacionadas 
à possibilidade de abordagem de conteúdos curriculares, 
o contato dos alunos com assuntos mais atuais e que não 
são tratados usualmente durante as aulas, a realização de 
atividades diferenciadas que promovam o debate entre alunos e 
professores, ou mesmo a abordagem de questões relacionadas 
à ciência, mas que não estejam necessariamente vinculadas ao 
conteúdo curricular. Desta forma, os pesquisadores acreditam 
que os alunos, em contato com esses materiais, possam se 
interessar mais pela disciplina e ampliar o seu mundo de leitura. 

Uma possibilidade apresentada por Zanetic (2006) para tornar 
o ensino de Física mais signifi cativo, considerando o universo 
cultural dos alunos e permitindo o trabalho da criatividade e 
da imaginação, aspectos importantes no desenvolvimento da 
ciência, é através de uma aproximação entre duas culturas 
que aparentemente não se misturam: a ciência e a literatura. 
Associando o trabalho da literatura ao ensino de Física, o autor 
acredita que este possa ser um caminho para a leitura do mundo 
que nos cerca e uma ampliação de nosso mundo de leitura. 
Buscando também contribuir para um diálogo entre a literatura 
e o ensino de ciências, Gomes (2011) analisa a possibilidade da 
inserção de temas da Física Moderna, especifi camente a Teoria 
da Relatividade, através de três romances de fi cção científi ca 
escritos por físicos (Sonhos de Einstein de Alan Lightman 
(1992); Tau Zero de Poul Anderson (1970) e O Tempo e o 
Espaço do Tio Albert de Russel Stannar (1989)), promovendo 
a interface entre a literatura e a Física em sala de aula. Por sua 
vez, Ramos e Piassi (2011) trabalham uma proposta didática 
com a abordagem de conceitos de física quântica através de 
uma analogia entre a situação narrada no conto do Pirotécno 
Zacarias do escritor brasileiro Murilo Rubião e conceitos da 
teoria quântica, “levando a uma formação cultural mais ampla 
e crítica” (p.01).

Outros materiais como os de divulgação científi ca também 
podem ser vistos como recursos didáticos que permitam 

o contato dos alunos com informações sobre as inovações 
tecnológicas e os avanços da ciência e, segundo Almeida e 
Ricon (1993), a escola deveria proporcionar condições para 
aumentar o número de leitores que se interessam por temas da 
Física e das Ciências de maneira geral. A linguagem chamada 
de “comum”, ou mais próxima da linguagem dos alunos, por 
não se utilizar do aparato matemático através do qual a Física se 
expressa, é uma das características levantadas por Silva (1998c) 
em favor da presença de textos de divulgação científi ca nas 
aulas, o que possibilitaria maior envolvimento e participação 
dos alunos nas atividades em classe. Ribeiro (2007) destaca 
que alguns educadores utilizam textos de divulgação científi ca 
para o aprimoramento da leitura dos alunos. Além desse tipo de 
texto possibilitar a discussão do fazer científi co, segundo ela: 

A pluralidade de linguagens, a diversidade de assuntos e 
abordagens, a variedade de materiais e meios (revistas, 
jornais, encartes etc.) que tratam de temas sobre 
ciência, a riqueza de recursos visuais e textuais, entre 
outros, fazem do texto de divulgação um material de 
rico potencial para introduzir nossos alunos em um 
“mundo de leitura”. A incorporação desses materiais 
em nossas aulas de ciências, física em particular, é um 
convite à abertura para as possibilidades de leitura. 
(RIBEIRO, 2007, p. 100, grifos nossos)

Segundo Salém e Kawamura (1996), materiais desta 
natureza também trazem características nas quais os livros 
didáticos pecam. Como exemplos: a preocupação e interação 
com o leitor; a sugestão de caminhos de leitura; a busca pela 
linguagem adequada simplifi cando o conhecimento científi co 
sem o uso da matemática e utilizando-se de analogias e metáforas, 
criando cumplicidade e utilizando-se de uma variedade de 
recursos que valorizam a refl exão e o questionamento; o uso 
de situações concretas, familiares aos leitores e a abordagem de 
temas atuais da ciência.

No âmbito dos livros de divulgação científi ca, Marchi e 
Leite (2011a, 2011b) analisam as potencialidades didáticas 
de dois livros escritos por Stephen Hawking, um dos mais 
populares divulgadores da ciência da atualidade. Um consiste 
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em um livro de literatura infanto-juvenil, George e o Segredo 
do Universo, e o outro, um livro de divulgação científi ca de 
caráter informativo, O Universo numa casca de noz, voltado 
para o chamado “público leigo” ou de “não especialistas”, 
e ambos versando sobre temas de astronomia. Além da 
abordagem de conteúdos curriculares e extracurriculares, as 
autoras apontam características presentes nas obras que podem 
despertar o interesse dos alunos pela leitura, além da abordagem 
dos conteúdos neles presentes, as autoras identifi cam outros 
elementos presentes nas obras, como a formação de uma 
imagem estereotipada dos cientistas e a supervalorização da 
ciência, que devem ser debatidas caso livros desta natureza 
sejam utilizados em aulas de física. 

Muitas vezes a escolha por livros de divulgação científi ca 
escritos por cientistas justifi ca-se por estes serem especialistas 
que dominam os conhecimentos de física ou participam da 
própria prática científi ca sobre a qual escrevem. Como afi rma 
Piassi (2010, p. 94), “um livro de divulgação científi ca, escrito 
por um cientista com a fi nalidade de ensinar conceitos pressupõe 
correção científi ca acima de tudo”. Entretanto, como abordado 
anteriormente, o ato pedagógico demanda do mediador da 
leitura muito mais do que a simples inserção de um material 
de leitura em sala de aula. Como verifi caram Marchi e Leite 
(2011b) ao analisarem uma obra de um dos mais populares 
cientistas e divulgador da ciência da atualidade, mesmo com 
a preocupação explícita de levar seu leitor “leigo” ou “não 
especialista” à compreensão dos conceitos científi cos, acaba-se 
por simplifi car demasiadamente alguns conceitos, podendo levar 
seus leitores à construção de ideias equivocadas. Neste sentido, 
torna-se necessário um olhar atento para os matérias propostos 
para leitura, no intuito de que, além do estimulo à leitura, seja 
possível desconstruir equívocos decorrentes da leitura da obra. 
Neste mesmo sentido de correção dos conhecimentos científi cos, 
Gomes et al.  (2010) alertam sobre a necessidade de cuidados 
especiais àqueles que pretendam utilizar revistas de divulgação 
científi ca como recurso didático em sala de aula, uma vez que 
na pesquisa por eles realizada, mostra-se a possibilidade de que 
um leitor desses materiais tenha suas concepções alternativas 
sobre os conceitos científi cos reforçadas e induzidas, objetivo 

não pretendido no ensino de física. 
Trabalhando com materiais de divulgação científi ca 

relacionados ao tema “luz”, Silva e Kawamura (2001) analisam 
atividades com os livros de divulgação científi ca “A Evolução 
da Física” de Einstein e Infeld e “A Física Divertida” de Carlos 
Fiolhais, e com a Revista Ciência Hoje, procurando maneiras 
mais adequadas de utilizá-los como instrumentos de aprendizado 
do conteúdo curricular e para a discussão de temas que não 
estejam nele presentes. As atividades de leitura de perguntas 
previamente elaboradas por leitores de revistas de divulgação 
científi ca e a apresentação de seminários pelos alunos serviram 
como motivações para a leitura dos textos selecionados. Uma 
importante consideração nesta pesquisa trata das difi culdades 
encontradas pelos alunos na compreensão dos textos do livro 
de divulgação de Einstein & Infeld, mesmo sendo considerado 
de qualidade reconhecida no meio científi co e elaborado para 
o público de não especialistas. Nesse sentido, os pesquisadores 
reconhecem a necessidade de se trabalhar não somente o 
conteúdo científi co proposto, mas também as questões relativas 
à leitura dos variados textos nas aulas de física. 

Tomando como suporte teórico a análise de discurso 
francesa, Almeida et al (2001) analisam três episódios de 
ensino nos quais são promovidas atividades de leitura em aulas 
de física. A análise das atividades de questionários e a produção 
escrita de questões e dúvidas dos alunos levam em consideração 
as condições de produção da leitura, ou seja, as questões da 
linguagem e a exterioridade. Sendo assim, os autores refl etem 
sobre como são realizadas as mediações escolares, o que os 
ajuda a estabelecer propostas relacionadas à leitura no ensino 
de física. Um dos aspectos levantados sobre essas propostas 
consiste em dar voz aos alunos, o que implica na necessidade 
de comprometimento nas mediações da leitura nesse sentido. 

Considerando importante o incentivo da leitura no contexto 
escolar através de temas instigantes aos alunos, Albuquerque et. 
al (2011) analisam uma reportagem de uma revista semanal de 
grande circulação nacional (Veja) e um artigo de cunho científi co 
publicado no Boletim da Sociedade Astronômica Brasileira 
(SAB), ambos versando sobre a reclassifi cação do planeta 
Plutão. Nesta pesquisa as autoras analisam alguns aspectos 
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das publicações, apontando diferenças e semelhanças entre os 
textos e características neles presentes como o sensacionalismo, 
a fragmentação e abordagem superfi cial e a tentativa de 
redução da complexidade do tema, levando a revista semanal 
a incorrer em equívocos e erros conceituais. A abordagem de 
textos de naturezas distintas sobre um mesmo tema, segundo as 
autoras, pode levar os alunos à percepção das diferentes formas 
de abordagem e sentidos ideológicos presentes em cada uma 
das publicações veiculadas em diferentes meios, contribuindo 
também para a formação de um leitor crítico.

Piassi e Pietrocola (2007) apontam que a fi cção científi ca, 
além de poder ser encarada como um recurso capaz de despertar 
o interesse dos alunos pelo conhecimento científi co e um meio 
de se facilitar a abordagem dos conteúdos em sala de aula, 
deve ser vista como um “discurso social sobre a ciência que 
expressa questões, interesses e preocupações atuais a respeito 
do desenvolvimento científi co e tecnológico.” (p. 01). Assim, os 
autores analisam  contos de fi cção científi ca, buscando evidenciar 
caminhos para que essas questões possam ser abordadas em sala 
de aula. Os pesquisadores, além disso, consideram importante a 
participação dos professores de ciências na participação desse 
debate sobre as questões sociais, e afi rmam que:

A fi cção científi ca [...] suscita um debate sobre as 
implicações das possíveis descobertas, invenções e 
fenômenos concebíveis. Põe em questão a tecnologia, 
que é fundamental na vida, que está visceralmente 
ligada à ciência. (PIASSI; PIETROCOLA, 2007, p.11)

Segundo Ribeiro e Martins (2007), as narrativas presentes 
em livros didáticos como textos complementares podem 
servir de elementos que estruturam a cultura e o pensamento 
científi cos, trabalhando a história da ciência e apresentando 
a relação existente entre as atividades científi cas e as demais 
atividades humanas. Neste sentido de humanização da prática 
científi ca, Pinto (2009) ressalta que alguns livros de divulgação 
científi ca apresentam possibilidades de leitura que levam os 
alunos “aos terrenos da imaginação e criatividade científi ca” 
(p.11), permitindo a refl exão sobre a ciência “como fazer e não 

como resultado verdadeiro, pronto e irrefutável” (p.15). Neste 
trabalho, seu autor analisa as potencialidades dos livros de 
divulgação científi ca para além da abordagem dos conteúdos 
científi cos, mas como uma possibilidade de abordagem dos 
confl itos humanos e dos processos e atores envolvidos na 
construção do conhecimento científi co. 

Quanto às questões relativas à problematização das práticas, 
sentidos e representações que os professores de ciências têm 
sobre a leitura, Andrade e Martins (2006), através da análise de 
discurso da linha francesa, investigam os sentidos atribuídos 
à leitura por um grupo de professores de ciências do ensino 
médio. Este estudo revelou os seguintes sentidos por eles 
atribuídos à leitura: a compreensão do mundo, permitindo ao 
sujeito compreender sua relação com o meio e a possibilidade 
de transformar a si próprio; o domínio linguístico e aquisição de 
vocabilário; a obtenção de conhecimento; fonte de informações 
e inserção social; a atualização e integração com a realidade; o 
prazer, entre outros. Revelou-se, também, que esses sentidos têm 
estreita relação com o ambiente familiar e que os professores 
atribuem à escola o papel de um espaço “onde a leitura é 
forma privilegiada de obtenção de conhecimento”. Além disso, 
revelou-se que o professor é capaz de perceber “a necessidade 
de sua formação em leitura para que se efetive sua participação 
no ambiente escolar”; entretanto, apesar dos múltiplos sentidos 
atribuídos à leitura pelos professores de Ciências, estes não se 
vêem como professores de leitura e formadores deste hábito 
nos alunos, tarefa esta atribuída a outros professores. 

 Sendo assim, verifi ca-se que a leitura e a circulação de 
textos de variados gêneros tem sido motivo de preocupação dos 
pesquisadores na área de Ensino de Física, contribuindo, desta 
forma, com novos olhares e ferramentas para o estimulo da 
leitura e para a formação de sujeitos leitores no ensino de física. 

Algumas considerações

 O levantamento anterior, embora não envolva a 
totalidade das pesquisas relacionadas à leitura no ensino de 
Física e, portanto, não corresponda a um panorama geral sobre 
tudo o que tem sido pesquisado com relação à leitura nesta 
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área, permite-nos identifi car a preocupação da área com o 
desenvolvimento desta prática no contexto escolar. Diversas 
pesquisas na área de Ensino de Física têm se dedicado à análise 
das potencialidades, limitações e possibilidades de circulação 
de variados gêneros textuais nas aulas de física, atribuindo 
à leitura um papel muito mais amplo do que a leitura de 
problemas, exercícios e somente do livro didático. 

Pelo que se pode constatar dos trabalhos publicados, grande 
parte das pesquisas trata da análise de possíveis recursos 
didáticos e do produto das atividades de leitura, sem que 
necessariamente tenha-se pesquisado ou proposto estratégias 
de leitura em sala de aula. 

As motivações para o uso dos textos e para a leitura em sala de 
aula são bastante variadas, sendo possível perceber que em muitas 
das pesquisas a prática da leitura em sala não é objetivo principal, 
mas serve como motivação ou contribuição para a introdução de 
conteúdos específi cos, tais como história e fi losofi a da ciência, a 
abordagem de conteúdos curriculares ou não curriculares. Além 
disso, ainda há pouca literatura sobre a formação de professores 
formadores de leitores no ensino de Física. 

Muitos dos temas não curriculares relacionados à Física não 
fazem parte do mundo vivencial dos alunos, podendo também 
contribuir para o adensamento de suas experiências, o despertar 
de sua curiosidade, o estímulo à imaginação e à fantasia, como 
também o acesso a espaços mais amplos e questionamentos, 
objetivos e fi nalidades atribuídas à leitura.  

Quanto à presença dos livros não didáticos no ensino de Física, 
seu uso deve ser estimulado, pois ninguém pode gostar de um objeto 
que não tenha a possibilidade de experimentar ou compartilhar 
e, sem uma proximidade entre o leitor e as diversas formas de 
literatura, torna-se muito difícil a criação do gosto pela leitura. 

Sendo o leitor “um caçador que percorre terras alheias”, 
(CHARTIER, 1999, p. 77), por que não levarmos os alunos 
a “terras” distantes, como os limites extremos do universo 
observável, ou ao mundo infi nitamente pequeno, fazendo-os 
olhar para a realidade de maneira diferente? Sem a pretensão de 
substituir os livros didáticos, uma possibilidade para a alteração 
do cenário existente no ensino de Física e na sua contribuição 
para o estímulo ao hábito da leitura pode consistir na introdução 

de livros de divulgação científi ca escrita por cientistas como 
recursos nas práticas em sala de aula. 
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TERTÚLIA LITERÁRIA DIALÓGICA E EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS E ADULTAS: 
ENCONTRO ENTRE LITERATURA E VIDA

Adriana Marigo1

Roseli Mello2

Sabrina Amorim3

Resumo

Este trabalho discute a relação entre oralidade, escrita e 
leitura na Educação de Pessoas Jovens e Adultas, delineada 
como campo historicamente ocupado por pessoas socialmente 
destituídas de seus direitos humanos, mas que vem se 
consolidando como direito de sujeitos e dever do Estado 
brasileiro. A partir das contribuições de Mikhail Bakhtin e de 
Paulo Freire, argumenta que a oralidade e a escrita possibilitam 
a expressão da leitura-do-mundo e apresenta a Tertúlia Literária 
Dialógica como espaço de fala e de escuta, de refl exão e de 
autoafi rmação. Essa atividade propõe a concretização dos 
princípios da aprendizagem dialógica, em torno da leitura de 
obras clássicas nacionais e universais, por meio do diálogo 
que parte de experiências e de conhecimentos gerados em 
diferentes âmbitos de vida. A Tertúlia Literária Dialógica pode 
ser realizada com pessoas jovens e adultas, com escolaridades 
diversas e em diferentes contextos educativos, como escolas, 
centros culturais e de assistência social, entre outros espaços 
comunitários, possibilitando a participação social e a 
aprendizagem das pessoas participantes, além de seu acesso aos 
bens histórica e culturalmente elaborados. Nessa proposta de 
articulação entre oralidade e escrita, literatura e vida também se 
aproximam, concretizando os ideais legítimos de democracia e 
de justiça social.

Palavras-chave
EJA; leitura; cultura.

Abstract

The paper herein has as its main point the connection 
between oral, writing and reading skills in the Education 
of Young Adults and Adults, which is outlined as the fi eld 
historically occupied by people who have been socially 
deprived of their human rights, and yet it has been consolidated 
as a right to individuals and a duty of the Brazilian State. Based 
on the contributions from Mikhail Bakhtin and Paulo Freire, 
the text argues that speech and writing make the expression 
of the reading-of-the-world possible and presents the Dialogic 
Literary Circle as room for speaking and listening, refl ection and 
self-affi rmation. This activity proposes the concretization of the 
principles of the dialogic learning with the reading of universal 
and national classics through dialogue which is originated from 
experiences and knowledge acquired in different scopes of life. 
The Dialogic Literary Circle can be carried out with young 
adults and adults from different educational backgrounds and 
contexts, such as schools, cultural and social assistance centers, 
among other community spaces, therefore enabling the social 
participation and learning of the attendees as well as their 
access to assets historically and culturally elaborated. In such a 
proposal of articulation between speech and writing, literature 
and life also come closer, thus achieving the legitimate ideals of 
democracy and social justice.
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Young Adult Education (EJA); reading; culture.
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Introdução

Ao longo dos séculos, a humanidade vem registrando na 
literatura dilemas, emoções, aventuras e sonhos. Escrita em 
distante antiguidade, a Ilíada nos revela o pensamento e a vida 
grega, enquanto as inquietações do medievo europeu despontam 
em meio às divagações de Don Quixote. Por meio de obras 
como estas, podemos visitar outros espaços e outras épocas, 
retornando à concretude de nossa história com elementos 
humanos que nos são perenes.

Apesar da amplitude de signifi cados que Homero e Cervantes 
imprimiram em suas obras, perpetuando-as na história, são 
poucas as pessoas que têm acesso ao conhecimento deitado 
em suas páginas, mesmo entre a elite considerada erudita. Esse 
acesso tende a diminuir consideravelmente, ao nos reportarmos, 
genericamente, à população brasileira e ao focalizarmos as 
pessoas jovens e adultas com pouca escolarização. Altos 
índices de analfabetismo entre pessoas com mais de 15 anos 
de idade persistem neste território, deixando-as à margem do 
pleno exercício de seus direitos ao patrimônio da literatura. São 
mulheres e homens que vivem em uma sociedade letrada, mas 
com poucas condições para se inserirem e se movimentarem de 
maneira autônoma e, nesse sentido, para escreverem a própria 
história. Enfi m, pessoas com poucas oportunidades para falarem 
e para serem escutados, em um contexto social pretensamente 
democrático, desde as décadas fi nais do século XX.

Nesse cenário, relacionamos, a partir das contribuições 
de Freire (2008/19824), o processo de alfabetização com o 
movimento de converter a expressão oral em expressão escrita. 
Para este educador, a leitura do mundo precede a leitura da 
palavra, pois esta brota da experiência existencial. Da mesma 
forma, a palavra que é dita também parte da forma com a 
qual marcamos historicamente o mundo em que vivemos. 
Podemos, pois, escrever ou reescrever a história, ao intervirmos 
e transformarmos a realidade, por meio de nossa prática 
consciente.

Voltando-nos para essa problemática, propomo-nos a 

apresentar, neste trabalho, a Tertúlia Literária Dialógica (TLD) 
como espaço de fala e de escuta, de refl exão e de autoafi rmação, 
visando à reescrita da história de pessoas socialmente destituídas 
de seus direitos humanos. Partimos de tal ideia, com a pretensão 
de contribuir para o debate e as ações relacionadas à Educação 
de Pessoas Jovens e Adultas (EPJA), considerando-a como 
espaço fundamental de humanização.

Iniciaremos o texto, buscando caracterizar a EPJA, a 
partir de seu delineamento como campo historicamente 
ocupado por pessoas destituídas de seus direitos. Em seguida, 
passaremos a articular oralidade, leitura e escrita, como 
elementos fundamentais à existência humana, a partir das 
contribuições de Mikhail Bakhtin e Paulo Freire. Como 
proposta para essa articulação, apresentaremos a TLD, 
como atividade fundamentada no conceito de Aprendizagem 
Dialógica, eixo articulador para ações de humanização em 
EPJA. Finalizaremos, tecendo rápidas considerações acerca do 
encontro entre literatura e vida, proposto pela TLD.

1. Educação de Pessoas Jovens e Adultas (EPJA): direito 
de sujeitos e dever do Estado brasileiro

Desde a colonização brasileira, a EPJA vem sendo 
caracterizada pelas relações de dominação e pela marginalização 
social. Naquele momento de nossa história, os povos originários 
tiveram sua cultura subjugada pelo conquistador que aqui 
chegava, trazendo suas ideias, sua religião, seus costumes e 
sua força. Mas, nem sempre nos damos conta da relação entre 
a situação de analfabetismo que ainda marca uma parcela de 
nossa sociedade e a violação de direitos humanos. Cabe aqui a 
breve retomada dessa história de marginalização social, como 
também de luta pelo direito à educação como parte de uma luta 
maior por direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais 
a todos os seres humanos, independentemente de classe social, 
idade, raça e gênero.

No período colonial, a EPJA era exercida por religiosos com 
missão de difundir o evangelho, além de transmitir aos indígenas 

4 - As obras com mais de uma edição serão referenciadas com o ano da edição utilizada neste trabalho, seguida do ano de sua publicação original.
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e, posteriormente, aos escravos negros, preceitos necessários 
ao funcionamento da economia colonial. A educação somente 
foi inscrita como um dos direitos legais brasileiros a partir da 
Constituição de 1824, sob a infl uência das ideias liberais que 
marcavam o contexto europeu. No entanto, tal direito foi pouco 
efetivado, de maneira que chegamos ao fi nal do Império com 
82% da população analfabeta, com idade superior a cinco anos, 
gerando um sentimento de “vergonha” nacional em relação aos 
países “mais adiantados” (HADDAD & DI PIERRO, 2000; 
GALVÃO & DI PIERRO, 2007).

O início do século XX foi marcado pela movimentação 
em torno da alfabetização de pessoas adultas, visando a 
recuperar a nação por meio da obra educativa. O analfabetismo 
foi relacionado a outros males a serem erradicados, como 
a pobreza, a criminalidade, os sertões, o alcoolismo e outros 
vícios, as verminoses e outras doenças. Potencialmente 
ameaçadora à ordem social, a alfabetização deveria ser, assim, 
sufi cientemente fornecida para “limpar” o analfabetismo da 
sociedade brasileira, além de acompanhada de formação moral 
(GALVÃO & DI PIERRO, 2007).

Contudo, a taxa de analfabetismo somente teve sua primeira 
queda sensível entre os anos de 1920 e 1940, em meio ao 
aumento da densidade demográfi ca e ao índice de urbanização 
decorrente da industrialização brasileira. A EPJA passara a 
ser reconhecida no Plano Nacional de Educação previsto pela 
Constituição de 1934, sendo infl uenciada pelas políticas em 
prol da alfabetização da recém-criada Organização das Nações 
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), no 
contexto pós-guerra.

Focalizando a EPJA nesse período, destacamos que parte 
dos recursos do Fundo Nacional do Ensino Primário passou a 
ser destinada ao Ensino Supletivo de adolescentes e de adultos 
analfabetos, a partir de 1945 (HADDAD & DI PIERRO, 2000). 
Instalado em 1947 como serviço especial do Departamento 
Nacional de Educação do Ministério da Educação e Saúde, o 
Serviço de Educação de Adultos (SEA) coordenou a Campanha 
de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA) que se 
estendeu até fi ns da década de 1950, apresentando repercussões 
signifi cativas no tocante à criação de uma infraestrutura 

especifi camente orientada a essa modalidade educativa nos 
estados e municípios. Outras campanhas organizadas pelo 
Ministério da Educação e Cultura tiveram pouca duração e 
pequeno impacto: a Campanha Nacional de Educação Rural 
(1952) e a Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo 
(1958).

No início da década de 1960, os índices de analfabetismo 
das pessoas acima de cinco anos de idade decresceram para 
46,7%, mas a escolarização da população brasileira ainda era 
reduzida em relação aos países “de primeiro mundo” e até 
mesmo aos outros países latino-americanos (HADDAD & DI 
PIERRO, 2000). Mas, o curto período entre 1958 e o golpe 
militar de 1964 foi especialmente marcante para a EPJA, 
em meio à preocupação de educadoras e educadores com as 
especifi cidades da alfabetização adulta e ao momento político 
marcado pelo populismo, pelo nacional-desenvolvimentismo 
e pelas reformas de base. Além do crescimento populacional 
urbano, haveria que se considerar a tendência ao êxodo rural 
e as correntes migratórias do Nordeste para o Sudeste, cujos 
processos eram marcados pela necessidade imperiosa de 
aprendizagem de comportamentos urbanos e pela perda de 
referências familiares, culturais e ambientais (HADDAD & DI 
PIERRO, 2000; GALVÃO & DI PIERRO, 2007).

No II Congresso Nacional de Educação de Adultos do Rio 
de Janeiro, realizado em 1958, novas ideias foram manifestadas 
por educadores como Paulo Freire, em contraposição à 
reprodução das ações e das características da educação infantil 
que limitavam essa modalidade de ensino. Pautados nas ideias 
freireanas, os Círculos de Cultura consideravam a alfabetização 
como o domínio consciente de técnicas para o entendimento de 
si e do mundo ao redor.

Tal consideração inspirou outros movimentos de educação 
e de cultura popular: o MEB, Movimento de Educação de 
Base, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB); 
o MCP, Movimento de Cultura Popular, ligado à Prefeitura de 
Recife; os CPCs – Centros Populares de Cultura, organizados 
pela União Nacional dos Estudantes (UNE); o CEPLAR 
– Campanha de Educação Popular da Paraíba; o De Pé no 
Chão Também se Aprende a Ler, da Prefeitura de Natal. Além 
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disso, a alfabetização bem sucedida realizada pelos Círculos 
de Cultura possibilitaram sua ampliação por todo o território 
nacional sob o patrocínio do governo federal e levaram Paulo 
Freire à coordenação do Programa Nacional de Alfabetização 
(PNA) do Ministério da Educação e Cultura, no início de 1964 
(GALVÃO & DI PIERRO, 2007).

Com o golpe militar que silencia o Brasil no período 
entre 1964 e 1985, o PNA é abandonado e Paulo Freire 
exilado, enquanto foi criado o Movimento Brasileiro de 
Alfabetização (MOBRAL), em 1967, para cumprir com a 
função de preparar a mão-de-obra para a política autoritária, 
com cunho desenvolvimentista. Nesse contexto, a EPJA foi 
institucionalizada por meio do Ensino Supletivo, em decorrência 
da reformulação das diretrizes e bases apresentadas pela Lei 
5.692/71, com visibilidade nos meios de massa, mas com poucos 
recursos para sua realização. Movimentos clandestinamente 
desenvolvidos por organizações civis ou pastorais das igrejas, 
a partir do ideário da educação popular, foram os principais 
agentes educacionais de EPJA neste período (HADDAD & DI 
PIERRO, 2000).

Com a redemocratização do país, a partir de 1985, tais 
movimentos retomaram visibilidade e, ao lado das ações 
socialmente organizadas e da reorganização partidária, 
contribuíram para legitimar o reconhecimento social dos 
direitos da população jovem e adulta à educação fundamental e 
a responsabilização do Estado pela sua oferta pública, gratuita 
e universal. Esse período foi contraditoriamente marcado, de 
um lado, pela afi rmação jurídica do direito formal de todas as 
pessoas à educação básica, na Constituição brasileira de 1988 
e, de outro, pela sua negação nas políticas públicas concretas 
voltadas para a EPJA (HADDAD & DI PIERRO, 2000).

Sob a forte infl uência do neoliberalismo global, Fernando 
Collor assumiu o governo em 1990 e fechou a Fundação 
Nacional para Educação de Jovens e Adultos (Educar) que 
viera a substituir, em 1985, o extinto MOBRAL. Porém, 
aquele também fora defi nido pela UNESCO como o Ano 
Internacional de Alfabetização, demandando o lançamento 
do Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania (PNAC) 
para responder às políticas internacionais para EPJA, mas 

que logo foi abandonado, devido ao “desinteresse” e ao “não 
reconhecimento” de sua importância, declarados pelo então 
ministro da Educação (HADDAD & XIMENES, 2008). 
Nessa década, outros programas foram lançados no governo 
de Fernando H. Cardoso (1994 – 2002), como o Programa 
Alfabetização Solidária (PAS), o Programa Nacional de 
Educação na Reforma Agrária coordenado pelo Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (PRONERA/
INCRA). Também ocorreu a promulgação da Lei n. 9.424/96 
(LDB) que regulamenta a educação brasileira, inclusive a 
EPJA, mas deixando-a em caráter secundário, sem nenhuma 
menção sobre o analfabetismo brasileiro e nenhuma orientação 
para se criar as condições de permanência do grupo social para 
o qual a EPJA se destina (HADDAD & XIMENES, 2008). 
Em contraposição a essas lacunas, Haddad & Ximenes (2008) 
assinalam a necessidade de

criar as condições de frequência, utilizando uma 
política de discriminação positiva, sob risco de mais 
uma vez culpabilizar os próprios alunos pelos seus 
fracassos. Mais do que isso é necessário promover a 
demanda a partir da oferta, pois ela vai se constituindo 
gradativamente pelo exemplo e pela confi ança daqueles 
que vão se incorporando aos sistemas de ensino 
(HADDAD & XIMENES, 2008).

A partir dessas considerações, entendemos que o Estado 
deva priorizar ações que efetivamente contribuem para o 
acesso e a permanência dos sujeitos da EPJA nos contextos 
de escolarização. Ao fazê-lo, porém, deve viabilizar também 
a movimentação em outros espaços culturais comunitários, 
tais como bibliotecas, museus, teatros e outros locais em que 
esteja abrigado o patrimônio de conhecimento da humanidade. 
Considerando-se que a educação se dá em âmbito maior 
de formação humana, tais sujeitos devem ter reconhecidos 
os saberes que elaboraram em suas experiências em outros 
âmbitos de vida, mesmo naquelas negadas na dinâmica social, 
em decorrência de sua condição social, de gênero, de raça, 
de idade e de origem geográfi ca. Trata-se de abrir espaços 
para a escuta e para o diálogo, nos quais tais pessoas possam 
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reconhecer e fortalecer sua identidade, para exercer os direitos 
que a sociedade historicamente lhes destituiu. Assim, poderão 
reescrever sua própria história e se inscrever na história do 
contexto em que se encontram, conforme destacaremos nas 
seções seguintes.

2. As linguagens que permitem “outros gritos”: oralidade e 
escrita como expressões da leitura de mundo

A oralidade é importante instrumento para a apreensão 
da realidade humana, para a compreensão da forma como 
os sujeitos pensam, sentem, vivem, agem e se desenvolvem. 
As experiências orais, transmitidas de geração em geração, 
conservam uma fonte inesgotável de cultura e conhecimentos, 
por isso, é louvável que a sociedade, as escolas e as demais 
instituições de formação e socialização abarquem situações 
dinâmicas em que a fala se torne um meio propício para o 
compartilhamento de saberes.

Da mesma forma, a escrita é essencial para a aquisição de 
conhecimentos e para a divulgação dos mesmos. Seu pleno 
domínio garante aos indivíduos proteção social e possibilidades 
de movimentação dentro das diferentes instâncias da sociedade, 
ou seja, apropriar-se da escrita é um caminho tanto para a 
aquisição de saberes quanto para a superação da exclusão.

Oralidade e escrita articuladas potencializam a leitura de 
mundo e mostram-se como linguagens que permitem a refl exão, 
a construção da identidade e a denúncia das mazelas sociais, 
históricas e educativas. Tal cruzamento entre as potencialidades 
oral e escrita torna-se possível a partir da perspectiva dialógica 
cujo apoio central, neste texto, recai sobre as teorias de Mikhail 
Bakhtin (1987, 1997 e 1999) e Paulo Freire (2000; 2002a/1965; 
2002b/1970; 2007/1996). 

Bakhtin enxergou a linguagem como um processo de 
interação social a partir do diálogo e estabeleceu que tal 
interação se dá em um contexto de igualdade, uma vez que 
aquele que enuncia tem a mesma importância daquele que 
interpreta e dá sentidos ao que foi enunciado. Bahktin (1999) 
reconhece, portanto, o signo linguístico como um signo social 
que compõe as interações e sinaliza o fato de que as pessoas 

falam de acordo com suas culturas e visões de mundo. Assim, 
com suas teorias, temos que o diálogo é uma imposição de 
se viver em sociedade e que aprendemos e formamos nossa 
identidade na interação com o outro. 

O fi lósofo trata a linguagem como uma entidade viva e 
enxerga na palavra um elemento essencial para a comunicação, 
o confronto de ideias, as lutas sociais e a expressão de valores, 
sendo por isso fundamental para a transformação social. Além 
disso, em uma situação de diálogo, o entendimento da palavra, 
isto é, da mensagem comunicada, depende da compreensão da 
“leitura-de-mundo” e do lugar sócio-histórico de quem fala. 

A prática educativa fundamentada nas concepções 
bakhtinianas de diálogo destaca aspectos ético, político e 
ideológico na constituição de um sujeito capaz de mediar o 
conhecimento, de partilhar e desenvolver sua cultura. Nela, 
o saber científi co não é expulso e tampouco desvalorizado, 
tendo, pelo contrário, seu espaço e avançando à medida que a 
multiplicidade de vozes interage e cria sentidos para o mundo.

Já para Freire (2000, 2002b/1970, 2007/1996), o diálogo 
é um ato de esperança, humildade e confi ança no qual temos 
um encontro de pessoas que, ao pronunciarem o mundo, se 
humanizam e transformam a realidade, confi gurando-se na 
vertente ético-política por meio da qual o indivíduo pode agir 
sobre o mundo e transformá-lo. Assim, a palavra torna-se ação 
e o diálogo passa a revelar a postura ética e de amorosidade 
humana. Por meio do diálogo, é possível buscar a transformação 
da realidade e ao mesmo tempo humanizar-se nas relações. 
Ainda, a horizontalidade entre os sujeitos do diálogo é 
elemento central na obra do autor e aspecto importante ao se 
tratar da educação de pessoas educadas por sujeitos em posição 
social mais elevada. A distância de poder e prestígio que separa 
educador e educando não pode romper a horizontalidade do 
diálogo, uma vez que ensinar, segundo Freire, demanda que se 
saiba antes escutar.

O falar com o outro e não para o outro está no centro da 
concepção de Freire sobre diálogo, para quem a educação deve 
assumir uma feição emancipadora, que transforma os indivíduos 
e o mundo. Por isso, ser dialógico é não manipular os indivíduos, 
não travar relações de opressão, de poder, de antagonismos; 
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é se abrir para a cultura alheia, humanizando-se no encontro 
com os homens e pronunciando o mundo circundante. É ser 
humilde, amoroso, destituir os empecilhos que descaracterizam 
o próprio diálogo. Ser dialógico é também oferecer as condições 
e os conhecimentos necessários para a transformação e a 
movimentação social, sem, contudo, impor formas de pensar 
e desconsiderar os outros entes da comunicação como sujeitos 
pensantes e inseridos em um contexto socio-histórico.

Os aspectos ético, social e político que envolvem o diálogo 
evidenciam a importância de cada pessoa reconhecer sua própria 
linguagem como forma de nomear o mundo, interpretá-lo de 
acordo com sua cultura e, assim, transformá-lo. Assim, uma 
das atividades discursivas que de forma mais peculiar permite 
a participação do sujeito na cultura e na construção de sentidos 
para a realidade, assim como garante o diálogo com a palavra 
alheia, é a leitura. Por meio dela, diversos “gritos” podem ecoar 
na constituição da leitura de mundo de cada pessoa. Todavia, há 
de ser uma leitura dialógica que permita o encontro com o outro 
e a articulação entre a escrita e a oralidade, a qual pode levar os 
educandos a interpretar as obras, eles mesmos, e o mundo que 
os cerca.

Ao descortinar os diferentes sentidos de um livro e, ao 
dividir com outros indivíduos os sentidos da leitura para cada 
um, assim como suas sensações, interpretações e emoções 
suscitadas pelo material escrito lido, as pessoas compartilham 
seus conhecimentos de vida e de cultura. Em contextos 
educativos, essa leitura dialógica possibilita que a aprendizagem 
se torne mais rica: todos se instruem uns com os outros e são 
fortalecidas as identidades dos indivíduos que, se antes, como 
estudantes da EPJA, eram sujeitos-objetos de exclusão, agora 
são coautores na criação de sentidos para o livro e para suas 
próprias vidas. 

As atividades de leitura dialógica explicitam um processo 
de ensino e aprendizagem mútuo em que, na comunhão entre 
o material escrito e o oral, todas as pessoas têm igualmente o 
poder da palavra e, por meio dela, colaboram na circulação de 
conhecimentos. Assim, a “leitura-de-mundo” que emerge das 
atividades orais e escritas em espaço de dialogicidade expõe 
o que cada pessoa aprende ao longo da vida, interagindo, 

experimentando e vivenciando, como fonte inovadora de 
conhecimentos acumulados pela sociedade. 

Nesse processo, a importância da língua escrita equipara-
se à língua oral. A aprendizagem do código escrito e das 
competências leitoras é potencializada ao mesmo tempo em 
que, pelo diálogo, criam-se sentidos para as obras lidas e para 
a vida dos que as leem. Unido a isso, rompem-se as barreiras 
hierarquizantes que ditam qual o sentido de um texto literário, 
quem é capaz de dar esse sentido e quem tem sabedoria para 
entendê-lo, de modo que mesmo aqueles que ainda não se 
apropriaram totalmente da língua escrita são capazes de 
colaborar com os conhecimentos que possuem. Da mesma 
forma, supera-se a concepção que os conhecimentos cuja origem 
é oral e extracurricular não têm legitimidade e valorizam-se as 
experiências e os saberes das classes populares.

A leitura dos livros de literatura clássica, em específi co, 
torna-se essencial ao movimento de mudança social que 
almejamos, uma vez que compartilhando um saber erudito com 
as classes populares. É sobre as experiências de leitura dialógica 
de obras universais que passaremos a discorrer, no intuito de 
evidenciarmos uma dinâmica de tratamento da linguagem 
que permite muitos “gritos”, ou seja, que cria sentidos para a 
realidade e dá sentido à vida e às aprendizagens dos estudantes.

3. A Tertúlia Literária Dialógica (TLD): espaço de fala e de 
escuta

Ao considerarmos que oralidade e escrita são expressões de 
humanidade, evidenciamos que seres humanos compartilham 
suas ideias para participarem na história e gerarem cultura. 
Contudo, as pessoas em situação de analfabetismo fi cam 
destituídas de seus direitos de existência plena e cerceadas 
em sua movimentação social, a despeito de sua capacidade de 
oralidade e de sua “leitura-de-mundo”. Diante disso, passamos 
a apresentar a TLD como espaço para “outros gritos”.

A TLD é uma atividade social, educativa e cultural baseada 
no conceito de aprendizagem dialógica, elaborado pelo Centro 
Especial de Investigação em Teorias e Práticas Superadoras de 
Desigualdades (CREA) da Universidade de Barcelona, a partir 
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das contribuições teóricas de diferentes áreas de conhecimento, 
entre as quais destacamos a teoria da ação comunicativa 
de Jürgen Habermas e o conceito de dialogicidade de Paulo 
Freire. Trata-se de um encontro aberto a todas as pessoas 
da comunidade, incluindo as recém-alfabetizadas, onde é 
compartilhada a leitura de obras clássicas, a partir da “leitura-
de-mundo” de seus participantes. No Brasil, essa atividade 
vem sendo, desde 2002, estudada, apoiada e difundida pelo 
Núcleo de Investigação e Ação Social e Educativa (NIASE) 
da Universidade Federal de São Carlos (FLECHA & MELLO, 
2005).

Teve início na Escola de Educação de Pessoas Adultas 
da Verneda de Sant-Martí, criada em 1978 com a invasão de 
seu prédio pelos moradores de um bairro de trabalhadores de 
Barcelona, na Espanha, após muitos anos de ditadura franquista, 
em um contexto marcado pelo analfabetismo de pessoas adultas, 
principalmente as provenientes das áreas rurais e as imigrantes. 
Assim, um grupo crítico de educadoras e educadores de pessoas 
adultas e de participantes da escola decidiu criar uma tertúlia 
literária, com inspiração em movimentos libertários, aceitando 
o desafi o de superar as barreiras culturais que colocam a 
literatura clássica como leitura inacessível às pessoas com 
pouca escolaridade (FLECHA & MELLO, 2005).

Essa atividade acontece entre pessoas que buscam eliminar 
as hierarquias socialmente estabelecidas e propõem a situação 
comunicativa como ideal ao entendimento, de maneira que 
o conceito de aprendizagem dialógica é desdobrado em sete 
princípios (FLECHA, 1997): diálogo igualitário, inteligência 
cultural, transformação, dimensão instrumental, criação de 
sentido, solidariedade e igualdade de diferenças. Detalhamos 
a seguir esses princípios, a partir das contribuições de Aubert 
et al. (2008).

Com o diálogo igualitário, propõe-se que todas as falas sejam 
consideradas para aumentar a racionalidade humana. Embora 
nossas sociedades tendam historicamente ao diálogo, também 
erguem barreiras que difi cultam ou impedem a comunicação. Por 
isso, precisamos abrir espaços que possibilitem a participação social 
e a manifestação não coercitiva de ideias diversas, se pretendemos 
concretizar os ideais de democracia e de justiça social.

Tomando o diálogo igualitário como marco para nossas 
interações, torna-se possível reconhecer a inteligência cultural 
das pessoas participantes da comunicação. Neste princípio, 
considera-se que a inteligência é elaborada em meio à 
cultura e à vida social, quando os seres humanos buscam 
compreender e superar os desafi os com os quais se defrontam. 
Ao compartilharmos experiências e conhecimentos gerados em 
diferentes âmbitos de vida, todo o coletivo aprende muito mais 
e melhor.

Considerando o fl uxo acelerado de informações provenientes 
de diferentes fontes que caracteriza nossa sociedade, o princípio 
da dimensão instrumental pressupõe o domínio dos recursos 
elaborados pela ciência e pela tecnologia, ao longo da história 
humana. Cabe enfatizar que não basta garantir o acesso à 
informação, mas também viabilizar a capacidade de selecionar 
os dados que possibilitarão maior movimentação social.

Ao compreendermos melhor o mundo em que nos 
encontramos, aproximamo-nos do princípio da criação de 
sentido, viabilizando as escolhas pessoais e as dos coletivos 
em que participamos. Pois, cabe a cada pessoa e a cada grupo 
decidirem os caminhos que pretendem percorrer para alcançarem 
as fi nalidades às quais se propõem em sua existência.

Ressaltamos, ainda, que nossas escolhas são efetivadas no 
interior dos diferentes grupos em que nos inserimos. Embora 
vivamos em uma sociedade competitiva e individualista, 
as melhorias sociais podem ser alcançadas, quando nos 
organizamos em torno dos ideais de solidariedade. Assim, o 
envolvimento com coletivos socialmente marginalizados deve 
partir de suas demandas reais e não de nossas pressuposições a 
seu respeito.

Enfi m, cada participante pode se reconhecer e ser reconhecido 
como sujeito de transformação pessoal e social. No marco do 
diálogo igualitário, essas transformações são possibilitadas pelo 
uso da linguagem como meio de entendimento entre pessoas 
que buscam melhorias para o contexto em que se encontram.

Nesse sentido, considera-se que as características 
individuais e culturais não podem comprometer os direitos 
humanos, indo ao encontro do princípio de igualdade de 
diferenças. Ao considerar que todas as pessoas têm o mesmo 
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direito de exercerem suas escolhas e de serem respeitadas em 
suas diferenças, torna-se possível afi rmar que as desigualdades 
sociais não podem se converter em desigualdades educativas. 
Enfi m, a diversidade não deve ser um problema, mas um fator 
de potencialização da aprendizagem humana.

A partir desses princípios, a TLD pode ser realizada em 
contextos educativos diversos, tais como escolas, centros 
culturais e de assistência social, entre outros espaços 
comunitários. Podem participar crianças, jovens e adultos que 
se disponham a dialogar em torno de obras clássicas nacionais 
e universais de literatura. Destacamos, porém, a regularidade 
desses encontros e a estabilidade de horários e de locais como 
elementos importantes à coesão do grupo. Geralmente, essas 
atividades acontecem semanalmente com duração de uma a 
duas horas, conforme os acordos estabelecidos coletivamente.

A participação não especifi ca escolaridade mínima, 
pois todas as pessoas podem ler e compreender uma obra 
clássica, visto que compartilham seus profundos signifi cados 
existenciais. Cada grupo decide as obras que serão lidas, de 
acordo com os temas de seus interesses e da apresentação de 
argumentos a serem validados coletivamente. Também são 
decididos coletivamente os trechos lidos a cada encontro e se 
a leitura será previamente realizada ou se acontecerá ao longo 
do encontro.

Na prática, a TLD requer a presença de uma pessoa que 
modere as falas a partir dos princípios de aprendizagem 
dialógica. O espaço de fala e de escuta é regulado com base no 
registro das inscrições e das contribuições feitas acerca da obra 
lida. Quando duas pessoas pedem a palavra, será priorizada a 
participação de quem falou menos e, nesse sentido, a pessoa 
moderadora é uma participante a mais no grupo e aprende 
tanto quanto as outras pessoas. Outras pessoas do grupo podem 
e devem atuar como apoio para manter o clima dialógico da 
atividade.

Enfi m, a atividade possibilita o encontro entre oralidade 
e escrita, sem hierarquizar essas linguagens e as pessoas 
participantes. Assim, torna-se possível potencializar 
aprendizagens e participação coletiva e, em consequência, 
contribuir para a escrita e a reescrita da história humana. Enfi m, 

ao falarmos, escutarmos e compartilharmos ideias, refl etimos 
sobre a própria existência e o mundo em que vivemos e, nesse 
sentido, literatura e vida também passam a ser entrelaçados.

4. Entre literatura e vida: algumas considerações

Tradicionalmente, as obras de literatura clássica são 
relacionadas à erudição, pois carregam os complexos 
signifi cados humanos gerados em épocas e locais distantes. 
Porém, mais do que históricos, tais registros brotaram das 
refl exões e do posicionamento de quem as escreveu. Compondo 
o patrimônio cultural da humanidade, possibilitam-nos dialogar 
com outros contextos, outras histórias e outras pessoas em torno 
de temas que afetam a todos os seres humanos.

Diante das marcas da EPJA, indignamo-nos com o imenso 
contingente socialmente colocado à margem dos bens culturais 
já elaborados, enquanto são negados seus direitos sociais. 
Assim, também vislumbramos a abertura de espaços para a fala 
e a escuta, na articulação entre oralidade e escrita.

Com essa pretensão, apresentamos a TLD como 
possibilidade de aproximar literatura e vida na EPJA, 
fornecendo referenciais para refl exão e autoafi rmação, para 
a máxima aprendizagem de sujeitos com capacidade para 
escrever e reescrever a história humana, concretizando, enfi m, 
os ideais legítimos de democracia e de justiça social.
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Resumo

Neste estudo, objetivamos analisar as práticas de ensino de 
leitura desenvolvidas por duas professoras da Educação de Jovens 
e Adultos da rede pública de ensino de Moreno e Olinda (região 
Metropolitana do Recife) e como elas promoviam a compreensão 
leitora de seus alunos. Examinamos também os materiais didáticos 
utilizados por elas (especifi camente os livros didáticos destinados 
ao ensino de língua portuguesa) e encontramos um variado 
repertório textual circulando em sala de aula, embora, em alguns 
casos, as atividades propostas antes, durante e após a leitura não 
promovessem o pleno desenvolvimento de estratégias de leitura 
mais sofi sticadas. Nossas análises indicam que a apropriação dos 
diversos materiais didáticos e suportes de leitura, pelas docentes, 
deveria requerer uma análise crítica e formação continuada, pois 
em muitas das aulas observadas elas não conseguiam estabelecer 
um ensino de leitura direcionado à compreensão dos textos, 
promovendo, isto sim, debates superfi ciais sobre os temas que 
eles tratavam.

Palavras-chave

Educação de jovens e adultos; compreensão de leitura; 
prática docente.

Abstract

This study aimed to analyze the practices of teaching reading 
developed by two teachers and the Education of Young Adults and 
how they promoted the reading comprehension of their 
students. We also examine the educational materials used by 
them and found avaried repertoire textual circulating in the 
classroom, although in some cases, the proposed activities before, 
during and after the reading does not promote the full 
development of more sophisticated reading strategies. Our 
analyzes indicate that ownership of the various educational 
materials and supportsreading, the teachers, should 
require a review and continuing education, as in many 
of the lessons observed they could notestablish a reading 
instruction aimed at the understanding of texts, promoting, 
this yes, debate on the issues they dealt.

Keywords

Youth and adults; reading comprehension; teaching 
practice.
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Introdução

O levantamento das pesquisas hoje disponíveis, em nosso 
país, indica a necessidade de investir-se no estudo do que 
vêm sendo as práticas de ensino de língua nas turmas de EJA 
(Educação de Jovens e Adultos) e aponta, particularmente, 
a carência de estudos sobre como se vem ensinando leitura 
naquele segmento. Sendo assim, como objetivos específi cos de 
nossa pesquisa, buscamos analisar as práticas de professores 
das turmas da fase II do 1º segmento da Educação de 
Jovens e Adultos (equivalente aos 4º. e 5º. Anos do ensino 
fundamental), verifi cando o desenvolvimento de competências 
de compreensão de leitura. Além de examinar os materiais 
didáticos que utilizavam, analisamos as atividades de leitura 
propostas por aquelas mestras, a fi m de observar os gêneros 
textuais, as modalidades de leitura, as estratégias e os comandos 
de leitura por elas utilizados, a fi m de promover o ensino de 
leitura em suas salas de aula.

1. O conceito de leitura

O documento curricular voltado ao 1º segmento de EJA 
(BRASIL, MEC, 2003), há pouco citado, adota uma perspectiva 
sócio-interacionista de língua e linguagem. Segundo Barbosa 
e Souza (2006, p. 15-16), a adoção de tal perspectiva teórica 
foi impulsionada a partir da década de 90, “em virtude dos 
avanços nos estudos da linguagem, particularmente em áreas 
de conhecimentos, como Pragmática, Análise da Conversação, 
Análise do Discurso e Sociolinguística, as quais já vinham 
desenvolvendo, a partir da década de 70, o conceito de língua 
como interação, o que acarreta mudanças para a discussão 
sobre o ensino de Língua Portuguesa”.

Sendo assim, como nos mostra Koch (2002), a noção 
de texto, vista na perspectiva da concepção de língua como 
interação, aponta para uma visão de leitura como processo 
de compreensão, sendo esta “uma atividade interativa”, 
complexa, de produção de sentidos, que se realiza com base 
nos elementos linguísticos presentes na superfície textual e na 
sua forma de organização, mas que requer a mobilização de um 

vasto conjunto de saberes (enciclopédia) e sua reconstrução no 
interior do evento comunicativo. Como se pode observar, nessa 
perspectiva, o sentido da leitura é construído através de um 
processo que envolve a interação entre autor-leitor, mediado 
pelo próprio texto. 

Sabemos que a competência em leitura envolve um conjunto 
de habilidades que incluem a capacidade do leitor criar suas 
próprias estratégias de compreensão, construir signifi cados, 
realizar inferências, localizar informações relevantes, avaliar 
a informação recebida e utilizar adequadamente aquela 
informação, dentre outras. (SOLÉ, 1998)

Segundo Dell’ isola, compreender um texto é, em um 
primeiro momento, ter acesso a uma das leituras possíveis 
oferecidas por ele (2001, p. 171). Dessa forma, não podemos 
esperar que o simples uso de um texto, na sala de aula, 
represente uma prática de leitura efi caz. É necessário ir além, 
ampliar horizontes, estimular os alunos a compreenderem o 
texto, “interpretá-lo”. 

Segundo Brandão, “a compreensão não deve ser vista como 
um sinônimo de extração e memorização de informações ou 
signifi cados dados no texto” (2006, p. 61). Devido às recentes 
interpretações a respeito do ensino de leitura por meio de textos 
signifi cativos para o aluno, o conceito de letramento ganhou 
espaço no âmbito da alfabetização. Como aponta Leal (1999), 
o surgimento do conceito de letramento deu-se exatamente 
pela necessidade de se distinguir entre o processo de aquisição 
do sistema de escrita alfabética (tradicionalmente presente 
nas concepções de alfabetização) e a apropriação da escrita, 
enquanto objeto cultural, que passou a ser compreendida como 
processo social de práticas – de leitura e produção – com os 
diferentes gêneros escritos.

 
2. O ensino de leitura

Ao analisar o ensino em salas de aula de alfabetização 
na EJA, Moura (2001) constatou que, na maioria dos casos, 
as professoras empregavam textos, a fi m de propiciar o 
ensino da ortografi a. Ou seja, viu-se claramente o uso do 
texto como um pretexto para a seleção de palavras e posterior 
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apresentação de padrões silábicos ou estudo de difi culdades 
ortográfi cas daquelas palavras. Outro fator que se destacou 
naquela pesquisa (MOURA, 2001) foi um estranho critério de 
adequação dos textos à realidade dos alunos. Algumas docentes 
declararam que preferiam textos “pequenos” e “simples”, “de 
fácil compreensão”. 

Ora, sabemos que numa perspectiva de letramento, o 
trabalho com textos funcionais teria o objetivo de inserir 
os alunos em práticas sociais de leitura e escrita, ajudando-
os a se apropriarem da linguagem escrita através da leitura e 
composição de textos reais, fazendo uso, de forma competente 
e frequente, da leitura e da escrita (SOARES, 1998).

Considerando tais evidências, julgamos que, no que 
concerne ao ensino de leitura na EJA, é essencial que o 
professor esteja atento ao uso de estratégias que venham a 
auxiliar os aprendizes no desenvolvimento das práticas de 
leitura. Conforme Solé (1998, p.72), o ensino de estratégias de 
compreensão é importante “porque queremos formar leitores 
autônomos, capazes de enfrentar, de forma inteligente, textos 
de índole muito diversa, na maioria das vezes diferentes dos 
utilizados durante a instrução.” 

Metodologia

Dedicamo-nos à observação semanal das aulas de duas 
professoras da II fase, do 1º segmento da EJA, em escolas 
públicas das redes municipais de Moreno e Olinda (Região 
Metropolitana do Recife). Nosso objetivo era caracterizar, ao 
longo do período, as apropriações das docentes no tocante ao 
ensino e à avaliação das competências ligadas à compreensão 
leitora. Escolhemos esse público pressupondo que seria mais 
frequente encontrarmos práticas de leitura ocorrendo na sala 
de aula, já que os alunos deveriam ter dominado o sistema de 
escrita alfabética em etapa anterior.

Cada professora foi observada em dez dias letivos. Os dias de 
observação foram combinados com as docentes, privilegiando-
se aqueles em que elas se planejassem para trabalhar leitura 

com seus alunos. Obviamente, foram analisadas práticas de 
leitura feitas com relação a outros componentes curriculares que 
não Língua Portuguesa. Interessava-nos observar, inclusive, a 
ocorrência ou não de variações das estratégias aplicadas em 
função do componente curricular em que se davam as práticas 
de leitura em sala de aula. 

Durante as observações, foram priorizados os seguintes 
aspectos: 

• Uso do Livro didático e de outros suportes (origem dos 
textos utilizados);

• Modalidades de leitura trabalhadas;
• Estratégias de leitura praticadas durante as atividades.

 
Descreveremos, a seguir, as instituições, o perfi l de cada 

turma e de cada professora. 
A “turma A”, situada numa escola municipal de Olinda, 

era composta por 23 alunos (19 mulheres e 04 homens), que 
trabalhavam em atividades formais (porteiros, zeladores, 
empregadas domésticas) ou informais (vendedores, biscateiros 
etc.). Durante as 10 aulas observadas a frequência variava 
entre 05 e 09 alunos, devido ao fato de alguns discentes se 
matricularem apenas para obter a carteira de estudante, para 
receber o auxílio do PROJOVEM  e devido ao grande índice 
de violência existente nas comunidades circunvizinhas da 
instituição escolar.

Marlene2, educadora da turma A, tinha 54 anos de idade. 
Sua experiência no exercício do magistério era de 24 anos na 
rede pública de ensino e há 19 trabalhava naquela escola. A 
formação acadêmica dela restringiu-se ao Magistério (ensino 
médio). Os 19 anos na atual instituição foram sempre dedicados 
à EJA. Além disso, atuava na rede pública de ensino em Recife, 
no 1º ciclo e já estava aguardando a sua aposentadoria. Na rede 
Municipal do Recife, participava da formação continuada de 
professores promovida pelo CEEL-UFPE. Mas, em Olinda, 
esse tipo de formação era praticamente inexistente, ainda 
mais em se tratando da EJA.  A docente declarou gostar de ler 

2 - Nome fi ctício para preservar a identidade dos sujeitos envolvidos.
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revistas, jornais e livros para auxiliar a sua prática pedagógica.
O livro  didático (LD) adotado na turma “A” era: Viver, 

Aprender. (VÓVIO, 2004.) Ele foi escolhido pela Secretaria 
de Educação de Olinda e não pela docente. Segundo Marlene, 
aquele LD ajudaria na organização do trabalho docente, com 
uma linguagem voltada para o aluno adulto, além de oferecer 
questões problematizadoras, ajudando o aluno a pensar de 
modo crítico.

Quanto à “turma B”, era composta por 31 alunos, com faixa 
etária entre 15 e 70 anos, que frequentavam uma escola municipal 
em Moreno. A maioria eram mulheres (19) e as ocupações mais 
frequentes eram donas de casa ou domésticas. Os homens, por sua 
vez, eram autônomos ou trabalhadores do porto de Suape (dois 
deles). Nos dias observados, a frequência variou de 3 a 11 alunos.

A professora dessa turma chamava-se Graziela3, tinha 50 anos 
e ensinava há 21 anos, já tendo começado atuando com turmas de 
jovens e adultos. Tinha feito Magistério no ensino médio, graduação 
em Pedagogia (concluída em 2005, na UFPE) e Especialização em 
Psicopedagogia, concluída em 2006. A mesma também trabalhava 
em outra escola, no município de Vitória de Santo Antão, sendo 
que ali lidava com crianças do Ensino Fundamental I. Também 
informou que atualmente seus hábitos de leitura mudaram um 
pouco em relação à fase da adolescência:

“Na adolescência eu lia revistas, livros de romance, 
religiosos (porque estudei num colégio de freiras). 
Gostava muito de literatura, li muito Jorge Amado, 
li toda a obra dele. Também me marcou muito “A 
moreninha”, além de poesias. Eu também faço poesia, 
por isso gostava de ler... Hoje leio jornais e revistas 
de informação, como Nova Escola, Superinteressante, 
Isto É, Veja... Leio artigos de Filosofi a, alguns livros 
ligados à Pedagogia (não muitos), a fi m de aprofundar 
os conhecimentos; infelizmente, não tenho mais tempo 
de ler só por prazer.”

O livro didático adotado na turma “B” era Conhecer e descobrir. 
(SOUZA; COSTARDE, 2004) e não tinha sido escolhido pela 

professora.  Ela informou que as escolas recebiam uma lista de 
alguns livros pré-defi nidos pela SEDUC, daí votavam. Mas como 
somavam os resultados de toda a rede, no fi nal das contas quem 
decidia era a própria SEDUC. Em sua entrevista Graziela informou 
que “este livro contemplava a questão da leitura muito bem”, mas 
ainda recorria a outros suportes, porque às vezes o LD subestimava 
a capacidade dos seus alunos. Segundo ela, os assuntos eram um 
pouco aligeirados e superfi ciais. 

Resultados e discussão

1. Análise das práticas das professoras

As tabelas 1 e 2 (tabelas no fi nal do documento) apresentam, 
respectivamente, as modalidades de leitura praticadas pelas 
professoras das duas turmas, bem como as fontes a que 
recorriam para selecionar os textos lidos nas salas de aula.

Com relação às práticas docentes, pudemos observar que 
na escola “A” a professora explorava diversas modalidades de 
leitura, durante as aulas de português, utilizando o LD (livro 
didático) e outros suportes. Ela realizou leitura de textos em 
todas as 10 observações, sendo estes oriundos do LD ou de 
outros suportes, em igual proporção. Também foi possível 
constatar que muitas dessas leituras eram de textos produzidos 
pelos alunos (redações) e de textos informativos sem autoria.

Chamou a atenção o fato da professora “B” ler ela própria, 
durante os dias observados, não só os textos, mas também as 
questões de compreensão do livro e enunciados de outras tarefas. A 
turma tinha poucas atividades de leitura e, muitas vezes, percebia-
se que os textos utilizados na aula serviam como suporte para 
trabalhar questões outras que não envolviam compreensão leitora. 
Também fi cou claro que havia falta de planejamento prévio já que, 
em duas das dez aulas, a docente repetiu tarefas ou textos que já 
tinha dado, como observamos no trecho abaixo:

Graziela disse: “Vou escrever no quadro uma música pra 
trabalhar com vocês. É de Pixinguinha, Carinhoso”. 

3 - Nome fi ctício para preservar a identidade dos sujeitos envolvidos.
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(...) Uma aluna disse: “Ô professora, se eu disser uma 
coisa, a senhora não fi ca chateada não?”
P.: De maneira nenhuma, diga!
A.: É que a gente já fez essa tarefa...
P.: Fez não, eu tenho certeza!
A.: “Apois” olhe aqui no meu caderno: dia 21 de agosto... 
A gente até cantou, eu me lembro”!
P.: Eu nem lembrava disso...é que eu emprestei  meu caderno 
e fi quei sem os registros de aula...

 (Extrato da 10ª observação de aula)
 
Ao realizar a análise da prática das professoras, verifi camos 

que as mesmas utilizaram o livro didático como fonte dos textos 
lidos em pouco mais da metade das aulas (6/10), lançando mão 
também de outros suportes (dicionário, agenda, música); em 
cerca de 50% das aulas, geralmente eram utilizados mais de um 
texto por aula. 

Ao trabalhar as atividades de compreensão leitora nos livros 
didáticos (vide Tabela 3 - fi nal do documento), percebemos que, 
em alguns casos, as professoras modifi caram as perguntas ou as 
solicitações do LD, trazendo com isso um empobrecimento das 
mesmas, já que as perguntas substitutas fi cavam mal formuladas 
e não correspondiam a nenhuma categoria de análise adotada. 

Às vezes, fi cava evidente que esta adaptação ocorria em 
decorrência de um mau planejamento. Esse fator evidenciou-se 
de forma mais nítida nas práticas da professora “B”, conforme 
verifi camos em uma de suas aulas:

Graziela disse: “Eu quero que vocês façam individual 
e me entreguem até sexta feira. Quando todos me 
entregarem, eu vou fazer um debate e será a primeira 
nota dessa unidade, ok? Podem ir agora.” (Verifi cou-
se no LD que a professora havia feito uma adaptação 
desta atividade, pois o livro pedia que fosse feito em 
dupla e na sala de aula). (Extrato da 7ª observação de 
aula)

Nesse caso de adaptação, os alunos perderam a oportunidade 
de refl etir em duplas sobre o tema, explorando os textos lidos. 
Mais grave que isso, foi o fato dos alunos poderem fazer o 

trabalho em casa, seguindo as orientações de pesquisar em um 
livro da “4ª série” sobre a água, que era o tema dos textos lidos 
em sala. Ou seja, a docente se apegou ao tema da aula e não à 
compreensão dos textos estudados.

Um ponto observado na prática da professora A, é que esta 
geralmente preservava as perguntas do LD V.A, mesmo quando 
fazia a correção dos exercícios oralmente. Como podemos 
verifi car a seguir:

P:  Em que Estado fi ca localizada a cidade em que você 
nasceu? (1ª questão da página 24 do LD V.A)
P:  Em que região fi ca o estado em que você mora? (2ª 
questão da página 24 do LD V.A)
P: Quais os estados que pertencem a essas cinco 
regiões que estão no mapa?  (3ª questão da página 24 
do L.D V.A) 
( Extrato da 2ª observação -  Estratégia de Retirar 
informação explícita do texto)

Embora a professora A preservasse as perguntas de uma 
determinada atividade daquele LD, notamos que o tipo de 
resposta resultante era, muitas vezes, uma simples verifi cação, 
concisa e facilmente localizável no texto, tornando, a 
compreensão global do próprio texto e a elaboração pessoal 
da resposta do aluno limitadas ao uso da estratégia de retirar 
informação explícita do texto.

A docente B, quando realizava o trabalho de leitura com 
outro suporte, era no intuito de fazer uma ponte para trabalhar 
“gramática”. A mesma fazia blocos de perguntas orais, sem dar 
tempo sufi ciente para os alunos responderem. Ao questioná-
los sobre o texto, demonstrava muita pressa, tanto na leitura 
do mesmo quanto nas respostas dos alunos, fazendo, muitas 
vezes, perguntas fechadas (com respostas sim ou não), que não 
permitiam uma refl exão por parte daqueles. Ou, ainda, por estar 
muito ansiosa, por conta do tempo, ela antecipava a resposta. 
Como no trecho que segue:

Ela pediu pra turma abrir o livro na página seguinte ao 
texto e respondeu, ela mesma, oralmente a 1ª questão:
Qual é a importância da água em sua vida?
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A professora começou a relembrar os tempos de 
quando ela era criança e tinha que ir buscar água de 
cacimba, enquanto “hoje nós temos água canalizada 
e não valorizamos”. Ela relatou: “Quando eu era 
criança, dava pra tomar banho no nosso rio, mas hoje, 
poluímos tudo e acabamos com o rio... Tudo porque 
não compreendemos a importância da água na nossa 
vida. Então vejam que essa pergunta que o livro traz 
é muito rica”. Em seguida, ela leu em voz alta a 2ª 
questão. (Extrato da 5ª observação de aula)

No que diz respeito às estratégias de leitura, ou seja, as 
atividades de compreensão de texto (vide Tabela 4 - fi nal do 
documento) verifi camos que as duas turmas diferiam tanto 
na quantidade quanto na qualidade das estratégias de leitura 
de fato praticadas em sala de aula, sendo mais frequentes e 
diversifi cadas as situações observadas na turma “A”.

Nas aulas ministradas pela professora “A” se sobressaíram 
as atividades de Identifi car tema ou ideia central de partes do 
texto, aparecendo catorze vezes, ao contrário da professora 
B, que em nenhum momento contemplou o uso desse tipo 
de estratégia. Ela também estimulou seus alunos a ativar 
conhecimentos prévios e retirar informações explícitas dos 
textos. Isto foi evidenciado, por exemplo, na 3ª observação de 
aula:

P: “Qual a diferença entre o mercado informal de 
trabalho (camelôs, vendedores e prestadores de 
serviços autônomos etc.) e outros empregos?”
A3: “(...) no trabalho formal a gente tem direito a 
férias, salário, carteira assinada e no informal não!”
A4: “No trabalho informal você não precisa ter aquele 
horário fi xo com patrão cobrando, exigindo. A pessoa 
que trabalha por conta própria não tem direito a plano 
de saúde, 13º salário, se descuida de muita coisa.”  

Curiosamente, essa segunda estratégia de leitura nunca foi 
praticada na turma B, durante os dez dias observados. Esse 
tipo de estratégia tem uma importância incontestável para a 
formação do bom leitor, pois por meio dela o sujeito consegue 

fazer associações e relações que permitem construir os sentidos 
do texto. 

A exploração do vocabulário ocorreu na prática das duas 
docentes, contudo a professora A usou-a muito mais, empregando 
esse tipo de estratégia em 10 situações a mais que a docente 
B. Em contrapartida, a professora B, constantemente recorria 
à estratégia de extrapolação, pedindo que os alunos saíssem da 
situação do texto para trazer exemplos de sua vida cotidiana. 
Em alguns casos, a turma extrapolava espontaneamente, a 
partir da leitura de algum texto. Contudo, verifi camos que a 
professora não utilizava essa estratégia junto a outras em que 
houvesse uma refl exão acentuada sobre o texto, transformando 
esses “debates” em uma conversa sobre o texto, e não um 
momento de compreensão do texto escrito em si. Eis um extrato 
de observação que ilustra o que estamos comentando:

“Todos os alunos presentes estavam com o LD e 
abriram na página indicada e a professora leu em 
voz alta o texto “Amar”, que é um poema de Carlos 
Drummond de Andrade. A professora disse que este 
texto era um poema que falava sobre o amor. Então, 
os alunos começaram a debater o tema e a dar opinião 
a respeito do amor enquanto sinônimo de prazer 
ou de sofrimento.Eles fi caram empolgados com a 
discussão, o debate girou em torno de temas como: 
a telenovela Caminho das Índias, igreja (religião), e 
relacionamentos familiares... Este debate durou uns 20 
minutos.” (Extrapolação espontânea – Extrato da 2ª 
observação de aula)

Nossos resultados apontam o quanto os livros didáticos 
ainda priorizavam atividades que não faziam os alunos 
compreenderem os textos de forma mais refl exiva, além do 
trabalho docente muitas vezes estar voltado à “discussão de 
temas” (em lugar de textos) e ao ensino de nomenclaturas 
gramaticais.

Como ilustração disso, na turma da professora “B” 
observou-se que o livro era utilizado de uma forma não linear. 
As aulas eram, em sua maioria, destinadas às atividades em 
que a docente priorizava os aspectos superfi ciais do texto, 
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como estrutura, elementos comuns, nome do gênero, etc. 
Ainda verifi camos que algumas atividades propostas eram mal 
planejadas e não permitiam um envolvimento real dos alunos. 
Destacamos na turma B o uso excessivo de atividades de cópia 
e esclarecemos que estas não aconteciam como um recurso ou 
estratégia para agregar os alunos à aula, pois todos tinham o 
livro didático. Estranhamente, às vezes copiavam textos que 
estavam disponíveis no livro didático.

 Assim, o envolvimento dos alunos nas atividades de leitura 
se tornava baixo. Alguns consideravam as aulas de português uma 
tortura. Verifi camos isso na fala de um dos alunos: 

“Oxe, se eu soubesse que era aula de livro eu nem tinha 
vindo! Eu detesto esse livro! Eu já tô cansada desse 
livro, a gente sai de casa pensando que vai fazer tarefa, 
mas quando chega aqui só faz ler!” (Angelina, 35 anos, 
dona de casa - Extrato da 7ª observação de aula)

Nas três primeiras observações realizadas na turma A, 
após as atividades de leitura, a professora sempre tentava 
realizar produção textual. Mas, o que se notava eram, na 
verdade, atividades de “redação”, já que ela não explorava as 
características dos gêneros trabalhados durante a leitura dos 
textos que, por sua vez, serviriam de modelo para a produção 
textual. Os alunos eram chamados a escrever sobre “temas” 
amplos como “A Escravidão no Brasil”, sem que houvesse uma 
preparação adequada para tais atividades de escrita. Na turma B 
não presenciamos nenhuma situação de produção textual, quer 
vinculada aos textos lidos ou a outros textos. 

Conclusões

Embora consideremos que a utilização de textos que 
circulam no cotidiano constitua opção proveitosa, para auxiliar 
as práticas de leitura na sala de aula da EJA, a partir das duas 
turmas observadas, entendemos que é preciso que o professor 
leitor, mediador da leitura, seja capaz de motivar o aluno para 
ler, despertando neles o prazer de descobrir novos horizontes, 
novos signifi cados para os textos lidos.

 Para tanto, é imprescindível que os professores pratiquem 
estratégias de leitura adequadas. Tal como evidenciamos, 
as práticas de leitura da professora B, pareciam estar 
“desarticuladas” e distantes de formar leitores autônomos, 
já que esta fazia perguntas para a turma, mas ela mesma 
respondia. Ao contrário desta, a professora “A”, por meio da 
leitura compartilhada, evidenciada nas rodas de leitura das três 
primeiras aulas, oferecia oportunidades para que os alunos 
da sala pudessem ler e interpretar cada parágrafo, através da 
estratégia de Identifi car tema ou ideia geral de partes do texto. 

Não podemos esquecer que o ato de ler não se dá linearmente, 
como um processo tranquilo e sem interrupções. Ao contrário, 
é uma operação mental complexa, marcada por tensões, 
porque envolve ativamente a pessoa que lê. Para viver esse 
tipo de leitura mais qualifi cado, os alunos da EJA precisam ter 
oportunidades reais de exercitar estratégias de leitura variadas, 
ao serem apresentados aos diversos textos que já encontramos 
em suas salas de aula. Não foi isto que presenciamos em muitas 
das aulas observadas, especialmente na turma B.

Esperamos que futuras pesquisas possam ampliar a discussão 
sobre a qualidade do ensino de leitura oferecido na EJA, ampliando 
as evidências hoje disponíveis sobre o uso dos livros didáticos e 
sobre as práticas de leitura desenvolvidas pelos docentes.
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Tab. 1 Modalidades de leitura praticadas nas duas turmas

Profa. A – Olinda (10 aulas) TOTAL Profa. B – Moreno (10 aulas) TOTAL

Com o LD Com outros suportes Com o LD Com outros suportes

Leitura em voz alta pelo professor 5 7 12 7 7 14

Leitura em voz alta pelo (s) aluno(s) 4 74 11 2 4 6

Leitura compartilhada 5 1 6 - - -

Leitura coletiva 2 25 4 3 1 4

Leitura silenciosa pelos alunos 6 7 13 2 - 2

Tab. 2 Uso do livro didático e de outros suportes como fonte para a seleção dos textos lidos

Profª “A” Uso do Livro Didático (LD) e de outros suportes (OS) nas 10 aulas

OS LD LD e OS
4 4 2

Profª “B” Uso do Livro Didático (LD) e de outros suportes (OS) nas 10 aulas

OS LD LD e OS
4 5 1

4 - Destas, três são leituras em voz alta dos alunos ao realizar produção textual no caderno.
5 - Das duas, uma foi leitura coletiva de textos produzidos coletivamente pelos alunos.
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Tab. 3 Análise dos Resultados das atividades de leitura dos LDs

ESTRATÉGIAS V.A. C.D.

1. Ativar conhecimentos prévios relativos ao texto 17 30 

2. Retirar informação explícita de um texto 75 30 

3. Estabelecer relações lógicas entre partes do texto 17 -

4. Identifi car tema ou apreender o sentido do texto 10 9

5. Inferir 20 17 

6. Distinguir ponto de vista do “autor” de opiniões do leitor 1 1

7. Responder aos textos (extrapolação) 19 17 

8. Fazer hipóteses e confi rmá-las 3 -

9. Exploração da intertextualidade 6 14

10. Exploração de vocabulário e recursos coesivos do texto 45 -

11. Exploração de características do gênero textual 6 25 

12. Exploração dos recursos estéticos e expressivos do texto - 1

13.  Exploração de imagens como elemento constitutivo das possibilidades de sentido 4 1

14. Emitir opinião sobre o texto 21 12

15. Exploração de dialetos e registros - -

16. Identifi car tema ou idéia central de partes do texto 8 4

17. Outros 4 4

TOTAL 255 165
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Tab. 4 Estratégias de leitura praticadas nas aulas observadas

Estratégias de leitura desenvolvidas pelas professoras Profa. A – “Olinda” (10 aulas) Profa. B “Moreno” (10 aulas)

1. Ativar conhecimentos prévios relativos ao texto 7 4

2. Retirar informação explícita do texto 8 -

3. Estabelecer relações lógicas entre partes do texto - 1

4. Identifi car tema ou apreender o sentido do texto 2 5 (2 dessas foram respondidas pela prof)

5. Inferir 1 1

6. Distinguir ponto de vista do “autor” de opiniões do leitor - -

7. Responder aos textos (extrapolação) 2 13  (6 ocorreram de forma espontânea)

8. Fazer hipóteses e confi rmá-las - 1

9. Exploração da intertextualidade 2 5 (1 respondida pela prof)

10. Exploração de vocabulário e recursos coesivos do texto 12 2

11. Exploração e características do gênero textual 1 6 ( 3 respondidas pela prof)

12. Exploração dos recursos estéticos e expressivos do texto 1

13. Exploração de imagens como elemento constitutivo das possibilidades de sentido 1 1

14. Emitir opinião sobre o texto 2 2

15. Exploração de dialetos e registros - 3  (1 respondida pela prof)

16. Identifi car tema ou ideia central de partes do texto 14 -

17. Outros - -

TOTAL das estratégias desenvolvidas 52 42

Questões respondidas pela professora - 6
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Resumo

A partir do conceito deleuziano de máquina de guerra e de 
resistência como elemento constitutivo do fazer artístico e de uma 
leitura do fi lme Nelisita: narrativas nyaneka, de Ruy Duarte de 
Carvalho (1982), propõe-se uma discussão sobre a força política 
que tem a arte em tempos de crise e de reorganização social. Ruy 
Duarte de Carvalho, escritor e poeta, cineasta, antropólogo, com 
sua obra, permite que nos aproximemos de todo um universo que 
ele pensou, sentiu e produziu em seu entranhar-se em Angola, 
nação que escolheu quando decidiu naturalizar-se angolano. O 
diretor, atuando em uma Angola livre, pós-colonização, lê o seu 
país e o mundo, criando, artisticamente, formas de resistência. 
Ler, escrever, fazer cinema, máquinas de guerra em um mundo 
que grita. Aproveitando e articulando os contos da tradição oral 
nyaneka, Carvalho respeita o caráter dinâmico da narrativa 
oral em seu fi lme e, fazendo cinema, projeta essas narrativas, 
levando-nos a conhecer um povo ainda por vir.

Palavras-chave

Arte; resistência; política; leitura de mundo.

Abstract

This article presents the Deleuzian concept of war 
machine and resistance as an intrinsic element of art. 
Based on a study of the fi lm Nelisita:narrativas nyaneka, 
de Ruy Duarte de Carvalho (1982), we present the argument 
of the political strength of art in times of crisis and social 
restructuring. Ruy Duarte de Carvalho, a writer, a poet, a 
movie director, an anthropologist, felt and produced in his 
wanderings in Angola, the nation he chose to be a citizen 
of. The director, working in a newly free Angola, post-
colonization, reads his country and the world itself, creating, 
artistically, forms of resistance. Reading, writing, making 
movies, war machines in a world, screaming. In this fi lm, 
inspired by folk tales, using and articulating oral traditions, 
and yet, making a movie, he is able to project these narratives, 
leading us to a new people to come.

Keywords

Art; resistance; politics; readings.
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A arte tem estreita ligação com a vida e o artista, “[s]e ele 
ama a vida”, nos ensina Andrei Tarkovski em Esculpir o tempo¸ 
“tem a necessidade imperiosa de conhecê-la, de modifi cá-la, de 
tentar torná-la melhor” (TARKOVSKI, 1998, p.27). “As obras-
primas”, ele afi rma em outro trecho, “nascem da luta travada 
pelo artista para expressar seus ideais éticos” (TARKOVSKI, 
1998, p.26).

Aproximar-se da obra do artista Ruy Duarte de Carvalho, 
escritor e poeta, cineasta, antropólogo, signifi ca aproximar-se 
também de todo um universo que ele pensou, sentiu e produziu em 
seu entranhar-se em Angola, nação que escolheu quando decidiu 
naturalizar-se angolano. As autoras Tânia Macedo e Rita Chaves 
(2007) já nos mostraram um pouco da dimensão artística desse 
autor, lembrando a força da tradição oral em seus textos, destacando 
a maneira como Carvalho explora distintas linguagens em sua 
obra, observando a estreita conexão entre aquilo que produziu e 
a preocupação com seu país. Seu caminho é “vinculado ao chão”, 
conciso, preciso, “como se fosse necessário extrair o máximo do 
mínimo” (MACEDO; CHAVES, 2007, p.140). 

Em um outro livro sobre o autor, Chaves afi rma que sua 
obra literária é uma resposta plural “às questões que o seu 
momento coloca” (CHAVES, 2007, p.75), pois Ruy Duarte é 
como “um viajante que, percorrendo o solo do país, escreve-o 
orientado por uma sensibilidade especial na tarefa de selecionar 
imagens” (CHAVES, 2007, p.82), aproveita-se dos espaços da 
tradição, reafi rmando sempre o caráter coletivo e multifacetado 
do universo angolano, sempre em aliança com o outro, sempre 
explorando os sentidos mágicos do cotidiano de seu povo.

Observo que essas afi rmações são válidas também para a sua 
produção fílmica. Refi ro-me especialmente a Nelisita: narrativas 
nyaneka (1982), o primeiro fi lme angolano de longa metragem. 
Em um texto “Travessias da oralidade, veredas da Modernidade” 
(2004), o próprio Ruy Duarte discute um pouco da sua obra 
poética e reafi rma as potências do seu trabalho cinematográfi co:

foi de alguma forma a poesia que me fez passar pelo 
cinema e que, por seu turno, foi a partir do cinema 
que me tornei antropólogo. Desse percurso e desse 
trânsito, exactamente, é que resulta a minha estreita e 
continuada relação com certas vozes locais de Angola 
e do Mundo que se exprimem segundo o regime da 
oralidade. (CARVALHO, 2004, p.62)2

A proximidade com as vozes locais de Angola confere à 
sua obra conotações políticas, de resistência. Carvalho opera 
em um universo construído em fabulação, aspecto da arte 
que interessou ao fi lósofo Gilles Deleuze, uma fabulação de 
inspiração bergsoniana, comum ao povo e à arte, uma fabulação 
com sentido político (cf. DELEUZE, 1992, p.214-215). Esse 
sentido político tem a ver com a possibilidade de a obra de arte 
vir a construir uma máquina de guerra (cf. MARQUES, 2009).

As obras de arte são máquinas porque se plugam em um 
ambiente sociopolítico, porque têm conexão com o real, porque 
escapam a uma lógica “institucionalizada”, que podemos chamar 
“de Estado”, segundo Deleuze e Félix Guattari (1997b). Uma 
máquina é uma “construção”, marcada por fl uxos de interesses, 
de desejos e de necessidades, por agenciamentos que levam a 
uma espécie de organização, uma composição de linhas de vários 
tipos. Há linhas duras, que amarram e levam a segmentações 
– das instituições e dos territórios, que sustentam o aparelho-
de-Estado; e há as linhas que não se deixam aprisionar – das 
desterritorializações, que esses autores chamam de linhas de 
fuga. Estas últimas, com sua multiplicidade, com suas linhas-
entre, fazem a máquina de guerra. A guerra, nesta perspectiva, 
está associada a um fazer e estar nômade, que se move e abala 
os modelos propostos de uma máquina estatal. É uma potência.

Deleuze e Guattari (1996) nos explicam que a máquina de 
guerra diz respeito à emissão de quanta de desterritorialização, à 
passagem de fl uxos mutantes, e que toda criação passa, de certa 
forma, por uma máquina de guerra. É o contrário da guerra em 

2 - Usamos principalmente duas fontes do diretor para a elaboração deste trabalho: uma palestra e um texto. A palestra foi proferida por Ruy Duarte de Carvalho 
na Casa das Áfricas, em São Paulo, em 2004, logo após a apresentação do fi lme Nelisita. O texto, intitulado “Travessias da oralidade, veredas da Modernidade”, 
está publicado no Boletín Hispánico Helvérico: Historia, teoria(s), prácticas culturales. Volumen 4 (otoño), 2004. Foi apresentado por Ruy Duarte também 
após a exibição do fi lme e está disponível online: http://www.sagw.ch/sseh/publikationen/Boletin-Hispanico-Helvetico/Volumen-4.html.
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si, que substitui a mutação e a criação pela destruição, que é o 
que resta à máquina de guerra quando esta “perdeu sua potência 
de mudar” (DELEUZE & GUATTARI, 1996, p.112).

No volume 05 de Mil platôs, capitalismo e esquizofrenia, 
temos o bloco “1227 — Tratado de Nomadologia: a Máquina 
de Guerra”, em que Deleuze e Guattari analisam o nomadismo e 
trazem ainda mais possibilidades de pensar sobre o conceito de 
máquina de guerra. Os autores enfatizam nesse texto a questão 
da relação da exterioridade da máquina de guerra ao aparelho 
de Estado e sua relação com a multiplicidade, com aquilo que 
não se deixa aprisionar. A máquina de guerra, dizem, “faz valer 
um furor contra a medida, uma celeridade contra a gravidade, 
um segredo contra o público, uma potência contra a soberania, 
uma máquina contra o aparelho”. É “testemunha de uma outra 
justiça, às vezes de uma crueldade incompreensível, mas por 
vezes também de uma piedade desconhecida” (DELEUZE; 
GUATTARI, 1997b, p.13). Além disso, da máquina de guerra 
nômade, podemos destacar o aspecto espacial-geográfi co de 
sua constituição e seu componente afetivo, características 
exploradas na literatura de Ruy Duarte de Carvalho e também 
em Nelisita. Assim, apesar de os autores terem construído o 
conceito sob o ponto de vista da atuação política, o conceito 
de máquina de guerra pode funcionar no campo dos estudos 
literários como um fi o condutor de análise, como veremos a 
seguir.

Quando entendemos a máquina de guerra artística como 
uma guerrilha contínua, sem armas de morte, que não se deixa 
aprisionar, podemos destacar ali a crítica ao viver e ao fazer 
instituídos, privilegiados, aos valores estabelecidos que apenas 
funcionam a favor de alguns. O artista trabalha a forma que 
não se conforma a um único modelo (MACHADO, 2010). Ou 
ainda, nas palavras de Ruy Duarte de Carvalho:

Se o meu percurso e a minha experiência puderem 
de facto servir para alguma coisa, então só terei a 
acrescentar (…) que a minha prática e na minha 
experiência de muitos anos a atravessar, a frequentar 
e a tentar apreender e aprender diferentes culturas, 
diferentes expressões, me têm levado a procurar dar 

notícia delas, a emprestar-lhes substância interventiva 
através de escritas descritiva, interpretativa, 
argumentativa e criativa. Tenho cruzado as memórias 
dos grupos, e tenho-as cruzado com a minha, 
enquanto elas mesmas se cruzam entre si e é daí que 
urdirá uma expressão angolana de que todos nós, 
institucionalmente Angolanos, tanto precisamos para 
podermos pensar e para nos podermos pensar a nós 
mesmos. Sob condição, todavia: que não se perca de 
vista a existência e a pertinência de várias e diversas 
memórias colectivas (as quais em muitos casos pouco ou 
nada têm a ver com as memórias que as elites nacionais 
instauram e cultivam), e que haverá de poder sempre 
imaginar-se que membros de dois grupos diferentes 
possam participar em acontecimentos idênticos, ou 
mesmo num único acontecimento, para no fi m guardar 
deles, ou dele, uma memória diferente... quer dizer, são 
muitos os “grupos” que, no interior de uma “nação” e 
do domínio planetário de modelo cultural ocidental, 
global, vivem e memorizam de maneira diferente. 
E que embora todos tenhamos a ver com alguma 
“memória nacional”, é bom saber e não esquecer, lendo 
ou não lendo nos outros, que são muitas as categorias 
identitárias colectivas que medeiam entre o indivíduo e 
a nação (…). (CARVALHO, 2004, p.76-77)

O fi lme

Antes de produzir Nelisita: narrativas nyaneka, Ruy 
Duarte de Carvalho estava trabalhando para o novo governo 
livre de Angola em uma série de documentários: Presente 
Angolano – Tempo Mumuíla. Durante a fi lmagem, entre 1977 e 
1980, Carvalho (2004) conta que se interessou por uma coleção 
de provérbios nyaneka e, ao recolher, além dos provérbios, 
narrativas e canções deste grupo, ele encontrou material rico 
que inspirou a sua própria escrita.

Afi rma, em palestra proferida na Casa das Áfricas/SP, 
em 2004, que uma das características maiores do fi lme é a 
interpenetração, a interação entre a linguagem e o chão de 
Angola e de quem o povoa. O argumento para o roteiro, de 
acordo com as informações fi nais do fi lme, estabeleceu-se “a 
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partir de narrativas feitas por António Constantino Tyikwa e 
Valentim(?) [sic] e fi xadas pelo Padre Carlos Estermann, in 
“Cinquenta Contos Bantus do Sudoeste de Angola”, IICA, 
Luanda, 1971.” (informação que surge aos 59’30 do fi lme 
Nelisita). Uma das histórias recolhidas que funcionam para 
o argumento é a do mito de Nelisita, um herói despojado e 
inalterável, que, devido ao seu conhecimento de mundo, sua 
esperteza, sua capacidade de conjugar forças da natureza em 
seus feitos, consegue que as coisas mudem ao seu redor. A outra 
história conta da relação do grupo com maus espíritos que vêm 
de outro lugar para tentar os homens da terra.

É um fi lme em preto e branco, com tons de documentário 
por vários motivos. Ruy Duarte usa não-atores, pessoas 
daquele grupo étnico, no elenco. Escolhe fazer a fi lmagem em 
língua local, mumuíla, usando legendas em português. Grava 
com uma equipe bastante reduzida, de cinco pessoas, e fi lma no 
local onde vive aquela população. Mas não é um documentário. 
Tampouco se trata de um fi lme etnográfi co, o diretor insiste em 
dizer, ainda que mostre a vida daquela população, seus hábitos, 
seus trajes, sua rotina de vida. “É gente que vive num contexto”, 
lembra-nos, na palestra de 2004 (a partir de 15’). É fi cção.

Esse trabalho de cinema fez com que ele se interrogasse quanto 
à transição dos registros orais para os suportes tecnológicos. 
Aproveitando e articulando os contos da tradição oral nyaneka, 
ele pretendia respeitar o caráter dinâmico da narrativa oral 
em seu fi lme. Assim, há um narrador no fi lme, e em diversas 
cenas vemos o grupo se reunir em roda para ouvir histórias e 
tomar decisões. Com o cinema, o diretor afi rma que consegue 
alargar o horizonte de projeção dessas narrativas, trabalhando 
com a uma hipótese de difusão universal, transportando para 
o consumo moderno aquilo que extraía da tradição oral, cujo 
acesso até então se confi nava a antropólogos e especialistas 
em geral. Interessava-lhe, sobretudo, levar a canais adequados 
de comunicação aquilo que ele considerava como “tesouros da 
expressão oral africana” (CARVALHO, 2004, p.67), satisfazendo 
a sua necessidade de comunicar o que julgava importante dizer e 

de tornar universalmente apreciado o que pudesse interessar ao 
destino universal e cósmico da nossa espécie, incluindo o que 
dizem, e como vivem, certas populações que mal se fazem ouvir 
nos processos de exclusão atuais do capitalismo.

Nelisita, o herói, vai ter que enfrentar os maus espíritos 
que estocam comida e vivem de maneira bastante diferente de 
seu povo. E vai vencer. Assim, devém-mito, é possível dizer, 
com base nos escritos de Deleuze e Guattari. No livro Mil 
Platôs: capitalismo e esquizofrenia (1997a)¸ em um bloco-
capítulo chamado “1730 – Devir-Intenso, Devir-Animal, 
Devir-Imperceptível”, esses autores mostram que devir é 
estar em encadeamento, é coexistir em níveis, em zonas de 
vizinhança, de indiscernabilidade, de indiferenciação. Não se 
trata de transformar-se em, de fi car igual a. Quando escrevem 
sobre devir-animal, por exemplo, os fi lósofos lembram 
que ele “não se contenta em passar pela semelhança” e 
constitui uma “irresistível desterritorialização” (DELEUZE; 
GUATTARI, 1977, p.12). Está no “entre”, no “meio”. Na 
literatura que é devir, há simbiose, aliança. Devir é rizoma, 
contágio (DELEUZE; GUATTARI, 1997a, p.19). Os conceitos 
deleuzianos, como se vê, funcionam sempre em conexão. No 
caso do devir, é interessante apontarmos sua relação com a 
noção de molar e molecular, de máquina de Estado e máquina 
de guerra. Para Deleuze e Guattari, molar está do lado daquilo 
que é rígido, fi xo; e molecular é fl uxo, intensividade, potência, 
movimento. Na sua fi losofi a, a máquina de Estado se organiza 
de forma molar, e as máquinas de guerra, de forma molecular. 
Construir uma máquina de guerra, em relação com linhas de 
fuga, de desterritorialização, na máquina do Estado, é resistir, 
é encontrar uma maneira outra de funcionar e viver no mundo3.

Algumas características marcantes que fazem parte do 
conceito de devir são, portanto: não se contentar em passar por 
semelhança; ter a potência necessária para minar estruturas 
molares; constituir uma máquina de guerra; promover uma 
irresistível desterritorialização que desestabilize as tentativas 
de reterritorialização (DELEUZE; GUATARRI, 1997a, p.12).

3 - “…não há devir-homem, porque o homem é a entidade molar por excelência, enquanto que os devires são moleculares” (DELEUZE; GUATARRI, 1997a, 
p.89), há devir-mulher, devir-criança…
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Devir está conectado à ideia deleuziana de menor, porque 
vai acontecer não nos meios maioritários, mas entre grupos 
minoritários, que estejam às margens, em posição não central 
nem centralizadora nas relações… Por isso o devir-criança, 
devir-mulher, devir-animal… 

Devir não é tornar-se. E não é média. É um acelerado, 
é movimento. Não é relação, mas entre-dois. Pensar o devir 
é um desafi o, pois os movimentos sociais nos remetem 
constantemente a um projeto acabado das coisas, do ser humano, 
de identidade, enquanto devir é estar entre categorias, estar em 
passagem ou entre modos de existência. O devir não leva a uma 
conclusão, a um encerramento, mas tem relação com aquilo que 
nunca chega a ser. O devir tem a ver com elementos estáveis em 
desequilíbrio, em metamorfose que não se alcança. 

Há, na literatura em fabulação, personagens em devires, em 
um devir-outro, nos ensina Ronald Bogue (2010; 2011). Em 
Nelisita, em relação aos devires do grupo oprimido pelos maus 
espíritos, podemos falar do devir-feiticeiro do herói, do devir-
águia dos velhos e dos famintos, do devir-formiga das crianças, 
do devir-antílope das mulheres.

Discutamos brevemente o estatuto dos maus espíritos, no 
fi lme. Há um devir-espírito, poderíamos dizer, entre aqueles 
homens que armazenavam comida, andavam de caminhão e de 
carros de bois, vestiam-se com roupas estranhas para aquela 
comunidade da qual se aproximavam. Seres de “outro mundo”. 
Mas eles escravizaram o povo que vivia em uma certa aldeia 
e que não tinha o que comer. Apenas uma mulher foi deixada 
para trás, quando todo o povo foi levado, porque estava grávida 
(e os maus espíritos eram gulosos). Essa mulher era a mãe 
de Nelisita. “E então esse fi lho que vai nascer não é o nosso 
salvador?” (29’18), perguntou um amigo da mãe do herói a um 
colega, em tom de revelação, no fi lme. 

Nelisita não vai aceitar os alimentos em estoque nem uma 
motocicleta nem um automóvel para se unir aos maus espíritos. 

Nelisita resiste. E vai passar por três testes de astúcia antes de 
conseguir libertar o seu povo, contando sempre com a ajuda 
deste para vencer. Antes da primeira prova, enquanto aguarda, 
Nelisita é informado, por membros – prisioneiros – da sua 
aldeia, que eles sabem que ele foi até lá para salvá-los, mas que 
o rei dos espíritos vai experimentá-lo antes. Eles o orientam: 
“…todos animais da criação são teus amigos. Se os mandares 
chamar por nós, eles poderão vir em tua ajuda” (de 42’34 a 
42’43). Existe uma aguda proximidade entre os homens deste 
grupo e os animais. São fl uxos em vizinhança, modos de 
existência em conexão.

No primeiro trabalho, o líder dos maus espíritos oferece um 
boi ao herói, traz um inteiro, mata-o na frente dele, por asfi xia, 
e diz que, no dia seguinte, queria ver tudo limpo: “Amanhã de 
manhã só quero encontrar os ossos” (44’23).

Nelisita devém-feiticeiro: ajeita-se no chão com suas coisas 
(45’), em close no fi lme, seu torso ocupando o centro da tela, tira 
de sua sacola um recipiente com um pó ou terra dentro, unta-se 
com essa substância, passando-a por seu corpo, fazendo alguns 
traços no rosto, nas pernas e nos braços. Depois pega duas penas 
longas e passa-as na mão esquerda e nas partes do corpo que 
havia marcado; com a mão direita faz um movimento de limpeza 
do corpo (45’26), enquanto faz esses gestos pronuncia alguns 
sons que parecem suspiros, ou sons de um xamã em transe. 

Ele já sabe o que precisa ser feito: “Chamem os milhafres5 
e as águias velhas, e outras aves que já não possam caçar, para 
virem ajudar-me a comer este boi.” (de 45’39 a 45’47). Em 
torno de uma fogueira acesa, velhos e velhas se alimentam 
até limpar completamente os ossos do boi (45’50 a 46’31). 
Em devir-águia, em simbiose entre eles e os milhafres, os 
velhos executam a tarefa do herói. De manhã, quando o rei dos 
espíritos volta, Nelisita estava dormindo tranquilamente, perto 
dos ossos. O couro do animal estava limpo e esticado no chão, 
o espaço da fogueira estava também arrumado. “Sim senhor, 

 4 - “…é preciso não confundir “minoritário” enquanto devir ou processo, e “minoria” como conjunto ou estado” (DELEUZE; GUATARRI, 1997a, p.88). 
“As minorias e as maiorias não se distinguem pelo número. Uma minoria pode ser mais numerosa que uma maioria. O que defi ne a maioria é um modelo ao 
qual é preciso estar conforme: por exemplo, o europeu médio adulto macho habitante das cidades… Ao passo que uma minoria não tem modelo, é um devir, 
um processo.” (DELEUZE, 1992, p.214).
5 - Os milhafres são um tipo de águia ou gavião.
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Nelisita. Estou a ver que podes com os maiores. Agora vou 
levar-te ao meu armazém, para ver se aí também me consegues 
vencer.” (de 46’54 a 47’03).

O segundo trabalho, meticuloso, é proposto imediatamente. 
No armazém, o rei mistura o conteúdo de duas sacas de 
alimentos e diz: “Quando o sol estiver na altura dos bois irem 
à água, quero que tudo isto esteja bem separado, o açúcar de 
um lado e o arroz do outro.” (de 47’26 a 47’32). Nelisita nada 
diz. Senta-se no canto e faz seu chamado: “Formiguinhas, 
formiguinhas pretas.” (47’48). E basta. Agora são as crianças 
que devêm, entram em devir-formiga. Surge um grupo grande 
delas que se põe a trabalhar com afi nco, separando o arroz e o 
açúcar (de 47’53 a 49’06). A cena é explorada esteticamente, 
com closes das crianças, seus pés e mãozinhas em movimento 
rápido, realizando a tarefa de Nelisita. No fi nal, a câmera nos 
leva ao herói, que continua sentado no fundo do armazém, 
agora com um grande sorriso no rosto (49’07). Tranquilo, ele 
fecha os olhos e se põe a dormir (49’11). Macunaimicamente. 
Em devir-formiga as crianças rapidamente fazem o que têm que 
fazer. Quando o rei chega, vê vários montinhos no chão, e o 
arroz separado do açúcar. Faz um sinal de aprovação com a 
cabeça. “Afi nal é assim? Está bem, pode [sic] mais do que eu. 
Bom, agora vou dar-te outro trabalho. Se conseguires fazê-lo 
é porque sabes tanto como eu, ou mais!” (de 49’29 a 49’44). 
Nelisita sorri largamente.

O terceiro e último trabalho nos leva ao devir-antílope6 das 
mulheres. Um campo com capim seco, alto e claro, preenche 
as telas e um canto de mulheres acompanhado de palmas se faz 
ouvir, mas não as vemos ainda. O rei dos espíritos o apresenta a 
Nelisita. “Este campo está assim todo cheio de capim. Na altura 
de os bois entrarem para os currais, quero encontrar isto tudo 
muito bem capinado.” (de 50’06 a 50’12).  Nelisita, olhando o 
campo, diz: “Meus amigos, meus amigos chamem os bambis, 
os olongos, as punjas, todos os bichos que comem capim, para 
virem ajudar-me a resolver este problema.” (de 50’18 a 50’29). 
Enquanto faz o pedido, surgem em cena rostos de mulheres 

sentadas no capim alto, sorrindo. Mal termina o chamado e o 
campo é invadido por esse grupo que vem correndo (50’32). 
Entoando um canto de trabalho, elas se debruçam sobre o 
capim e começam a limpar o terreno. Nelisita surge entre elas 
(51’52), curvadas por entre o capim, e olha ao seu redor. Elas 
vão rindo, cantando e conversando, arrancando o capim do 
chão em movimentos ritmados. Elas devêm-antílope. O rei dos 
espíritos e um ajudante observam à distância (52’). Nelisita 
sorri novamente, agora entre as mulheres.

Não há dúvida entre eles. Os maus espíritos agora têm 
certeza da superioridade de Nelisita e vão fugindo dali. A 
máquina de guerra do devir-animal está em funcionamento, e já 
produz encadeamentos. “Estamos desgraçados, meu amigo.”, 
diz o rei. “Esse miúdo Nelisita eu já falei que ele pode mais que 
nós. Todo o mundo está pelo seu lado. Ele já tinha chamado 
os milhafres e as outras aves velhas que comeram a carne. Já 
tinha chamado as formigas que aceitaram ajudar-lhe. Chamou 
os antílopes e todos lhe ajudam.[sic] Agora não será que pode 
chamar os leões, as onças e até outros seres que nos podem 
fazer mal e até acabar conosco?” (de 52’24 a 52’52). A força 
da máquina de guerra é indiscutível e perceptível neste caso. 
Nelisita, que devém feiticeiro, pode devir-revolucionário, pode 
devir-leão, e é capaz de chamar os animais mais fortes entre 
os membros de seu povo, outros leões e as onças. E assim, os 
maus espíritos fogem de “sua” própria aldeia, deixando tudo 
para trás, para o povo de Nelisita, agora novamente livre. E o 
fi lme termina em grande festa.

Para Deleuze, a invenção artística tem componentes éticos 
e políticos (cf. MACHADO, 2010). Éticos, porque o artista é 
alguém que acredita e faz acreditar na relação do homem com 
o mundo, que pode fazer com que o homem volte a se conectar 
consigo mesmo e com a vida. E políticos, porque, para este 
fi lósofo, a arte em fabulação tem como base um povo que não 
existe. 

Os artistas “sozinhos, não conseguem superar a ausência 
de uma coletividade viável” (BOGUE, 2010, p.10), por isso 

6 - Diz o Dicionário Houaiss para o verbete antílope: “(…) design. comum a diversos mamíferos da fam.dos bovídeos, encontrados na África e na Ásia, de porte 
variável, menos robusto que os bois e os bisões, com um par de chifres permanentes, não ramifi cados, de tamanhos e conformações diversos” (Houaiss, 2001).
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constroem personagens que funcionem como fi guras em um 
modelo social de interação transformado. Trata-se de “imaginar 
uma coletividade para além daquela que já existe” (BOGUE, 
2010, p.44), uma coletividade “que é possível mesmo que ainda 
não exista” (BOGUE, 2010, p.103). O objetivo da fabulação, 
ao remeter, tomar ou criar um mito, é inventar um povo por 
vir, mas é preciso sermos cuidadosos e não remetermos essa 
construção a uma idealização utópica. “A utopia  não é um bom 
conceito: há antes uma “fabulação” comum ao povo e à arte” 
(DELEUZE, 1992, p.215). A utopia tem a ver com o não-lugar, 
com um outro mundo, com um mundo idealizado (cf ASPIS, 
2011). Isto não interessa a Ruy Duarte de Carvalho ou a Gilles 
Deleuze. Interessa-lhes a criação na concretude.

No momento de fabulação, “…o privado se confunde com 
o social ou o político. Não há mais uma revolução considerada 
como um salto do antigo ao novo. Há coexistência de etapas 
sociais muito diferentes” (MACHADO, 2010, p.289). Isto 
fi ca bastante claro em Nelisita. Ruy Duarte de Carvalho nos 
choca ao expor essa coexistência, mostrando que, apesar da 
independência, ainda não havia chegado a hora do “vamos 
dividir” (2004), que a revolução angolana não chegara, e estava 
longe de chegar, a todos os cantos do país. A história privada de 
Nelisita se confunde com a situação de seu país, uma Angola 
marcada por impossibilidades, pelo intolerável das diferenças: 
“…se não há povo, há povos, que é preciso unir sem unifi car, 
e é isso que faz do cinema do terceiro mundo um  cinema 
de minorias. Se o povo é o que falta, é porque ele existe em 
estado de minorias. E nas minorias, o privado torna-se político” 
(MACHADO, 2010, p.290).

A invenção de um povo por vir tem a ver, portanto, com o 
agenciamento coletivo de enunciação, com a expressão de forças 
potenciais, com a capacidade coletiva e catalisadora de um grupo 
menor. O fi lme Nelisita ultrapassa, então, a ideia da recuperação 
de um mito de um povo que já passou, ou ainda de mera cor local, 
e funciona diretamente conectado à fabulação de um povo por vir.

…julgo (…) que já vi, vivi, atravessei, experimentei, 
li e escrevi o sufi ciente para me situar algures fora da 
postura de avestruz de alguns etnicismos, autenticidades, 

“renascimentos”, academismos, e da pacotilha, política 
(agora liberalista) e outra, com que afi nal os mais 
radicais pactuam a favor de um universalismo que nada 
tem a ver com a universalidade que efectivamente me 
interessa e reconheço sempre, porque é esse o meu 
ofício e é esse o meu lugar no ofício, no que é “local”, 
seja qual for o lugar (...) (CARVALHO, 2004, p.76)

Sua obra é máquina de guerra e, por isso, Ruy Duarte de 
Carvalho é um artista que ainda vai ser muito estudado e divulgado, 
principalmente entre os países falantes de língua portuguesa.
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Resumo

O Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) é 
um projeto governamental de distribuição de obras literárias 
e didáticas. Seu uso em sala de aula é o principal tema de 
investigação com o objetivo de analisar este programa com foco 
no uso das obras em uma escola da cidade de Uberlândia, por 
meio da técnica de pesquisa grupo focal, a fi m de compreender 
as reais necessidades docentes e discentes comportadas ou não 
pelo PNBE. A pesquisa está sendo desenvolvida ao longo dos 
anos de 2011 e 2012 em uma escola municipal que recebeu as 
coleções do PNBE e, nela será realizado um grupo de discussão 
entre profi ssionais da educação, que lá estão lotados, para 
coleta e análise de dados. O artigo é concluído com as hipóteses 
que a presente investigação tenta comprovar e divulgar sobre 
os vários problemas na escola de investigação que corroboram 
para a necessidade de chamar a atenção das falhas do PNBE e 
a divulgação dos discursos dos professores que precisam ser 
ouvidos, compreendidos e auxiliados no desenvolvimento de 
propostas reais de trabalhos com a educação, leitura, e literatura.

Palavras-chave

PNBE; Grupo Focal; Letramento. 

Abstract

The National School Library Program (PNBE) is a 
governmental project of literary and didactic distribution. Its 
use in the classroom is the main subject of this investigation 
in order to analyze this program focused on the use of works 
in a school of Uberlândia city, through research technique  of 
focus group in order to understand the real needs of teachers 
and students that are included or not in PNBE. The research 
is being developed over the years 2011 and 2012 in a public 
school that received the collections of the PNBE, and it will 
be held a group discussion among education professionals, 
who belongs to school staff, to collect and analyze data. 
The article concludes with the hypothesis that this research 
tries to verify and publish about the several problems of 
investigation school that support the need to pay attention 
to failures of the PNBE and dissemination of the teachers 
speech that need to be heard, understood and supported in 
developing proposals for real work with education, reading, 
and literature.

Keywords

PNBE; focus group; literacy.
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Introdução

O acervo contido nas bibliotecas escolares é formado por 
doações, projetos empresariais e programas federais, estaduais 
e municipais. O Programa Nacional Biblioteca da Escola 
(PNBE) faz parte da esfera, deste último, na composição dos 
acervos escolares. A temática que envolve o PNBE ultrapassa 
a questão de distribuição de obras pelo governo pleiteando 
uma discussão acerca de necessidades e possibilidades que 
envolvem o programa em seu fi m maior: a leitura não se basta 
apenas com a distribuição de acervos.

O assunto acima exposto em sua base inicial de dados 
qualitativos, que é delineado neste artigo, constitui parte da 
pesquisa de dissertação de mestrado a ser defendida no fi nal de 
2012. A pesquisa está sendo desenvolvida ao longo dos anos de 
2011 e 2012 em uma escola municipal da cidade de Uberlândia 
que recebeu as coleções do PNBE e nela será realizado um 
grupo de discussão entre profi ssionais da educação, que lá estão 
lotados, para coleta e análise de dados.

A divisão do artigo apresenta inicialmente informações básicas 
sobre o PNBE como a origem do programa alguns dados históricos 
e quantitativos para esclarecê-lo. Em seguida, discute-se lacunas e 
falhas do PNBE; na sequência ocorre uma sintética explanação 
sobre a importância do trabalho de formação continuada de 
professores que está ancorada nas teorias de Vygotsky (2000), as 
quais permeiam todo o artigo, também sendo apropriado por outros 
autores utilizados na pesquisa como base para as discussões ou 
para ampliar a acessibilidade às problematizações proporcionadas 
pelas proposições de Vygotsky (2000).

Outro momento do artigo aborda o instrumento de 
investigação, grupo focal, que melhor atende a proposta 
de pesquisa no local de uso das obras disponibilizadas 
pelo programa governamental. O ambiente da pesquisa é o 
próximo assunto discutido com apresentação do meio escolar, 
da biblioteca e do público atendido pela unidade escolar; 
seguido pelo esclarecimento do trabalho a ser realizado com os 
professores para a coleta de dados: os encontros de discussão 

temática. O artigo é concluído com as hipóteses que a presente 
investigação tenta comprovar e divulgar.

O Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE

O Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE é um 
projeto governamental de distribuição de obras literárias e 
didáticas selecionadas em conjuntos, em kits, que abrange toda 
a educação básica: a educação infantil, os anos iniciais e fi nais 
do ensino fundamental, ensino médio e a educação de jovens e 
adultos. Seu objetivo principal é a ampliação, acessibilidade e 
apoio pedagógico por meio de acervos bibliográfi cos destinados 
às escolas de educação básica de todo o país.

Criado pela Portaria n.º 584, de 28 de abril de 1997, foi 
elaborado para, a cada ano, contemplar com acervos plurais 
períodos escolares diferentes. Em 1998, ocorreu a primeira 
distribuição, destinada às escolas de 5ª a 8ª séries, abrangendo 
obras clássicas e modernas da literatura brasileira, enciclopédias, 
atlas, globos terrestres, dicionários e livros sobre a história do 
Brasil. A entrega do acervo de literatura infantil iniciou-se em 
de 1999 com distribuição para as escolas de 1ª a 4ª série. O 
programa ganha força e começa a se consolidar a partir do ano 
2000 com a Resolução nº 14, de 15/8/2000, que utiliza o PNBE 
para fazer a distribuição de material didático-pedagógico do 
Programa Parâmetros em Ação. Até 2008 vários anos escolares 
participam do recebimento dos acervos incluindo, a partir 
deste ano, a educação infantil e o ensino médio. Ampliou-se a 
quantidade de obras entregues pelos critérios do PNBE-2009, 
do 6º ao 9º com uma distribuição para escolas com até 250 
alunos que receberam 100 títulos; com 251 a 500 estudantes, 
200 obras; acima de 501 estudantes, 300 títulos.

No PNBE-2010 a distribuição, de acordo com dados do MEC/
FNDE3, envolve 10,7 milhões de livros a todas as escolas públicas 
da educação infantil, do ensino fundamental do 1º ao 5º ano e da 
educação de jovens e adultos. Além deste acervo, no início no ano, 
foi distribuído um vocabulário ortográfi co da língua portuguesa 
– VOLP; foram criados os programas complementares: PNBE-

3 - Informações do PNBE disponíveis em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12368&Itemid=574>. Acesso em: 21 fev. 2012.



O PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA – PNBE EM FOCO: O USO EM SALA DE AULA E A VOZ...

1527LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

Periódico destinado a entrega de publicações (jornais, revista, etc) 
às escolas e o PNBE-Professor exclusivo para professores da rede 
pública que receberão livros direcionados à orientação do ensino 
em cada disciplina da educação básica.

É notório o fomento consolidado pelo PNBE na indústria 
cultural do país no decorrer desses treze anos de programa. A 
suntuosa movimentação de livros que o projeto abrange suscita 
inquietações acerca das características e qualidades das obras 
selecionadas para fazer parte do PNBE. No edital lançado 
anualmente para escolha das obras e editoras, para montagem 
do acervo, é avaliado e escolhido o melhor conjunto de livros 
estabelecido pelas editoras, então para este período a editora se 
torna a fornecedora do material distribuído para as escolas de 
acordo com a quantidade de alunos nas escolas. 

Existe uma pluralidade de obras que constam no acervo 
como livros de literatura culturais, histórias clássicas universais 
e regionais e obras de autores contemporâneos além de contar 
com os mais diferentes gêneros literários. As características 
das obras destinadas aos anos iniciais do ensino fundamental 
privilegiam a educação, no sentido de apresentar uma 
diversidade de conteúdo de material e de gêneros. O letramento 
literário é possibilitado, ampliado e consolidado pelo programa 
de distribuição de livros - PNBE. 

O PNBE é um excelente programa fomentador da leitura 
no Brasil, que melhora, atualiza e amplia o acesso à literatura, 
mas apenas isso, não o exime da criticidade necessária para 
melhorar a educação no país, pois as obras estão nas prateleiras 
das bibliotecas escolares, disponíveis para serem lidas.

O PNBE é o objeto desta pesquisa que tem como 
principal fi nalidade ressaltar a importância do trabalho com 
a leitura. A pesquisa que está sendo desenvolvida ao longo 
dos anos de 2011 e 2012 em uma escola municipal da cidade 
de Uberlândia, que recebeu as coleções do PNBE, visa 
identifi car nela as falhas do programa por meio das vozes 
dos professores e demais profi ssionais da educação, ou seja, 
por meio de uma fala local apresentar uma problemática que 
está a nível nacional. 

A grande problemática investigada na pesquisa refere-
se a escolha do acervo - obras clássicas e contemporâneas, 

conhecidas e desconhecidas, de vários gêneros literários –, o 
programa de distribuição por completo e também a falta de 
formas de trabalhos que envolvem os professores e que nos 
levam a problematizar não apenas como é feita a seleção do 
material para o PNBE, quem faz esta escolha, quais os critérios 
seguidos para a preferência por cânones ou quadrinhos, 
clássicos ou contemporâneos e qual a voz dos professores em 
meio a este universo de (falta de) possibilidades.

A investigação ancora-se na necessidade de compreender 
e construir um trabalho que vá além da formação continuada, 
de forma padronizada e desestimulante, de professores que 
auxiliem no entendimento de saberes essenciais para trabalhar 
com as obras do PNBE, e outros programas de leitura, a 
fi m de refl etir sobre a necessidade de ampliar tal programa 
governamental para que não seja apenas uma mera distribuição 
de obras literárias.

A instrumentalização e a formação de professores para atuar 
com acervos literários se fazem necessário no momento em que 
existe uma completa inércia do sistema educacional para o uso 
dos livros em sala de aula, como na distribuição das obras para 
bibliotecas que muitas vezes não saem das prateleiras, ou, com 
parte signifi cativa de docentes que desconhece o programa PNBE. 

A distribuição de livros é uma medida essencial para 
melhorar os acervos escolares, contudo, somente ele, não é 
sufi ciente para ampliar o acesso e a leitura das crianças.

O trabalho educacional realizado nas escolas pelos 
professores e profi ssionais da educação, com obras literárias, 
ancora-se em uma gama de saberes que incluem os próprios 
cursos de atuação na área pedagógica como os de nível 
superior e os técnicos, que faz parte da formação inicial; os 
conhecimentos práticos, decorrentes do desenvolvimento 
das atividades diárias ao longo da carreira na educação e os 
saberes advindos de atualizações. Este último ocorre quando 
o profi ssional já está inserido em cursos de pós-graduação e 
cursos promovidos pelas instituições de educação. É preciso 
também considerar o percurso da profi ssionalidade docente, 
pois nele se constrói uma rede de conhecimentos necessários 
para o cotidiano escolar e para o processo de implantação 
de programas governamentais. Na fala de Martins (2007, p. 
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149-150) que enfatiza essa preocupação sobre a formação e a 
personalidade do professor:

Há que se pensar, portanto, a educação do educador 
como um processo que devolve ao homem sua própria 
personalidade, isto é, a sua qualidade de agente da 
história que como trabalhador e junto com outros 
homens modifi ca intencionalmente as condições 
exteriores, modifi cando-se a si mesmo. Há que se 
fazer essa educação como um processo de luta contra 
a alienação, sem desprezar que esta é alicerçada nas 
relações sociais de produção, na organização econômica 
e política da sociedade capitalista e não na subjetividade 
dos indivíduos. Há que se sentir essa educação como 
um processo que parteja homens conscientes para que 
possam ser universais e livres. Assim sendo, esse é um 
processo que ao mesmo tempo exige a transformação 
das circunstâncias e das consciências, apenas possível 
em educação quando o trabalhador professor se objetiva 
no produto de seu trabalho, tendo neste produto a 
promoção intencional da humanização do outro e de 
sua própria humanidade. 

Há uma lacuna nesse programa que o poder público 
espera resolver a partir do momento em que os livros 
chegam às prateleiras das unidades educacionais de 
forma que os problemas relacionados à leitura tornam-
se completamente inexistente; existe esta crença tanto no 
meio escolar quanto fora dele alimentado pelo governo 
através de publicidade positiva para reafi rmar a extinção 
das difi culdades educacionais por meio de programas como 
o PNBE apresentando uma realidade sobre as escolas que 
passam a contar com uma puralidade de acervos para que 
elas, naturalmente, estejam incentivadas e apropriadamente 
habilitadas para executar os trabalhos com os alunos 
não sendo possível haver difi culdades ou problemas de 
aprendizagem. Essa lacuna não é resolvida apenas com um 
curso de formação de professores, ou com palestras sobre 
o programa PNBE, ou mesmo com cartilhas explicativas 
indicando receitas de como trabalhar as obras disponibilizadas 

pelo programa governamental, mas ouvir os profi ssionais da 
educação é essencial para trilhar um caminho diferente para 
que os programas não sejam apenas para distribuir livros.

A voz dos professores

Os cursos de formação de professor carregam o estigma 
de chatos, desnecessários, improdutivos, e que raramente 
proporcionam algo de bom. A profi ssão docente também não 
escapa a estas críticas além de outras sobre condições de 
trabalho e salário. A valorização do professor está aquém do 
esperado e a realidade educacional converge para um estado 
complexo em que o papel do educador sofre graves abalos na 
medida em que sua função não é compreendida, há uma grave 
defasagem de conhecimentos tanto no sentido da docência 
quanto dos conteúdos. Sobre este complexo cenário dos 
professores Gasparin (2009, p.1) refl ete:

Há muito tempo a importância do professor no processo 
ensino-aprendizagem é questionada. [...] parece que os 
professores perderam suas funções de transmissores 
de conhecimentos. As profundas mudanças que se 
estão processando na sociedade dão a impressão de 
que eles são dispensáveis e podem ser substituídos por 
computadores e outros equipamentos tecnológicos, 
por meio dos quais o educando adquire conhecimento. 
Todavia, quando se buscam mudanças efetivas na 
sala de aula e na sociedade, de imediato se pensa no 
mestre tanto do ponto de vista didático-pedagógico 
quanto político. Não se dispensam as tecnologias, 
pelo contrário, exige-se, cada vez mais, sua presença 
na escola, mas como meios auxiliares e não como 
substitutos do professor. 

Pensar na educação pelos professores, hoje, é agir para 
que algo realmente mude na sociedade, para tanto os cursos 
de formação de professores são uma alternativa viável para 
ampliar as discussões pedagógicas dos profi ssionais que não 
mais estão no meio acadêmico ou que sentem carência de 
discussões ideológicas em seus meios de vivências. 
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Analisar a importância de construir possibilidades de 
discussão teórica que instrumentalize e habilite o professor em 
conjunto com outros professores de seu meio histórico-social 
para uma nova prática social remete a necessidade da discussão 
temática que Vigotsky (2000, p.165) esclarece sobre a formação 
de conceitos: 

[...] é de importância essencial o momento funcional 
de que fala Ach: o conceito não é tomado em seu 
sentido estático e isolado mas nos processos vivos 
de pensamento, de solução de problema, de sorte que 
toda a investigação se divide numa série de etapas 
particulares, cada uma das quais incorpora os conceitos 
em ação, nessa ou naquela aplicação aos processos de 
pensamento. De início vem o processo de elaboração 
do conceito, depois o processo de transferência do 
conceito elaborado para novos objetos, depois o 
emprego do conceito no processo de livre associação 
e, por último, a aplicação do conceito na formação de 
juízos e defi nição de conceitos reelaborados. 

A formação colaborativa e orientada entre professores 
possibilita uma formação de conceitos, de ideias que ultrapasse 
o conhecimento cotidiano, ou espontâneo - do senso comum, e 
amplie os julgamentos dos professores para uma evolução do 
pensamento em conhecimentos científi cos – mais elaborados. 
Na fala de Nuñez (2009, p. 44):

Os conceitos espontâneos se caracterizam pela ausência 
de percepção consciente das relações que se dão na 
estrutura de sua defi nição. As relações orientadas pelas 
semelhanças concretas e as generalizações isoladas. Os 
conceitos científi cos, pelo contrário, caracterizam-se 
por tornarem-se parte de um sistema hierárquico mais 
complexo de inter-relações conscientes, com diferentes 
níveis de organização, subordinação e supra-ordenação, 
expressos em princípios, leis e teorias científi cas. 

O trabalho construído passo a passo na elaboração 
conceitual possibilita a abertura para novos conhecimentos e 
reelaboração de ultrapassados saberes, a fi m de que, o docente 

se sinta motivado em caminhar para uma nova prática social 
que as novidades conceituais produzidas no grupo tragam para 
seu trabalho no cotidiano escolar. 

A voz dos professores pelos encontros de discussões 
temáticas 

O paradigma de pesquisa seguido é o qualitativo com a 
opção pela técnica do tipo grupo focal, ou seja, nos processos 
investigativos há um grupo de discussão sobre temas do 
projeto. Parte da investigação é uma análise das obras do PNBE 
presentes na biblioteca da escola dentro da listagem proposta 
pelo programa em particular as do PNBE-2010, estrutura e 
funcionamento da biblioteca escolar. No outro segmento da 
pesquisa ocorre a discussão temática na forma de encontros 
com a seleção dos temas e gêneros baseados na possibilidade 
de obter uma análise mais fi el da realidade empregada pelo 
programa PNBE no cotidiano escolar daquele local de sessão. 
Com uma proposta de análise, da coleta de dados qualitativos, 
conceituação das problemáticas escolares relacionados ao 
uso dessas obras, visa-se pela técnica empregada, obter pelo 
processo de observação da análise das opiniões, planos, 
propostas de trabalhos para uso dos livros em sala de aula e 
também compreender os principais sentimentos mobilizadores 
do trabalho docente. Nesta perspectiva o uso da técnica grupo 
focal:

permite compreender processos de construção 
da realidade por determinados grupos sociais, 
compreender práticas cotidianas, ações e reações a fatos 
e eventos, comportamentos e atitudes, constituindo-
se uma técnica importante para o conhecimento das 
representações, percepções, crenças, hábitos, valores, 
restrições, preconceitos, linguagens e simbologias 
prevalentes no trato de uma dada questão por pessoas 
que partilham alguns traços em comum, relevantes para 
o estudo do problema visado. A pesquisa com grupos 
focais, além de ajudar na obtenção de perspectivas 
diferentes sobre uma mesma questão, permite também 
a compreensão de ideias partilhadas por pessoas no 



O PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA – PNBE EM FOCO: O USO EM SALA DE AULA E A VOZ...

1530LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

dia-a-dia e dos modos pelos quais os indivíduos são 
infl uenciados pelos outros. (GATTI, 2005, p.11) 

Serão colhidos dados acerca dos temas e gêneros 
presentes na escola da seleção PNBE, analisados não apenas 
a qualidade gráfi ca e o conteúdo das obras, como também as 
problemáticas que envolvem o acesso ao acervo e uso das 
obras pelos professores, sempre amparado por uma análise 
fundamentada na literatura pertinente. Esta pesquisa tem 
como escopo uma profunda análise, estabelecimento de ações 
planejadas, submetidas à observação, refl exão e transformação/
intervenção, pois: “a utilização do grupo focal como meio de 
pesquisa, tem de estar integrado ao corpo geral da pesquisa e 
dos seus objetivos, com atenção às teorizações já existentes e às 
pretendidas” (GATTI, 2005, p.8).

O grupo focal implica em envolvimento na escolha da 
pesquisa em relação ao meio inserido histórico-socialmente, 
leva-se em conta o público, os valores da comunidade, os 
interesses e preferências dos pesquisados dentre outros 
infl uenciadores na pesquisa. No método escolhido - grupo focal 
- o PNBE, nessas condições, além do acervo, são considerado 
os sujeitos, os locais de sessão e os registros dos dados.

O grupo focal é válido para o desenvolvimento desta 
pesquisa devido à riqueza que o conjunto de informações 
proporciona, na fala de Gatti, (2005, p. 69-70):

A potencialidade mais enfatizada do grupo focal 
como meio de pesquisa está ligada a possibilidade 
que ele oferece de trazer um conjunto concentrado 
de informações de diferentes naturezas (conceitos, 
ideias, opiniões, sentimentos, preconceitos, ações, 
valores) para o foco de interesse do pesquisador. As 
comparações, os confrontos, as complementações, 
que os participantes produzem entre si, a partir de suas 
experiências, são uma fonte sólida para a construção 
de compreensões sobre a complexidade de formas de 
pensar, de se comportar, das motivações, das intenções 
e expectativas, em face de um problema, de uma 
ocorrência, de um serviço, etc. 

Dentre as diversas tipologias de pesquisa existentes o 
grupo focal responde melhor a este projeto de investigação das 
obras literárias do PNBE e da realidade de uso desse programa 
a fi m de propor uma observação diagnóstica acompanhando 
opiniões, saberes, intenções em seu uso cotidiano e, através 
desses parâmetros, juntamente com o grupo de discussão, 
construir medidas, planos de trabalho com o acervo disponível 
na biblioteca para uso do próprio meio e quiçá ampliar a 
discussão para outros meios.

Parte-se das vivências e práticas sociais para teorizar sobre 
os conhecimentos, postos e novos, para construir juntamente 
com o grupo de discussão uma nova prática social. Este suporte 
teórico é baseado na teoria histórico-cultural de Vygotsky (2000)  
e amparado pelos esclarecimentos de João Luiz Gasparin (2009, 
p.10) como na explicação do uso dessas teorias para o trabalho 
de formação de professor: 

[...] essa metodologia de ensino-aprendizagem 
apresenta três características desafi adoras: 1) nova 
maneira de planejar as atividades docentes-discentes; 
2) novo processo de estudo por parte do professor, pois 
todo o conteúdo a ser trabalhado deve ser visto de uma 
perspectiva totalmente diferente da tradicional; 3) novo 
método de trabalho docente-discente, que tem como 
base o processo dialético: prática-teoria-prática. 

Durante um semestre será realizado os encontros do grupo 
focal, primeiramente ocorrerá uma reunião em que a dinâmica 
do processo de pesquisa é explicitada em linhas gerais do 
objeto de pesquisa. “Não se recomenda dar aos participantes 
informações detalhadas sobre o objeto da pesquisa. Eles 
devem ser informados de modo vago sobre o tema da 
discussão para que não venham com ideias pré-formadas 
ou com sua participação preparada” (GATTI, 2005, p.23). 
Neste encontro os participantes são convidados a fazer parte 
voluntariamente do estudo e apresentam algumas expectativas 
sobre as propostas de discussão. O objetivo deste primeiro 
encontro é informar brevemente e motivar os participantes 
para que façam adesão ao processo e dele tenham interesse de 
participar completamente.
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Os demais encontros são previamente elaborados, também 
em sentido geral, para que no decorrer das discussões os roteiros 
possam ser criados pelos próprios participantes de acordo com 
a direção das argumentações, sentidos e forças dos discursos 
se moldarem. O encontro com os professores será orientado de 
forma que as pessoas que participarem do grupo de discussão 
contribuirá diretamente para a realização das pautas de diálogos 
e dos resultados obtidos. 

As discussões são arquitetadas de forma que o pesquisador 
seja um motivador do grupo e tenha sensibilidade de conduzir 
os participantes, inicialmente, para compreender a realidade 
local dos professores e dos alunos fazendo uma leitura da 
realidade para apreender o nível de desenvolvimento atual do 
uso de todo o acervo escolar, e não apenas das obras distribuídas 
pelo PNBE, afi m de aparecer nos diálogos a prática social do 
cotidiano escolar. 

Também neste primeiro encontro desejamos traçar 
as características fundamentais dos conceitos cotidianos 
assimilidados pelo grupo que estão engendrados no experiência 
pedagógica de uso de obras literárias em sala de aula em 
contraposição aos conhecimentos científi cos.

[...] os conceitos cotidianos das coisas e vivências [...] 
estão impregnados de grande experiência empírica. Por 
isso, para o estudo dos conceitos científi cos em aula, 
faz-se necessário, antes de mais nada, determinar ou 
tomar conhecimento de qual a compreensão que as 
crianças [pessoas] possuem, no seu dia a dia, sobre 
esses conceitos. (GASPARIN, 2009, p.17)

As temáticas que permeiam as discussões do grupo envolvem 
o programa governamental PNBE, as obras, questões de leitura e 
literatura – letramento literário, o uso do acervo em sala de aula, 
as difi culdades da docência, as relações entre os profi ssionais da 
educação e as relações entre estes e os estudantes. Outros temas, 
como as estratégias de leitura, e outros assuntos serão utilizados, 
mas como pano de fundo para aprofundar as problemáticas que 
envolvem o objeto da pesquisa e sua importância na constituição 
dos saberes que envolvem o trabalho educacional. 

O pesquisador como moderador do grupo focal, a partir do 
segundo encontro e em todos os demais orienta a condução do 
grupo com o seguimento de padrão: no princípio apresenta-
se um tema motivador e problematizador do debate para dar 
início as explanações, pois “a problematização é um desafi o, 
ou seja, é a criação de uma necessidade para que o educando, 
através de ação, busque conhecimento” (GASPARIN, 2009, 
p.33). O moderador deve intervir o menos possível, apenas 
para incentivar os diálogos entre os participantes e para que 
seja retomado o assunto da temática central. 

A instrumentalização proposta ocorre, além de toda a 
dinâmica do encontro e das temáticas com algumas perguntas 
ou afi rmações elaboradas para ampliar e aprofundar a discussão, 
além de material gráfi co para ilustrar os conteúdos e outras 
propostas trazidas pelos próprios participantes.

O pesquisador deve evitar emitir opiniões fechadas 
e conclusões precipitadas a fi m de não direcionar os 
juízos individuais, para que com a problematização e 
instrumentalização seja possível por parte dos próprios 
participantes construírem e detectar o caminho desenvolvido 
ultrapassando os conhecimentos cotidianos para a edifi cação 
dos conhecimentos científi cos.

O professor, ao trabalhar com os alunos, leva-os a passar 
dos conceitos cotidianos aos científi cos, respondendo 
aos desafi os da Prática Social Inicial e às dimensões do 
conteúdo propostas na Problematização e trabalhadas 
nesta fase da Instrumentalização. Aqui o conteúdo 
científi co é analisado e cotejado com o conhecimento 
cotidiano. (GASPARIN, 2009, p.53).

Cada novo encontro gera material para o próximo de modo 
que as discussões não se percam mesmo com novas temáticas, 
seguindo uma das leis da dialética em que o velho sempre 
está presente para a construção do novo. O objetivo é que as 
discussões evoluam em seus níveis de profundidade e que os 
participantes tenham interesse em aprofundá-las, pois 

Uma vez incorporados os conteúdos e os processsos de 
sua construção, ainda que de forma provisória, chega 
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o momento em que o aluno [professor] é solicitado 
a mostrar o quanto se aproximou da solução dos 
problemas anteriormente levantados sobre o tema em 
questão. Esta é a fase em que o educando sistematiza 
e manifesta que assimilou, isto é, que assemelhou a si 
mesmo os conteúdos e os métodos de trabalho usados 
na fase anterior. (GASPARIN, 2009, p.123)

Como as temáticas e as discussões terão como escopo o trabalho 
educacional realizado na escola da pesquisa, as experiências 
profi ssionais e os saberes da educação o resultado fi nal esperado é 
que os próprios participantes proponham, testem e coloquem em 
ação planos e propostas discutidas, de modo que as argumentações 
incentivem os profi ssionais a fazer sua prática social transformada 
pelas problematizações e afi m de criar e aplicar ações individuais 
ou coletivas no seu cotidiano profi ssional. 

Conclusão

A fi m de descobrir novos conhecimentos sobre a seleção 
de obras do PNBE as problemáticas auxiliam na organização 
e no caminho traçado para se chegar, após a investigação, às 
hipóteses de conclusão. Na busca por um princípio que se 
pode deduzir um conjunto de consequências e suposições o 
grupo focal auxilia na busca de conjecturas que permitem ao 
pesquisador organizar o raciocínio estabelecendo ‘pontes’ 
entre essas ideias gerais e as comprovações por meio de 
observação concreta. As proposições desta pesquisa têm 
como parâmetro, no contexto atual do programa PNBE, 
apresentar a falta de conhecimento sobre o programa, o não 
uso qualitativo das obras e a falta de preparo das pessoas 
que trabalham na biblioteca, encontrar uma completa 
ausência de suporte para o trabalho pedagógico de docentes 
e profi ssionais na biblioteca da escola que confi rmem um 
sistema educacional despreparado e ancorado no programa 
de distribuição de livros como forma de solução dos 
problemas de leitura na educação do Brasil.

A análise inicial e parcial dos dados qualitativos da 
pesquisa comprovaram vários desses problemas na escola 

de investigação e corroboram para a necessidade de chamar 
a atenção das falhas do PNBE e a divulgação dos discursos 
dos professores que precisam ser ouvidos, compreendidos e 
auxiliados no desenvolvimento de propostas reais de trabalhos 
com a leitura e a educação, como as propostas para cursos de 
formação. 
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DE MÃOS DADAS: LEITURAS E LEITORES PELA INTERVENÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL 
EM ESPAÇOS URBANOS, CAETITÉ/BAHIA1

Zélia Malheiro Marques2

1 - De acordo com Azevedo, 1980 apud Pires, 2003, p. 37-38 [...] A Serra geral já estava ocupada, desde meados do século XVII, pelos currais do Antônio 
Guedes de Brito, fundador da Casa da Ponte, mas a criação extensiva de gado não propiciou o aparecimento de aglomerados urbanos importantes. Este fato só 
se concretizou com o fl uxo e refl uxo de garimpeiros que se iniciou no século XVIII, entre a Chapada Diamantina e as lavras de Minas Gerais, em decorrência 
da descoberta do ouro baiano. Caetité, situada à margem da mais importante estrada que ligava estas duas regiões, tornou-se ponto de parada obrigatória. Mais 
tarde, descobriu-se ali ouro e até diamantes.
2 - Mestra - Educação e Contemporaneidade – Universidade do Estado da Bahia - UNEB/Salvador – BA.

Resumo

Esta comunicação apresenta leituras e leitores referentes ao 
projeto Pichação Literária: intervenção artística e cultural nos sítios 
urbanos, o qual gerou, em 2011, no Instituto de Educação Anísio 
Teixeira (IEAT), escola pública em Caetité – Bahia, o subprojeto 
O IEAT de mãos dadas com o Meio Ambiente, objetivando 
propiciar leituras da vida. Destaca-se o diário, enquanto narrativa 
autobiográfi ca, para registrar as experiências vivenciadas, a 
montagem dos painéis, seleção do material coletado e a busca de 
apoio para realizar a pichação, ou melhor, a grafi tagem em muros 
do IEAT. Para o embasamento teórico, estudos de autores que 
discutem a formação e a leitura foram relevantes, um sustentáculo 
para o desenvolvimento das ações realizadas, buscando confrontar 
leituras do mundo com elementos identifi cadores das experiências 
pessoais. Os paineis construídos, uma combinação de textos 
verbais com os não verbais, propiciaram e propiciam novas 
leituras abordando uma discussão do meio ambiente nessa ideia da 
participação coletiva em relação às experiências da vida.

Palavras-chave

Leituras; leitores; intervenção artística e cultural; Caetité/BA. 

Abstract

This paper presents readings and readers for the Literary 
Graffi ti Project: cultural and artistic intervention in urban 
sites, which generated in 2011, the Instituto de Educação 
Anísio Teixeira (IEAT), public school in Caetité - Bahia, the 
subproject The IEAT hand in hand with the environment, 
aiming to provide readings of life. Noteworthy  the diary, as 
autobiographical narrative, to record the experiences, the 
assembly of panels, selection of the material collected and to 
seek support to perform the graffi ti on the walls of the IEAT. 
For the theoretical background, studies of authors who discuss 
the formation and reading were relevant, a mainstay for the 
development of actions taken, seeking to confront the world 
with readings identifying elements of personal experiences. The 
panels built, a combination of verbal texts with non-verbal, and 
provide new perspectives led approaching a discussion of the 
environment in this idea of collective participation in relation 
to life experiences.

Keywords

Reading; readers; cultural and artistic intervention; Caetité / BA.
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 [...] Não serei o poeta de um mundo caduco.
Também não cantarei o mundo futuro.

Estou preso à vida e olho meus companheiros.
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.

Entre eles, considero a enorme realidade.
O presente é tão grande, não nos afastemos. 

Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas [...] 
(DRUMMOND, 1986, p. 118).

Ao considerarmos o que diz o poeta sobre o presente, 
sua amplitude, a questão de não nos afastarmos do momento, 
a incerteza de futuro e, o mais importante, as “mãos dadas”, 
fomos pensando o projeto “Pichação Literária: intervenção 
artística e cultural nos sítios urbanos”3. Com essa ideia, 
visualizamos o poeta convidando o leitor a abraçar a realidade, 
as “mãos dadas” parecendo simbolizar a necessidade de buscar 
alternativas para colaborarmos, fazendo leituras da vida, nesse 
processo do enfrentamento aos desafi os da contemporaneidade.

Vamos, então, com essas inquietações, dialogar com Catani 
(2000). Encontramos o destaque da época contemporânea 
como uma busca das formas, através das quais, o sentido 
se constitui, valorizando a experiência e a subjetividade.  
Pensamos, assim, a relevância de não desassociar estas duas 
forças, tanto a experiência, quanto a subjetividade, buscando 
compreendê-las pelo aspecto global e local e, com este 
propósito, fomos propiciar leituras pessoais e sociais, na 
expectativa de estarmos numa ação contemporânea, resultante 
de participação engajada. 

Pensamos em leituras e leitores e, ao identifi car a pichação, 
“Não beba, use maconha”, exposta em um dos muros da cidade 
de Caetité, o projeto, imediatamente, se edifi ca com muitas 
ideias para serem desenvolvidas e a certeza de que, o leitor do 
anonimato, com sua pichação, foi o norteador dessa proposta.

Então, reafi rmamos a ideia de valorização das leituras e 
dos leitores. Especifi camente, visualizamos a vida e os muitos 
espaços em que nos levam a pensar leituras possíveis, como 

se estivéssemos, no momento, certifi cando-nos do poder da 
linguagem para dar signifi cado à vida das pessoas, não somente 
dos nossos alunos, leitores que têm acesso à formação literária 
através do desenvolvimento das aulas cotidianas, como o 
desenvolvimento do curso de Letras. Elegemos os leitores que 
passam pelo ir e vir da caminhada da vida.

Fomos percebendo e pensando o projeto, outros leitores, 
os que estão fora dos ambientes letrados. Aceitamos “o 
convite” enquanto provocação aos leitores passantes. 
Decidimos ocupar os muros públicos de sítios urbanos com 
uma boa leitura, leitura da vida e fomos buscar apoio para 
edifi carmos a proposta:

O muro do colégio por muito tempo foi respeitado pelos 
pichadores/sujadores profi ssionais. E inúmeras vezes, 
nos fi nais de semana, quando passávamos em frente 
ao colégio, fl agrávamos desconhecidos apreciando o 
grande painel em que se transformou o muro. Quantos 
versos foram bebidos pelo observador anônimo que por 
ali passava (PINHEIRO, 2007, p. 77).

Certifi camo-nos da importância da leitura e dos leitores, 
além dos espaços internos da escola, lugares convidativos, como 
se estivessem à espera de uma intervenção artística e cultural, 
intervenção essa que poderia se dá de forma livre, sendo o leitor 
passante quem faria a opção de ler ou não as leituras expostas 
nos muros. Para ele, homem, mulher, jovem, criança, idoso, 
sendo caminhante, uma possibilidade de, também, exercer 
leituras, pensando a poesia da vida nessa ideia das “mãos 
dadas”, em que encontramos o poeta e sua poética parecendo 
nos fornecer pistas de como o leitor pensar suas experiências, 
seu cotidiano, sua cidade e, quem sabe, poder entrelaçar essa 
experiência com a vida.

Do lugar dessas leituras, pensamos a falta de tradição 
da leitura e de escrita nesses espaços distanciados 

3 - Este projeto visa favorecer, aos leitores da cidade de Caetité, o contato com textos verbais e não verbais, ao propiciar intervenção artística e cultural pela 
pichação de painéis. Pretende-se, a partir da leitura e da produção textual, organizar os painéis artísticos e literários e, depois de selecionados, propiciar, aos 
passantes, uma leitura crítica da vida.
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dos grandes centros universitários e, recorrendo a 
aportes teóricos de quem ressalta a história cultural4, 
encontramos condições para discutir essa questão, 
propondo leituras considerados à margem: “[...] uma 
vez que são reconhecidas como leituras e modos de 
ler que se encontram distantes daquilo que a escola e, 
principalmente, o curso de Licenciatura irá legitimar 
como sendo “verdadeira leitura” [...]” (MORAES, 
2000, p. 213/214).

Com os estudos mais recentes da história cultural, 
portanto, vamos tentando sinalizar outros cotidianos, 
não somente o erudito, mas os que estão marcados 
pelas difi culdades, cuja concepção de leitura, na 
contemporaneidade, como acena Barreto (2006), 
constitui ato complexo de produção, de construção e de 
negociação de sentidos, ressaltando o papel do leitor, no 
ato de signifi cação, cabendo-lhe a tarefa de selecionar 
as relações do texto com as quais se identifi ca mais. 
Ao fazer-se identifi cado pelas questões norteadoras 
de suas experiências, o leitor pode ir fazendo novas 
leituras: “Concepções e objetivos da leitura acabam 
por se confi gurar também em outras linguagens, como 
a pintura, que, no decorrer do tempo, tem tomado 
como assunto o leitor em sua atuação específi ca [...]” 
(COSTA, 2009, p. 80).

Com essa ideia de pensar o leitor, mediando-o a colocar-
se em sintonia com suas leituras, surgiu, então, o subprojeto 
O IEAT de mãos dadas com o Meio Ambiente5, objetivando 
propiciar, através do contato com a literatura local, regional, 
nacional e internacional, oportunidades de leituras da vida, 
confrontando-as com campos pessoais e sociais e propiciando 
os encontros de leitura e de produção textual.

Da leitura crítica, literária, cultural, foi possível combinar a 

linguagem verbal e a não verbal e garantir aos envolvidos com 
o projeto a realização de encontros de formação – grupo de 
estudos – para que a leitura fosse desenvolvida num processo 
continuo e de construção coletiva em que é posta em evidência 
a concepção de leitura numa visão libertadora “[...] o ato de 
ler, se executado dentro dos moldes críticos, é um ato perigoso 
[...]” (SILVA, 2004, p. 36). 

Tomamos essa ideia do “perigoso” como o necessário pela 
preocupação em estender as propostas de leitura, contribuindo 
para a eliminação do domínio da leitura e pela exclusão que 
vem gerando a ignorância de si e do social. Fomos percebendo 
a relevância da associação a teóricos que apostam nesse tipo de 
itinerância para entrecruzar campos de estudo como a própria 
experiência formativa – conhecimento pessoal e social – as 
práticas de leitura, bem como para compreender essa formação 
leitora, como destaca Lacerda (2003), ao referir-se à articulação 
de trechos autobiográfi cos que evidenciam a importância de 
certos sujeitos praticantes da leitura na história particular.

Visualizamos as lembranças sobre as leituras dos leitores, 
suas experiências de leitura individual e coletivas, partilhando-
as em torno da escrita e da produção artística dos paineis. 
Intensifi camos o diálogo com teóricos como Nóvoa (1992), 
Pineau (1999), Josso (2004), Souza (2006), Chartier (2001), 
Paulino, (2001), Lacerda (2003), Cordeiro (2006), Abreu (2007), 
na perspectiva de poder favorecer a construção de atividades 
formativas em que o conhecimento existencial é tomado como 
uma conquista na busca de realização da experiência de si e do 
social.

Desse diálogo, as possibilidades de expansão da leitura 
foram sendo encontradas e os desafi os esperados no percurso 
também. Nessas circunstâncias, teoria e prática se entrelaçavam 
e a nossa âncora foi e tem sido os estudos de quem nos vem 
ajudando a pensar esses campos do saber, como ressalta Paulino 

4 - Cf. Ref., Chartier (2001).
5 - Esta proposta foi desenvolvida com leitores (professores e alunos) do Instituto de Educação Anísio Teixeira, IEAT, em Caetité/BA, no ano de 2011. Após 
defi nição da temática e montagem do cronograma das etapas processuais, foi possível desenvolvê-las a partir de leituras com atividades, previamente, prepa-
radas para os leitores, através da mostra de vídeo, palestras, recital, musical, leitura, produção textual, montagem dos painéis, seleção do material coletado e 
a busca de patrocínio para realizar a pichação, ou melhor, a grafi tagem, escolha desses leitores. Com o mapeamento do espaço urbano, houve defi nição pela 
grafi tagem dos painéis selecionados nos muros do IEAT.
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(2001), em relação ao leitor sendo, também, considerado um 
produtor de sentidos, cabendo-lhe a grande função de detectar 
suas intenções e subordinar-se a elas.  

Pensamos o tempo presente, seus desafi os, suas possibilidades 
e, neste sentido, a ação do pichador, muitas vezes, associada ao 
vandalismo, observando o que já foi dito sobre isso, sendo prática 
que interfere no espaço e nos leitores, desagradando muitas vezes 
os que são alvo dela. Nesse campo, pensamos no signifi cado 
de desconstrução dessa ideia pela apresentação da proposta, 
como forma de subverter essa único signifi cado para a ação do 
pichador. Recorremos a experiências já realizadas em grandes 
centros, onde os espaços públicos, praças, monumentos, escolas, 
transportes urbanos, prédios, são usados como instrumentos de 
divulgação da produção artística espontânea e criativa, seja pela 
pichação, seja pela grafi tagem, constituindo leituras da vida.

Nesse processo, encontramos maior respaldo para 
desenvolver o projeto, buscando favorecer leituras aos leitores 
passantes pela forma criativa de exposição dos painéis nos 
espaços públicos, proporcionando à comunidade um ambiente 
saudável de apreciação artística, tão em falta em nossos dias, 
mediando o acesso da produção artística com o público passante. 

Pensamos na força da formação leitora em que as leituras 
desenvolvidas podem demarcar o espaço onde o leitor seleciona 
suas ideias, possibilita a reconstrução de sua experiência de 
vida na perspectiva de tentar se compreender e, ainda, buscar 
compreender o mundo social em que está inserido. Destacamos 
a junção das várias experiências leitoras, ressaltando a 
constituição leitora imbricada com cultura e sociedade.

Como prática cultural, compreendemos essa ação constituída 
pelo entrelaçamento de instrumentos impressos e pelos não 
impressos, compreendendo essa leitura a ser identifi cada nas 
experiências das pessoas, pela constituição dos lugares e por 
muitas outras formas, desde que estivessem relacionadas ao 
contexto pessoal e social do leitor envolvido com a proposta. 
Enxergamos signifi cados para os leitores passantes, os mais 
favorecidos dessa leitura, seu prazer de apreciar o verbal e o 

não verbal em construções artísticas pela possibilidade de 
desenvolvimento das práticas de leitura em integração com 
assuntos cotidianos e necessários de novas leituras.

Visualizamos, desde o momento em que começamos a 
concretizar esta proposta, os leitores do Instituto de Educação 
Anísio Teixeira6. Com esses colaboradores do projeto, vimos o 
entusiasmo com a realização das diversas tarefas mediadas, desde a 
fase de elaboração da proposta, até o momento de realiza-la, como 
a tarefa de grafi tar os paineis escolhidos nos muros da escola. Foi 
importante acompanharmos o olhar curioso dos diversos leitores e 
as opiniões de aceitação e, assim, fomos compreendendo, de fato, 
que estávamos diante de uma leitura aceita pelos leitores. 

Para eles, textos não verbais trazem imagens combinadas 
com palavras e vêm revelar a destruição ambiental em diversos 
contextos, sem perder de vista a ideia de desenvolvimento 
sustentável, a importância da preservação ambiental como 
condição de continuidade da vida.  A proposta, então, O IEAT 
de mãos dadas com o ambiente, gerou muitos paineis e, depois 
de expostos nos muros, revelaram suas cores, provocando, 
desde o momento inicial, as muitas opiniões sobre a temática e 
sobre a ideia. (ILUSTRAÇÃO 1)

 

Ilustração 1 Foto MARQUES, 2012

6 - Cf. Santos (1976), esta escola pública é oriunda da Escola Normal, inaugurada em 21/04/1926. A partir de 1962, a formação docente passou, então, a ser 
desenvolvida pelo Instituto de Educação Anísio Teixeira, conforme ideias de Anísio Teixeira. 
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Com essa prévia aceitação, os demais paineis foram 
concluídos num clima de euforia e de participação coletiva. 
Importante destacarmos o conteúdo de alguns deles, a exemplo 
da leitura que traz uma desconstrução da bandeira nacional. 
A mudança das cores na bandeira nacional, revelando outra 
imagem, a ausência das riquezas do Brasil; riquezas já tão 
comprometidas com o processo de destruição das reservas 
naturais. No lugar de “ordem e progresso”, o lema é outro 
“Ordem de destruição”. (ILUSTRAÇÃO 2)

 

Ilustração 2 Foto MARQUES, 2012

Os leitores, ao mesmo tempo em que se mostraram 
chocados com essa desconstrução, foram se aproximando para 
a visualização de outros paineis em que é explícita a leitura 
crítica do ambiente, tanto num contexto global, quanto local 
em que, alguns retratam, por exemplo, a falta de água da 
região, situação proveniente de longas estiagens proveniente da 
região semi-árida, mas também as imagens vão favorecendo os 
pensamentos em relação a falta de investimentos para a busca 
de armazenar as águas da chuva e, principalmente, insinuando 
a falta de cuidados com a preservação do ambiente, de lugares, 
anteriormente, mananciais de águas cristalinas. Fica difícil, 
então, não emitir comentários sobre essa falta de preservação 
ambiental e a forte destruição de muitos espaços naturais, como 
as nascentes dos pequenos rios locais. (ILUSTRAÇÃO 3)

 

Ilustração 3 Foto MARQUES, 2012

Os paineis fazem referência aos empreendimentos que 
chegaram nos últimos anos à região com explorações como a de 
urânio, ferro, energia eólica, dentre outros, possibilitando uma 
leitura com muitos signifi cados, contribuindo com textos que 
questionam ações de quem parece só pensar no desenvolvimento 
econômico. Trazem a ideia de desenvolvimento sustentável e 
as preocupações por não haver maiores investimentos nesse 
sentido. (ILUSTRAÇÃO 4)

 

Ilustração 4 Foto MARQUES, 2012
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Apelos como o “Fukushima nunca mais”, vêm contribuir 
para que as leituras devam ser feitas com o pensamento pelos 
cuidados de si e do social, dessa região e de outros lugares 
mais distantes, parecendo nos lembrar o quanto o perto e o 
distante estão imbricados e, assim, o leitor passante, vai se 
povoando de pensamentos. Talvez queira, também, associar-se 
a projetos que defendem a vida onde quer que venham existir. 
(ILUSTRAÇÃO 5)

 

Ilustração 5 Foto MARQUES, 2012

Na conclusão da arte apresentada, fazendo jus ao que foi 
dito em relação ao projeto no sentido de combinação de textos 
verbais com os não verbais, há o registro de algumas epígrafes 
de poetas que discutem o meio ambiente, sua preservação 
e a necessidade de parceria com a ideia do poeta que parece 
estar conclamando os leitores à participação coletiva de tempo 
presente, as pessoas e a sua vida. E assim, vamos de mãos dadas 
e tentando desenhar o caminho. (ILUSTRAÇÃO 6)

 

Ilustração 6 Foto MARQUES, 2012
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POSSIBILIDADES E LIMITES DE EXPERIÊNCIA – CINEMA E FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES

Suzelaine Cristiana de Souza Martim

Resumo

Este texto trabalhará a ideia de “Formação Docente e 
Cinema”, como possibilidade de produção de sentidos e modos 
de ser. Neste sentido um dos propósitos é pensá-lo como espaços 
de encontros, acontecimentos e experiências, em que a arte 
se apresenta como lugar efetivo de ‘abertura e liberdade’ das 
expressões e manifestações de subjetividade. Um convite a pensar 
nas experiências que são possíveis no tatear das possibilidades 
que encontramos nos dês-caminhos da pesquisa com professores 
e imagens. Um dos objetivos também é refl etir sobre questões e 
temas que se ocultam, numa perspectiva de pensar na pesquisa 
como experiência, na pesquisa-experiência, na pesquisa como 
campo aberto, como campo de afetação e de produção de sentidos. 
Partindo desse pressuposto, trabalhar com a imagem através do 
cinema, propondo uma reaprendizagem dos modos de olhar as 
práticas esquecidas, comprometidas com outras experiências. 
Outros modos de pensar a formação docente, olhar para este 
processo como algo além do que vem sendo feito, possibilidades 
de profanação destas sacralizações, a partir dos temas: formação 
(diretamente relacionado à formação do professor) e cinema 
(como espaço artístico de sensibilização e afetação). Buscando 
driblar as determinações, encontrando estratégias/táticas para 
escapar de imposições, quebrar a passividade diante da palavra. 
Tomamos como ponto de partida das discussões autores como: 
Ranciere, Benjamin, Agamben e Foucault.

Palavras-chave

Experiência; formação docente; cinema.

Abstract

 In this text, we think the idea that “Teacher Training 
and Cinema”, suggest that there is a multitude of ways, 
possibilities for the production of meanings and ways of 
being, and that they occur in areas of meetings, where the art 
is presented as the place of effective ‘openness and freedom” 
of the expressions and manifestations of subjectivity. An 
invitation to think about the experiences that are possible in 
tact the possibilities which are found in des-paths of research 
with teachers and images. We also leads to refl ect on issues 
that are hidden, and in a context of thinking in the research 
and experience in the research-experience, in research 
and open fi eld, as a fi eld of violation and the production of 
meanings. Based on this assumption, work with the image 
through fi lm, proposing a relearning the ways of looking at 
the forgotten practice, committed to other experiences. Other 
ways of thinking about teacher training, look at this process as 
something other than what has been done, these possibilities 
of profanity sacralizations, from the themes: training (directly 
related to teacher education) and fi lm (such as artistic space 
awareness and affectation). Seeking to circumvent the 
determination, fi nding strategies / tactics to evade taxes, break 
the passivity in the face of the word. We take as starting point 
for discussions and authors: Rancière, Benjamin, Agamben 
and Foucault.

Keywords

Experience; teacher training; cinema.
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Pra começo de conversa

Cada vez mais o cinema está presente em nossas vidas, 
meio este que pode direcionar desde muito cedo o homem em 
seu exercício de ver e ouvir. Novas e diferenciadas formas de 
relações interpessoais e de comunicação foram inauguradas a 
partir do desenvolvimento dos meios audiovisuais e transmissão 
de informações em tempo real.

instantaneidade e simultaneidade que reinventam 
vivências, alteram percepções, sensibilidades e processos 
cognitivos. Além da convivência tradicional entre os 
humanos, hoje temos as relações midiatizadas que 
modifi cam a sociabilidade espacial e temporalmente. 
(BRAIT, 2005, p.10).

O tema “cinema” atrelado a “formação de professores” 
sugere uma infi nidade de caminhos que se pode perseguir. A 
escolha foi caminhar com o objetivo central de refl etir, a partir 
dos modos de afetação da imagem, do cinema e da produção 
imagética, estas práticas formativas de produção de sentidos 
pelos professores, possibilitando um convite a ir além de uma 
refl exão sobre os modos de olhar, ver e se afetar pela imagem.

Pesquisar sobre as possibilidades de desenvolvimento de 
linguagem, presentes no cotidiano escolar, com relação ao uso 
do cinema, surgiu em momentos de reunião de formação de 
professores, a partir de observações de como se dão os modos 
de afetação da imagem presente nos fi lmes.

Não podemos negar que os meios de comunicação exercem 
grande infl uência sobre seus receptores. Tal constatação chama 
a atenção quanto à necessidade de valorização, refl exão e 
discussão acerca dessa temática, pois pode exercer um papel de 
agentes educativos e propagadores de cultura dos dias atuais, 
também um recurso que pode contribuir para a formação dos 
professores diante de possibilidades e limites nos modos de 
afetação e análise dos discursos produzidos.

“O nível de representação do audiovisual está 
governado intensamente pela experiência direta que vai 
além da percepção. Aprendemos sobre coisas que não 

podemos experimentar diretamente graças aos meios 
audiovisuais, graças às demonstrações, aos exemplos 
em forma de modelo. Ainda que uma descrição verbal 
possa ser uma explicação bastante efetiva, o caráter dos 
meios audiovisuais diferencia-se muito da linguagem 
oral, particularmente por sua natureza direta. Não é 
necessário utilizar nenhum sistema codifi cado para 
facilitar a compreensão. Muitas vezes, basta ouvir e ver 
um processo para compreender seu funcionamento. Ver 
e ouvir um procedimento proporciona, frequentemente, 
um conhecimento sufi ciente para avaliá-lo e 
compreendê-lo. Esse caráter de observação/audição 
não serve apenas como um artifício que nos capacita 
a aprender, mas também como um vínculo mais 
estreito coma realidade que está em nosso redor com o 
ambiente” (Wohlgemuth, 2005, p.51)

Nos tempos de hoje passamos por muitas situações como 
forma de informação que não se caracteriza experiência, essa 
não deixa lugar a ela, hoje as oportunidades são maiores, mas 
encontramos problemas com a temporalidade, neste embate entre 
tempo e oportunidade existe uma busca de ir além do transmitir. 

As imagens e a formação docente

Durante observações feitas no momento de reunião com 
professores, percebe-se que o uso dos recursos audiovisuais é 
muito amplo, portanto, refl ete sobre a maneira que esses meios 
podem ser explorados e sobre todo o potencial das imagens além 
dos didático-pedagógicos. A exibição de vídeos, por muitas 
vezes, é uma prática bastante interessante. A proposta de levar 
fi lmes para assistir com os professores serve de disparador para 
discussões com intuito de observar as narrativas produzidas e 
observar as formas de afetação.

Discorrer sobre a importância das imagens na sociedade 
atual, bem como, se existem formas de se escapar ao caráter de 
modulação, presente nos veículos de comunicação por meio da 
invenção/reinvenção, criação/recriação, tem sido nosso objetivo 
de pesquisa, numa tentativa de dessacralizar e/ou profanar os 
sentidos, na busca de outros e novos sentidos, ultrapassando o 
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papel passivo de agente consumidor para um agente criativo e 
com poder comunicante ampliado. 

A inclusão de linguagem audiovisual para os professores 
pode possibilitar uma sensibilização no exercício de ver e 
ouvir, buscando acentuar essas capacidades para ampliar 
a percepção humana. Tratar sobre o cinema, sobretudo a 
partir de fundamentação como experiência. Outro objetivo é 
refl etir, a partir dos modos de afetação da imagem do cinema 
e da produção imagética, práticas formativas de produção de 
sentidos pelos professores.

Percebe-se um esgotamento nos modos em que a formação 
vem sendo trabalhada e pensada. Tendo isso como princípio, 
se faz necessário um olhar para outras possibilidades. É neste 
cenário que surge a imagem e mais propriamente o cinema 
como espaço importante para estas refl exões.

A ideia deste artigo nasceu a partir do trabalho desenvolvido 
com formação de professores; tendo como fi nalidade de observar 
possibilidades de experiências de linguagem e produção de 
sentido a partir das formas de afetação pela imagem. 

Segundo estudos, a arte se apresenta de formas diferentes 
em nossa cultura, um universo povoado de clichês e situações 
previamente controladas, como imagens feitas para ‘chorar’, 
para ‘rir’ ou para ‘temer’, Leite. 

O cinema nos convida a ir além deste universo “imposto” 
de clichês, numa refl exão mais ampla e necessária.

Constata-se que as imagens carregam algo além das 
imediatas leituras pelas quais somos tomados, mas o fato é que 
o cinema nos apresenta mais que uma ‘linguagem óptica’, ele 
cria modos de regulação de ver e sentir a vida.

Pesquisas vêm indicando que as possibilidades de afetação 
e de produção de sentidos pela imagem se confi guram de forma 
muito evidente. Os fi lmes e as discussões acerca deles, sem 
seguir qualquer padrão pré-defi nido, criam espaços bastante 
ricos de produção de sentidos, cria-se ‘zonas’ de discussão, 
espaços possíveis onde as palavras podem circular longe 
de verdades pré-defi nidas, o que circula dispara campos de 
sentidos, percepções e modos de afetação.  

Há vários trabalhos em desenvolvimento acerca das 
relações entre cinema e educação, que trazem no seu cerne 

propostas com roteiros prévios de discussão, criando uma 
espécie de instrumentalização da arte, reforçam modos e formas 
pré-defi nidas, controladas, de ver e sentir, postos em nossa 
sociedade, didatizando o fi lme, indicações que são boas para 
discutir isso ou aquilo, ou que trazem esta ou aquela refl exão.

As refl exões acerca da ‘formação de professores’ abrem 
um caminho para pensar a produção de subjetividade na 
contemporaneidade, a partir dos fi lmes.

Pela experiência em formação de professores percebe-se 
que os programas se apresentam como novo e diferente, mas 
os professores os enxergam como uma variação, produzindo 
distâncias entre o fazer pedagógico, real e concreto da sala 
de aula, e as criações acadêmicas sobre o que é necessário 
o professor fazer ou ter, uma lógica que os ‘infantiliza’, no 
sentido de uma inferiorização, tratados como alguém que não 
é, mas podem vir a ser, não sabem, mas podem aprender. 

Este ‘vir a ser’, coloca o docente em formação em 
uma posição de inacabamento, mas esta ideia garante uma 
perspectiva de devir que nos convida a ideia de abertura.

A ideia de inacabamento coloca o professor em uma 
situação de inferior em relação aos que já sabem, o infantiliza, 
estabelecendo a necessidade de ser tutelado por alguém que “sabe, 
orienta” estabelecendo relações de poderes, práticas de poderes, 
não possibilitando um espaço emancipatório. Para se emancipar 
é necessário aprender, refl etir, imitar, traduzir, decompor e 
recompor (Rancière, 2002, p.77), partilhando signifi cados.

Emancipar não é buscar conceitos, traçando certos e 
errados, a palavra não tem lugar fi xo, segundo Ranciere “um 
homem de progresso é um homem que caminha, que vai ver, 
que experimenta, modifi ca sua prática, que verifi ca seu saber, 
e, assim, infi nitivamente.”

Como fazer para exercitar o olhar e pensar em estratégias 
para possibilitar que o pensamento seja partilhado, esta é 
uma indagação pertinente. Segundo (Rancière 2002, p.108) 
“somente um homem pode emancipar um homem.”

“Instruir pode, portanto, signifi car duas coisas 
absolutamente opostas: confi rmar uma incapacidade 
pelo próprio ato que pretende reduzi-la ou, 
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inversamente, forçar uma capacidade que se ignora 
ou se denega a se reconhecer e a desenvolver todas as 
consequências desse reconhecimento. O primeiro ato 
chama-se embrutecimento e o segundo, emancipação.” 
(RANCIÈRE 2002, p. 11)

Não obstante a ideia acima disposta de que “somente um 
homem pode emancipar um homem”, pela experiência do 
trabalho em formação de professores é recorrente entre as 
queixas dos docentes a obrigatoriedade das participações nos 
inúmeros cursos de formação oferecidos pela Secretaria de 
Educação do Município e nas HTPC’s, sob o argumento de que 
teoria é uma coisa e prática outra. 

Nota-se que todas as práticas pedagógicas de educadores 
carregam uma visão de educação, um olhar para determinadas 
ideias de desenvolvimento/aprendizagem infantil, por outro 
lado, todo discurso teórico-científi co sobre educação, de 
alguma forma, sempre se relaciona a um determinado tipo de 
prática educativa. 

Atualmente estamos povoados de discursos sobre o que 
e como fazer com as crianças nas práticas educativas, os 
discursos, as teorias e os protocolos de ações, modulando 
práticas, atitudes e posturas.  Desta maneira, cria-se certa 
artifi cialidade na educação, cria-se verdades como modos de 
controle da vida social – pela educação – através dos discursos e 
das enunciações criadas em nosso cotidiano, assim, “a verdade 
não tem mais que ser produzida. Ela terá que se representar e 
se apresentar cada vez que for procurada” (FOUCAULT, 2009, 
p.117), são nestes movimentos que as ditas verdades acabam 
por constituir modos prévios de estar no mundo.   

Geralmente cursos e ou programas de formação/capacitação 
docente, se pautam em um processo de conscientização, de 
refl exão, de apropriação do professor de sua própria prática, em 
contra partida temos trabalhos que não apresentam propostas 
teóricas, mas espaços onde o professor possa olhar para a sua 
prática e a partir disso repensá-la, reestruturá-la, pretendendo 
talvez esvaziar discursos técnicos – teórico - metodológicos em 
nome da produção de um espaço efetivo de refl exão do fazer 
docente. 

Em ambos, verifi ca-se a hegemonia de um determinado 
tipo de saber, onde a mudança e as transformações da prática 
estão pautadas no predomínio de um modo de aprender e de 
conhecer, mesmo que estas ideias se diferenciem uma das 
outras, produzindo ideias de programas ‘melhores’ ou ‘piores’, 
e o problema está na perspectiva de um modelo dado a priori, 
um devir com um fi m defi nido, portanto, parece que tanto 
uma postura como a outra podem infantilizar o professor, e os 
trabalhos de formação legitimam esta ideia.

‘Formar, de formare, signifi ca ‘dar uma forma’, 
‘modelar’. Tem originariamente sentidos concretos, 
como em materiam formare, ‘dar forma à matéria’, 
sentidos abstratos, como em orationes formare, ‘dar 
forma ao estilo’ e consuetudinem formare, ‘formar, 
introduzir um costume. ...
Usualmente, seu derivado ‘forma’ tende ao sentido 
de ‘forma bela’ ou ‘beleza’. Cf. formous, ‘feito em 
um molde’ e, portanto, ‘bem feito’, ‘belo’. Pode-se 
pensar que a educação como formação não só aponta 
a constituição da personalidade de uma forma dada, 
mas propõe um resultado ‘com forma’, entendida como 
harmonia e beleza, que na concepção clássica, sabemos, 
não é distinta da bondade. (CATELLO e MÁRSICO, 
2007 p.39).

Observo nos grupos de professores, uma visão de formação 
como um processo de conscientização, de racionalização, de tomada 
de consciência e a partir disso de transformação de sua prática. 

Outras formas de pensar a formação docente

Temos buscado outros modos de trabalhar com formação 
docente, olhar para este processo como algo além do que vem 
sendo feito, possibilidades de profanação destas sacralizações, a 
partir dos temas: formação (diretamente relacionado à formação 
do professor) e cinema (como espaço artístico de sensibilização e 
afetação). Buscando driblar as determinações do sistema posto pela 
sociedade capitalista, encontrando estratégias/táticas para escapar 
de suas imposições, quebrar a passividade diante da palavra.
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Certeau (1994, p.170) nos fala de formas diferentes de 
experiência, nos coloca que os Voyeur se colocam à distância, 
só se permitem ler o processo, porém o Caminhante (p.171) 
é aquele que pratica a experiência que escreve sem poder 
ler,  lhe escapa a legibilidade, permanece cotidianamente, se 
pensarmos em histórias verdadeiras, podemos dizer que elas 
estão rente ao chão, aos pés das pessoas, como as danças 
sem coreografi a onde cada um pode vir de lados diferentes. 
Atualmente vivemos numa sociedade que controla/disciplina 
os corpos, este controle do corpo vem para delimitar o que 
seria “normal”.

Esse “normal” também pode ser considerado a partir de 
grupos determinados da sociedade, dependendo do lugar de 
onde olho, mas na verdade o que importa é o que eu faço com 
o objeto olhado.

O ato de caminhar sem tantas regras e pré - valores que 
nos permite encontrar novos jeitos e caminhos de criação, 
profanando os já existentes, sendo uma forma de escapar das 
determinações desta sociedade capitalista, Brasil (2008) utiliza-
se de um conceito de Giorgio Agamben – profanação:

 Profanar, escreve o autor, é o movimento oposto ao de 
consagrar (sacrare): se a sacralização é uma retirada do 
mundo, que se torna alheio, distante da intervenção dos 
homens, a profanação é, em via inversa, sua restituição 
por meio do uso.  Para Agamben, o uso deve ser, nesse 
caso, negligente, livre, distraído. (BRASIL, 2008, p.16)

É preciso se considerar o caminho percorrido, todo o 
processo vivido, que podem ou não levar a descobertas, mas 
com certeza possibilitam experiências.

Que experiências são possíveis no tatear das possibilidades 
que encontramos nos dês-caminhos da pesquisa com professores 
e imagens?

Segundo Leite, um trabalho com imagens e professores, 
para nos ajudar a refl etir em questões que se ocultam, numa 
perspectiva de pensar na pesquisa como experiência, na 
pesquisa-experiência, na pesquisa como campo aberto, como 
campo de experimentação, como campo de afetação e de 

produção de sentido.
Quando se trata de formar pessoas, a questão é muito mais 

ampla. É preciso levar em consideração “aquilo que toca” que 
os motiva a se aperfeiçoar.

Partindo desse pressuposto, trabalhar com a imagem através 
do cinema, propõe uma reaprendizagem dos modos de olhar as 
práticas esquecidas, comprometidas com outras experiências.

Atribuir sentido às imagens, buscando nelas uma história é 
cultivar a possibilidade de contar a nossa própria história.
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Resumo

Esse texto traz algumas refl exões a partir da conclusão de 
pesquisa de mestrado levado a termo na Universidade Federal 
de Mato Grosso. O estudo teve como objetivo analisar as 
escolhas metodológicas, conteúdos e critérios pelos quais as 
professoras do ensino médio de duas escolas da rede estadual 
de ensino de Cuiabá/MT optam e como articulam seus saberes 
e práticas com o conhecimento em arte, com a concepção de 
arte enquanto conhecimento e se estes têm clareza sobre a 
opção metodológica que orienta o ensino da arte atualmente. 
As origens do conhecimento artístico presentes na fi losofi a da 
Arte e na Estética, a contextualização histórica do ensino de 
Arte no Brasil fundamentaram a análise dos dados da pesquisa, 
evidenciando que as concepções que sustentam as práticas 
pedagógicas do Ensino de Arte estão vinculadas às tendências 
tradicional e socioconstrutivista, com predominância da 
primeira fi cando expresso também, na opinião dos alunos, o 
anseio de mudanças para o ensinar e aprender, arte no contexto 
atual.

Palavras-chaves

Ensino da arte; concepções; Ensino Médio.

Abstract

This article presents some refl ections based on the 
conclusion of a master’s work carried on the Federal 
University of Mato Grosso. The study aimed reviewin 
methodological choices, content and criteria by which high 
school teachers from two schools in the State Education 
Cuiaba/MT choose to articulate their knowledge and practica 
knowledge in the art with the conception of art as if they have 
knowledge and clarity about the methodological approach 
that guides the teaching of art today. The origins of artistic 
knowledge present in the philosophy of art and aesthetic 
theory and the historical context of the teaching of Art in 
Brazil motivated the analysis of the survey data, highlighting 
that the concepts that support the pedagogical practices 
of the Teaching of Art are still linked to the concepts that 
blend between the traditional and social constructivist trend, 
with a predominance of the fi rst being also expressed in the 
opinion of students, the desire for changes to the teaching 
and learning art in the present context.

Keywords

Teaching of art; concepts; high school.
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Introdução

As mudanças conceituais e metodológicas do ensino 
da Arte têm sido um desafi o para as práticas docentes, pois, 
tais mudanças são acompanhadas por ideologias políticas, 
determinando tendências pedagógicas e imprimindo concepções 
sobre a função da arte tanto na escola como na sociedade. 

Na escola, a ideia de que a vivência artística está relacionada 
ao prazer recreativo ainda é a predominante, mas percebem-se 
algumas tentativas de romper paradigmas desta forma de ensino. 
Porém na sociedade, a arte, é tida como elitista, veiculada a 
obras eruditas e universais de uma cultura ocidentalizada.

A concepção moderna de conhecimento racional 
estabelece uma divisão entre a racionalidade e sensibilidade, 
razão e emoção, ciência e arte. Na escola esta separação é 
compreensível, uma vez que o processo educacional se orientou 
e orienta no sentido da transmissão de conhecimento objetivo, 
racional e universal, sendo a arte considerada, na maioria das 
escolas apenas como atividade lúdica tendo como fi nalidade, a 
vivência artística, o prazer recreativo.    

Atuando no ensino regular e sendo fruto de uma formação 
acadêmica dos cursos de Licenciatura em Educação Artística, 
sob um novo conceito estabelecido a partir da reforma 
educacional de 1971 da prática da polivalência, perpassaram 
pela minha docência concepções metodológicas como a 
tradicionalista, tecnicista, escolanovista e a contemporânea 
Abordagem Triangular, que como esclarece Ana Mae Barbosa 
(1994), não é um método a ser seguido passo a passo e sim uma 
proposta que está em consonância  ao  momento histórico atual.

Por entender a arte como uma dimensão de conhecimento 
humano que não pode ser negado no âmbito escolar, é relevante 
entender como esta via (ensino/aprendizagem) se processa no 
trabalho docente quanto às escolhas metodológicas utilizadas e 
em que concepções elas se fundamentam.  

Portanto, a partir da realidade apontada pela minha prática 
docente em escola pública e pelas inquietações referentes ao 
ensino de arte, fui motivada a investigar como vem sendo 
desenvolvida a arte/educação pelos professores de Arte do 
Ensino Médio.

A escolha metodológica que permeou a pesquisa foi de 
abordagem qualitativa pelos requisitos que a qualifi cam para 
o estudo desenvolvido que, segundo Minayo (2007, p. 21), 
“se ocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que 
não pode ser quantifi cado, ou seja, ela trabalha com o universo 
dos signifi cados, dos motivos, das aspirações, das crenças dos 
valores e das atitudes.” Os dados coletados na pesquisa foram 
essencialmente descritivos, que, segundo Bogdan e Biklen 
(1994, p. 49), “ao recolher dados descritivos, os investigadores 
qualitativos abordam o mundo de forma minuciosa.”

Quatro professoras e quatorze alunos fi zeram parte do 
estudo. Não houve preferência ao gênero dos profi ssionais 
na seleção, porém, o fato de serem apenas professoras se deu 
porque não havia profi ssionais masculinos preenchendo o 
quadro docente na disciplina de Arte, ressaltando ainda que o 
gênero  feminino predomina em número no corpo docente das 
respectivas escolas.

Quanto à escolha dos alunos inicialmente, os critérios para 
a seleção se dariam pelas manifestações em sala de aula, tanto 
positiva como negativamente, porém a escolha não seguiu esses 
critérios e a participação se deu por livre e espontânea vontade; 
quatro alunos do período noturno e nove do período matutino.

Estética § fi losofi a da arte

Estética ou Filosofi a da Arte? Estas são muitas vezes 
confundidas na literatura sobre a gênese e a episteme da 
Arte. Para Vaccari (s.d., p. 23), “muito embora alguns autores 
insistam em separar uma coisa da outra, no fi m, um termo e 
outro não deixam de designar uma e mesma coisa: a relação do 
pensamento fi losófi co com a criação artística.”

A Estética, como fenômeno ligado ao belo, tem sido objeto 
de muitas expressões e signifi cações, mostrando-se como um 
dos maiores paradoxos para a compreensão de seu caráter e de 
sua natureza, desde as origens do pensamento fi losófi co até a 
atualidade, pois segundo Cassirer (1997, p. 225), “a beleza parece 
ser um dos fenômenos humanos mais claramente conhecidos.”

Mesmo com as diversas signifi cações como ciência da 
criação artística, do belo, ou fi losofi a da Arte, a Estética tem 
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como tema principal a gênese da criação artística e da obra 
poética, a análise da linguagem artística, a conceituação dos 
valores estéticos, as relações entre forma e conteúdo, a função 
da Arte na vida humana e a infl uência da técnica na expressão 
artística. 

Mas como localizar o termo Estética na história do 
pensamento criativo? Seguindo a tendência do pensamento 
iluminista no século XVIII, em defi nir e delimitar as áreas 
do conhecimento humano tem-se em Alexandre Baumgartem 
(1714-1762), fi lósofo alemão, a referência na criação e 
conceituação do termo Estética.  

É possível pensar a Arte fi losofi camente? Diferentemente 
da Estética que tem Baumgarten como referência na criação 
e conceituação do termo, a fi losofi a da arte não tem registro 
de defi nição e datação, mas tem como origem a iniciativa 
de um grupo de fi lósofos alemães, no século XVIII que 
passam a tratar a Arte como um dos temas mais relevantes 
do pensamento idealista, entre eles Immanuel Kant (1724-
1804), Friedrich Schiller (1759 – 1805) e Hegel (1770 – 
1831). 

Kant confi gurou a Arte como disciplina fi losófi ca 
independente; Schiller propôs uma educação mediada pela 
sensibilidade, isto é, uma estética racional na medida em que 
o homem for capaz de dominar a sensibilidade e a forma 
conciliando na arte a razão e a sensibilidade e Hegel defendeu 
a superioridade do belo artístico ao belo natural por ser um 
produto do espírito.

Arte: conceitos e metodologias

Conceitos

O termo Arte gera muitas especulações e artistas, 
historiadores, intelectuais, populares buscam em diversas 
formas conceituar a Arte. Inúmeras, contraditórias e divergentes 
são as respostas quanto à conceituação de Arte, porém todos, 
dentro de suas especifi cidades e limitações do conhecimento, 
defi nem Arte e sabem identifi car algumas produções da cultura 
em que vivem como sendo objetos de Arte.

Para Read (2001), um dos termos mais indefi níveis da 
história do pensamento é Arte. Essa difi culdade se dá em 
função da Arte sempre ter sido considerada como um conceito 
metafísico, mas também é reconhecida como um fenômeno 
orgânico, pois, desde a sua criação até a contemplação, existe 
o envolvimento dos processos: da percepção, do pensamento e 
das ações corpóreas. 

Wollheim (1994), na busca de uma conceituação de Arte, 
a defi ne como a soma ou a totalidade das obras de arte, porém 
a partir desta, originam-se outras indagações como: “O que 
é uma obra de arte?” A essa resposta diz-se que uma obra de 
arte é um poema, uma pintura..., mas, o que é um poema, uma 
pintura? E assim esse diálogo não se encerra conclusivamente. 

Do mesmo modo que não se pode extrair um conceito 
unitário, conforme Wollheim se referiu quanto à defi nição de 
Arte por uma forma a exemplo do que é poesia, pintura e outras 
Pareyson (2002) apresenta uma defi nição que é tradicionalmente 
a mais conhecida na história do pensamento. Esta, porém, não se 
limita a uma defi nição unitária e sim um conceito agrupando três 
dimensões: o fazer, o conhecer e a expressão. Segundo Pareyson 
(2002 p.22), essas concepções, decorrentes da história, ora se 
contradizem, ora misturam-se e aliam-se e são caracterizadas de 
acordo com um período da história.

Para Gombrich (2008), nada existe realmente a que se possa 
dar o nome de Arte. Existem somente artistas.

Do mesmo modo que não se pode extrair uma conceituação 
unitária para a Arte, é comum a todas as defi nições a presença 
da forma, isto, é, o aspecto que ela assume, seja ela uma 
poesia, uma pintura, uma música etc. Essas formas, segundo 
Read (2001), atribuídas a uma pessoa seja ela um pintor, 
poeta e até mesmo aqueles que dão formas a vestuários como 
roupas, sapatos, móveis, são consideradas artísticas, pois na 
classifi cação de artistas há tipos e graus, porém são pessoas que 
dão forma a algo.

E considerando que mais importante que defi ni-la é saber 
por que é Arte, Huyghe diz: 

A arte é uma função essencial do homem, indispensável 
ao indivíduo e às sociedades e que se lhes impôs como 
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uma necessidade desde as origens pré-históricas. A arte 
e o homem são indissociáveis. Não há arte sem homem, 
mas talvez igualmente não haja homem sem arte. Por ela, 
o homem exprime-se mais completamente, portanto, 
compreende-se e realiza-se melhor (HUYGHE, 1986, 
p. 11).  

Compreender o papel da Arte está naquilo que é peculiar 
ao homem que é agir com conhecimento diferenciando-se 
do animal que age por instinto. Em toda a obra humana, está 
presente um lado inventivo e inovador, isto é a criatividade, 
como primeira condição de toda a operosidade humana. 
Fazer escolhas é optar entre o que bom e o que é mau o que 
é belo e o que é feio. Ao conhecimento, a primeira faculdade 
própria do homem, acrescenta-se a outra que é o sentido da 
qualidade.

Metodologias no contexto histórico brasileiro

Arte, uma função essencial do homem. Educação, como 
ação que defi ne essa humanidade é o foco de discussões quanto 
às infl uências e concepções que foram exercidas no ensino da 
Arte neste percurso histórico, político e educacional brasileiro 
desde a sua colonização até a atualidade.

A Educação no Brasil é descrita em seu processo histórico 
pela dependência de sistemas educacionais estrangeiros ora 
portugueses, britânicos e ora de modelos norte-americanos 
tornando-se uma colagem de experiências vindas de fora 
(BARBOSA, 1989).

Como responsáveis pela educação brasileira durante mais 
de dois séculos (1549-1808), os padres jesuítas contribuíram 
decisivamente no processo de colonização dominando 
o território com missões, escolas e colégios. Juntamente 
com a catequese, organizaram aldeias, escolas, marcando 
culturalmente a educação dos jesuítas no Brasil colônia 
desenvolvendo um modelo de ensino artístico caracterizado 
pelas ofi cinas de artesãos.

No Brasil Império, diante de uma nova ordem que indicava 
a vigência de uma organização do mundo em decorrência dos 

ideais democráticos e da Revolução Francesa e a situação no 
Brasil se confi gurando como um Novo Brasil politicamente em 
vias de separar-se de Portugal, o ensino de Arte é sistematizado 
por dois momentos históricos: a vinda da corte de D. João VI e 
a queda de Napoleão, que motiva os seguidores de Bonaparte 
a deixar a França. Portanto, chega ao Brasil a Missão Francesa 
trazendo muitos artistas e um novo modelo artístico é imposto 
substituindo o barroco brasileiro pelo neoclassicismo, 
interferindo ostensivamente na mudança do paradigma estético 
do Brasil: o barroco era coisa do povo e o neoclássico passou a 
ser símbolo de distinção social. 

Com o regime republicano instalado no país marcado pelas 
lutas e pela queda da Monarquia em 1889, são estabelecidas 
no Brasil relações signifi cativas com os Estados Unidos, 
pois segundo Barbosa (1978) nossos homens da política, 
infl uenciados pelo liberalismo americano e pelo positivismo 
francês, levaram à criação de novas leis educacionais, incluindo 
o desenho geométrico no currículo com o objetivo desenvolver 
a racionalidade, princípio fi losófi co do positivismo e não com 
fi ns de aplicação desse conhecimento para indústria como era 
a intenção inicial proposta por Rui Barbosa que tinha vistas à 
industrialização que despontava no país.

A partir das infl uências ideológicas vigentes nas políticas 
educacionais, as várias tendências pedagógicas vão se 
confi gurando no cenário do ensino de Arte com as disciplinas 
de desenho, trabalhos manuais, música e canto orfeônico nos 
programas das escolas primárias e secundárias até a primeira 
metade do século XX, ora privilegiando conteúdos, técnicas ou 
supervalorizando a arte como livre expressão.

As mudanças conceituais no ensino da arte e as leis de 
diretrizes educacionais  

As mudanças no ensino da Arte no Brasil se devem à 
emancipação da educação, resultante da abertura política, 
social e econômica da sociedade no período de 1958 a 1963 
com a Lei 4.024/61 estabelecendo novas diretrizes para 
a política educacional e defi nindo novas orientações para 
a proposta curricular, que, conforme Artigo 35, “em cada 
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ciclo haverá disciplinas e práticas educativas, obrigatórias e 
optativas” (BRASIL, 1961). A primeira mudança é, quanto ao 
canto orfeônico que, após trinta anos de atividades em todo o 
Brasil, é substituído pela educação musical. Contrapondo-se 
à associação da tendência tradicional e ao modelo tecnicista 
que centrava a aprendizagem nos elementos técnico-musicais 
(BRASIL, 2006), a educação musical passa a ter outro enfoque 
no ensino da música: ela pode ser sentida, tocada, dançada e 
cantada. 

Nova lei é promulgada, a LDB nº 5692/71 e com ela a matriz 
curricular Arte passa a compor-se de quatro áreas artísticas 
distintas: música, artes plásticas, artes cênicas e desenho. Com 
nova denominação, o ensino da Arte passou a ser designado 
de Educação Artística, fazendo parte da área de Comunicação 
e Expressão e segundo o artigo 7º, passa a ser obrigatória a 
inclusão da Educação Artística no currículo escolar do 1º e 2º 
graus.

É a partir da década de 80 que novos traços são desenhados 
para o ensino de Arte no país, marcada pela organização 
política dos arte/educadores, acompanhando o processo de 
democratização vivido no país. A criação e o fortalecimento 
de associações de professores e pesquisadores ampliaram 
e fortaleceram no país novas concepções metodológicas 
sobre o ensino/aprendizagem em Arte, contribuindo para a 
consolidação de áreas de investigação em artes visuais, teatro, 
dança e música, enfatizando a formação de professores e o 
ensino das linguagens artísticas, em várias universidades. 

Em 1996, é promulgada a Lei nº 9.394 (BRASIL, 1996, Art. 
26, § 2º) estabelecendo que o ensino da Arte “é componente 
curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, 
de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos.” 
Assim, revogaram-se as disposições anteriores e arte passou a 
ser considerada disciplina obrigatória na educação básica.

Abordagem triangular – novo olhar para o ensino da arte 

Diante da superação de argumentos que ensino da Arte é 
visto quanto às concepções metodológicas apenas como forma 
de expressão, de lazer, de contágio, de contemplação, herdadas 

pelas tendências tradicional, tecnicista e escolanovista há 
mudanças conceituais sobre o ensino da Arte como cognição, 
provenientes das discussões do meio educacional no início 
dos anos 80 surgindo nova proposta de ensino no Brasil, a 
Abordagem Triangular.  

Sistematizada em três eixos, ensinar arte envolve a leitura de 
imagens (apreciação), a contextualização a partir das condições 
estéticas da contemporaneidade e a criação (produção/fazer).

Diante do mundo repleto de imagens, com o avanço das 
tecnologias na criação e reprodução de imagens, a alfabetização 
visual vem confi rmando a importância do papel da Arte na 
Escola. E frente à necessidade da alfabetização, Barbosa afi rma:

Temos que alfabetizar para a leitura da imagem. 
Através da leitura das obras de artes plásticas estaremos 
preparando a criança para a decodifi cação da gramática 
visual, da imagem fi xa e, através da leitura do cinema e 
da televisão, a prepararemos para aprender a gramática 
da imagem em movimento (BARBOSA, 1994, p. 34).

Contextualizar é estabelecer relações entre a obra de arte 
e o artista no tempo e no espaço, independente de sua forma 
física, explorando as circunstâncias políticas, sociais e culturais 
do seu contexto histórico. E ao contextualizar mergulha-se 
numa história de ideias, concepções e necessidades que estão 
em permanente evolução.

De acordo com Rizzi, a contextualização histórica vai além 
da dimensão estética:

[...] ao contextualizar estamos operando no domínio 
da História da Arte, e outras áreas de conhecimento 
necessárias para determinado programa de ensino. 
Assim, estabelece-se relações que permitam a 
interdisciplinaridade no processo ensino aprendizagem 
(RIZZI, 2003, p. 69).

O terceiro eixo, o fazer artístico, (BARBOSA, 1998) é a 
prática artística expressa no trabalho de ateliê, prática essa 
que enfatiza a percepção, a fantasia e a imaginação criadora, 
possibilitando o desenvolvimento de um processo próprio 
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de criação e, ao conceber o fazer como fundamental ao 
desenvolvimento do pensamento e da linguagem artística, 
a autora o entende como resultado de interpretação e 
representação pessoal interligadas à leitura e à contextualização 
da obra de arte. São os eixos interligados no processo para a 
educação estética.

O dizer e o fazer das professoras e alunos

O que as professoras falam sobre a Arte considerando que 
a escola é espaço e tempo em que se gesta a inventividade em 
Arte? Filosófi ca e psicologicamente, ora é concebida como 
virtuosismo, ora como emoção e também como símbolo, 
derivados dos estudos da estética. 

O que penso é que a arte é tudo na minha vida. É 
importante... todos os lugares que eu vou, eu presto 
atenção, tudo tem arte, tudo. A arte pra mim... assim... 
é vida (Profa. SOM). 

Acredito que a Arte é de fundamental importância na 
vida da sociedade. A Arte para que serve... Acho que 
ela alcança o coração a alma... Pera aí...ela serve para 
penetrar e alcançar a alma (Profa.MNS). 

Arte é tudo, né? Arte é sentimento, é forma de criar, 
isso... pra mim é Arte. É descobrir tudo que... está às 
escondidas, por pra fora, mostrar o “eu” que está 
escondido (Profa. MAS).

Ainda percebe-se o conceito de Arte como expressão do 
sentimento humano. Esse modelo considera que a essência da 
prática artística reside em expressar sentimentos e emoções, 
porém Barbosa, (2003, p. 21) alerta que “aqueles que defendem 
a Arte na escola para liberar a emoção devem lembrar que 
podemos aprender muito pouco sobre nossas emoções se não 
formos capazes de refl etir sobre elas.”

Porém, apenas uma das professoras, SOM, disse que a 
Arte está presente em todos os lugares, caracterizando uma 
concepção não apenas como descoberta da sensibilidade 

humana, ou Arte como uma disciplina escolar, mas, também, 
como uma dimensão da vida, fazendo parte da realidade 
cotidiana.

Considerando que a ação pedagógica não se realiza tão 
somente no exercício específi co da docência, isto é, dar aula 
e que o fazer pedagógico consciente no ensino da Arte, requer 
não somente o conhecimento específi co da área, mas também 
um conhecimento prévio sobre as políticas educacionais que 
legislaram e legislam o ensino da Arte que fi cou constatado que 
as professoras não tem conhecimento sobre o que estabelece o § 
26 da Lei nº9394/96 sobre a obrigatoriedade do ensino da Arte 
como componente curricular bem como a pouca familiaridade 
com os PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais, documento 
ofi cial de referência e orientação para o ensino da Arte.

Já consultei por cima, mas não fui a fundo assim 
(Profa. MNS).
Não, só quando foi para fazer o concurso depois 
algumas reuniões aqui na escola.     Esporadicamente 
lemos os PCN, muito vago (Profa. SOM).

Considerei de igual importância nesta pesquisa, o olhar 
dos alunos sobre a disciplina de Arte e como esta disciplina 
acarreta um sentimento de resistência tanto pelos alunos 
como pela direção. Foi inquietante perceber na fala de alguns 
alunos entrevistados o posicionamento crítico quanto à 
postura da equipe pedagógica escolar referente ao componente 
curricular Arte, em privilegiar outras áreas do conhecimento 
proporcionando atividades extraclasses em detrimento da Arte. 

     
Acho que o colégio dá mais importância para as outras 
disciplinas, tipo sempre que tem... na verdade dão mais 
importância pra outras disciplinas tipo se tem alguma 
ofi cina de outra matéria , levaram a gente, sei lá, de 
biologia sempre tem viagem, mas pra Arte não tem 
assim, nunca levaram a gente pra museu, pra teatro 
assim. (HDL – MNS- Matutino.)

O pessoal da matéria de artes do colégio passa assim 
até para os alunos isso que a gente pára pra pensar aah 



ARTE EDUCAÇÃO: O DIZER E O FAZER DE PROFESSORAS E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO

1552LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

então a arte não é tão importante! Entendeu...  porque 
eles  passam esta forma de pensar porque se tivesse  
tanta estrutura como pra outras matérias.. (GMF-MNS 
– Matutino).

Esse sentimento expresso nas falas reforça o pensamento 
de que na hierarquia do conhecimento humano a Arte esteja 
subordinada para algum fi m superior e não como um meio para 
se igualar a fi ns superiores que, persistindo no meio educativo, 
contraria as orientações curriculares que determinam que 
“a disciplina Arte tem a mesma importância que os demais 
componentes curriculares do ensino médio” (BRASIL, 2006, 
p. 202).

Em outros depoimentos afi rmam a importância do ensino da 
Arte, porém sugerem outras ações metodológicas para as aulas.

É importante, porque na obra de arte que tá todo o 
sentimento, ela expressa tudo aquilo que gente tá 
sentindo e as vezes é a aula de Arte o único momento 
de tá soltando isto, né? (GMF - MNS – Matutino). 

Sim. Ah pra saber como... O que é um objeto... Tipo
A aula é boa, a teoria é boa entendeu, mas tá faltando 
mais prática porque não adianta nada a gente lê e fi cá 
imaginando ah essa obra é tal... Imagine você pintando 
na aula de Arte um quadro mesmo, uma tela, você 
fazendo música na aula de Arte. Acho que a aula, a 
teoria é interessante, mas com a prática fi caria bem 
mais interessante. (JC – MNS - Matutino).

Eu acho tipo se fi zesse uma excursão. Também se 
juntasse as sala, vê os melhor desenho, fi zesse uma 
competição, né, do melhor desenho pra animá mais o 
pessoal a tá desenhando (DA – MAS – Noturno). 

Trabalhar em forma de ofi cina, assim... pintura, 
escultura. Mais prática (JS – MNS – Matutino). 

Eu queria que visitasse algum museu. É... Exposição... 
Algum museu... Ver o que tem... Sei lá (WC – MAS - 
Noturno).

Opiniões que não demonstram total insatisfação, mas 
que expressam o desejo de mudanças pedagógicas em que a 
discussão dialética entre a teoria e a prática, e a necessidade 
de conceber que nas práticas pedagógicas em Arte estejam 
presentes os elementos que confi gurem realmente a concepção 
de seu ensino como conhecimento, abarcando o fazer, o 
conhecer e o expressar, traduzidos metodologicamente nos 
vértices que compõem a triangulação; o fazer, o apreciar e a 
contextualização.

Considerações 

Este estudo permitiu evidenciar que o ensino de arte nas 
escolas públicas, encontra-se centrado em atividades vinculadas 
ainda segundo a visão de ornamentação, lazer, livre expressão 
e desenvolvimento de habilidades manuais, utilizando-se de 
metodologias tradicionais. As técnicas utilizadas concentram-
se no fazer artístico, distanciando-se da concepção de arte como 
conhecimento que integra o fazer, o conhecer e o expressar. 
Percebeu-se que a escola ainda se mostra como um espaço 
resistente às mudanças. A arte é lembrada com carinho, quando 
necessária, para o fechamento de alguma festividade como 
encerramento do projeto semestral da escola em que o aluno é 
exigido para demonstrar suas habilidades tanto na confecção de 
adereços e cartazes como também na criação de performances para 
danças, poesia e músicas sem ter desenvolvido ou amadurecido 
com o tema no decorrer do semestre. Aliadas a essas atividades 
que não permitem ao aluno construir uma signifi cativa concepção 
da Arte mais abrangente, as professoras tendem a utilizar-se 
apenas dos parcos recursos disponíveis no seu trabalho. Concebem 
a arte como necessária, como um fenômeno cultural que precisa 
ser apreendido pelos alunos, porém não conseguem ser esse 
verdadeiro mediador cultural. Atualização, promoção de cursos, 
encontros ou palestras relativas ao ensino da arte são essenciais 
para a transformação e formação de uma consciência das funções 
do ensino de Arte na escola, para que o componente curricular seja 
ressignifi cado junto aos alunos e à comunidade escolar.

Para que isso se efetive, há necessidade de atualizações 
permanentes do profi ssional seja por meio de um acervo 
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didático próprio, adquirido e formado durante o seu percurso 
na docência e o Estado, proporcionar meios para que o 
professor possa alicerçar seu trabalho, por meio de recursos e 
de formação. 

Portanto, considero que este trabalho investigativo, 
contribuiu para a visão sobre as concepções de Ensino 
de Arte, das concepções e práticas tanto de alunos como 
professores e ter uma noção de como está sendo ministrado o 
ensino de Arte no ensino médio na Rede Estadual de Ensino 
em Cuiabá/MT.
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PARANGOLÉS – UMA PROPOSTA ARTÍSTICA DE INTERCÂMBIO CULTURAL ENTRE ESCOLAS 
PÚBLICAS DO BRASIL, TIMOR, LETÔNIA E PORTUGAL

Fernanda Maria Macahiba Massagardi1

Resumo

Em 2011, em parceria com a APECV (Portugal), Lat-Insea 
(Letônia) e outras escolas do Brasil e Timor, foi desenvolvido 
no CEMEFEJA Paulo Freire da cidade de Campinas o projeto 
Comparangoleiros. Ao todo participaram 75 alunos em 3 escolas 
da Letônia, 310 alunos em 7 escolas em Portugal, 230 alunos em 
3 escolas no Brasil e 40 alunos em 1 escola de Timor. Quatro 
países, o entrecruzamento de culturas, estilos diferentes de vida 
e olhares de pessoas que não se conheciam. Os alunos brasileiros, 
em especial, fazem parte de uma faixa social de baixa renda, 
frequentam escolas públicas de periferia e apresentam baixa auto-
estima. Tal projeto consistiu no estudo da proposta do artista Hélio 
Oiticica, criador dos chamados parangolés, as pinturas cinéticas de 
vestir e na confecção dessas obras de arte, tendo por fundamento 
símbolos pertinentes ao cotidiano dos alunos e artistas de renome. 
Ao fi nal da confecção, realizamos a troca de trabalhos entre países, 
no intuito da realização de performances artísticas que foram 
fotografas e fi lmadas. A rede social Facebook foi o meio escolhido 
para a divulgação do projeto.  O objetivo maior dessa proposta foi 
desenvolver a auto-estima dos alunos, suas competências artísticas 
e criatividade, possibilitando a construção de novas amizades, 
permitindo a troca cultural por meio das comparações e refl exões, 
além de promover o interesse pelo fazer artístico.
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Intercâmbio; arte; educação; leitura de mundo; performance.
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Abstract

In 2011, in partnership with APECV (Portugal), Lat-
Insea (Letônia) and other schools from Brazil and Timor, was 
developed in CEMEFEJA Paulo Freire from Campinas city, 
the project Comparangoleiros. Took part of this project, as 
a whole, 75 students of 3 different schools in Letônia, 310 
students of 7 schools in Portugal, 230 students of 3 schools in 
Brazil and 40 students of a school in Timor. Four countries, the 
mixture of different cultures different lifestyle and points of 
view from people that didn’t know each other. The Brazilians’ 
students, particularly, are part of a very low class, they go 
to public schools in the suburbs, and have a very low self-
respect. Such project consisted in the study of the artist Helio 
Oiticica’s proposal, the creator of the parangoles, painters 
cinetics. By the end of the work, we did the exchange of the 
handicrafts among the countries, intending to artistic performs, 
that were photographed and fi lmed. The Facebook was chosen 
to publicize this project. The greatest aim of this proposal was 
to develop the self-respect of the students, as well as their 
competences and creativity, guiding for the construction of 
new friendships, encouraging the cultural exchange  through 
comparison and refl ection, apart from promote interest on the 
artistic how to do.

Keywords

Exchange; art; education; reading world; performance.
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1. Proposta de Intercâmbio

Em 2011, após visita a APECV (Associação de 
Professores de Expressão e Comunicação Visual) no Porto, 
em Portugal, a convite da diretora e Professora Doutora 
Teresa Torres Eça e do Professor Ariclaudio Francisco da 
Silva, de Diadema, São Paulo, Brasil, o CEMEFEJA Paulo 
Freire, de Campinas, sob orientação da Professora de Artes, 
Fernanda Maria Macahiba Massagardi, foi incluído no 
projeto Comparagoleiros. 

Tal projeto teve início no ano de 2010 e em 2012 iniciamos 
a terceira edição da proposta.  Ao todo participaram 75 
alunos em 3 escolas da Letônia, 310 alunos em 7 escolas 
em Portugal, 230 alunos em 3 escolas no Brasil e 40 alunos 
em 1 escola de Timor. Quatro países, o entrecruzamento de 
culturas, estilos diferentes de vida e olhares de pessoas que 
não se conheciam. 

A academia relata inúmeros projetos educacionais que 
têm por objetivo o intercâmbio cultural e artístico. Muitas 
dessas experiências servem como instrumento de pesquisa, 
colaborando, dessa forma, com a literatura sobre o assunto.

O projeto em questão consiste no estudo dos Parangolés 
do artista plástico Hélio Oiticica, pinturas cinéticas que só 
têm sentido quando parte do próprio corpo na performance 
de arte. Para a confecção das capas foram realizados 
estudos prévios pelos professores envolvidos na proposta. 
Tais estudos trataram de vida e obra de artistas de renomes 
dos países participantes, além de uma coleta de desenhos 
com a simbologia própria do cotidiano dos alunos.

Ao final da elaboração das obras realizamos a troca de 
trabalhos entre países, no intuito da criação de performances 
artísticas que foram fotografas e filmadas. A rede social 
Facebook foi o meio escolhido para a divulgação do projeto.

 O objetivo maior dessa proposta foi desenvolver 
a auto-estima dos alunos, suas competências artísticas 
e criatividade, possibilitando a construção de novas 
amizades, permitindo a troca cultural por meio das 
comparações e reflexões, além de promover o interesse 
pelo fazer artístico.

2. Os Parangolés

Hélio Oiticica é conhecido por seu espírito contestador. A 
obra dos Parangolés  surge a partir do envolvimento do artista 
com a dança e mais especifi camente com o samba. Segundo 
ele, esse interesse nasceu de “uma necessidade vital de 
desintelectualização, de desinibição intelectual, da necessidade 
de uma livre expressão”. (OITICICA, 1986, p. 12)

A imersão que a música possibilita unido a gestualidade 
ao ritmo, fazendo com que o intelecto permaneça em segundo 
plano diante das imagens que se movimentam de maneira 
improvisada gera um ato expressivo espontâneo, original e 
criativo.

Os Parangolés são tipos de capas, estandartes, bandeiras 
de vestir criadas com panos coloridos interligados, que deixam 
entrever a cada movimento, uma nova obra de arte. A obra se 
revela com a performance. A cor ganha diferentes formas quando 
se expande pelo espaço e é associada com a música e a dança. 
É uma vivência visual, tátil, rítmica. A arte só passa a existir 
quando a ação cria a estrutura. O participante se transforma na 
própria obra quando a veste. Não é apenas observador passivo. 
É ele próprio, criador e criatura e não simplesmente suporte de 
uma obra. Oiticica (OITICICA, 1988, p. 23) esclarece que se 
trata da “incorporação do corpo na obra e da obra no corpo”. 
O artista afi rma que: “o objetivo é dar ao público a chance de 
deixar de ser público espectador, de fora, para participante na 
atividade criadora”.(OITICICA, 1988, p. 25)

O ato de vestir a obra faz com que o participante deixe de 
ser apenas um observador e produz, no ato da performance, 
uma sensação de liberdade e expansão dos sentidos, pois passa 
a ser parte da vivência e experiência de vida.

Mário Pedrosa afi rma que:

Foi durante a iniciação ao samba, que o artista 
passou da experiência visual, em sua pureza, para a 
experiência de tato, do movimento, da fruição sensual 
dos materiais, em que o corpo inteiro, antes resumido 
na aristocracia distante do visual, entra como fonte total 
da sensorialidade. (FAVARETTO, 1992, p. 8)
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Oiticica dá início a uma nova concepção de integração obra 
de arte e ser humano. Morre o espectador e nasce o participante. 
Oiticica esclarece:

O ‘ato’ do espectador ao carregar a obra revela a 
totalidade expressiva da mesma na sua estrutura: 
a estrutura atinge aí o máximo de ação própria 
no sentido do ‘ato expressivo’. A ação é a pura 
manifestação expressiva da obra. (OITICICA, 1986, 
p. 34)

 O improviso daquele que se apropria da obra tornando-a 
intrínseca ao seu corpo faz com que a ideia de expor um objeto 
artístico perca o sentido. Importa a partir de então a participação 
criativa e inventiva em espaços livres. O objetivo dessa 
proposta, segundo Oiticica, é dar ao indivíduo a experiência da 
criação, de descobrir por meio da participação algo que tenha 
um sentido de vivência.

A manipulação da obra dá a ela uma dimensão plurisensorial. 
Oiticica privilegia a experiência em detrimento do intelectual. 
São palavras do artista:

O que interessa é justamente jogar de lado toda essa 
porcaria intelectual, ou deixá-la para os otários da 
crítica antiga, ultrapassada, e procurar um modo de 
dar ao indivíduo a possibilidade de ‘experimentar’, 
de deixar de ser espectador para ser participador. 
(OITICICA, 1988, p. 11)

Assim como Duchamp, Oiticica questiona o estatuto da 
arte, do equívoco que é pensar apenas sob a perspectiva dos 
museus e galerias de arte a verdadeira obra. É uma proposta de 
levar a experiência de arte para todos e não apenas para uma 
elite.

O Parangolé, nesse sentido, é uma construção no espaço, 
uma intensifi cação da vida, aliando a percepção da arte à 
expressão dela. Não é imposto um padrão estético determinado 
com os Parangolés. A liberdade e o desprendimento são 
palavras-chave nesse processo criativo. Não há uma obra fi xa, 
ao contrário, o suporte cria e torna a criar novas formas por meio 

da gestualidade. A distância entre a arte e a vida, nesse sentido, 
é superada e a experiência é o que conduz o ato artístico. O 
indivíduo deixa de ser aquele que contempla e submerge numa 
nova sensibilidade ativa. É uma ampliação e dilatamento das 
capacidades humanas artísticas a partir de um interior criativo 
e espontâneo. 

3. A leitura de mundo a partir da leitura da imagem

As artes visuais são uma linguagem privilegiada. Desde 
os tempos remotos, antes mesmo dos homens expressarem o 
verbo por meio da escrita, o desenho, a escultura e tantas outras 
formas de arte já registravam costumes, criatividade e crenças 
de povos. Se não houvesse esse tipo de arte pouco ou nada 
saberíamos dos tempos primevos da humanidade. 

Assim como para a leitura de textos é necessário o 
domínio dos símbolos, isso também se dá com a arte visual. 
É preciso educar os sentidos para conseguirmos produzir 
uma sensação estética que faça juz àquilo que se apresenta 
como arte. No entanto, segundo Arnheim em seu livro Arte 
e percepção Visual:

Temos negligenciado o dom de compreender as 
coisas através de nossos sentidos. O conceito está 
divorciado do que se percebe, e o pensamento 
se move entre abstrações. Nossos olhos foram 
reduzidos a instrumentos para identificar e para 
medir; daí sofrermos de uma carência de ideias 
exprimíveis em imagens e de uma capacidade de 
descobrir significado no que vemos. (ARNHEIM, 
1980, P. 5)

A proposta de intercâmbio de Parangolés tem como objetivo 
ampliar os horizontes dos alunos e a capacidade de vivenciarem 
as obras de arte, fazendo uma leitura de mundo mais rica em 
signifi cados, possibilitando um aperfeiçoamento da percepção 
e dos sentidos.

Culturas diferentes, diversos olhares, contextos sócio-
econômicos e identidades distintas. No entanto, seres 
que habitam um mundo que se diz globalizado, mas que 
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possuem características muito próprias no fazer arte e na 
vida. 

Uma ode à solidariedade, quando jovens vestem as obras 
confeccionadas por colegas de outros países, sem preocuparem-
se com origem sócio-econômica, etnia, etc. Todos munidos do 
desejo de produzirem performances que serão postadas numa 
rede social como forma de homenagem e intercâmbio afetivo 
entre artistas.

Muitos teóricos defendem que na escola não fazemos arte. 
Mas se a arte é própria do humano desde os primeiros tempos, 
não estarão equivocados ao afi rmarem que as grandes obras 
são apenas aquelas reconhecidas pelos críticos? Não terá a arte 
contemporânea, em nosso século, expandido um conceito tão 
limitado?

Alunos que produzem, criam, refletem sobre artistas de 
renome. Artistas tentando entender artistas. Reproduzindo e 
reinventando formas, cores, texturas que serão vivenciadas 
num contexto de livre expressão e criatividade, criando 
uma rede de amizades que transpõe a barreira geográfica. 
Lendo um mundo que lhes é desconhecido por meio de 
obras criadas por colegas que moram em outros países e 
possuem uma cultura diversa. Um entrelaçamento solidário 
e criativo.

4. Conclusões

O projeto Comparangoleiros, além de ter estabelecido 
laços de amizade entre pessoas de países diferentes, despertou 
nos alunos a curiosidade sobre a arte, levando-os a estudar 
mais pormenorizadamente artistas de culturas distintas para a 
confecção de suas obras. 

Os alunos do CEMEFEJA Paulo Freire, de Campinas, 
que fazem parte de uma parcela social marginalizada, 
quando descobriram que Oiticica declarou em uma de suas 
obras: - Seja marginal, seja herói, fi zeram com a professora 
uma discussão para chegarem a um consenso sobre essa 
frase e descobriram que são eles, a maioria desprezada, que 
sustenta, com sua mão-de-obra barata e serviços pesados, 
muitas outras pessoas. 

Grande porcentagem dos educandos do CEMEFEJA estão 
em regime de liberdade assistida, tendo passagem pela polícia 
devido aos mais diversos atos e atualmente estão na escola na 
tentativa de reintegração a sociedade. Apresentam baixa auto-
estima, foram vítimas de todo tipo de violência. O fato de 
saberem que suas obras foram recebidas por colegas de outro 
país com respeito e que essas pessoas vestiram suas criações 
para uma performance sentiram-se valorizados e parte de um 
grupo.

É uma proposta que vai além do fazer e viver arte, mas um 
trabalho que realiza uma verdadeira integração social.
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Anexos

I – Professores e alunos de preparando para a performance com os 
Parangolés em Portugal

II – Performance das crianças da professora Fernanda Santos em 
Avintes

III – Produção de Parangolés em Timor

IV – Alunos do professor Ariclaudio de Diadema- SP vestindo os 
parangolés confeccionados na Letônia
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V – Professor Fernando e Lucas na aula da professora Fernanda 
Macahiba no CEMEFEJA Paulo Freire em Campinas



PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE LETRAMENTO PARA LEITURA E ESCUTA DO MUNDO: 
ESTUDO DE CASO EM UMA ESCOLA ATENDIDA PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO

Sheila Cristina Monteiro Matos1

Resumo

Este trabalho teve como objetivo analisar práticas pedagógicas 
de Letramento por parte de educadores de Matemática e de Língua 
Portuguesa vinculados ao Programa Mais Educação. Para tal, 
utilizou-se a metodologia dialética apresentada por Frigotto, tendo 
o estudo de caso como método de análise. Para o trabalho de campo, 
foi selecionada uma escola em comunidade carente no município 
de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Nessa escola, foram realizadas 
entrevistas semiestruturadas, observação e pesquisas em registros. 
A análise dos dados foi a de Bardin (análise de conteúdo). Em 
síntese, compreendemos que o Programa Mais Educação tem 
contribuído para melhorar a oferta de educação de qualidade nas 
escolas públicas brasileiras. Destacamos, ainda, a importância das 
práticas pedagógicas de Letramento na inter-relação dos turnos da 
ampliação do tempo escolar, para que o aluno adquira, de forma 
lúdica, habilidades e atitudes necessárias para sua participação 
ativa e competente na sociedade. Esse aprendizado perpassa 
por práticas docentes de leitura e de escrita, atividade que não 
somente capacita os discentes a lograrem aprovação, não apenas 
retroalimentam o educador, que passa a melhorar sua prática, mas 
também fomentam a formação humana do cidadão letrado, capaz 
de ler e de escutar o mundo rumo a um futuro melhor.

Palavras-chave

Práticas pedagógicas; Programa Mais Educação; letramento; 
letramento matemático.

1 - Colégio Brigadeiro Newton Braga (CBNB)

Abstract

This study aimed to analyze the literacy teaching practices 
by educators of Mathematics and Portuguese language 
attached to the Program More Education. Thus, it was used 
the dialectical methodology presented by dialectic Frigotto, 
developed as the case study. For the fi eldwork, we selected a 
school in the poor community in Duque de Caxias city, Rio de 
Janeiro state. In this school, there were interviews, observation 
and research records. The data analysis was Bardin`s (content 
analysis). In summary, we understand that the Program More 
Education has contributed more to improve the provision of 
quality education in public schools. We also highlight the 
importance of literacy teaching practices in the inter-relation 
of the shifts of the expansion of school time, so that the 
student has acquired, through playing, skills and attitudes 
necessary for active and responsible participation in society. 
This learning permeates the teaching practices of reading and 
writing, an activity that not only enables students to reach 
grade approval, not only has fed back into the educator, which 
to improve their practice too, but also promote the formation 
of human literate citizens, able to read and hear the world 
towards a better future.

Keywords

Educational practices, Mais Educação Program, literacy, 
mathematical literacy.
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Introdução

Neste século XXI, diversos autores e pesquisadores 
brasileiros em educação redescobriram e retomaram a temática 
da educação integral como aquela que considera o indivíduo 
na sua pluralidade, como um ser que deve desenvolver as 
suas capacidades físicas, psicológicas, intelectuais, morais 
(COELHO e MENEZES, 2007).

A publicação intitulada Texto referência para o debate 
nacional sobre Educação Integral (BRASIL, 2008b) observa 
que a educação integral tem por fi nalidade universalizar o 
acesso, a permanência e a aprendizagem na escola pública, 
constituindo-se alicerce para o enfrentamento das desigualdades 
que persistem na educação brasileira.

Nesse sentido, vale destacar que o Plano de Desenvolvimento 
de Educação (PDE), que tem por objetivo principal promover 
o avanço da qualidade da educação brasileira, busca congregar 
uma visão sistêmica à educação, por meio de ações e 
programas. No contexto deste estudo, destaca-se o Programa 
Mais Educação (PME).

Inicialmente regulado pela Portaria Interministerial nº 17, 
de 24 de abril de 2007, posteriormente institucionalizado pelo 
Decreto 7.083, de 27 de janeiro de 2010, tem por objetivo 
fomentar a educação integral de crianças, adolescentes e 
jovens, tendo por base a oferta de atividades diversifi cadas no 
contraturno escolar, desenvolvidas tanto no interior escolar, 
quanto em outros espaços educativos.

Vale ressaltar também que o Programa Mais Educação 
(PME) traz uma proposta de ampliação da jornada escolar2 
associado à oferta de novos métodos, saberes, processos e 
conteúdos educativos (BRASIL, 2008b). Seu processo de 
operacionalização do PME, na escola, faz-se associar a seleção 
de macrocampos do saber, a fi m de delinear suas atividades 
no contraturno escolar. Os macrocampos são os seguintes 
(BRASIL, 2008a): Acompanhamento Pedagógico; Meio 

Ambiente; Esporte e Lazer; Direitos Humanos em Educação; 
Culturas e Artes; Inclusão Digital; Prevenção e Promoção da 
Saúde; Comunicação e Uso de Mídias; Educação Científi ca; e 
Educação Econômica e Cidadania.

Por sua vez, conforme Rios (2005), não adianta apenas 
vislumbrar ações normativas para a busca da qualidade na 
educação se o professor, um dos principais agentes do processo 
ensino-aprendizagem, ainda desenvolve a rotina de ações 
educativas de forma incipiente e distante de uma refl exão 
crítica e transformadora.

Por seu turno, Freire (1996), ao refl etir sobre os saberes 
necessários à prática pedagógica, discorre sobre a possibilidade 
de os educadores estabelecerem novas relações e condições de 
educabilidade entre si, asseverando que não há prescrições nem 
fórmulas para uma boa prática educativa, mas, sim, a busca 
de alicerces pautados em uma perspectiva dialógica entre 
educando e educador.

Esses aspectos sobre a prática docente discutidos por Rios e 
Freire ganham peculiar perspectiva quando se busca o Letramento 
do discente em programas dessa natureza. Não há a educação 
do indivíduo em sua pluralidade sem o pressuposto básico do 
Letramento, ou seja, aquele em que indivíduos que dominam o 
uso da leitura e da escrita têm as habilidades e atitudes necessárias 
para uma participação ativa e competente em situações em que 
práticas de leitura e/ou escrita têm função essencial (SOARES, 
2002). A educação integral deve formar cidadãos letrados.

Nesse contexto, este estudo tem como objetivo geral analisar 
práticas pedagógicas de Letramento por parte de educadores de 
Matemática e Língua Portuguesa vinculados ao Programa Mais 
Educação.

Caminhos metodológicos

Nesta pesquisa, qualitativa, procuramos apreender 
dimensões subjetivas no campo da investigação. Utilizamos 

2 - De acordo com o Documento Final da Conferência Nacional de Educação de 2010, o Brasil é um dos países que possuem o menor tempo diário de perma-
nência de estudantes na escola. Uma das ações públicas demandadas pela sociedade e pelo meio acadêmico/profi ssional para garantir a qualidade da educação 
é a ampliação da jornada escolar diária.
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o método dialético de investigação, uma vez que existam 
“formas metodológicas confl itantes e antagônicas de 
apreender o real” (FRIGOTTO, 2008, p. 76). Neste trabalho, 
essas formas foram delineadas a partir do “ideal” apregoado 
pelo Programa Mais Educação, e o “real” identifi cado 
nas práticas educativas no turno e no contraturno escolar 
verifi cado no estudo de caso.

No trabalho de campo, fi zemos a coleta sistemática de 
informações sobre a implementação do PME nas práticas 
educativas de uma escola do município de Caxias. Para tal, 
recorremos às múltiplas fontes de coletas citadas por Yin 
(2005), ou seja, documentos, registros em arquivos, entrevistas 
e observação direta.

Realizamos entrevistas semiestruturadas, cuja condução 
procurou manter um diálogo com os entrevistados. Desta 
forma, buscávamos perceber a realidade na prática educativa, 
considerando os critérios de “representatividade” da fala e 
a questão da interação social que está em jogo na relação 
pesquisador-pesquisado (SZYMANSKI, 2002). Os perfi s dos 
entrevistados foram os seguintes:

Função Código

Diretora DVI

Coordenadora do Programa na Escola CVI

Professora 1 da Escola Municipal P1

Professora 2 da Escola Municipal P2

Monitora de Matemática do contraturno MM

Monitora de Letramento do contraturno ML

QUADRO 1 - Perfi l dos entrevistados

No que concerne às práticas educativas, observamos 
as atividades realizadas tanto do turno quanto no 
contraturno, focalizando, no contraturno, o macrocampo de 
Acompanhamento Pedagógico (Letramento, Matemática), a 
articulação e interdisciplinaridade das atividades extraclasses, 

o apoio e o assessoramento técnico da equipe do PME da 
Secretaria Municipal de Educação e do Ministério da Educação 
- MEC.

Locus da pesquisa

A pesquisa foi realizada em uma escola pública do município 
de Duque de Caxias-RJ. Nesse município, o Programa Mais 
Educação é conhecido como Programa Mais Escola. A escolha 
da escola se deu por esta estar inserida em comunidade carente 
do Estado do Rio de Janeiro e não apresentar o espaço mais 
adequado para práticas pedagógicas.

De acordo com informações adquiridas em documentos 
ofi ciais das escolas, de uma forma geral, a população da região 
é composta por famílias numerosas, pertencentes à classe 
econômica de baixa renda, com pouca escolaridade e com 
muitas difi culdades relacionadas à falta de emprego, moradia, 
alimentação e saúde. Ressaltamos também que há também 
precariedade no espaço físico das unidades escolares. A escola 
pesquisada funciona em um galpão alugado pela Prefeitura. 
Neste galpão, as salas de aula não têm janela e a ventilação se 
dá através de uma grade no alto do portão de entrada. 

Práticas educativas no cotidiano escolar: questões sobre 
letramento 

Freire (1996) afi rma que as práticas educativas não devem se 
referir a um ato neutro e desconectado de uma intencionalidade. 
Além de intencionais, devem se legitimar na inter-relação do 
educador com o educando. Para compreendermos essa assertiva 
freireana, faz-se necessário atribuir ao ato educativo um caráter 
dialógico. Essa dialogicidade estará presente se o educador 
assumir uma postura que vá de encontro a uma abordagem 
tradicional de ensino em que se valorize a transmissão mecânica 
do conhecimento, tendo o aluno como mero receptor passivo 
diante do conhecimento a ser estudado.

Em consonância com a ideia de que a prática é marcada 
por uma opção consciente e signifi cativa, Tardif (2002) sinaliza 
que há uma epistemologia da prática docente, em que se busca, 
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fundamentalmente, ter como objeto de investigação a interação 
do ser humano, trazendo elementos como a individualidade, a 
história pessoal e a personalidade, bem como os recursos e os 
limites que são agregados no fenômeno educativo. Os indivíduos 
que fazem parte dessa prática docente são eminentemente 
sujeitos do ato de ensinar e de aprender na forma ampliada de 
conceber a educação.

Nesse sentido, o autor afi rma:

A atividade docente não é exercida sobre um objeto, 
sobre um fenômeno a ser conhecido ou uma obra a 
ser produzida. Ela é realizada concretamente numa 
rede de interações com outras pessoas, num contexto 
onde o elemento humano é determinante e dominante 
e onde estão presentes símbolos, valores, sentimentos, 
atitudes, que são passíveis de interpretação e decisão. 
[...] Essas interações são mediadas por diversos canais: 
discurso, comportamentos, maneiras de ser etc. Elas 
exigem, portanto, dos professores não um saber sobre 
um objeto de conhecimento nem um saber sobre a 
prática e destinado principalmente a objetivá-la, mas 
a capacidade de se comportarem como sujeitos, como 
atores e de serem pessoas em interação com pessoas 
(TARDIF, 2002, p. 50).

Observamos, portanto, que o processo interativo entre 
educador e educando se faz associar a um constructo que 
vai muito além da necessidade de conhecer o objeto do 
conhecimento a ser trabalhado. Inclui a capacidade de eles 
se comportarem como sujeitos, atores em um ato em que 
estão eminentemente imersos. Parafraseando Freire (1996), 
poderíamos associar tal situação ao entendimento de que 
“não há docência sem discência, as duas se explicam e seus 
sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem 
à condição de objeto, um do outro” (p. 23).

Imersa em um contexto mais amplo, verifi camos, portanto, 
que as práticas educativas são gestadas e midiatizadas por 
relações socioculturais, políticas e econômicas desse contexto 
em que se constrói e reconstrói o conhecimento, buscando 
sempre o alicerce da ação-refl exão no cotidiano escolar. Os 

saberes experienciais são desenvolvidos a partir do trabalho 
cotidiano do professor em relação com o conhecimento 
advindo do seu meio, de sua realidade. Esses saberes brotam da 
experiência e são por ela validados (TARDIF, 2002).

Neste sentido, os pressupostos para projetos pedagógicos 
do Programa Mais Educação coadunam com as concepções 
apresentadas acima, uma vez que se referem aos saberes 
como “propriedades e estratégias do fazer e do pensar, aos 
procedimentos passíveis de produzir uma práxis diferenciada 
para estudantes em formação” (BRASIL, 2008a, p. 43, grifos 
nossos).

E ainda, em relação às práticas educativas do macrocampo 
Acompanhamento Pedagógico, o Programa Mais Educação, 
por meio de seus Cadernos Pedagógicos, orienta que se deve 
problematizar o caráter apenas acessório ou a ideia de reforço 
que acompanham as atividades de Letramento e Matemática 
(TITTON, XAVIER e PACHECO, 2010).

No que se refere ao Letramento, Pacheco (2010) afi rma 
que essa temática no Programa Mais Educação remete a uma 
concepção de alfabetização ampliada, no sentido de oportunizar 
a qualifi cação das relações com a escrita e com a leitura, de 
forma que os alunos compreendam e intervenham criticamente 
no mundo. Segundo a autora, o PME possibilita ampliar as 
experiências de letramento, por intermédio de seus diversos 
projetos e ofi cinas. Ademais, ela sugere as seguintes atividades 
educativas: organização de “textotecas”, conhecimento do 
contexto em que vivem os alunos, valorização da biblioteca, e 
confecção de um Livro da Vida.

Consideramos que essas atividades educativas são 
relevantes para a formação integral do aluno. De acordo com 
Magalhães (2005), é pela linguagem que um sujeito interpreta 
a realidade, por meio da qual se manifesta como ser ao escolher 
o conteúdo temático, as opções linguísticas, o momento social, 
político, econômico e cultural de sua fala. Mais do que isso, 
evidencia seu status social e quem são seus interlocutores.

Considerando que é papel da escola a formação de cidadãos 
letrados, especialmente em classes menos privilegiadas 
(GOULART, 2006), e que é a educação básica que dota as 
pessoas de atitudes para participar efetivamente da sociedade 
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(SHIROMA, 2007), interpretamos que são as práticas 
educativas que capacitam tal linguagem, ou seja, a percepção 
de mundo. Nesse contexto, o educador é elemento-chave para 
proporcionar a formação de sujeitos letrados.

O educador é um dos sujeitos cognoscentes que têm como 
tarefa precípua trabalhar a capacitação de habilidades, atitudes 
e conteúdos que se difundem na escola. Ele é um dos principais 
agentes no trabalho da conscientização ética, política e social 
que desencadeia, no indivíduo, aspectos plenos e conscientes 
na batalha diária dos seus direitos e deveres.

Nesse enfoque, é indispensável ao educador legitimar essa 
práxis no processo de Letramento. O Letramento interfere em 
todo o sistema de valores do sujeito, durante toda sua vida, 
estando ligado, de forma tênue, ao seu amadurecimento como 
pessoa e ao seu contexto social. Mais do que interdisciplinar, o 
Letramento é transversal e multidisciplinar ao refl etir o esforço 
coletivo de diversos agentes sociais (SENNA, 2007). Ou seja, 
ao garantir os conteúdos formais mobilizados por construções 
de texto, reconto de histórias, bem como ao favorecer um clima 
escolar em que o aluno tem a possibilidade de criar e recriar sua 
aprendizagem.

Mas existe também o Letramento Matemático. Nesse 
contexto, Rangel (2010) apresenta que o conhecimento 
matemático advém dos conhecimentos físico e social. A ordem, 
a classifi cação e o número são propriedades das ações que a 
criança realiza ao estabelecer relações entre objetos, motivadas 
por interesse ou necessidade, possuindo algumas características 
ligadas à abstração, à precisão e ao rigor lógico. Assim, o 
aluno precisa agir sobre os objetos e descobrir regularidades e 
propriedades por meio da experiência lógico-matemática, para 
saber calcular, medir, raciocinar, argumentar, tratar informações 
estatisticamente e aprender a aprender. Para tal, o educador 
necessita conhecer as práticas sociais do cotidiano da criança.

Por conseguinte, Rangel (2010) sugere duas intervenções:

• a construção de conceitos matemáticos por meio de situações 
lúdicas, jogos cooperativos, histórias, cantigas e brincadeiras;

• construção de conceitos matemáticos a partir de 
situações problemas que emergem do cotidiano escolar, 

ou de contextos desencadeados nos projetos de estudo 
relacionados à temática “água e qualidade de vida”.

Estudo de caso

A pesquisa no campo iniciou-se em março de 2010 e se 
estendeu até dezembro do mesmo ano. Nos meses iniciais de 
2011, realizamos a análise das entrevistas e de documentos. 
Para fi ns de apresentação, dividiremos este estudo de caso 
em dois campos: Ensino de Língua Portuguesa e Ensino de 
Matemática.

Língua Portuguesa

Como abordamos, o Letramento interfere no sistema de 
valores do sujeito, estando ligado ao seu amadurecimento 
como pessoa e ao seu contexto social, de forma interdisciplinar, 
transversal e multidisciplinar.

Coerente com essa concepção, o Programa Mais Educação 
sugere ideias de forma que os alunos possam intervir criticamente 
no mundo. Assim, o PME orienta a realização de projetos e ofi cinas 
que possibilitem ao aluno criar e recriar sua aprendizagem.

Coerente com isso, a FAP, Apostila de Formação em 
Alfabetização Plena, material didático que norteia as práticas 
educativas dos professores que atuam no 1º segmento em 
Duque de Caxias (DUQUE DE CAXIAS, 2001), propõe que 
o educador realize atividades como: bingo dos nomes, salada 
do alfabeto, escrita de palavras por meio da forca, jogo de 
ortografi a (f/v, B/p), baralho de letras cursivas/script, jogo 
do antônimo, jogo do sinônimo, alfabeto móvel, jogo de 
memória das sílabas, baralho de letras e palavras, entre outras. 
Ou seja, práticas que valorizem o lúdico, interagindo saberes 
disciplinares e curriculares com experienciais.

Nas entrevistas, verifi camos que a coordenadora do 
Programa valoriza o lúdico e a produção textual nas práticas 
de Letramento:

CVI: A proposta é que todos esses conhecimentos sejam 
trabalhados de uma forma diferente daquele conteúdo 
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mais tradicional trabalhado em sala de aula. Então, 
isso é trabalhado de uma forma mais lúdica. Tanto no 
Letramento quanto na Matemática, busca-se trabalhar 
bastante com jogos, brincadeiras, dentro da parte 
recreativa. O Letramento, por exemplo, ao trabalhar a 
questão da leitura e da escrita, trabalha muito a questão 
da oralidade, da produção de texto.

Observamos, ainda, que a coordenadora busca trabalhar o 
contraturno de forma diferente daquela do turno regular.

As práticas realizadas no turno, pelos professores 1 e 2, e no 
contraturno, pela monitora, ratifi cam a concepção da coordenadora.

P1: [...] o Letramento e a Matemática ajudaram 
muito. As crianças que tinham difi culdades de leitura 
e escrita também melhoraram muito, perderam a 
timidez, conseguiram escrever de forma espontânea, 
fazer produções de texto melhor, com mais palavras, 
utilizando um maior repertório de letras, de palavras, 
um vocabulário melhor. Então, o projeto melhorou 
muito, em todas as dimensões: física, intelectual e 
moral.
P2: Um exemplo é o soletrando que trabalha a 
ortografi a na Língua Portuguesa de forma bem lúdica. 
Eles brincam mais há todo um planejamento com 
objetivos bem defi nidos na leitura, na escrita, em tudo.
ML: Na leitura, a atividade que eu utilizo é a 
poesia e eu tenho certeza que os alunos gostam e 
vão aprendendo os versos, as trovas. Aí, pouco a 
pouco, eles vão aprendendo os conceitos da Língua 
Portuguesa. Eu trabalho também com recortes e 
colagens e construímos um mural. Eu gosto muito de 
montar uma história coletivamente. Nós modifi camos 
o fi m dando a oportunidade para criatividade do 
aluno. Então, eu vejo que essas aprendizagens eles 
levam para o turno regular de ensino. Ah! Eu também 
trabalho com rótulos de mercadorias e é muito bom 
para os pequenos do 2º ano melhorarem a escrita e 
a leitura. Eles aprendem bastante. Então, sempre eu 
trabalho a diversidade de atividades na minha aula 
como jogos, livros com poesias, reportagens com 
jornais, enfi m.

Salientamos, ainda, pistas que evidenciam capacitação 
para escuta e leitura do mundo, como: trabalho com rótulos, 
poesias, reportagens, perder atimidez. Tais saberes são 
importantes para o amadurecimento dos alunos.

Ademais, nas observações que realizamos na sala de 
aula, tanto no turno quanto no contraturno, bem como no 
contato com os planejamentos mensais e com o “caderno 
de plano semanal” da professora, inferimos que o ensino 
da Língua Portuguesa tem acompanhado os referenciais 
pedagógicos propostos pelo PME, ou seja, está pautado em 
um ensino dinâmico e construtivo para os alunos que ainda 
persistem dificuldades na leitura e na escrita. 

Igualmente, verificamos práticas distintas entre as 
professoras. Enquanto uma desenvolve aulas com técnicas 
bem dinâmicas, a outra ministra aulas tradicionais, baseadas 
em conteúdos e atividades escritos no quadro de giz. Nessas 
aulas, os alunos passam quase o horário inteiro copiando as 
atividades propostas pela professora. Urge a necessidade de 
o contraturno persistir nas atividades lúdicas e interativas, 
bem como de o turno dinamizar mais sua prática educativa. 
Observamos, portanto, diferenças entre os saberes docentes 
das professoras. Deduz-se também a necessidade da 
atualização pedagógica, ou seja, a formação continuada 
para os professores da rede.

Em relação à valorização do contexto em que o aluno 
vive, percebemos que os monitores estão assumindo a 
responsabilidade de fazer a ponte entre os saberes formais 
com a bagagem de conhecimentos que os alunos trazem 
para o interior da sala de aula, levando-os a se sentirem 
mais valorizados e motivados para o aprendizado escolar.

Destarte, verificamos o avanço no que concerne ao 
interesse do aluno aprender, de forma lúdica, os conceitos 
que o Letramento lhe proporciona para toda sua vida.

No que tange aos desafios, percebemos que, embora 
haja similaridades nas práticas educativas do turno e do 
contraturno, há professores do turno regular que ainda 
apresentam práticas antiquadas, carecendo de atualização 
pedagógica.
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Matemática

Abordamos que a Matemática é uma área de conhecimento 
ampla, possuindo algumas características ligadas à abstração, 
à precisão, ao rigor lógico, entre outras, que possibilitam ao 
indivíduo problematizar e entender a realidade. Sabemos 
que propor a transposição desses conhecimentos, partindo da 
abstração para o entendimento e transformação da realidade, 
não é uma tarefa fácil para o professor.

Nesse sentido, o PME propõe que o ensino dessa disciplina 
seja pautado em princípios e orientações didáticas que levem em 
consideração a realidade do aluno e possibilite esta transposição 
do abstrato para o real. Como alternativa para realizar tal 
transposição e facilitar a aprendizagem do aluno, o Programa 
propõe a adoção de kits educativos que contêm vários jogos 
pedagógicos para serem utilizados no ensino da Matemática.

Ainda verifi cando os pressupostos contidos nos Cadernos 
Temáticos do macrocampo Acompanhamento Pedagógico 
(RANGEL, 2010), observamos que a Matemática pode 
contribuir para o aluno exercer sua cidadania por meio do saber 
calcular, medir, raciocinar, argumentar, tratar informações 
estatisticamente e aprender a aprender. 

No que tange aos saberes docentes que são mobilizados 
nas práticas educativas, Tardif (2002) destaca que o ensino de 
Matemática se concebe como um saber disciplinar. Esse saber 
implica revisitar os conhecimentos específi cos de determinadas 
áreas do conhecimento, neste caso, a Matemática, que são 
consolidados desde a formação inicial do docente e se perpetua 
na sua formação continuada.

De início, percebemos a utilização do lúdico como técnica 
educativa, como vemos na entrevista a seguir:

MM: Trabalhamos a tabuada, sendo que também com 
jogos, de forma lúdica. Também temos o tangran, que 
é muito importante para o aluno aprender fi gura-fundo, 
tamanhos, organizar uma fi gura utilizando aquelas 
sete peças. Na verdade, a gente pode montar o que 
quisermos. Então eu trago vários tipos de desenhos, 
de formas, que ajudam a desenvolver a memória e 
raciocínio lógico da criança.

FIGURA 1 – Utilização de kits nas práticas educativas do contraturno
Fonte: arquivo da autora

O próximo fragmento também demonstra as estratégias 
metodológicas que são sugeridas pelo PME (RANGEL, 2010), 
o qual atribui à aprendizagem da Matemática um processo que 
envolve habilidades de compreensão e interpretação de um 
signifi cado. Seria conceber os conhecimentos matemáticos 
como meio para os alunos compreender e transformar a 
realidade, e não como um fi m em si mesmo.

Assim, a monitora de Matemática nos afi rma:

MM: A gente trabalha muito com jogos, esse é o objetivo 
do Mais Escola. Trabalhamos com recorte, colagem, 
fi gura geométrica. A gente usou, por exemplo, uma 
bandeira do Brasil, na época da copa, e trabalhamos 
as formas geométricas: o quadrado, o círculo, as cores 
e o que signifi cava cada cor da bandeira. Assim, a 
gente vai ensinando os alunos e eles vão aprendendo. 
Então. Tudo que a gente faz, é construindo junto, 
professor e aluno aprendendo juntos. E a gente trabalha 
de uma forma lúdica com as crianças, com jogos para 
memória, concentração e raciocínio. Até a tabuada é 
assim, brincando e aprendendo.
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FIGURA 2 – Trabalho com formas geométricas no contraturno
Fonte: arquivo da autora

Nessa fala, ainda destacamos termos que a monitora utilizou, 
como: a tudo que a gente faz, é construindo junto, professor e 
aluno aprendendo juntos. Estas unidades de registro nos fazem 
relembrar o pensamento de Freire, de que não há docência sem 
a discência, isto é, que todos aprendem juntos em uma mão 
dupla de ensinamentos. Vale ressaltar ainda que, nos diversos 
momentos que estivemos em campo, observamos a monitora 
se dirigir aos alunos com respeito e estabelecendo uma relação 
professor-aluno bem horizontal, tal qual Freire (1996) defende 
em seus pressupostos para uma educação problematizadora.

Verifi camos também a importância da utilização dos 
recursos didáticos disponibilizados pelo Programa Mais 
Educação. São kits compostos por dominó de operações 
matemáticas, blocos lógicos, tangran, tabuada completa em 
madeira, bingo de números, entre outros jogos. Essa variedade 
de material estava sempre disponível para os alunos, inserido no 
planejamento de aulas da monitora. Nesse contexto, destacamos 
que o ensino da Matemática está convergindo para um dos 
pressupostos pelo Programa Mais Educação, que afi rma que 
os alunos aprendem melhor quando a ludicidade está presente 
no planejamento (RANGEL, 2010). Tal condição, colocada em 
prática, possibilita o resgate de conceitos e conteúdos e ainda 
ajuda o aluno a superar suas difi culdades, encontrando novos 
caminhos para a construção do conhecimento e colaborando 
para seu Letramento Matemático.

No que tange às observações realizadas no turno regular, 
a professora 2 também respalda suas intervenções em sala de 
aula, utilizando metodologias diversifi cadas, problematizando 
a atividade com o aluno e ajudando-o a compreender os 
conceitos matemáticos, embora em escala menor.

P2: Na Matemática, eu trabalho as 4 operações com 
técnicas bem diversas, nós calculamos com palitos, 
com tampinhas de garrafas. Eu também uso o livro 
didático porque tem bastantes exercícios. Às vezes, 
usamos o ábaco para construímos o entendimento 
do que é somar e diminuir. Nós aprendemos também 
com uns dominós que nós temos na escola. Eu tento 
envolver a aula na nossa realidade, levando para o 
nosso dia-a-dia.

Embora tais atividades sejam realizadas com os alunos, 
foi possível observar nas aulas a frequência do uso do livro 
didático sendo utilizado não como apoio, mas como um 
planejamento sistemático e regular na ordem dos capítulos. 
Percebemos, ainda, poucas atividades fotocopiadas para lista de 
exercício dos alunos e novamente verifi camos o professor (pre)
enchendo o quadro com atividades, enquanto os alunos fi cavam 
temerosos por não conseguirem copiar o conteúdo da lousa. Tal 
fato nos sugere que a prática educativa necessita ser mesclada 
com vários tipos de atividades, que se rediscuta a ludicidade 
como estratégia para melhorar o ensino da Matemática, e que o 
professor prossiga em sua formação continuada.

A inferência sobre observação das aulas da professora 1 
foi um pouco diferente. Esta docente possuía um planejamento 
bem diversifi cado para o ensino da Matemática, trabalhando 
com jogos para operações em adição e subtração. Ela utilizava 
o concreto para realizar as proposições em Matemática e, 
continuamente, fazia a culminância dos conteúdos trabalhados 
na semana. Percebíamos o compromisso técnico-político e 
pedagógico da professora em relação a sua prática educativa. 

A seguir, a professora 1 destaca a importância do macrocampo 
Acompanhamento Pedagógico, demonstrando os benefícios que 
ele tem trazido para o desempenho escolar dos alunos.
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P1: [...] o Letramento e a Matemática ajudaram 
muito. As crianças que tinham muitas difi culdades 
em entender os números, as operações fundamentais, 
os probleminhas Os monitores conseguiram, com 
a Matemática do projeto, melhorar o aprendizado, 
porque lá é um enfoque mais lúdico. Então, eles não se 
sentiam tão cobrados e aí aprendiam melhor.

Porquanto, considerando os corpora das entrevistas e 
analisando documentos da escola observa-se que o ensino 
de Matemática é prático, visto que é desencadeado com 
metodologias mescladas que alternam antigas e novas 
estratégias para o aprendizado do cálculo, do raciocínio, do 
tratar informações por meio de quadros e tabelas, entre outras 
aprendizagens. Notamos que tais competências e habilidades 
estão sendo oferecidas aos alunos na jornada ampliada.

Embora se observem tais benefícios, percebemos, 
contraditoriamente, que o aspecto lúdico parece que não foi 
manifestado como devido em sala do ensino regular. É como se o 
lúdico se contrapusesse ao que é formal, ou seja, ao que é “cobrado” 
pela escola. Refl etir sobre tais cobranças na prática educativa 
deve-se tornar um mecanismo que possibilite transformar a prática 
do educador, dando sentido a ela. Assim, rever o posicionamento 
do formal e do lúdico no Letramento Matemático é tentar se 
distanciar da preocupação de apenas comunicar resultados e passar 
a trabalhar com os processos que os produziram.

Considerações fi nais
 
Garantir um ensino de qualidade às camadas populares tem 

sido um desafi o para as escolas. Questões relacionadas à falta 
de espaço físico, ampliação da jornada pedagógica, formação 
inicial e continuada de profi ssionais da educação, entre outros, 
são problemas que devem ser enfrentados de frente neste século. 
Nesse sentido, este trabalho analisou práticas pedagógicas de 
Letramento por parte de educadores de Matemática e de Língua 
Portuguesa vinculados ao Programa Mais Educação.

 Compreendemos que o Programa Mais Educação tem 
contribuído para melhorar a oferta de educação de qualidade nas 

escolas públicas brasileiras. Destacamos, ainda, a importância 
das práticas pedagógicas de Letramento na inter-relação dos 
turnos da ampliação do tempo escolar, para que o aluno adquira, 
de forma lúdica, habilidades e atitudes necessárias para sua 
participação ativa e competente na sociedade. Esse aprendizado 
perpassa por práticas docentes de leitura e de escrita, atividade 
que não somente capacita os discentes a lograrem aprovação 
escolar, não apenas retroalimentam o educador, que passa 
a melhorar sua prática, mas também fomentam a formação 
humana do cidadão letrado que, capaz de ler e de escutar o 
mundo, intervenha rumo a um futuro melhor.
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LIVROS PARA CRIANÇAS NO BRASIL: UM ACERVO “DE ANTIGAMENTE”1

Maria das Dores Soares Maziero2

Resumo

Este artigo se propõe a inventariar um acervo de vinte 
livros para crianças, publicados no fi nal do século XIX e nas 
cinco primeiras décadas do século XX. Os exemplares foram 
adquiridos em sebos virtuais, seguindo referências bibliográfi cas 
presentes em estudos sobre a literatura infantil brasileira. No 
presente trabalho, serão descritos vinte dos livros infantis 
encontrados, do ponto de vista de sua materialidade: projeto 
editorial, carimbos de livrarias, dedicatórias e outras marcas 
“de antigamente”, numa tentativa de entender o que constituía 
um livro dito infantil, num período em que a destinação 
primeira das obras para crianças era educar para a leitura e 
o aprendizado de condutas morais virtuosas. O olhar sobre o 
acervo também revela, ainda que indiretamente, pistas sobre 
o nascente mercado editorial dos livros infantis no Brasil, ao 
evidenciar a participação de editoras como a Irmãos Laemmert, 
a Garnier ou Livraria Quaresma na edição e publicação das 
primeiras obras dirigidas à nossa infância. O referencial teórico 
no qual o trabalho se ancora é, principalmente, Chartier, Lajolo 
e Zilberman, Arroyo e Bragança. 
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Livros para crianças; literatura infantil brasileira; leitura.
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Abstract

This article intends to present a collection of twenty 
children’s books, published in the late nineteenth century and 
the fi rst fi ve decades of the twentieth century. These books were 
acquired in virtual used bookstores, following references found 
in studies about Brazilian children’s literature. In this article 
we’ll describe twenty of the children’s books found, taking 
into consideration its materiality: editorial project, bookstores 
stamps, handwriting dedications and other “old times” marks”, 
in an attempt to understand what was the so called “child 
books” - a book written specially for children - during a period in 
which the fi rst objective of this kind of book was to educate for 
reading and for learning virtuous moral conduct. Our analyse 
on the collection also shows, although indirectly, traces of the 
children’s book publishing market in Brazil, suggesting the 
participation of publishers - such Irmãos Laemmert, Garnier 
and Livraria Quaresma - in editing and publishing the fi rst 
works to Brazilian  childhood. The theoretical framework in 
which we based our research is mainly Chartier, Lajolo and 
Zilberman, Arroyo and Bragança.

Keywords

Children’s books; Brazilian children’s literature; reading.
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Um dia veio uma peste e acabou com toda vida na face da Terra:
Em compensação fi caram as Bibliotecas 

E nelas estava meticulosamente escrito o nome de todas as coisas!
(Mário Quintana, poeta brasileiro)

Apresentação

Os vinte livros do acervo que este artigo se propõe a 
inventariar, publicados no fi nal do século XIX e nas cinco 
primeiras décadas do século XX, foram encontrados em sebos 
virtuais durante busca por exemplares da Coleção “Biblioteca 
Infantil Melhoramentos”, objeto de estudo de tese de doutorado 
em andamento3. Trata-se de edições antigas, algumas delas 
raras, que podem contribuir para o campo dos estudos sobre 
os livros destinados à infância que circulavam no Brasil, 
principalmente no início do século XX.

A princípio, o acervo foi classifi cado como complementar; 
no presente trabalho, os vinte livros serão descritos do ponto de 
vista das informações trazidas por sua materialidade: indícios 
relativos ao projeto editorial, carimbos de livrarias, dedicatórias 
e outras marcas deixadas pelos leitores “de antigamente”, na 
tentativa de entender alguns aspectos dos livros ditos infantis, 
num período em que a destinação primeira deste tipo de obra 
era educar as crianças para a leitura e o aprendizado de condutas 
morais virtuosas.

O exame destes exemplares, os quais pertenceram a pessoas 
de épocas e lugares distintos, revela que mais do que simplesmente 
um conjunto de livros, eles podem  contribuir para os estudos 
no campo das pesquisas sobre a história da literatura infantil 
brasileira, inclusive pelo fato de se constituírem no que Chartier 
(2001, p. 102) chama de uma rede de textos, por apresentarem 
algumas características em comum: 1) pertencem a uma série 
– no caso constituída por adaptações e traduções de clássicos 
diversos; 2) são obras que se identifi cam com outras, também 
quanto ao gênero; 3) são utilizadas em um mesmo campo de 
práticas – como leitura de entretenimento para a infância.

O referencial teórico no qual o trabalho se ancora é, 
principalmente, Chartier, Lajolo e Zilberman, Arroyo, Hallewell 
e Paixão. 

Algumas considerações sobre literatura para crianças no 
Brasil

Estudos sobre literatura infantil têm ocupado lugar 
preponderante nas pesquisas que enfocam a educação brasileira. 
Talvez porque o livro para crianças quase sempre apareça 
ligado às práticas escolares, os mediadores de leitura – sejam 
pais, bibliotecários, professores ou pedagogos em geral - têm 
sido vistos como responsáveis pela formação educacional e 
cultural da infância.

Nas palavras de Zilberman (2003, p. 13), “a aproximação 
entre a instituição e o gênero literário não é fortuita. Sintoma 
disto é que os primeiros textos para crianças são escritos por 
pedagogos e professoras, com marcante intuito educativo.” 

Leonardo Arroyo e sua “Literatura Infantil Brasileira” 
(1968), Regina Zilberman e Marisa Lajolo, com “Um Brasil 
para crianças” (1986) e “Literatura Infantil Brasileira - História 
& Histórias” (1987), dentre outros, têm sido fonte de consulta 
para os estudos sobre Literatura Infantil, apresentando os 
aspectos da sociedade que lê, seja a concepção de criança, de 
ensino e de literatura, seja o tipo de leitura considerado adequado 
à infância de cada momento histórico, social e político.

O que estes autores apontam sobre a origem da literatura 
para crianças no Brasil é que, em termos de impressão e 
comercialização, as primeiras produções “surgem a partir 
dos últimos anos do século XIX, quando ocorre um esforço 
sistematizado de produção de obras infantis, inclusive com a 
abertura de canais e estratégias regulares de circulação entre 
o público” (Lajolo, 1986, p. 15). É por essa época, mais 
precisamente em 1882, que o jornalista e professor Carlos 
Jansen traduz para o português a obra “Contos seletos das mil e 

3 - “Biblioteca Infantil Melhoramentos: um projeto para a formação do leitor infantil brasileiro”: FE/Unicamp, Grupo ALLE. Início: 2011. Orientadora: Profª. 
Dra. Norma Sandra de Almeida Ferreira. O objeto de estudo da tese são os 100 volumes da Biblioteca Infantil Melhoramentos, publicada no período de 1915 
a 1958. O estudo detém-se especialmente nos vinte e oito primeiros títulos da coleção, publicados entre 1915 e 1925.



LIVROS PARA CRIANÇAS NO BRASIL: UM ACERVO “DE ANTIGAMENTE”

1572LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

uma noites”, publicada pela Laemmert & Cia. 
Em 1894, a Livraria Quaresma lança os “Contos da 

Carochinha”, de Figueiredo Pimentel, obra que segundo 
Arroyo (1988, p. 177) “instaura na literatura infantil brasileira 
uma nova orientação: a popular”.

Assim, os anos iniciais da produção de livros para a infância 
no Brasil foram marcados pela tradução/adaptação/recriação de 
textos de origem popular, representados por contos de fadas dos 
Irmãos Grimm, de Perrault e de Andersen, bem como de outros 
do folclore nacional e da tradição popular portuguesa.  

No presente texto, de posse de objetos culturais determinados 
– livros antigos de um acervo por nós constituído - nosso objetivo 
é indagar de que modo podemos colaborar para uma compreensão 
mais alargada sobre a implantação e desenvolvimento do mercado 
editorial do livro infantil e sobre a própria história da literatura 
e da leitura no Brasil, através do manuseio e da observação dos 
exemplares que temos em mãos,

Através do levantamento das características gerais destes 
vinte exemplares reunidos por nós, propomos uma análise que 
confere lugar central à materialidade dos objetos - suportes 
das escolhas editoriais e portadores de marcas que revelam a 
presença de leitores, livreiros e práticas de leitura pertencentes 
a outros tempos e lugares.

O acervo complementar: descrição

O Quadro 1 identifi ca os vinte títulos do acervo por autor, 
editora e ano da publicação da primeira edição de cada obra, 
segundo dados apontados por estudiosos da história da literatura 
infantil brasileira, como Lajolo e Zilberman (1987) e Arroyo 
(1988), seguidos do ano de publicação e respectiva edição dos 
exemplares adquiridos em sebos virtuais.

Para o levantamento dos dados constantes da quarta coluna, 
foram consultados os exemplares do acervo, buscando-se tais 
dados na capa e/ou na folha de rosto; no caso de ausência de 

alguma destas informações, optou-se pelo uso da expressão 
“não consta”, abreviada para “n/c”.

TÍTULO e  AUTOR EDITORA Ano de 
publicação4

Ano de 
publicação 
e ed. dos 
exemplares 
do acervo5

1. Contos selectos das mil 
e uma noites6

(Carlos Jansen)

Laemmert 
& C. 

1882 1908 – 2ª. 
ed.

2. Contos Infantis
(Adelina Lopes Vieira e 
Julia Lopes de Almeida)

Livraria 
Francisco 
Alves

1886 1922 – 14ª 
ed.

3. Coração
(Edmundo de Amicis)  

Livraria 
Francisco 
Alves

1891 1925 – 35ª. 
ed.

4. Aventuras 
Maravilhosas do 
celebérrimo Barão de 
Munchhausen
(Carlos Jansen)

Laemmert 
& C.

1891 1902

5. Contos da Carochinha
(Figueiredo Pimentel)

Livraria 
Quaresma

1894 1925- 18ª 

6. Histórias de Fadas
(Figueiredo Pimentel)

F. Alves & 
Cia.

1896 1898 – n/c

7. Histórias da Avósinha
(Figueiredo Pimentel)

Livraria 
Quaresma

1896 1952 – nova 
edição

8. Histórias da Baratinha
(Figueiredo Pimentel)

Livraria 
Quaresma

1896 1952 – nova 
edição

9. Histórias do Arco da 
Velha
(Figueiredo Pimentel)

Livraria 
Quaresma

1897 1955 – nova 
edição

4 - Datas de publicação levantadas a partir de consulta a obras de Lajolo e Zilberman (1987) e  Arroyo (1988).
5 - Informações retiradas dos próprios exemplares (folhas de rosto e capa).
6 - Será mantida a grafi a original trazida pelas obras.
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10. A Virgem dos Geleiros
(Hans Christian Andersen)

Livraria 
Garnier

1901 1901 – 1ª.

11. Poesias Infantis
(Olavo Bilac)

Francisco 
Alves & Cia. 
E Aillaud, 
Alves & Cia.

1904 1913

12. Memórias d’um burro
(Condessa de Ségur)

Livrarias 
Aillaud e 
Bertrand/
Livraria 
Francisco 
Alves

Não 
encontrada

1915 – n/c

13. Contos Patrios
(Olavo Bilac e Coelho 
Netto) 

Livraria 
Francisco 
Alves

1904 1931

14. Cantigas das creanças 
e do povo
(Alexina de Magalhães 
Pinto)

Livraria 
Francisco 
Alves/Livraria 
Aillaud e 
Bertrand

1916 N/C

15. A fi lha da Floresta
(Thales de Andrade)

Comp. 
Melhoram. de 
São Paulo 

1919 N/C

16. A fonte maravilhosa
(Thales de Andrade)

Comp. 
Melhoram. de 
São Paulo

1932 N/C

17. O grito milagroso
(Thales de Andrade)

Comp. 
Melhoram. de
São Paulo

Não 
encontrada

N/C

18. Contos do país das 
fadas
(Gondin da Fonseca)

Francisco 
Alves

1932 1960 – nova 
edição

19. A cruz de madeira e O 
menino perdido
(C. Schmid)

Livraria 
Garnier

Não 
encontrada

N/C

20. O cestinho de fl ores
(C. Schmid)

Livraria 
Garnier

Não 
encontrada

N/C

Quadro 1: Identifi cação do acervo

Um exame inicial dos títulos confi rma o que dizem os 
estudiosos da literatura infantil brasileira: trata-se de traduções 
e adaptações de obras inicialmente publicadas para as crianças 
de outros países e culturas, sendo que nove dos vinte títulos 
foram publicados na última década do século XIX, período 
apontado como aquele em que surge a preocupação com a 
oferta de livros especialmente destinados às nossas crianças.

As editoras que publicam as obras presentes no acervo são 
apenas cinco: a Laemmert & C. (02), a Livraria Francisco 
Alves (8), a Livraria Quaresma (04), a Livraria Garnier 
(03) e a Companhia Melhoramentos (03). Faz-se importante 
destacar que, em termos da implantação do mercado editorial 
no Brasil, estes livros – ditos infantis – representavam apenas 
uma pequena parte da produção de cada uma destas editoras, 
que além deles também comercializavam livros escolares, 
almanaques e obras de escritores estrangeiros e brasileiros 
consagrados, como Machado de Assis e José de Alencar, o 
primeiro deles editado pela Garnier.

Segundo Paixão (1998, p. 14), as livrarias Garnier e 
Laemmert podem ser consideradas as precursoras no campo 
das primeiras editoras importantes da história do livro no 
Brasil, tendo praticamente monopolizado a edição de livros no 
país até o fi nal do século XIX, época em que começam a surgir 
as primeiras casas editoras no Brasil, onde até 1808 estava 
proibida a impressão de livros. 

A primeira destas empresas a chegar a terras brasileiras 
foi a Livraria Universal, fundada em 1833, na Corte, por 
Eduard Laemmert, que no início apenas comercializava livros, 
importados principalmente da França. Com a chegada do irmão 
Heinrich, cinco anos depois, ampliou-se o negócio, tendo sido 
inaugurada, em 1838, a Typographia Universal, instalada num 
enorme casarão da Rua dos Inválidos, e que chegou a empregar 
120 funcionários, responsáveis pela impressão de mil folhas 
diárias. Mais de cinco mil livros eram encadernados por mês na 
ofi cina de encadernação. (Paixão, op. cit.).

As duas obras que o acervo possui da Laemmert constituem-
se em clássicos da literatura infantil no Brasil, traduzidos do 
alemão pelo professor Carlos Jansen, lente do Colégio Pedro 
II. Os “Contos selectos das mil e uma noites – Extrahidos e 
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redigidos para a mocidade brasileira, segundo o plano de 
Franz Hoffmann” foi a primeira obra para crianças publicada 
no Brasil, tendo sido prefaciada por Machado de Assis, autor 
de romances realistas consagrados como Dom Casmurro e 
Memórias Póstumas de Brás Cubas.

A escolha de um autor de obras literárias para o público 
adulto para prefaciar uma obra destinada às crianças pode 
informar sobre certa preocupação, por parte dos editores, em 
agregar legitimidade a uma produção destinada à infância, mas 
que, para fi rmar-se, precisaria antes conquistar o leitor adulto, 
responsável pela aquisição e, muito provavelmente, pela leitura 
oral da obra para fi lhos e/ou alunos. O próprio formato do livro, 
excetuando-se as gravuras coloridas em algumas páginas, em 
nada difere daquele dos  volumes das obras destinadas ao 
público adulto: grande, pesado, com quase trezentas páginas, 
lombada em couro e apresentação sisuda, como a indicar 
que não havia ainda a percepção de que públicos diferentes 
exigiriam diferentes projetos editoriais.

A segunda casa editora a instalar-se no Rio de Janeiro 
também pertencia a irmãos franceses que resolveram expandir 
seus negócios para a América Latina, a partir do Brasil. Assim, 
em 1844, sob a direção de Baptiste Louis Garnier, o quarto de 
uma família de irmãos editores, se dá a instalação, na cidade 
do Rio de Janeiro, da Livraria Garnier, que viria a tornar-se 
“a principal casa editorial brasileira entre as aqui instaladas, 
editando e comprando os direitos de edição de obras dos mais 
importantes nomes da literatura brasileira da segunda metade 
do século XIX, no domínio da poesia, do romance, da crítica, 
do ensaio”.  (Dutra, 2010, p.71).

Ainda segundo Dutra, a livraria Garnier continuaria, até a 
década de 1920, a mobilizar o melhor comércio de livros da 
capital, trabalhando com a importação de obras de autores em 
língua francesa, bem como respondendo pela publicação de 
nossos maiores escritores.

Desta casa editora há apenas três obras no acervo, sendo 
que de duas delas não se descobriu a data da primeira edição; 
trata-se de adaptações de obras do Cônego Schimid, bastante 
populares entre as crianças brasileiras do fi nal do século XIX 
e primeiras décadas do século XX.  São dois livrinhos de 

formato pequeno (13,5 x 8,5), trazendo dedicatória datada de 
2/8/1937, cujo formato e apresentação parecem levar em conta 
o público a que se destinam, anunciado, aliás, já no título da 
própria coleção a que pertencem: “Biblioteca da Infância”. 
Quanto à outra obra, trata-se de “A virgem dos geleiros”, de 
1901, a primeira edição de uma tradução da obra de Hans 
Christian Andersen publicada no Brasil e que segue o formato 
das demais obras infantis publicadas no período: trata-se de um 
volume grosso - 346 páginas - com capa de couro, algumas 
ilustrações em preto e branco, mas com um diferencial quanto 
às dimensões: trata-se de um livro de tamanho um pouco menor 
que os demais, medindo 11 x 17  cm.

Já a Livraria Quaresma, inicialmente “Livraria do Povo”, 
foi fundada em 1879 pelo fl uminense Pedro da Silva Quaresma, 
localizando-se na Rua São José, no Rio de Janeiro e estando 
voltada para a venda de livros usados, a preços atrativos. Mais 
tarde, já como editor, ao contrário das sofi sticadas edições da 
Laemmert e da Garnier, Pedro Quaresma continuou fi el às 
origens de seu estabelecimento comercial, especializando-se na 
publicação de livros baratos e de apelo popular. 

Esta vocação para editar os autores menos importantes 
e, portanto, mais pobres, além da identifi cação de Quaresma 
com leitores dos estratos sociais mais humildes, vai refl etir-se 
também no tratamento que o editor dá aos livros destinados à 
infância. 

Segundo Paixão (1998, p. 20),
 

Pedro Quaresma revolucionou a edição de livros 
infantis. Numa época em que havia poucos livros 
do gênero, todos feitos em Portugal, ele lançou 
uma coleção – Contos da Carochinha, Histórias da 
avozinha, Álbum das crianças, entre outros – com 
textos escritos em português do Brasil, uma inovação 
que praticamente lhe garantiu o monopólio da venda de 
livros para crianças no fi nal do século XIX.

O acervo aqui inventariado traz quatro títulos publicados por 
esta livraria, sendo o primeiro deles “Contos da Carochinha”, 
de 1894, lançado quatro anos após os “Contos selectos das Mil 
e uma noites”, da Laemmert, considerado ponto de partida da 
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literatura para crianças no Brasil, mas escrito em linguagem 
considerada muito sofi sticada para o público infantil a quem se 
destinava.

O exemplar de “Contos da Carochinha” pertencente ao 
acervo é uma edição de 1925, que apesar de escrito em linguagem 
considerada mais próxima da capacidade de compreensão 
do público infantil, ainda pouco lembra a representação que 
fazemos hoje de um livro infantil: trata-se de um volume de 
capa dura, com lombada em couro e gravação em dourado, um 
legítimo representante dos “volumes doutorais” referidos por 
Arroyo (1988) ao descrever os livros para a infância do fi nal 
do século XIX e início do XX. O formato do volume e suas 
disposições gráfi cas nos levam a pensar que sua destinação 
talvez fosse as mãos dos adultos, que leriam as histórias para 
as crianças, retomando uma prática da tradição oral, da qual a 
literatura infantil faz parte.  

O exemplar do acervo, portanto, pelo menos do ponto de 
vista da materialidade, não confi rma o apelo popular que os 
estudiosos atribuem a Quaresma: ele se aproxima bastante do 
formato dos livros infantis publicados pela Laemmert. Talvez, 
a diferença esteja na qualidade do papel em que as 423 páginas 
do volume foram impressas: é de gramatura inferior, o que se 
percebe pelo estado amarelado em que se encontram; apesar de 
o exemplar de “Contos da Carochinha” ter sido publicado 17 
anos após o de “As mil e uma noites”, as páginas deste último 
estão muito melhor preservadas. O que não temos como avaliar 
é qual o impacto da escolha do tipo de papel no preço de venda 
de cada uma das obras, de modo a classifi cá-las como mais 
ou menos acessíveis a cada tipo de público. Por outro lado, 
um diferencial na obra da Livraria Quaresma que, certamente, 
pretende constituir-se em apelo para o público infantil é a 
presença de várias gravuras coloridas, intercaladas às em preto 
e branco.

Quando aos outros três volumes publicados por esta 
mesma editora, são da década de 50 do século XX e, estes 
sim, poderiam ser vistos como exemplo do que dizem os 
pesquisadores sobre os livros da Quaresma:  trazem capas 

duras, de papelão, bastante coloridas, com uma ilustração 
mostrando uma velhinha contando histórias a cinco crianças, 
num círculo rosa, cercado de fl ores. Na página de rosto, vem a 
informação de que os volumes pertencem à “Biblioteca Infantil 
da Livraria Quaresma”, e como trazem dedicatórias e o nome 
de uma criança – Ana Adélia de Oliveira - podemos concluir 
que, diferentemente da edição de 1925, estes volumes estariam 
autorizados a ser manuseados pela criança a que parecem se 
destinar.   

A editora da qual o acervo possui mais exemplares é 
a Francisco Alves, que foi uma das mais infl uentes casas 
publicadoras no Brasil, apesar da fama atribuída ao seu 
proprietário e editor, acusado de ter sido apenas um negociante 
que “vendia livros, como poderia vender carne seca ou batatas”.7

Segundo Bragança (1999), no entanto, apesar de ter nascido 
em Portugal, Francisco Alves não deve ser considerado parte 
do grupo de editores estrangeiros que se instalaram no Brasil 
no século XIX, como os irmãos Laemmert e Garnier, uma vez 
que contribuiu sobremaneira para a modernização da indústria 
editorial brasileira e, especialmente, para a profi ssionalização 
do escritor, tendo se naturalizado brasileiro em 1883, devido à 
sua completa identifi cação com o país.

Inicialmente, Francisco Alves vem ao Rio de Janeiro ainda 
adolescente, envolvendo-se em outro ramo de comércio, até que 
vai trabalhar com o tio, Nicolau Antônio Alves, dono da Livraria 
Clássica, fi cando com o estabelecimento em 1897, quando o 
tio se afasta dos negócios, passando a livraria a denominar-se 
simplesmente “Francisco Alves”. (Bragança, 1999).

A Francisco Alves, apesar de ter publicado escritores como 
Bernardo Guimarães, Raul Pompéia, Euclides da Cunha e 
Afrânio Peixoto, tinha como setor mais forte a edição de livros 
escolares, em perfeita sintonia com as deliberações ofi ciais do 
sistema educacional da época, mantendo fi liais em São Paulo, 
além de parcerias comerciais com livrarias de Portugal.

Com o mais numeroso conjunto de obras publicadas por 
uma mesma editora, oito no total, a Francisco Alves aparece 
no acervo apresentando clássicos da literatura para crianças no 

7 - LAJOLO E ZILBERMAN. A leitura rarefeita: livro e literatura no Brasil. São Paulo, Brasiliense, 1991, apud BRAGANÇA, 1999, p. 452.
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Brasil, como o livro “Coração”, traduzido do italiano Cuore, de 
Edmondo de Amicis, pelo professor e gramático João Ribeiro, 
num exemplar publicado em 1925 - a 35ª edição de uma obra 
que alcançou enorme sucesso entre as crianças brasileiras.  

Note-se que há ainda uma obra de autoria de Olavo Bilac, 
as “Poesias Infantis”, e outra dele em parceria com Coelho 
Neto, os “Contos Pátrios”, ambas também bastante lidas nas 
escolas brasileiras de então. 

Confi rmando a especialização na área dos livros destinados 
à escola, esta obra de Bilac, “Poesias Infantis”, traz na capa 
uma informação bastante importante, que garantia a venda 
de muitos exemplares, inclusive para o governo: “Livro 
approvado, adoptado e premiado pelo Conselho Superior 
de Instrucção publica do Districto Federal” (grifo nosso). 
Outro que também traz esta indicação é o exemplar de “Contos 
Infantis”, de autoria das irmãs Adelina Lopes Vieira e Julia 
Lopes de Almeida; na capa, há a informação de terem sido 
os contos “Adoptados para uso das Escolas Primarias do 
Brasil” (grifo nosso).

A última editora da qual o acervo possui obras é a 
Companhia Melhoramentos, a única que teve origem na cidade 
de São Paulo, ao contrário das outras quatro, que se instalaram 
primeiramente na Corte.  Esta editora começou inicialmente 
como tipografi a e encadernadora, fundada por um imigrante 
alemão. Em 1900, esta tipografi a passa a ser a Weiszfl og 
irmãos, após ter sido comprada pelos irmãos hamburgueses 
Otto, Alfried e Walther Weiszfl og, que haviam chegado ao 
Brasil no fi nal do século XIX.

Em 1912, graças à excelência de seus trabalhos de impressão 
e encadernação, os prelos da Weiszfl og Irmãos estreiam a 
produção de livros escolares, atendendo a encomenda da 
Livraria Francisco Alves. Este fato vai colocá-los em contato 
com alguns professores da Escola Normal Caetano de Campos 
que tinham obras editadas pela Francisco Alves, entre eles 
Arnaldo de Oliveira Barreto, o qual convence os irmãos 
Weiszfl og a se lançarem em uma empreitada que mudaria 
seu perfi l gráfi co e editorial; de simples impressores de livros 
comerciais, folhinhas, estampas religiosas e material escolar, 
como mapas e cadernos de caligrafi a, eles se transformam em 

editores, ao lançarem o livro infantil “O patinho feio”, em 1915 
- tiragem de 40 mil exemplares -  primeiro volume da coleção 
“Biblioteca Infantil Melhoramentos”, idealizada e dirigida pelo 
próprio Prof. Arnaldo Barreto. (Soares, 2010)

A empresa vai mudar de nome em 04/12/1920, data em a 
Weiszfl og Irmãos é incorporada pela Companhia Melhoramentos 
de São Paulo, uma empresa do ramo da fabricação de papel, 
como forma de resolver os problemas decorrentes da crise no 
abastecimento de papel, provocada em parte pela 1ª Guerra Mundial.

As três obras que o acervo possui desta editora pertencem 
à coleção “Encanto e Verdade”, escrita pelo também professor 
paulista Thales Castanho de Andrade; uma delas, “A fi lha da 
fl oresta”, talvez a mais famosa, foi lançada em 1919, em data 
próxima à da incorporação da Weiszfl og pela Melhoramentos. 
São livrinhos pequenos, do mesmo formato e dimensões 
daqueles da “Biblioteca Infantil Melhoramentos”, o que nos 
leva a supor que a fórmula editorial idealizada por Arnaldo 
Barreto tenha alcançado sucesso. Na época, convém lembrar, 
Arnaldo Barreto ainda trabalhava para a Melhoramentos, sendo 
responsável pela área dos livros infantis.

Quadro 2: Marcas guardadas pelos exemplares do acervo: 
assinaturas, dedicatórias, carimbos e outras

A convite de Anísio Teixeira, a escritora e poeta Cecília 
Meireles realizou, entre os meses de dezembro e novembro de 
1931, o Inquérito pedagógico “Leituras Infantis”, um estudo 
que se propunha a conhecer os interesses e as leituras de 
alunos das escolas do Rio de Janeiro, bem como os títulos que 
circulavam no mercado de livros (Sena, 2010, p. 34).

Ainda segundo Sena (2010, p. 39), os resultados do 
Inquérito, publicados em 1934, reúne dados coletados a partir 
1387 questionários, com 12 respostas cada um, questionários 
estes respondidos por 933 meninas e 454 meninos, do 3º, 4º e 
5º anos primários de 24 escolas da capital federal, que contam 
um pouco sobre suas predileções literárias. 

Ao se consultar os quadros que Cecília Meireles organizou 
para tabular os dados referentes à questão que solicitava que as 
crianças citassem o nome de alguns dos livros que já haviam 
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lido, vê-se que aparecem entre eles dez dos vinte títulos do 
acervo ora analisado: Contos selectos das mil e uma noites; 
Coração; Contos da Carochinha; Histórias de Fadas; Histórias 
da Avósinha; Histórias da Baratinha; Histórias do Arco da 
Velha; Memórias d’um burro; Contos Pátrios; O cestinho de 
fl ores (op. cit., pp. 56 e 57).

O fato de 50% dos títulos serem citados por alunos que 
frequentavam a escola no início dos anos 30 do século XX 
mostra sua presença na escola, mas indica, principalmente, 
que se mantiveram em circulação, através de repetidas edições, 
passando pelas mãos de leitores de carne e osso, como aqueles 
que foram proprietários dos vinte exemplares do acervo 
reunido por nós, do qual quinze livros trazem alguma marca 
que revela traços desse processo de circulação, como o carimbo 
da livraria em que foram adquiridos, o nome dos proprietários, 
dedicatórias ou rabiscos (marginálias).

Tais marcas suscitam muitas questões e curiosidades, mas 
aqui faremos apenas a sua descrição, utilizando terminologia 
empregada pela Profa. Dra. Maria Teresa Santos Cunha na 
análise de exemplares do acervo de livros escolares, junto ao 
Museu da Escola Catarinense/FAED/UDESC.8 

TÍTULO Marcas diversas registradas no exemplar

Histórias de 
Fadas

1. Carimbo (nome de um proprietário?) no verso da 1ª capa 
e na última folha: Amilcar Savassi – Barbacena.

2. Dedicatória no verso da página de rosto: “Á Aracy Pela 
sua applicação e procedimento / Premio do Collegio Ede / 
31-3-1914” / Rosina Ede.”

Obs.: Capa em percalina vermelha

Aventuras 
Maravilhosas 

do celebérrimo 
Barão de 

Munchhausen

Anotação no verso da página de rosto: “Paulo Pavie – 22-
12-1915. Lembrança de Minha querida Mãe”.

Obs.: Traz várias ilustrações coloridas, impressas em folhas 
com papel de maior gramatura.

Poesias Infantis 1. Nome da proprietária na 1ª página, escrito a caneta 
tinteiro, sobre linha traçada a lápis: Georgina Bruno

2. Figurinha do tipo “decalque”, colada na página de rosto: 
típica marca deixada por uma leitora criança?

Memórias d’um 
burro

1. Carimbo: C. Albrecht (proprietário), na 1ª. folha após a 
capa.

2. Carimbos: “Preço augmentado de 20% provisoriamente”; 
“Livraria do Globo/ Filial de Uruguayana/ Barcellos, Bertaso 
& Cia.” (página de rosto).

Obs.: Capa em percalina rosa, mas bastante danifi cada.

Contos Infantis 1. Carimbo: “Ferreira de Mattos & C./ Rua Canning, 24 / 
Filial: Rua 7 de Setembro”, na página de rosto.

2. Dedicatória: “Á minha fi lha, modelo de criança, com um 
beijo. / Estella. / Rio, Dezembro, 925.”, na página de rosto.

Contos da 
Carochinha

Carimbo: “Bazar (?) /cidade (?) /Endereço: R. Gen. 
Camargo, 25”, na página de rosto.

Obs.: não é possível ler o nome do bazar e o da cidade.

Contos Patrios 1. Contas de multiplicar e dividir (marginália) na 1ª. folha, 
feitas a lápis

2. Carimbo 1 (mais recente): “Berinjela / Av. Rio Branco, 
186 – Centro-RJ/Tel. (21)2532-3646”, na página de rosto.

3. Carimbo 2 (antigo, no formato de um livro aberto): 
“Dias Vasconcellos – Livraria Typographia Papelaria 
Encadernação / Conceição, 65/ Tel. 1539”.

4. Anotação na página de rosto, a lápis: “e os pontos todos 
1º, 2º, 6º e governo provisório / Fundação da praia grande / 
Entradas e bandeiras / Campos de goitacazes /Arariboia”.

8 - “Uma biblioteca anotada: caminhos do leitor no acervo de livros escolares do Museu da Escola Catarinense (Décadas de 20 a 60/século XX) / Maria Teresa 
Santos Cunha, org. Florianópolis: Imprensa Ofi cial do Estado de Santa Catarina: UDESC, 2009. 80 p. 
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Histórias da 
Avósinha

1. Nome, na capa e na 1ª pagina: “Ana Adélia de Oliveira” 
(letra diferente, em tinta comum, parecendo esferográfi ca 
azul); a lápis, na parte exterior das folhas: “Ana Adélia”.

2. Dedicatória, na página de rosto: letra antiga, escrita a 
caneta tinteiro: “À minha inesquecível e adorada fi lhinha 
ouvir as HISTORIAS DA AVOZINHA, como lembrança de 
seu Paezinho / Rio, 18 de janeiro de 1954”.

Obs.: a dedicatória foi feita utilizando o título impresso na 
página (em maiúsculas, na reprodução acima).

Histórias da 
Baratinha

Nome, local e data, na 2ª página de rosto: ”Ana Adélia de 
Oliveira / Rio de Janeiro, 23/09/53”.

Histórias do 
Arco da Velha

1. Anotação na 1ª folha: Natal de 1955!

2. Nome: Ana Adélia de Oliveira

Contos do país 
das fadas

Nome no verso da 1ª capa: “Marina Kasue Nishimoto”.

Coração 1. Rabiscados (marginalia) feitos a lápis, 1ª folha.

2. Carimbo na folha de rosto: “Livraria do Globo / Pelotas/ 
Barcellos, Bertaso & Cia.”

3. Anotações: “Lido” (escrito a lápis), ao lado do título de 
todos os capítulos, ao longo de todo o livro.

O grito 
milagroso

Dedicatória, na 1ª folha: “Para o Roberto, uma recompensa 
da professora. / em 27-5-1944 / Juracy”

A cruz de 
madeira e O 

menino perdido

Dedicatória, na página de rosto: “Para a Maraisa lembrança 
da Oswalda / 2/8/1937”

O cestinho de 
fl ores

Dedicatória, na página de rosto: “Para a querida amiga 
Maraisa da Oswalda / 2/8/1937”.

Uma rápida análise das marcas deixadas nos exemplares 
por comerciantes de livros e leitores, por si só, nos contam de 
práticas que parecem ter marcado a leitura de antigamente; 
falam-nos, por exemplo, da prática de presentear fi lhos e 
alunos com livros em datas especiais, como o Natal, o que não 

deixa de ser uma constatação daquela vocação moralizante do 
livro infantil, prêmio pelo bom comportamento. Também nos 
informam sobre o costume dos leitores de deixarem marcas de 
apropriação nos livros, seja como forma de mostrar que uma 
tarefa escolar foi cumprida, seja utilizando o exemplar para 
anotar matéria de prova ou, ainda, como “rascunho” para a 
resolução de contas e exercícios, o que pode sugerir que o livro 
em questão faria parte do material escolar de seu proprietário, 
estando, por esta razão, disponível para anotações de última 
hora.

Há, ainda, indicação de lugares por onde passaram os 
exemplares, quando se observam os carimbos dos locais onde 
foram adquiridos: Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Sul – de onde, aliás, vem uma surpresa: dois livros, um de 1915 
(“Memórias d’um Burro”) e outro de 1925 (“Coração”) trazem 
o carimbo da mesma “Livraria do Globo”, só que um da fi lial 
de Uruguayana e outro da de Pelotas, Rio Grande do Sul. 

São muitas as possibilidades de investigação quando nos 
deparamos com exemplares concretos, embora pela natureza 
deste trabalho não possamos explorá-las mais profundamente. 
Ao manusear e folhear cada um deles,  representantes diretos 
de um tempo, de um lugar, percebe-se que são o resultado de 
escolhas editoriais e comerciais diversas, que contam, a seu 
modo, a história da literatura infantil brasileira e, por que não, a 
história do próprio livro infantil, confi rmando que 

Os livros têm as conotações mais poderosas e sutis, 
pois nunca são apenas objetos, têm uma voz com a qual 
falam através do tempo e das vidas, uma voz que só 
parcialmente depende da sua natureza material. (...) eles 
são, ao mesmo tempo, relíquias de uma época diferente 
e de personalidades para sempre jovens, falando como 
objetos e como livros, a partir de sua própria época e 
da época do leitor. (Philipp Blom, apud Cunha, 2009). 
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Resumo
O estudo aborda resultados obtidos através de uma pesquisa 

intitulada “apropriação da linguagem escrita por crianças em 
contextos adversos” realizada em 2008. O objetivo deste estudo 
foi compreender processo de apropriação da linguagem escrita 
por crianças em condições adversas, com o objetivo de identifi car 
situações favoráveis à aprendizagem da língua escrita. Foi realizado 
numa abordagem qualitativa. Nove crianças foram submetidas a 
este estudo. Com idade entre sete e oito anos, moradoras de uma 
comunidade pobre do Rio Grande do Norte que cursavam o segundo 
ano do ensino fundamental. Os dados foram construídos a partir 
de entrevistas semi-estruturadas e notas a partir de observações 
de campo. Dos dados sistematizados emergiu evidências de 
que as crianças constroem conhecimento signifi cativo da língua 
escrita e desenvolvem conceitos em nível avançado do sistema 
alfabético mesmo num ambiente particularmente notado pela falta 
de materiais escritos. O desenvolvimento de habilidades, resulta 
das interações que evoluem no contexto dentro e fora das escolas 
em sua comunidade, com sua família, pais e professor da escola. 
Mesmo analfabetos ou com pouca instrução escolar, verifi cou-
se que os pais inserem as crianças em processos de letramento e 
alfabetização ao valorizarem a escrita e seu aprendizado Mediante 
parcos recursos e limites, a professora cria situações de aprendizado 
do funcionamento do sistema de escrita e de habilidades textuais, 
aproximando as crianças da escrita como linguagem. Esses 
resultados apontam para a necessidade de reformulações e estudos 
sobre as possibilidades de escola pública para promover uma 
educação de qualidade às crianças de classes menos privilegiadas. 

Palavras-chave
Alfabetização; alfabetização e escrita.

Abstract
The study approaches results obtained through a research 

named “Written language appropriation by children in challenging 
social environments” conduced in 2008. The objective of this 
study is to comprehend written language appropriation process by 
children in adverse social conditions, aiming to identify favorable 
situations to learning aspects concern written language. This study 
was conducted in a qualitative approach. Nine children were 
subjected to this study. Their ages varied from seven to eight years 
old and they were residents of a poor community at Rio Grande do 
Norte countryside. Those children were registered as students in 
the second year of elementary school. Data were built from semi-
structured interviews and notes from fi eld observations. From the 
systematized data emerged evidences that children built signifi cant 
knowledge of written language and developed concepts in an 
advanced level of the alphabetic system even in a environment 
peculiarly noted by the lack of goods, as well as didactic materials. 
The development of this skills results from interactions which 
evolve context in and out of schools in their community, thought 
their household, parents, and school teacher. Parents insert those 
children in literacy and alphabetization when they emphasize the 
value of written language and learning, even when parents spent 
few years in school or are illiterate. Even facing lack of resources 
and limits, the teachers create learning situations of the function 
of writing system and textual abilities, introducing children to 
writing as a language. These results appoint to the necessity of 
reformulations and studies of the possibilities of public school to 
promote quality education to children of less privileged classes.

Keywords
Alphabetization; literacy; writing. 
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Alfabetização e letramento: revisitando conceitos e 
concepções de aprendizagem

No mundo ocidental onde predomina a escrita alfabética, 
convencionamos chamar o aprendizado da leitura e escrita de 
alfabetização, cuja defi nição tem sido, historicamente, objeto de 
múltiplos estudos e intensas discussões. Portanto, compreender 
em que consiste o processo de alfabetização na atualidade nos 
exige rever diferentes sentidos atribuídos ao termo ao longo da 
história. Este é um conceito em construção, ou em movimento, 
como afi rma Pérez (2008).  

No Brasil, a partir do fi nal do século XIX, as discussões no 
campo da alfabetização se intensifi caram. Nasce sob o “signo 
da ‘ordem e do progresso’, a República Federativa do Brasil, 
um Estado positivo, com uma sociedade reformada política, 
econômica e culturalmente” (PÉREZ, 2008, p. 192).  Nesse 
contexto, a educação ganha destaque como uma das utopias da 
modernidade, como descreve Mortatti (2004, p. 55) 

Com a proclamação da República, em 1889, intensifi cou-
se a necessidade de intervenção institucional na 
formação dos cidadãos, sobretudo das novas gerações, 
por meio da educação e da instrução primária, com o 
objetivo de reverter o ‘atraso do Império’ e fundar uma 
‘civilização nos trópicos’.

Nesse contexto de “cientifi cidade” e positividade, a 
alfabetização torna-se objeto de estudo e o problema em 
que se converteu a partir do momento em que passou a ser 
defendida e praticada para muitos foi as discussões em torno da 
problemática do ensino da língua escrita destacando-se a busca 
por métodos “científi cos” e positivos (PÉREZ, 2008). 

No âmbito dessas discussões, nem o objeto de conhecimento 
nem o processo de apropriação, ou seja, de aprendizagem, 
convertiam-se em focos de discussão, mas sim o ensino, o 
método. Os métodos que tiveram maior repercussão ou mesmo 
hegemonia nas escolas durante grande parte do século XX, 
foram os sintéticos, analíticos e mistos.  

Mesmo apresentados – e defendidos ou criticados – como 

perspectivas totalmente opostas, e havendo, de fato, algumas 
diferenças em seus pressupostos e em suas consequências 
práticas, os métodos sintéticos, analíticos e mistos têm em 
comum a concepção de que o processo de alfabetização consiste 
em uma aprendizagem de caráter meramente mecanicista, 
dado como resultado do domínio progressivo, via percepção, 
memorização e treino motor, de associações mecânicas entre 
partes sonoras e gráfi cas que possibilitam a decifração para a 
leitura e a reprodução de escritos. Como descrito por Barbosa 
(1999, p. 46)

As duas abordagens se opõem nitidamente quanto às 
operações básicas que envolvem: síntese e análise. 
Mas, as duas têm um acordo em comum: para aprender 
a ler, a criança tem de estabelecer uma correspondência 
entre som e grafi a. Tanto para uma como para outra, 
esta correspondência é a chave da leitura. Ou seja, a 
criança aprende a ler oralizando a escrita. 

 
Mas, como Ferreiro (1986) já chamava a atenção, em um 

método e em outro, apesar de suas diferenças pretendidas, 
tanto o objeto de conhecimento – a escrita – como, sobretudo, 
o processo de aprendizado se aproximam em suas concepções.

A escrita, numa perspectiva reducionista de sua natureza, 
sua constituição e seu funcionamento é concebida e trabalhada 
como um mero código de transcrição da língua oral. O que 
há para ser aprendido – memorizado – são os elementos do 
código (as letras, suas formas e os sons que representam) e suas 
combinações, seja partindo de partes menores ou maiores.

Essa centralidade do método ou do ensino (desvinculado 
da aprendizagem), nas discussões sobre alfabetização perde 
sua força a partir dos anos de 1960, quando surge, nos Estados 
Unidos, um debate a respeito do fracasso escolar emergente 
no momento em que se amplia o acesso das crianças negras 
à escola americana e se verifi ca o fracasso escolar destas 
nas aprendizagens acadêmicas. Na busca de explicar essas 
difi culdades foram realizadas, principalmente sob encomenda 
dos governos, diversas pesquisas no intuito de apontar as causas 
do problema.  “Muito dinheiro foi investido em pesquisas, para 
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tentar compreender o que havia de errado com as crianças que 
não aprendiam” (BRASIL, 2001, p. 7).

O resultado dessas pesquisas culminou na produção das 
teorias, identifi cadas como teorias do “défi cit”. De acordo 
com seus defensores a aprendizagem escolar dependia de pré-
requisitos (cognitivos, psicomotores e linguísticos).  Segundo 
Soares (2002, p. 13), tais teorias 

[...] propõem como explicação para o fracasso, na 
escola dos alunos provenientes das classes dominadas 
é que esses alunos apresentariam desvantagens, ou 
“défi cits”, resultantes de problemas de “defi ciência 
cultural”, “carência cultural” ou “privação cultural”; o 
meio em que vivem seria pobre não só do ponto de vista 
econômico – daí a privação alimentar, a subnutrição, 
que teriam consequências sobre a capacidade de 
aprendizagem – mas também do ponto vista cultural: 
o meio pobre em estímulos sensórios, perceptivos 
e sociais, em oportunidades de contato com objetos 
culturais e experiências variadas, pobre em situações 
de interação e comunicação. Como consequência, a 
criança proveniente desse meio apresentaria defi ciências 
afetivas, cognitivas e linguísticas, responsáveis por sua 
incapacidade de aprender e por seu fracasso escolar.

Em que pese o papel que tais concepções tiveram no 
contexto em que foram produzidas e difundidas frente ao modo 
de pensar vigente, é preciso que ressaltemos seus reducionismos 
em relação à compreensão do processo e as consequências que 
delas se fazem sentir até o presente. Esses limites só puderam 
ser evidenciados a partir da produção de novas formas de 
abordar o problema em que se converteu a alfabetização.

Com a ampliação cada vez maior do acesso à escolarização 
aliada a resultados pouco satisfatórios, principalmente as altas 
taxas de repetência e evasão nos primeiros anos do Ensino 
Fundamental surgiu, no meio acadêmico, no fi nal da década 
de 1970 e início dos anos de 1980, uma série de investigações 
advindas das áreas sociológica, psicológica e linguística, 
tentando elucidar o fracasso no processo de alfabetização. Esses 
estudos no contexto brasileiro refl etiram discussões que se 

vinham processando em outros países com situação semelhante, 
a exemplo da Argentina, Chile, México, entre outros.

De suas diferentes perspectivas, esses estudos foram 
construindo um corpo de conhecimentos que ampliou a 
visão acerca do problema representado pela alfabetização, 
intimamente vinculado ao fracasso escolar, até então tratado 
como problema do ensino, do professor ou, na perspectiva 
delineada pelas teorias do défi cit, do aluno e de seus contextos 
sócio-culturais.

Estudos no campo da sociologia, de certa vertente dialético-
marxista, evidenciaram que o fracasso escolar não podia estar 
condicionado ao alunado, mas, sim, à própria escola enquanto 
espaço contextualizado, que se mostrava inefi ciente na garantia 
de permanência e sucesso dos alunos. O fracasso seria, então, 
refl exo da função reprodutiva assumida pela escola. Como 
esclarece Mortatti (2000, p. 260):

Os altos índices de repetência e evasão na 1ª 
série passam, desse modo, a ser entendidos como 
“produzidos pela escola reprodutora”, caracterizando-
se como indicadores da marginalização e/ou expulsão 
dos diferentes, ou seja, dos que não se ajustam às 
normas impostas pela ideologia dominante reproduzida 
e salvaguarda por essa instituição. Do ponto de vista 
de uma escola que se queira democrática, no entanto, 
o fracasso não consegue oferecer condições de 
permanência digna nem ensino de qualidade àqueles a 
quem oferece a oportunidade de nela entrar.

Desse modo de compreender, o fracasso das crianças nos 
primeiros anos de escolaridades teria relação direta com as 
práticas de leitura e escrita “elitizadas” realizadas na escola e 
que, nesse sentido, desconsideravam os saberes já construídos 
pelas crianças em seus contextos sociais de origem. Assim, 
desloca-se, da criança e de seu contexto sócio-cultural, a 
responsabilidade pela sua não aprendizagem e passam a ser 
implicadas as práticas escolares como um dos determinantes 
da situação.

Mas, é a partir dos anos iniciais da década de 1980 que 
pesquisas nos campos da Psicologia, da Linguística, da 
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Psicolinguística, da Sociolinguística, entre outros, contribuíram 
para a composição de um novo paradigma relativo à 
compreensão da alfabetização. Tais pesquisas envolveram 
concepções relativas ao processo de aprendizagem de um modo 
geral e, de modo mais específi co, à aprendizagem da escrita, 
bem como à linguagem escrita como objeto de aprendizagem 
(CARVALHO, 1999; SOARES, 2001; LOPES, 2005).

No âmbito da psicologia, a difusão de concepções 
interacionistas acerca dos processos de desenvolvimento e 
aprendizagem, notadamente as de Jean Piaget e, com menor 
impacto, mas não menos importantes, as de L. S. Vygotsky, 
trouxeram novas formas de compreender a apropriação de 
conhecimentos novos pelo indivíduo, afi rmando que tal processo 
nem evoluía naturalmente, de dentro para fora, nem se dava 
exclusivamente de fora para dentro; tampouco se fazia de modo 
imediato e linear; mas numa relação de interação entre sujeito 
e meio, relações essas não imediatas, mas de caráter mediado. 
Essas ideias, guardadas as suas diferenças de perspectivas, 
puseram o aprendiz no lugar de sujeito e consideraram suas 
ações mentais, bem como as intervenções do meio social como 
essenciais às apropriações.

Pesquisas fundamentadas nessas concepções refutaram as 
antigas concepções sobre alfabetização deslocando o foco dos 
estudos para a busca de compreender como os alunos aprendem, 
ao invés de como se ensina ou de porque não aprendem, ou 
seja, passaram a focalizar a aprendizagem e suas vicissitudes 
como objeto de conhecimento em relação à alfabetização.

Um expoente nesse campo de pesquisa são as estudiosas 
Emilia Ferreiro e Ana Teberosky, doutoras pela Universidade 
de Genebra, orientandas e colaboradoras do renomado 
psicólogo suíço Jean Piaget. Os estudos destas autoras deram 
origem ao livro publicado no Brasil sob o título “Psicogênese 
da língua escrita” no ano de 1986 que, aos poucos, em virtude 
de um intenso processo de difusão, tornou-se o principal, por 
vezes o único, referencial para as discussões com relação à 
alfabetização.

 Segundo as teorizações da psicogênese da língua escrita 
de Ferreiro e Teberosky (1986) e Ferreiro (1986) ancoradas 
nas ideias piagetianas, o aprendizado da escrita pelas crianças 

não envolve apenas aspectos percepto-motores ou relativos 
à memorização, mas, essencialmente, elaboração conceitual 
acerca da escrita e suas propriedades. Nessa perspectiva, a 
alfabetização, ou seja, o domínio dos processos de leitura e 
escrita dependem, fundamentalmente, da compreensão, pelos 
aprendizes, de como o sistema funciona.

Segundo as autoras, mediante suas interações com a escrita 
em seu meio social, as crianças, na qualidade de sujeitos ativos 
na apropriação de conhecimentos, interrogam-se sobre o que 
está escrito e sobre como se escreve e, movidas por essas 
questões, constroem hipóteses/modos de compreensão sobre 
o funcionamento do sistema alfabético. Para Ferreiro (1986), 
nesse processo, o aprendiz precisa construir três conceitos: 
o que é a escrita – que ela é uma representação – o que ela 
representa – os sons da palavra falada; e como ela representa – 
que, no caso do sistema alfabético, a representação tem por base 
o fonema, ou seja, para escrever e para ler, é preciso dominar 
a relação fonema-grafema e grafema-fonema (CARVALHO, 
1999).  Seguindo os princípios do construtivismo piagetiano, 
a construção desses conceitos não se faz de imediato, nem 
tampouco como reprodução de transmissões; implica um longo 
processo de elaborações e reelaborações identifi cadas pelas 
autoras como estágios ou períodos evolutivos de compreensão 
sobre a escrita alfabética.

Essas ideias tiveram um imenso impacto nas discussões e 
produções na área, ainda que suas repercussões nas práticas 
escolares sejam objeto de discussões, como observa Soares 
(2003) ao considerar que:

[...] O foco para o processo de construção do sistema 
de escrita pela criança, passou-se a subestimar a 
natureza do objeto de conhecimento em construção, 
que é, fundamentalmente, um objeto linguístico 
constituído, quer se considere o sistema alfabético 
quer o sistema ortográfi co, de relações convencionais 
e frequentemente arbitrárias entre fonemas e grafemas. 
Em outras palavras, privilegiando a faceta psicológica 
da alfabetização, obscureceu-se sua faceta linguística-
fonética e fonológica (SOARES, 2003, p. 8).
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A autora ainda observa, com relação às repercussões destas 
concepções no campo da alfabetização, que ao serem difundidas 
no âmbito escolar, alguns equívocos de interpretação acabaram 
por diminuir uma visão mais abrangente das diversas facetas 
que o processo comporta, inclusive a pedagógica. Para a autora 
citada,

Sem negar a incontestável contribuição que essa 
mudança paradigmática na área da alfabetização 
trouxe para a compreensão da trajetória da criança em 
direção à descoberta do sistema alfabético, é preciso, 
entretanto, reconhecer que ela conduziu a alguns 
equívocos e a falsas inferências, que podem explicar 
a desinvenção da alfabetização [...] e podem explicar 
a  perda de especifi cidade do processo de alfabetização 
[...] (SOARES, 2003, p.8).

Desse modo, apesar de reconhecer a imensurável 
contribuição de Ferreiro, Teberosky e seus colaboradores no 
sentido de revolucionar as discussões acerca do aprendizado 
da escrita, outra vertente da psicologia fundamentada na 
abordagem histórico-cultural de L. S. Vygotsky amplia a 
compreensão sobre o processo de apreensão de conhecimentos 
e, por consequência, sobre a alfabetização.

Na perspectiva vygotskyana, aprender consiste na 
apropriação, mediada pelos outros e pelos signos, de 
conhecimentos enquanto práticas humanas, sócio-culturais. 
Mediante modos diversos de interação com tais práticas 
no meio social, através dos quais o sujeito vai sendo, 
gradativamente, integrado aos modos funcionamento mental 
vigentes em seu entorno, seja pela observação, pela imitação, 
pela experimentação, pela instrução/intervenção de outros mais 
experientes. “Nesse processo, vai internalizando, tornando 
próprias, funções que originalmente experimenta como dos 
outros da cultura” (CARVALHO, 1999, p.89).

Nos termos da perspectiva histórico-cultural, embora se 
reconheça a atividade mental do sujeito como constitutiva 
das apropriações, põe-se em relevo o caráter mediado de 
tal atividade, tanto pelos outros, como pela linguagem, em 
contextos sociais em que esta é compartilhada com os outros 

em contextos signifi cativos e internalizada, reconstruída no 
plano interno do sujeito. Desse modo, a relação dos sujeitos 
com o conhecimento faz-se como elaboração progressiva de 
signifi cações próprias, a partir das signifi cações que cada dado 
da cultura tem no meio social – como é signifi cado/vivenciado 
nas práticas sociais (LOPES, 2005).

Assim, o aparecimento de novas funções mentais não se 
caracteriza como evolução puramente autônoma, individual 
e original, mas sempre relativa aos contextos e às interações 
sociais. A partir das ideias vygotskyanas, o sujeito não é apenas 
“ativo”, mas “interativo”. Desta perspectiva, ressalta-se o papel 
do ensinante, dos “outros mais experientes”, do meio sócio-
cultural, no processo de integração de cada indivíduo às práticas 
culturais próprias. 

Com relação à aprendizagem da linguagem escrita, 
Vygotsky (1997) enfatiza seu caráter complexo enquanto 
apropriação de uma nova forma de linguagem, de um novo 
modo de pensar e dizer e não apenas de um código, pondo 
em relevo sua funcionalidade social e individual, ou seja, sua 
natureza de linguagem, cuja aprendizagem não se resume ao 
domínio de aspectos senso-motores, mas elaboração mental 
acerca de sua função e funcionamento. Nessa perspectiva, o 
autor aponta que a escrita tem que ser ensinada como algo de 
que a criança necessite e que, portanto, tenha signifi cado em sua 
vida, enfatizando os aspectos afetivos do processo, e não como 
mero jogo de sons e letras a ser memorizado e reproduzido.

Este conjunto de ideias, com suas diferenças, lacunas e 
contribuições, tem marcado, como já afi rmamos, a forma de 
compreendermos o processo de alfabetização, permitindo 
a elaboração de uma conceituação em que o aprendizado da 
escrita como linguagem envolve uma dupla dimensão: a 
apropriação do sistema alfabético, em termos da compreensão 
de seu funcionamento (seus elementos e convenções); e o 
desenvolvimento de práticas textuais, em termos do domínio 
de sua funcionalidade social, seus usos, funções e estruturações 
diversos (SOARES, 2004; LOPES, 2005).

Esse conceito, considerado por Soares (2004) como “atual”, 
em contraposição às formas reducionistas “tradicionais” de 
compreender a aprendizagem da escrita, também foi fortemente 
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infl uenciado pelas ideias acerca de letramento, emergentes no 
cenário educacional a partir do fi nal dos anos de 1980.

Os estudos sobre letramento (KLEIMAN,1995; TFOUNI, 
2004; SOARES, 1999) focalizam as dimensões sócio-históricas 
na apropriação da língua escrita mostrando que indivíduos que 
vivem em sociedades letradas, mesmo que não-alfabetizados, 
ao imergirem nas práticas de lectoescrita vigentes em seu 
contexto sócio-cultural sofrem o impacto desses métodos e 
desenvolvem formas de funcionamento psicológico próprias 
das práticas letradas.

Ainda que envolva em seu entorno discussões e algumas 
divergências, o termo letramento envolve a dimensão social 
da apropriação ou integração dos indivíduos à escrita. Nesses 
termos, é defi nido por Mortatti (2004, p. 105) como “[...]  um 
conjunto de práticas sociais em que os indivíduos se envolvem 
de diferentes formas, de acordo com as demandas do contexto 
social e das habilidades e conhecimento de que dispõem”.

Tfouni (2004, p. 20), por sua vez, argumenta que: 
“Enquanto a alfabetização se ocupa da aquisição da escrita por 
um indivíduo, ou um grupo de indivíduos, o letramento focaliza 
os aspectos sócio-históricos da aquisição de um sistema escrito 
por uma sociedade”.

No Brasil, o termo começou a ser utilizado nas últimas 
décadas, com mais intensidade, a partir da década de 80,  como 
explica Mortatti (2004,p.11):

Se “educação” é uma palavra conhecida e utilizada 
em seus diferentes signifi cados, o mesmo não se pode 
afi rmar em relação a “letramento”. Em nosso país, 
esta palavra começou a ser utilizada nos anos 80 por 
pesquisadores das áreas de Educação e Linguística, e, 
gradativamente, vem ganhando visibilidade em outros 
espaços da sociedade (MORTATTI, 2004, p. 11). 

  
Assim, segundo os estudiosos desta área, diferentemente 

do termo “alfabetização”, “letramento” não designa 
particularmente o processo individual de apropriação da leitura 
e da escrita, das habilidades do ler e do escrever. Ao contrário, 
o termo enfatiza seus resultados e consequências, e não 

somente para os indivíduos, mas também para grupos sociais e 
sociedades. Chama ainda a atenção não apenas para a escola — 
como tende a fazer o termo “alfabetização” — mas também para 
o conjunto das instituições e processos sociais que marcam, não 
apenas a sistematização do aprendizado, mas principalmente 
o uso da escrita. Designa, por fi m, diferentemente do último 
termo, não propriamente o estado ou condição daqueles que 
adquiriram as competências do ler e do escrever, mas, antes de 
tudo, a condição daqueles que dessas competências se utilizam 
em práticas de leitura e de escrita, participando de eventos e 
relações sociais organizados, em maior ou menor grau, com 
base nessa tecnologia de informação.

Assim, como caracteriza Soares (2004, p. 24):

Um indivíduo pode não saber ler e escrever, isto é, ser 
analfabeto, mas ser, de certa forma, letrado (atribuindo 
a este adjetivo sentido vinculado a letramento). Assim, 
um adulto pode ser analfabeto, porque marginalizado 
social e economicamente, mas vive em um meio em 
que a leitura e a escrita tem presença forte, se interessa 
em ouvir a leitura de jornais feita por um alfabetizado, 
se recebe cartas que outros lêem para ele, se dita cartas 
para que um alfabetizado as escreva (e é signifi cativo 
que, em geral, dita usando vocabulário e estruturas 
próprios da língua escrita), se pede a alguém que lhe 
leia avisos ou indicações afi xados em algum lugar, esse 
analfabeto é, de certa forma letrado, porque faz uso 
da escrita, envolve-se em práticas sociais de leitura e 
escrita. 

Com os estudos sobre letramento o enfoque da pesquisa 
em língua materna deixa de preocupar-se apenas com as 
questões sobre o ensino e aprendizagem no contexto escolar 
e vai para além dos muros da escola, para a sociedade na 
qual as pessoas precisam vivenciar práticas que envolvem 
os conhecimentos adquiridos (ou não) na instituição escolar, 
em seus relacionamentos pessoais e sociais. Sendo assim, 
passou-se a considerar que a criança, imersa em uma sociedade 
letrada, está constantemente envolvida em atos signifi cativos 
de usos da leitura e da escrita e que a escola, ao invés de criar 
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situações artifi ciais para desenvolver essas habilidades, deve ter 
participação central em oportunizar situações e usos de objetos 
impressos que correspondam às formas pelas quais a escrita é 
utilizada verdadeiramente nas práticas sociais.

Diferentes comunidades podem ter diferentes práticas de 
letramento. Na opinião de Tfouni (2004, p.23)

[...] proponho mostrar que o termo “iletrado” não pode 
ser usado como antítese de letrado. Isto é, não existe, 
nas sociedades modernas, o letramento “grau zero”, que 
equivaleria ao “iletramento”. Do ponto de vista do processo 
sócio-histórico, o que existe de fato nas sociedades 
industriais modernas são “graus de letramento”, sem que 
com isso se pressuponha sua inexistência. 

Corroborando com a argumentação da autora acima 
mencionada, Mortatti (2004, p. 106) explica:

Em se tratando de sociedades letradas, ou que têm 
algum tipo de contato com elas, não se pode afi rmar 
que exista um nível zero de letramento, nem uma 
distinção precisa entre letramento e analfabetismo, nem 
tampouco, iletrados absolutos. 

De acordo com a explicação das estudiosas, não existe 
comunidade ou pessoa iletrada, e sim, graus de letramento, 
algumas poucos letradas, outras mais letradas. Os usos feitos 
da leitura e da escrita são socialmente determinados e, portanto, 
têm valor e signifi cado específi cos para cada comunidade. 
Sendo assim, o domínio da língua escrita é algo que se espera 
em todas as comunidades nas quais os indivíduos sejam 
reconhecidos como alfabetizados, enquanto as práticas do 
letramento podem variar de comunidade para comunidade. 
Algumas pessoas podem ter mais familiaridade com certas 
práticas de letramento do que com outras, dependendo das 
possibilidades de engajamento delas naquela prática social 
específi ca. 

Portanto, compreendemos que letrado é todo indivíduo 
que, ao necessitar, é capaz de fazer uso da língua escrita (e 
que, a partir desses usos, desenvolve algumas das habilidades 

cognitivas que prática da escrita/leitura propicia) para responder 
às demandas de letramento de seu meio social (de produção, 
compreensão/interpretação).   

A partir da defi nição do termo letramento e de pessoa 
letrada, surgiram investigações a respeito de como o mesmo 
se processa. Nesse sentido, pesquisadores apontam acepções 
para o que vem a ser práticas e eventos de letramento. Segundo 
Street, (apud Mortatti  2004, p. 105)

Eventos de letramento são “situações em que a língua 
escrita é parte integrante da natureza da interação 
entre participante e de seu processo de interpretação 
(HEATH, 1982, p.93)”. Essa interação pode ocorrer 
oralmente, com a mediação da leitura ou da escrita, 
estando os interlocutores face a face, ou à distância, 
com a mediação de um texto escrito. 
Práticas de letramento são, tanto os comportamentos 
exercidos pelos participantes num evento de 
letramento quanto as concepções sociais e culturais 
que o confi guram, determinam sua interpretação e 
dão sentido aos usos da leitura e/ou escrita naquela 
particular situação.

Sob esse enfoque podemos concluir que práticas e eventos 
de letramento são situações cotidianas em que o sujeito se 
envolve utilizando diferentes tipos de materiais, com ou sem 
ajuda de outros – leitores e escritores – e essas fazem parte 
naturalmente das experiências vividas pelas pessoas e grupos 
em uma sociedade letrada.

Assim, os processos de alfabetização e letramento são 
distintos, com marcas específi cas, mas intrinsecamente 
articulados, pois, como afi rma Soares (1999) alfabetizar(se) 
sem inserção nas práticas sociais de leitura e escrita é tão 
reducionista e restritivo quanto inserir-se em práticas de leitura 
e escrita sem nunca dominar seu funcionamento e habilidades 
de produção e compreensão.

Nesse sentido, a autora defende que é preciso à escola que 
oriente suas práticas de alfabetização, desde o princípio de sua 
sistematização, no sentido de um processo de letramento, ou 
seja, de imersão dos aprendizes em situações funcionalmente 
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signifi cativas de ler e escrever. Nas palavras da autora, “é 
preciso alfabetizar, letrando”.

A partir dessas ideias, no contexto atual o processo 
de alfabetização é compreendido como sendo de natureza 
complexa, pois envolve muitas facetas (linguísticas, cognitivas, 
pedagógicas) e múltiplas determinações (fatores sociais, culturais, 
econômicos, políticos, educacionais) (SOARES, 2003). É também 
considerado, enquanto processo de aprendizagem, de apropriação 
de conhecimentos, como não individual, mas essencialmente, 
coletivo e dialógico. Como afi rma Gallart (2004, p. 42)

[...] a partir de uma nova concepção da aprendizagem 
na qual vemos o processo de ler e escrever. O foco da 
leitura (e também da escrita) se desloca de ser visto 
como um processo interativo entre o menino ou a 
menina e o texto para uma interação entre os meninos, 
as meninas e as diferentes pessoas adultas que estão 
ao seu redor em relação com esse texto. O processo de 
interpretação, construção de signifi cação e criação de 
sentido em relação ao escrito deixa de ser individual 
e se torna coletivo [...] a alfabetização é realizada 
também na família, na rua e em outros contextos não-
escolares com todos os materiais e práticas letradas que 
se encontram no ambiente do menino ou da menina.

É da perspectiva descortinada por esse corpo de conhecimento 
plural a partir do qual foram ressignifi cadas as ideias sobre 
alfabetização que é possível interrogar-se acerca dos contextos em 
que crianças que vivem em um contexto sócio-cultural marcado pela 
“adversidade”, se apropriam de conhecimentos relativos à linguagem 
escrita. Consideramos, como afi rma Gallart (2004, p. 42) que

O processo de alfabetização depende, cada vez mais da 
coordenação das aprendizagens que se desenvolvem 
nos diferentes espaços e das relações das vidas dos 
meninos e das meninas [...]
e que
Os meninos e as meninas que estão em nossas aulas provêm 
de ambientes diversos, nos quais a cultura escrita tem uma 
presença diferente, tanto nos materiais escritos como no tipo 
de práticas letradas mais habituais em sua vida cotidiana [...].

Assim, nos questionamos acerca de que situações são 
vivenciadas pelas crianças na comunidade em que vivem, que 
se constituiu em nosso campo de estudo, que lhes permitem 
interações com a linguagem escrita como prática cultural e 
lhes possibilitam, a partir dessas interações, imergirem na 
alfabetização e no letramento? Quais mediações intervêm 
nessas interações? Estas questões originaram e guiaram nossos 
passos de investigação, cujo percurso passamos a descrever a 
seguir.

Caracterização e percurso metodológico da pesquisa

O estudo foi realizado em uma comunidade carente no interior 
do Rio Grande do Norte. Esta se encontra inserida em um espaço 
denominado “favela do lixão”, por se caracterizar um contexto 
de extrema pobreza, e sendo a recolha de lixo  a principal fonte 
de renda das famílias dessa comunidade . Segundos informações 
de alguns moradores, a comunidade atualmente tem em torno 
de 140 (cento e quarenta) famílias residindo no local, das quais, 
praticamente todas vivem do que é retirado do lixão. 

O índice de analfabetismo da comunidade, de acordo com os 
dados da caracterização que desenvolvemos a partir de amostragem 
composta por 34 (trinta e quatro) domicílios, das 59 (cinquenta 
e nove) pessoas entrevistadas, envolvendo “chefe de família” e 
cônjuge, nove domicílios tem como chefe de família a própria 
mulher. Desse total, 17 não frequentaram a escola, 38 cursaram 
apenas os primeiros anos do Ensino Fundamental I, um sujeito 
concluiu o Ensino Fundamental completo, apenas 3 ingressaram 
no Ensino Médio, sendo que apenas dois o concluíram. 

Na comunidade não há posto de saúde e policial, nem 
transporte público. O único automóvel que circula pelo lugar 
pertence à pessoa que compra o material coletado pelos 
moradores no lixão. Também não existe, na maior parte do 
bairro, serviço de saneamento básico; os esgotos correm a céu 
aberto em meio às ruelas. Em relação às residências, algumas 
casas são de alvenaria e outras de taipa,com poucos cômodos, 
no máximo três (sala, cozinha e quarto). As casas seguem 
quase o mesmo padrão com apenas duas portas, uma à frente 
e outra nos fundos, confi gurando-se um ambiente de extremo 
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desconforto, já que o número de fi lhos varia entre dois e sete 
crianças, o que faz com que crianças e adultos compartilhem os 
mesmos espaços para todas as atividades, inclusive a dormida. 
Encontramos casas onde vivem dez pessoas em dois cômodos.

Na comunidade há uma escola, segundo moradores e 
funcionários, a criação da mesma se deu a partir de uma 
reivindicação das famílias da própria comunidade, esta atende 
da educação infantil ao quarto ano do ensino fundamental I. 

A realização de nosso estudo se deu nesse espaço com a 
turma onde se encontram as crianças-sujeitos desta pesquisa 
que agrupa o segundo e terceiro anos e funciona no turno 
vespertino. A faixa etária das crianças do segundo ano, 
defi nidas como sujeitos do estudo, encontra-se entre sete e 
oito anos, todas nascidas no ano de 2000 e totalizam 9 (nove) 
crianças. Também se constituíram como sujeitos da pesquisa 
familiares e funcionários da escola, haja vista o objetivo que nos 
guiava, compreender o processo de apropriação da linguagem 
escrita por crianças que vivem em contextos sociais adversos, 
buscando identifi car, situações propiciadoras da aprendizagem 
dos aspectos pertinentes à linguagem escrita. Portanto, nosso 
percurso metodológico envolveu os seguintes passos: 

1. Primeiras (re)aproximações ao campo - visitas à escola para 
apresentação de nossos interesses e projeto de pesquisa, 
convite e aceitação por parte do grupo;

2. Imersão no campo para caracterização da comunidade com 
aplicação dos questionários;

3. Visitas à escola para realização de observações de suas produções 
escrita e leitura durante a realização das atividades de sala;

4. Entrevistas com as crianças-sujeitos da pesquisa; Essa 
atividade orientou-se, tanto em sua elaboração, quanto em seu 
desenvolvimento, por alguns princípios descritos por Ferreiro 
e Teberosky (1985) que orientam a entrevista clínica,buscando 
identifi car suas ideias acerca do sistema de escrita;

5. Visitas às moradias das crianças para realização de 
entrevistas com os familiares ou responsáveis pelas crianças 
para identifi car eventos de letramentos destes;

6. Realização de entrevistas com a diretora e duas funcionárias 
da escola.

O que sabem as crianças sobre a escrita
 
Os dados coligidos revelaram que as crianças apresentam um 

bom desenvolvimento a respeito da apropriação da escrita, haja vista 
que metade das crianças entrevistadas encontravam-se no estágio 
mais avançado do processo de apropriação do sistema de escrita 
alfabético, demonstrando ter construído o conceito fundamental 
relativo ao princípio de representação de nosso sistema, e outras 
duas já alcançaram a fonetização da escrita, ou seja, já construíram 
o segundo conceito necessário para apropriarem-se do modo de 
funcionamento do sistema, enquanto as outras três, embora não 
tenham alcançado o segundo conceito – o que as faria avançar 
para o terceiro período – já se encontram no segundo período, 
mostrando ações inteligentes ao tentarem escrever e não apenas 
repetir. Essa constatação reveste-se de relevância se consideramos 
que são crianças de uma escola da rede pública situada em uma 
comunidade caracterizada por difi culdades de ordens diversas e 
que, como já ressaltamos, encontram-se ao no primeiro semestre 
do segundo ano.

As produções das crianças confi rmam as concepções de 
Ferreiro (2002, p. 36) quando afi rma que:

Não podemos reduzir a criança a um par de olhos que 
vêem, a um par de ouvidos que escutam, a um aparelho 
fonador que emite sons e uma mão que aperta com torpeza 
um lápis sobre uma folha de papel. Por trás (ou além) dos 
olhos, dos ouvidos, do aparelho fonador e da mão, há um 
sujeito que pensa e que tenta incorporar a seus próprios 
saberes esse maravilhoso meio de representar e recriar a 
língua que é a escrita, todas as escritas.

As crianças e a escrita na comunidade : contextos de 
interação e aprendizagem

Nossa investigação possibilitou verifi car que, para as 
crianças da comunidade Frei Damião a escola converte-se no 
espaço primordial de interação com práticas escritas de modo 
sistemático, requisito imprescindível para sua apropriação 
como objeto de conhecimento, Foi  possível identifi car durante 
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das observações em sala de aula atividades como: participação 
das crianças em produção de escrita realizada pela professora, 
produção de escrita espontânea, leitura e contação de histórias, 
construção de palavras com alfabeto móvel,  exercícios 
de exploração da propriedade de segmentação da escrita e  
exercício de codifi cação e decodifi cação de palavras.

Como propõe Vygotsky (1997), as interações dos sujeitos 
com as práticas da cultura não se faz sem mediações de 
outros mais experientes e da linguagem. Assim, consideramos 
contextos de interação e aprendizagem da escrita às situações 
em que se evidenciavam condições de envolvimento e 
apropriação de conhecimentos por parte das crianças, 
principalmente, mas não exclusivamente assim percebidos 
por elas mesmas. Desse modo, buscamos identifi car tais 
contextos, tanto a partir das falas das crianças e suas mães, 
como de nossas observações.

Sabemos como propõe Smolka (1988), que as situações 
de interação não têm desdobramentos diretos ou iguais de 
aprendizagem para todos os sujeitos envolvidos. Ao contrário, 
essas situações, porque mediadas pelo signo, são marcadas 
pelas singularidades das condições em que cada sujeito 
participa, das signifi cações que lhes são possíveis fazer a cada 
momento. Nesse sentido, as mediações do professor, no caso da 
turma observada, da professora, são cruciais, mas, ela também 
tem suas possibilidades de mediação afetadas pelas relações 
que se estabelecem com as crianças como um todo e com cada 
uma, bem como também marcadas por seus conhecimentos 
e sentimentos, ambos mobilizados pelas situações de cada 
dia. É, portanto, em situações ocorridas em sala de aula que 
se evidenciaram os contextos de interação das crianças com a 
escrita como objeto de conhecimento na escola.

Reiteramos que nosso trabalho orientou-se, em todos os seus 
passos, pela intenção de construir uma resposta possível à nossa 
questão inicial: em que contextos/situações crianças que vivem 
em meios sociais adversos se apropriam de conhecimentos 
relativos à linguagem escrita?

A partir das entrevistas com as crianças e seus familiares  
focávamos nosso diálogo em torno das perguntas: Onde você 
acha que aprende a ler e escrever (ou “coisas” que você sabe de 

ler e escrever)? Com quem? O que você aprende nesses lugares 
com essas pessoas?

Os dados evidenciaram vivências na comunidade como 
contação de histórias por familiares, atividades de comércio, 
brincadeiras de escolinha, leitura de anúncios, realização do 
dever de casa e leitura na televisão. O que nos leva a inferir  que  
o processo de alfabetização se faz no movimento nas interações 
dentro e fora da escola, como defende Zaccur (2008, p. 17):

(...) para se alfabetizar, a criança precisa ser provocada 
a pensar sobre a escrita, de modo que o ato de ler/
compreender a mobilize a penetrar no código alfabético. 
Nesse sentido, será preciso abrir espaço para que a 
oralidade e a escrita, presentes na vida, entrem pelas 
portas e janelas da escola, de tal modo que a palavra 
nativa possa ser percebida como atmosfera na qual 
habitualmente se vive e se respira. 

As práticas vivenciadas pela criança fora da escola 
precisam fazer parte do que é ensinado na escola, seu cotidiano, 
sua cultura, sua linguagem, seu movimento, seu saber é o 
que constitui esses seres desprovidos de muitas coisas, mas 
detentores de uma capacidade fantástica de aprender, evidência 
que queremos destacar em nosso estudo.

À guisa de conclusão 

Contrariando as ideias pré-concebidas, “os alunos não 
aprendem porque seus pais são analfabetos”; “os meninos 
não aprendem a ler e escrever porque os pais não ajudam 
em casa”; “os alunos não entendem o que falamos”; ou 
ainda: “eles não aprendem porque têm muitas difi culdades”; 
“eles não aprendem porque não têm interesse”, e muitas 
outras, de igual teor. As crianças se mostram ávidas pela 
leitura e pela escrita, o que já é, por si só, um aprendizado 
altamente relevante, e devido aos contextos extraescolares 
e, de modo contundente, como revelado em nosso estudo, 
intraescolares, evidenciando o grande papel da escola agência 
por excelência, promotora da alfabetização e da cultura do 
letramento, de modo especial para as crianças oriundas de 
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meios familiares em que os momentos dedicados à leitura 
e à escrita são reduzidos ou quase não existentes. Estas 
requerem da escola maior atenção para que se apropriem da 
língua escrita e possam exercer as práticas de letramento de 
acordo com suas necessidades.

No que concerne aos dados de nosso estudo podemos 
destacar, como resultante do trabalho pedagógico da escola, 
bem como das ações dos familiares, os conhecimentos sobre 
a escrita demonstrados pelas crianças, que se mostraram 
signifi cativamente avançados, considerando seu tempo de 
escola e o ambiente onde se encontram inseridas, o que inclui 
o fato de estudarem em escola da rede pública, cujos resultados 
têm sido insistentemente negativos segundo os índices das 
últimas décadas, principalmente em nosso Estado.

As crianças da comunidade, aprendizes noviços da língua 
escrita, demonstraram reconhecer, na maior parte do tempo, as 
regras tácitas do discurso que permeia as atividades escolares. 
E, como sabemos a apropriação da escrita é um processo 
que começa antes da entrada da criança na escola, mais é 
sistematizada e validada por esta, daí sua grande importância 
na vida dos pequeninos.

No caso específi co da escola onde estudam nossos 
sujeitos, embora tenhamos já feito observações em relação 
a algumas limitações das ações observadas, ressaltam-se 
a atualidade e pertinência da prática escolar através das 
intervenções da professora, articuladas com as concepções 
mais atuais acerca dos processos de alfabetização e 
letramento.  A professora, tal como os pais e as próprias 
crianças, dentro de um contexto adverso, reinventa materiais, 
atividades e condições de trabalho. Com parcos recursos, 
mas com visível compromisso profi ssional com a função da 
escola, cria situações em que as crianças tenham condições 
de interagir com a escrita como linguagem, prática cultural, 
bem como sistema de representação, código, com suas 
funções, usos e regras de funcionamento. Nas atividades 
observadas, as crianças entram em contato, mediadas 
pela professora, com diversas práticas textuais, com usos 
signifi cativos e prazerosos da leitura, bem como com os 
elementos e convenções do sistema alfabético.
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Resumo

O artigo é um recorte da dissertação “Literatura e Educação: o 
bullying nos contos de fada, uma discussão possível” e apresenta a 
análise do conto O Patinho Feio de modo a evidenciar como a leitura 
de contos de fada pode se constituir um meio para a refl exão sobre 
o fenômeno bullying presente na vida de escolares. Sua relevância 
consiste em apresentar o trabalho com a literatura como alternativa 
para favorecer o entendimento, de crianças e jovens, a respeito 
dessa prática de violência, a partir de momentos de discussão, 
mediados em sala de aula. Respalda-se, metodologicamente, nos 
princípios da abordagem qualitativa, confi gurando-se como uma 
pesquisa bibliográfi ca, sendo vinculada a análise de conteúdo, 
no intuito de realizar inferências e construir interpretações a 
partir do estudo do referido conto, que favoreçam a discussão e 
refl exão em torno do tema bullying. Tomou-se como referencial 
teórico os estudos de Zilberman (2003, 2004), Franz (2003), 
Martha (2010), Fante (2005), Olweus (2006), Silva (2010), Beane 
(2010), La Taille (2009) e Calhau (2010). A análise mostra que as 
características inerentes à literatura permitem a realização de uma 
leitura em que o tema bullying possa ser discutido entre os alunos, 
de modo a contribuir na formação de crianças e jovens capazes de 
refl etir sobre a violência entre pares. Essa alternativa é possível, 
especialmente, pelo envolvimento promovido pela leitura de 
textos literários, de maneira a permitir que os alunos enxerguem, a 
partir da fi cção, possibilidades de mudança.  

Palavras-chave

Conto de fada; literatura; bullying.

Abstract

The article is an excerpt from the essay “Literature and 
Education: the ‘bullying’ in fairy tales, a possible discussion” 
and presents the analysis of the tale The Ugly Duckling in 
order to show how the reading of fairy tales can be a means 
for refl ection about the bullying phenomenon in the lives of 
students. Its presents the work with literature as an alternative 
to facilitate the children’s  and young people’s understanding 
about this violence practice, on the basis of the discussion 
moments, mediated in the classroom. Methodologically 
based in the principles of qualitative investigation, setting 
itself as a bibliographic research, in order to make inferences 
and construct interpretations from the study of this tale that 
encourages discussion and refl ection about the bullying 
theme. There were taken as the theoretical reference studies 
of Zilberman (2003, 2004), Franz (2003), Martha (2010), 
Fante (2005), Olweus (2006), Silva (2010), Beane (2010), 
La Taille (2009) e Calhau (2010). The analysis demonstrated 
that the inherent characteristics in literature allow readings in 
which the bullying theme can be discussed among students, 
to contribute positively in the education of children and 
young people and refl ect about violence. This is a possible 
way, especially because of the involvement promoted by the 
reading of literary texts, allowing students to see, in fi ction, 
possibilities of change.
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LITERATURA E BULLYING: UM PATINHO EM CONFLITO

1593LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

Explora-se, neste artigo, a possibilidade que a 
experiência estética da leitura do texto literário apresenta 
de estabelecer relações com a própria vida e, a partir dessa 
vivência, desenvolver-se olhar mais sensível e crítico 
sobre o mundo circundante. Para Iser, a experiência de 
leitura que considera o leitor como parte constitutiva do 
texto muda também sua interpretação. A participação do 
leitor no processo de significação textual “evidencia o 
potencial de sentido proporcionado pelo texto” (ISER, 
1996, p.54). Nessa linha de raciocínio e, considerando-se 
as provocações e angústias decorrentes de fatos violentos 
em ambientes escolares como o bullying, desenvolveu-se 
estudo bibliográfico em que se evidenciam marcas desse 
fenômeno em textos de contos de fada. O objetivo da 
proposta é destacar o potencial da literatura para o debate 
sobre esse perturbador comportamento e trazê-lo para as 
aulas de leitura em nossas escolas.

A discussão que se apresenta é originária da dissertação 
“Literatura e Educação: o bullying nos contos de fada, 
uma discussão possível” (2012), desenvolvida no grupo de 
pesquisa Ensino e Linguagem (CNPq/UFRN) do Programa 
de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte. Sua relevância consiste em apresentar 
ao professor subsídios para ampliar suas competências no 
ensino de leitura e literatura a partir do (re)conhecimento 
do potencial problematizador e crítico do texto literário, 
fundamental  para o trabalho educativo sobre a prática do 
bullying nas escolas. 

Selecionou-se o estudo sobre o conto O Patinho Feio 
(1844), de Andersen, por este possibilitar interface entre a 
Literatura e o bullying e proporcionar material fecundo para 
momentos de debate. 

Na refl exão que segue, partiu-se do estudo pioneiro de 
Olweus (2006) de onde se deriva o conceito de bullying que 
norteará todo o trabalho.  De acordo esse pesquisador, Bullying 
ou “vitimização”, caracteriza-se pela situação em que uma 
pessoa é atacada ou “vitimizada” e exposta, repetidamente, a 
ações negativas partidas de uma ou mais pessoas. Complementa 
Olweus:

[...] a expressão “ação negativa” deve ser mais 
especifi cada. É ação negativa quando alguém 
intencionalmente infl ige ou tenta infl igir, ferir ou 
inquietar outro – basicamente o que é entendido como 
comportamento agressivo. Ações negativas podem ser 
realizadas por palavras (verbalmente), por exemplo, 
ameaças, zombaria, implicância e chamando nomes. 
É uma ação negativa quando alguém bate, empurra, 
chuta, belisca ou reprime outro – por contato físico. 
Também é possível haver ações negativas sem uso de 
palavras ou contato físico, tal como fazer caretas ou 
gestos sujos, intencionalmente excluindo alguém do 
grupo ou recusando-se a cumprir com os desejos de 
outras pessoas (OLWEUS, 2006, p. 9, tradução nossa).

A partir desse conceito, estabelecemos as categorias de 
Intimidação; Demonstração de Poder; o Controle sobre a 
Vítima; Submissão/Passividade/Medo; Atitudes de Mudança; 
o Desejo de Vingança; o Reforço da Agressão; a Omissão/
Neutralidade e as Atitudes Positivas. Essas categorias se 
apresentam nas interrelações que ocorrem entre os agressores, 
as vítimas e os espectadores, como unidades do triângulo que 
se forma no contexto da agressão perpetrada. É na confi guração 
desse triângulo que a personagem principal da história vivencia 
o bullying. 

Na análise do texto, as ações de bullying e expressões que 
mais demonstram o contexto desse tipo de violência presente no 
conto O Patinho Feio, foram destacadas com o modo “itálico”.   

A leitura de textos literários é um caminho capaz de tocar a 
sensibilidade e provocar o pensamento crítico do leitor, visto que, 
como arte, permite ao leitor emocionar-se e refl etir, passando do 
processo de identifi cação ao julgamento; possibilita, portanto, 
analisar suas emoções e distanciar-se do seu mundo durante a 
leitura e para além desse o momento. Assim, proporciona ao 
leitor continuada vivência de experiências e sensações que 
foram marcantes no seu encontro com o texto e que podem 
perdurar por toda sua vida. 

Martha (2010) destaca que algumas características, 
inerentes às histórias literárias, possibilitam ao leitor, um 
momento de análise interior:
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O modo de narrar – o embate de perspectivas diferentes 
e a experiência de acontecimentos ambíguos vividos 
pelos protagonistas como projeções de suas consciências 
– confi rma a catarse, uma vez que a vivência de fatos 
contraditórios libera os leitores da submissão a modelos 
a que foram submetidos em seu meio social e familiar. 
[...] Assim, tanto a instauração dos confl itos quanto os 
modos como se dissipam as angústias que assaltam as 
personagens possibilitam aos receptores que refl itam 
sobre suas experiências, reconheçam as emoções que 
experimentam no cotidiano das relações humanas, e 
promovam, ao mesmo tempo, a liberação de temores 
que os assaltam e angustiam (MARTHA, 2010, p.140). 

Essa interação do leitor com o texto pode fazê-lo construir 
uma nova maneira de enxergar a sua própria condição de vida 
e a de outros. Esse encontro pode ser potencializado quando 
a leitura do texto literário vem articulada a um momento de 
discussão, favorável ao levantamento de questionamentos e 
dúvidas. Quando via mediação, ampliam-se as possibilidades 
de se debater assuntos e acontecimentos que participam da 
vida social, da escola, como é o caso do bullying. Ao se abrir 
a discussão sobre tema que está no plano fi ccional, os alunos 
poderão revelar seus sentimentos e se posicionarem diante das 
situações apresentadas pela narrativa sem se exporem. Além 
disso, essa experiência promove o caráter formador da literatura 
que “pré-forma a compreensão de mundo do leitor, repercutindo 
então em seu comportamento social” (ZILBERMAN, 2004, p. 
38). Jauss (apud ZILBERMAN, 2004, p. 39) complementa 
essa ideia ao afi rmar que “A relação entre a literatura e o leitor 
pode atualizar-se tanto no terreno sensorial como estímulo à 
percepção estética, como também no terreno ético enquanto 
exortação à refl exão moral”. 

Dessa maneira, por meio das leituras é possível fazer um 
paralelo entre as histórias e a realidade, assim, a partir do 
encontro com o texto, o leitor poderá ampliar o seu poder de 
argumentação a respeito de assuntos antes desconhecidos, 
como ocorre em relação ao bullying, fenômeno vivenciado por 
muitos, mas ainda esclarecido e discutido entre poucos. 

Portanto, o envolvimento proporcionado pela fi cção 

possibilita à criança entender melhor a si e ao seu entorno, na 
medida em que estimula sua imaginação, ajuda a desenvolver 
seu intelecto e a tornar claras suas emoções, estar em harmonia 
com suas ansiedades e aspirações, reconhecer suas difi culdades 
e formular soluções para os problemas que a perturbam e, o 
mais importante, permite todo esse desenvolvimento sem que 
a criança corra risco algum, justamente, por estar no mundo do 
imaginário.

Um patinho em confl ito: a imagem refl etida a partir do 
olhar do outro

João Paulo, um garoto da 5ª série, 11 anos, vinha 
sofrendo perseguições de alguns colegas [...]. Por 
ser tímido e sensível, chorava com facilidade e 
não conseguia responder aos ataques de alguns 
companheiros de escola, passando a ser rejeitado 
pelos meninos da turma [...]. Seu aspecto era triste e 
deprimido. Parecia que estava sempre com medo de que 
algo ruim lhe acontecesse. [...] O fato era que estava 
sofrendo muito e queria unicamente que o deixassem 
em paz (FANTE, 2005, p. 31-32).

Fante (2005), ao relatar a situação vivenciada por João 
Paulo, mostra o quanto a vítima de bullying se sente perdida e 
fi ca abatida em meio as ações de agressão, sem saber como agir, 
aumentando, cada vez mais, seu sofrimento. Esse caso, descrito 
na epígrafe, retrata as condições em que uma típica vítima se 
confi gura: o garoto é atacado, continuamente, por seus colegas 
de escola, pelo simples fato de ser tímido e se sente incapaz 
de revidar aos ataques (OLWEUS, 2006), tornando-se ainda 
mais retraído, triste e deprimido, da mesma maneira como se 
sente o personagem principal de O Patinho Feio (1838), ao 
ser rejeitado e agredido, por ser considerado feio, pelos outros 
animais que cruzam o seu caminho, no decorrer do conto. 

A história O Patinho Feio (1838) se inicia com o nascimento 
de uma ninhada de patinhos. A mãe pata, entretanto, surpreende-
se com o mais novo de sua prole, a ponto de exclamar: “– 
Patinho enorme, este! – disse ela – E é diferente de todos os 
outros” (ANDERSEN, 1978, p. 242).
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Essa constatação da mãe pata é compartilhada pelos 
outros animais da história, que passam a rejeitar o patinho em 
decorrência da sua forma física, confi gurando-se como um 
caso típico de bullying, na medida em que o patinho passa a 
ser alvo constante de agressões. Segundo Olweus (2006), o(s) 
agressor(es) afl ige(m) a vítima com atos repetidos de violência. 
Esse fato agrava o sofrimento do patinho que vê reforçada e 
ampliada a sua situação de agredido diante das inúmeras atitudes 
de intimidação de que é vítima “O pobrezinho era perseguido 
por todos. Até os irmãos eram maus com ele” (ANDERSEN, 
1978, p. 243).

Diante das ações de violência, o patinho foge em busca de 
paz, mas continua a encontrar, em sua jornada, outros agressores 
que também o repudiam por sua feiúra. Essa condição perdura 
até o momento em que ele ao ver a sua imagem refl etida na 
água, descobre-se cisne, tornando-se bonito aos olhos de todos. 

Tatar (2004) destaca que essa peculiaridade de “mudança 
natural do personagem”, existente na história O Patinho Feio, 
difere da característica mais marcante e comum ao gênero conto, 
em que o personagem principal é “jogado” ao mundo e tem que 
vencer todas as adversidades para assim alcançar a felicidade. 
Percebe-se, nesse conto, que o personagem principal não faz 
um grande esforço a fi m de vencer as adversidades, ele aguenta 
todas as agressões e ao fi nal, numa atitude de aceitação frente à 
possibilidade de ser morto pelas belas aves, não só descobre ser 
um cisne, como se torna o mais belo cisne do lago. 

Em O Patinho Feio, não é expressa nenhuma 
necessidade de fazer algo. As coisas simplesmente 
estão traçadas pelo destino e se desenrolam de acordo 
com isso, independentemente de o herói agir ou não, 
enquanto que na história de fadas são os atos do herói 
que modifi cam sua vida (BETTELHEIM, 2007, p. 
150). 

Essa diferença na estrutura do conto não diminui, entretanto, 
a relevância de se analisar essa história, isto porque nela há 
outras características essenciais a esse gênero, como, por 
exemplo, a certeza de que, ao fi nal, o indivíduo pode alcançar 

o sucesso - particularidade comum aos contos de fada. Assim, 
o fi nal feliz na fi cção oferece um alento às vítimas: o de que é 
possível vencer a luta.

Todavia, na história, antes de descobrir-se cisne, o patinho 
incorpora a submissão/passividade/medo diante das ações dos 
outros animais, caracterizando-se como uma vítima típica, 
fi cando completamente vulnerável às agressões, como se pode 
perceber já no início da história: “Os outros patos ao redor, 
vendo o bando, criticaram em voz alta. – Vejam só! – diziam 
– Vamos ter mais essa turma toda aqui dentro. Como se já não 
fôssemos gente de sobra. E olhem como é feio aquele patinho! 
Esse não vamos tolerar” (ANDERSEN, 1978, p. 243).

No trecho acima se observa uma característica comum entre 
os agressores: a identifi cação de um “ponto fraco” na vítima, 
nesse caso, a feiúra do patinho, sua aparência física. Segundo 
Olweus (2006), a aparência não é o principal requisito para a 
escolha de uma vítima por parte do agressor, sendo esta apenas 
um agravante. Todavia, no conto em questão, a aparência 
fora de padrão é escolhida como motivo para desencadear as 
agressões físicas e verbais às quais o personagem é submetido: 
“Uma pata voou para a ninhada e bicou na cabeça do patinho 
feio” (ANDERSEN, 1978, p. 243), a mãe do patinho protesta, 
afi rmando que ele nada fi zera e, portanto, deveria ser deixado 
em paz. Mas a pata agressora responde: “- Sim. Mas é muito 
grande e esquisito [...] E isso é quanto basta!” (ANDERSEN, 
1978, p. 243).

Nota-se que a atitude dos agressores do patinho se 
assemelha à dos bullies da vida real, visto que, assim como o 
patinho é agredido sem nada ter feito, as vítimas reais também 
são indivíduos inocentes que nunca fi zeram mal aos seus 
agressores. A intenção do bully (valentão), ao escolher a sua 
vítima é a de encontrar alguém sobre quem possa exercer seu 
controle através da intimidação, alimentando, dessa maneira, 
sua autoafi rmação.

A mãe, inicialmente, numa atitude positiva, busca mostrar 
as qualidades do patinho: “Vejam como ele usa as pernas 
direitinho, como ergue a cabeça. É meu fi lho, sim! Olhando-
se bem para ele, vê-se que é até muito bonito” (ANDERSEN, 
1978, p. 242). Entretanto, os outros animais, insistentemente, 
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pedem que ela “dê um jeito” no patinho desengonçado: “São 
todos bonitos, menos aquele ali, que não saiu bem. Gostaria 
que minha amiga desse um jeito nele” (ANDERSEN, 1978, p. 
243), disse a velha pata que tinha um pano na perna, reforçando 
a agressão.

 - Não há mais jeito a dar madame – disse a mãe dos 
patinhos – Ele não é bonito, mas tem um bom gênio 
e nada tão bem como qualquer um dos outros. Se 
quer que o diga, nada até um pouco melhor. Com o 
crescimento, creio, ele se tornará mais bonito. Pode ser 
também que com o tempo ele se torne um pouco menor. 
Ele esteve tempo demais dentro do ovo, e por isso não 
saiu com uma boa estampa. E a pata afagou-o e catou-
lhe a nuca com o bico. – Além disso – acrescentou – é 
um pato macho, e aí não importa tanto. Creio que será 
bem forte e irá adiante ”(ANDERSEN, 1978, p. 243).

 
No entanto, apesar da súplica da mãe, “o pobre patinho feio, 

nascido por último, era bicado, empurrado e escarnecido. Não 
só os patos, mas também as galinhas o maltratavam a valer” 
(ANDERSEN, 1978, p. 243). Diante de todas as investidas, o 
patinho fi cou cada vez mais triste e desesperado, tornando as 
agressões mais frequentes a partir da sua própria submissão, 
passividade e medo, permitindo então que ocorresse o controle 
sobre o personagem-vítima:

Ele é grande demais! – diziam todos. [...] [até] o peru 
macho [...] inchou-se todo [...] e avançou para o 
patinho. O patinho coitado não sabia para onde ir nem 
onde fi car, triste e desesperado por ser tão feio e vítima 
de zombarias de todo o galinheiro. [...] Foi assim no 
primeiro dia e daí por diante foi fi cando cada vez pior” 
(ANDERSEN, 1978, p. 244). 

Esse trecho mostra o caráter repetitivo e cruel das agressões 
físicas e verbais sofridas pelo patinho. Os próprios irmãos eram 
maus com ele: “Tomara que o gato te pegue, bicho feioso” 
diziam (ANDERSEN, 1978, p. 244). Até mesmo a mãe, que 
havia estado em sua defesa, afi rma não querer vê-lo mais, pelo 

fato de ele estar “causando” muito atrito com os animais do 
quintal. 

Não é essa a postura que a maior parte dos pais adota diante 
da situação de agressão ao qual o fi lho é submetido. Entretanto, 
como afi rma Silva (2010), os pais, geralmente, atribulados 
com os afazeres do dia-a-dia, não dão a atenção devida aos 
seus fi lhos, deixando de observar, de forma mais acurada, o 
comportamento destes. Assim, não há nem mesmo o diálogo 
sobre temas importantes, como, por exemplo, o dia-a-dia na 
escola, como se as crianças e jovens não tivessem problemas 
que precisassem do auxílio dos adultos. Há também aqueles 
pais que, quando fi cam a par da situação de bullying vivenciada 
pelo fi lho (a), por não saberem como agir, acabam colocando 
“a culpa” na timidez, ou ainda, incentiva-o (a) a revidar - o que 
só faz piorar a situação. 

A verdade é que os pais, muitas vezes desinformados, 
acabam tentando minimizar os efeitos do bullying, abafando 
a situação, na tentativa de que esta venha a se resolver 
naturalmente, agindo à semelhança da mãe do patinho, que, por 
não aguentar a pressão, abandona o fi lho à própria sorte, sem 
levar em consideração as duras consequências que essa atitude 
possa gerar.

O autor do livro Proteja seu fi lho do bullying - Allan L. 
Beane (2010) - relata a triste história do seu fi lho, Curtis, que 
sofrera bullying na infância e, posteriormente, na adolescência, 
após perder dois dedos, em decorrência de um acidente de 
automóvel. Beane (2010) narra que a autoestima do seu fi lho 
fi cou completamente abalada e que, mesmo na vida adulta, ele 
não conseguiu superar a depressão e a ansiedade geradas pelas 
agressões, o que o fez procurar nas drogas ilícitas um alívio 
para a sua dor, o que resultou em sua morte aos 23 anos. 

Pode-se perceber, através do testemunho de Beane (2010), 
que, apesar de já informado sobre o assunto e de ter conseguido 
acabar com o bullying sofrido por Curtis, mudando-o de escola, 
não obteve o mesmo sucesso, quando, no ensino médio, o 
garoto voltou a ser perturbado cruelmente e foi levado, tempos 
depois, indiretamente, à morte. 

Em sua trajetória, o patinho também não conta com a 
compreensão da família. No quintal, ele é agredido por um 
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grupo de animais e pela própria família e, ao fugir, enfrenta 
outras tantas agressões que o deixam cada vez mais convencido 
da sua condição de “criatura abominável”, incapaz de despertar 
qualquer sentimento que não seja o de aversão. 

Todas essas ações têm como foco “a feiúra” e se confi guram 
como bullying, tendo em vista a constante prática de violência 
que resulta no estabelecimento de uma relação desigual de 
poder, em que a subordinação e o controle se fazem presentes 
intimidando a vítima. É a percepção de controle sobre a 
vítima o fator que impulsiona e satisfaz o agressor, sendo essa 
satisfação potencializada quando assistida e até reforçada pelos 
espectadores, pois, dessa maneira, o agressor se torna mais forte 
ao observar que é o sujeito dominante da situação, enquanto, no 
sentido contrário, a vítima vai ocupando o lugar de mais fraca, 
criando, assim, um  ciclo vicioso entre agressor e vítima. O 
patinho sofre o bullying no quintal diante de todos os outros 
animais e a situação é amplifi cada, pois seus agressores se 
multiplicam a cada nova situação de escape que o personagem 
busca.

O Patinho Feio, acreditando na sua condição de feiúra, 
foge em busca de paz e continua sua peregrinação a procura 
de refúgio. A fuga se constitui em uma saída reiterada pelas 
vítimas do bullying. São inúmeros os casos de crianças que 
fogem de casa, da escola porque são vítimas constantes de 
abusos físicos e psicológicos nesses ambientes. A última fuga 
costuma ser a mais radical e dramática, quando a vítima, não 
encontrando outra saída, comete o suicídio, como observou 
Olweus em seu estudo (2006) e como fi zeram os atiradores 
de escolas nos Estados Unidos (2008) e no Brasil (2011), que, 
após perpetrarem suas vinganças, também se mataram.

Ler O Patinho Feio salientando o drama do bullying que o 
personagem vive, possibilita que se discuta a visão que grande 
parte das vítimas vai construindo de si mesma, a partir do que os 
outros enxergam, e como isso pode afetar no desenvolvimento 
da identidade do indivíduo. Sem dúvida, a aparência física pode 
ser um atributo potencializador da situação de agressão. Apesar 
de não ser o principal (OLWEUS, 2006), requer atenção quando 
se trata da vida de pessoas que se magoam, profundamente, 
com as insinuações maldosas e difamadoras. 

O personagem principal dessa história se sente perdido em 
meio a tanta rejeição, passando a não acreditar em si mesmo 
como sujeito que tem seu valor, construindo uma auto-imagem 
deturpada, gerando muito sofrimento e resignação ao pensar 
que as pessoas têm o direito de o maltratar, justamente porque, 
de fato, ele também se convence de que é muito feio e, portanto, 
merece todo esse repúdio.  

É no momento em que a mãe já o abandona, que o patinho 
apavorado diante de tanta agressividade - “Os patos o bicavam, 
as galinhas o beliscavam, e a moça encarregada de alimentá-los 
dava-lhe pontapés” (ANDERSEN, 1978, p. 244) – foge: “Afl ito, 
o patinho fugiu, e voou por cima da cerca. Lá fora, nas moitas, os 
passarinhos levantaram vôo, assustados. Deve ser porque sou tão 
feio, pensou o patinho, e fechou os olhos. [...] Ali fi cou a noite 
inteira, triste e cansado” (ANDERSEN, 1978, p. 244).

O sentimento que constantemente guia o patinho é o 
medo, o que o leva a se desvalorizar cada vez mais, a ponto de 
relacionar o levantar voo de passarinhos com o fato de estes 
terem se assustado com a sua feiúra e tal pensamento deixa-o 
cada vez mais triste e desamparado.

Assim como o patinho incorporou o discurso e as atitudes 
dos outros animais, as vítimas, do mundo real, também passam 
a acreditar que merecem as agressões sofridas, apresentando 
uma baixa autoestima que pode levá-las a atos extremos como 
o suicídio.

[...] uma coisa é certa: sejam quais forem as diversas 
causas, tal ato de desespero quase sempre traduz o 
fato de que a vida perdeu sentido. Digo quase sempre, 
pois pode haver casos em que sofrimentos demasiado 
insuportáveis levam a um desespero incontornável. [...] 
a depressão paralisa. O suicídio é a decisão da paralisia 
defi nitiva (LA TAILLE, 2009, p. 70).  

 
Da mesma maneira que o meio social do patinho incutiu-lhe 

na cabeça a imagem de que ele era realmente feio, a sociedade 
real também é responsável por produzir vítimas depressivas ou 
suicidas que sofrem de bullying, ao não promover alternativas 
que possam vislumbrar mudanças.       
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O desespero em não ser aceito é o que leva o patinho a 
fugir, procurando assim novos caminhos e, especialmente, paz; 
entretanto, apesar de longe do seu quintal, ele continua imerso 
em situações de agressão verbal e física, por parte de outros 
animais que encontra pela estrada. 

Os primeiros que cruzam o seu caminho são duas marrecas, 
que logo expressam o reforço às ações de agressão “- És um 
bocado feio. [...] Mas isso a nós pouco importa, desde que não 
te cases com gente da nossa família ” (ANDERSEN, 1978, 
p. 244), deixando o patinho desolado, já que estava mesmo 
pensando em se casar “[...] Mas que o deixassem em paz, entre 
os juncos, bebendo água do brejo” (ANDERSEN, 1978, p. 
244). Apesar da continuidade das agressões, o maior desejo do 
patinho, naquele momento, nada mais é do que ter paz, assim 
como João Paulo, garoto do caso descrito na epígrafe, desejava. 
As vítimas de bullying, em sua maioria, desejam apenas que 
a violência cesse, para que elas possam seguir a vida com 
tranquilidade.  

No conto, justamente no momento em que o patinho parece 
ter encontrado dois gansos selvagens que, de certa forma, o 
aceitam como ele é demonstrando atitude positiva de acolhida, 
tiros ecoam e os dois gansos morrem, deixando o patinho, mais 
uma vez, desesperado e solitário. 

A tentativa em fazer amigos e a frustração em perdê-los 
costuma ser situação frequente entre as vítimas de bullying. 
Fragilizados em suas relações têm o quadro de tristeza 
agravado, como ocorre com o patinho. Diante do susto de ter 
perdido seus novos companheiros gansos, o patinho se depara 
com outro obstáculo: cachorros que também estão na caçada; 
felizmente, estes não o pegam e, mais uma vez, o patinho 
associa o fato dos cachorros não o terem mordido com a sua 
feiúra, afi rmando: “Sou tão feio que nem o cachorro quis me 
morder” (ANDERSEN, 1978, p. 245). E, mesmo após os tiros 
terem cessado, o patinho deprimido demorou muito tempo até 
ter coragem de sair do lugar. 

A depressão é uma das consequências decorrentes do 
sofrimento causado pelos ataques de bullying. É uma doença 
que afeta o humor, os pensamentos, a saúde física e o 
comportamento do indivíduo. “Os sintomas mais característicos 

de um quadro depressivo são: tristeza persistente, ansiedade 
ou sensação de vazio; sentimento de culpa, inutilidade e 
desamparo; [...] sentimentos de desesperança e pessimismo” 
(SILVA, 2010, p. 28). É com esses sentimentos de inutilidade 
e de culpa que vive o patinho, por acreditar que todos os 
inoportunos acontecimentos de sua vida são consequências da 
sua falta de beleza.

Na sequência, o patinho encontrou um casebre e o adentrou; 
lá, morava uma velha com seu gato e sua galinha, que, por sua 
vez, se sentiam muito inteligentes e tinham certeza de que eram 
metade do mundo (ANDERSEN, 1978). O patinho, por mais 
que se esforçasse em expor seu ponto de vista, não conseguia 
transpor a “sabedoria” que o gato e a galinha acreditavam ter. 
“Sabes pôr ovos? [...] então cala a boca! Sabes arquear as costas, 
ronronar, e faiscar os olhos? [...] então não podes dar opinião 
em conversa de gente grande. O patinho meteu-se num canto 
acabrunhado” (ANDERSEN, 1978, p. 247), pois achava que se 
podia ter outra opinião, mas não se sentia forte o sufi ciente para 
enfrentar o embate.

A partir desta passagem, percebe-se a primeira tentativa de 
atitude de mudança do patinho em busca de ser ouvido. Mesmo 
diante das barreiras, confi dencia à galinha o seu desejo de fl utuar 
na água, o que não é muito bem aceito por esta, que, numa 
demonstração de poder sobre ele, logo responde: “Sai-te com 
cada ideia! – retrucou a galinha – Não tens o que fazer. Por isso 
vens com essas ideias malucas. Põe ovos ou faze ronrom, que 
isso passa” (ANDERSEN, 1978, p. 247). O patinho, mais uma 
vez, procura ser entendido e afi rma: “- Mas é tão bom boiar na 
água! É tão gostoso mergulhar até o fundo, e ter água por cima 
da cabeça” (ANDERSEN, 1978, p. 247). Contudo, por mais 
que o patinho insistisse em expor suas ideias, a galinha só fazia 
insistir em diminuir a sua opinião, deixando-o muito aborrecido 
e fazendo-se sentir-se totalmente incompreendido. 

 
Estás louco, isso sim. [...] Não te metas a sabido, guri! 
Dá graças a Deus todo o bem que te foi feito! Não 
viestes a um quarto quente, para a companhia de gente 
da qual podes aprender alguma coisa? Mas és um idiota 
metido a besta; e nem tem graça falar contigo! Em mim 
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podes crer: só quero o seu próprio bem [...] Digo-te 
coisas desagradáveis e é por elas que se conhecem os 
verdadeiros amigos. Trata logo de pôr ovos ou aprende 
a ronronar ou faiscar os olhos (ANDERSEN, 1978, p. 
248). 

 
Percebe-se a intenção da galinha em manter o controle 

sobre o patinho, buscando mostrar que ele realmente nada sabe 
e que, portanto, deve obedecer às diretrizes impostas para ser 
reconhecido. Nota-se a intenção da galinha ao afi rmar ser uma 
verdadeira amiga, mesmo proferindo palavras rudes contra o 
patinho, tal como fazem alguns bullies ao afi rmarem que suas 
agressões não fazem mal e que devem ser aceitas como simples 
brincadeiras.

É justamente diante da incompreensão de seus pares, em 
mais uma atitude de mudança, que o patinho decide ir embora 
do casebre “– Creio que vou sair pelo mundo afora – disse o 
patinho. [...] E foi-se embora (ANDERSEN, 1978, p. 247-248). 
Entretanto, “todos os animais o desprezavam por sua feiúra” e 
ele continuava triste, sem saber que rumo seguir. 

Até que, o patinho encontra lindas aves - “Eram de um 
branco brilhante, com longo pescoço delgado e fl exível. Eram 
cisnes. Soltavam gritos muito estranhos, abriram as longas 
e esplêndidas asas, e partiram da região fria [...] vendo-as, o 
patinho feio sentiu algo estranho” (ANDERSEN, 1978, p. 
248). Foi o encantamento pelas belas aves que fez o patinho 
sentir, pela primeira vez, uma sensação diferente e, mesmo sem 
saber o nome daquelas aves, ele gostava delas, o que, de certa 
forma, dá indícios de que o patinho, nesse momento, se abre 
para o novo e se deixa levar, extasiado com tamanha beleza.

 
Virou-se na água, como uma roda, esticando o pescoço, 
bem alto, na ânsia de vê-las melhor, e soltou um grito 
tão agudo e esquisito que ele próprio se assustou. Não 
lhe saiam da cabeça as maravilhosas aves, as aves 
felizes. [...] Não sabia o nome daquelas aves, nem para 
onde voavam, mas apesar disso gostava delas como 
nunca antes gostara de alguém. Não sentiu inveja. 
Como poderia ter ousado desejar para si uma tal delícia, 
ele que já se teria dado por muito feliz se os patos o 

tivessem tolerado em sua companhia, pobre bichinho 
feio? (ANDERSEN, 1978, p. 248). 

Sem saber reconhecer um ato de bondade, pois em toda 
a sua vida só conheceu a hostilidade, o patinho que, com o 
rigoroso inverno fi cara preso no gelo, tem medo da família do 
camponês, que demonstrando uma atitude positiva o salvara do 
frio, como se vê na seguinte passagem:

[...] um camponês [...] aproximou-se e quebrou o gelo 
com o tamanco, libertou o patinho e levou-o para 
casa [...]. Dentro da casa o patinho reanimou-se. As 
crianças queriam brincar com ele, mas ele, pensando 
que lhe queriam fazer mal, assustou-se, fugiu e foi 
cair direitinho no latão de leite [...]. A mulher gritou 
e procurou atingi-lo com o tenaz do fogão [...]. Por 
felicidade, a porta estava aberta, e por ela o patinho 
saiu e foi ocultar-se entre uns arbustos, na neve caída 
à noite, e ali fi cou deitado, inerte (ANDERSEN, 1978, 
p. 249).       

Assim, o patinho voltou a sofrer. Felizmente, conseguiu 
sobreviver a mais essa adversidade, até a chegada da primavera, 
que marca a mudança definitiva em sua aparência. N ã o 
é fácil apagar toda a humilhação sofrida pela vítima, é como 
se toda a agressão passasse a fazer parte dela, e, mesmo após 
cessados os ataques, sua consequência pode durar por um longo 
período, ou mesmo nunca acabar, de maneira que toda a sua 
vida passa a receber indefi nidamente infl uência das situações 
de violência, refl etidas nas suas ações (ROLIM, 2010).  

Nessa lógica, mesmo ao reconhecer as lindas aves que vira 
antes, o patinho continua a temer represálias devido à sua condição 
de feiúra. “Num ímpeto, ele abriu as asas, que fi zeram maior 
rumor que antes [...] Da mata saíram três formosos cisnes brancos 
[...] O patinho reconheceu as formosas aves, e sentiu-se tomado 
por uma estranha melancolia” (ANDERSEN, 1978, p. 249-250). 
Entretanto, numa atitude de coragem, exclama: “– Vou até lá; ao 
encontro daquelas aves reais. Irão matar-me de bicadas porque eu, 
tão feio, me atrevo a aproximar-me delas. Mas não me importo” 
(ANDERSEN, 1978, p. 250). Porém, para sua surpresa, ao baixar 
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a cabeça à espera da morte, ele vê sua imagem refl etida, que nada 
tem a ver com um patinho feio e, sim, com um belo cisne. É nesse 
momento que ele, enfi m, se reconhece como um ser belo.

 
Não importa ter nascido num galinheiro, entre patos, 
quando se saiu de um ovo de cisne. Sentiu-se até satisfeito 
com as angústias e adversidades sofridas. Sentia agora a 
ventura, as maravilhas que o aguardavam. E os grandes 
cisnes nadaram ao redor dele, afagando-o o bico [...] – 
O novo [cisne] é o mais bonito – diziam todos – Tão 
jovem e belo! [...] Sentiu-se muito, muito feliz, mas 
não fi cou vaidoso nem soberbo. Pensou no quanto fora 
perseguido e escarnecido, e ouvia agora todos dizerem 
que ele era o mais lindo entre todas as aves lindas [...] 
– Nunca sonhei com tanta felicidade quando eu era um 
patinho feio (ANDERSEN, 1978, p. 250-251).  

O sofrimento do patinho pode ser visto como uma jornada 
de provas para que no fi nal sua atitude de conformação seja 
compensada pela descoberta de sua verdadeira identidade. 
Entretanto, o bullying não é um teste de resistência que possa 
contribuir positivamente na formação da identidade de alguém, 
haja vista os resultados dos estudos de Olwens e de outros 
especialistas. Os estudos sobre o bullying permitem identifi car 
que o patinho feio é um personagem literário vitimizado ao 
longo da história; seu fi nal feliz não decorre da ajuda de outros, 
de sua decisão em mudar seu destino, tampouco sua felicidade 
não parece deixar marcas de todo o sofrimento passado, esse é 
apenas um pensamento ligeiro. A solução literária encontrada 
para o patinho pode não ser o fi nal que as vítimas reais de 
bullying encontram. Entretanto, lendo e discutindo a história que 
conta o longo sofrimento do patinho, crianças e jovens podem se 
tornarem sensíveis e críticos sobre essa injustifi cada violência. 
Podem, a partir dessa experiência estética, mudar atitudes, 
comportamentos e, quem sabe, construírem um ambiente de paz 
no seu entorno. 

É essa relação texto x vida que possibilita ao leitor a 
experiência de confronto com a situação de bullying, seja como 
vítima, espectador ou agressor ou como alguém que se prepara 
para os desafi os da existência.
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MATERIAS DIDÁTICOS PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM SERVIÇO: LÍNGUA 
PORTUGUESA

Mônica Fátima Valenzi Mendes1
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Resumo

Este trabalho apresenta alguns dados de um projeto em 
andamento como parte de um projeto temático que coordena 
vários subprojetos sobre novos modelos de formação de 
professores em serviço desenvolvidos no Estado de São Paulo. 
Trata-se de atuação política de estado que busca a qualifi cação 
e certifi cação dos professores do ensino básico. O projeto aqui 
focalizado toma o material didático do Projeto de Educação 
Continuada – Formação Universitária (PEC - FU) no que tange 
ao componente curricular Língua Portuguesa para as séries 
iniciais do ensino fundamental, de modo a responder à pergunta: 
o que e como se veiculam objetivos, conteúdos e metodologia 
neste componente curricular? Caracteriza-se de pesquisa 
documental. Após a localização do material passou-se à coleta 
de informações por meio de protocolos de registro. Analisa-
se a “apostila”, neste momento, como parte da materialidade 
dos dispositivos propostos, apresentando suas principais 
características e compondo-se três categorias de informação: 
textos e autores; objetivos e conteúdos; tarefas propostas.

Palavras-chave

Formação de professores em serviço; materiais didáticos; 
ensino de Língua Portuguesa.

Abstract

This paper presents data from an ongoing project within a 
thematic project that coordinates several ones on new teacher 
in-service training models developed in the State of Sao Paulo. 
It has to do with a State political action that seeks to qualify 
and certify basic school teachers. This project studied the 
school books of the On-going Education Project - University 
Education (PEC - FU) based on the teaching of Portuguese for 
the fi rst grades of elementary school, in order to answer the 
question: what are the objectives, content and methodology 
in this curricular component and how are they conveyed? It 
is document-based research. After having located the material, 
we collected the information through registration protocols. We 
have analyzed the “apostila” as part of the materiality of the 
proposed devices, presenting its main characteristics, composed 
of three categories of information: texts and authors, objectives 
and content; tasks.

Keywords

Teacher in-service training; teaching materials; 
Portuguese teaching.
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Temos observado desde a década de 1990, nos cenários 
nacional e internacional, a forte tendência à formação do 
professor em serviço. Isso se deve ao “fi nanciamento nacional 
e internacional destinado à formação de professores ser quase 
totalmente destinado a programas de capacitação em serviço” 
(TORRES, 1998). O destaque para essa formação vincula-se 
ao Banco Mundial, às suas recomendações de política e ao seu 
fi nanciamento nos países em desenvolvimento.

No país todo têm sido oferecidos cursos de formação 
para professores ainda não portadores de formação superior 
inicial. São cursos com organização diversifi cada combinando 
frequência presencial e acompanhamento à distância em 
graus variados e envolvendo diferentes meios tecnológicos de 
comunicação para atender às exigências da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB) 9394/96 (BRASIL, 
1996), de que todos os profi ssionais da educação devem ter 
nível superior para fazer face às recomendações de organismos 
internacionais.

Nesse contexto, este trabalho faz parte de pesquisa temática 
(BUENO, 2008) com objetivo de analisar os programas especiais 
de formação de professores em serviço que surgiram no período 
pós LDB 9394/96, bem como o modelo pedagógico que se 
implantou, incluindo a educação a distância. Propõe-se focalizar 
a maneira como foi tratado o componente curricular Língua 
Portuguesa para as séries iniciais do Ensino Fundamental, nos 
materiais didáticos, do Projeto de Educação Continuada (PEC – 
Formação Universitária), Nesta comunicação são apresentados 
alguns dados dessa pesquisa. Inicialmente situa-se essa 
modalidade de curso e do material seguida de características e 
dados relativos à Língua Portuguesa.

1. Características do curso e do material

O PEC – Formação Universitária (PEC – FU) constituiu 
um curso especial de formação de professores em serviço 

disseminado pelo Estado de São Paulo em convênios entre 
Secretaria Estadual de Educação, Secretarias Municipais 
de Educação, universidades e outras entidades, entre elas a 
Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual 
Paulista (UNESP) e Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP), Fundação para o Desenvolvimento da 
Educação (FDE) e Fundação Carlos Alberto Vanzolini (FCAV) 
visando oferecer formação superior aos professores cuja 
escolarização se restringia ao ensino médio. 

Em sua primeira edição (2001-2002) dirigiu-se aos 
professores das séries iniciais do ensino fundamental da rede 
pública estadual. Em sua segunda edição (2003-2004), sem 
a presença da UNESP, e com a presença da União Nacional 
dos Dirigentes de Educação - Seção São Paulo (UNDIME – 
SP), o programa se estendeu para incluir a educação infantil e 
passou a atender os professores das diferentes redes públicas 
municipais do estado de São Paulo. A terceira edição (2006-
2008) atendeu, em sua maioria, os professores que trabalhavam 
com a educação infantil e que haviam concluído a formação 
de professores no ensino médio nos últimos anos (em curso 
oferecido pela Prefeitura de São Paulo com duração de dois 
anos, denominado “Auxiliar de Desenvolvimento Infantil – 
Magistério” – ADI Magistério2).  

O PEC possuiu características muito específi cas, pois contou 
com diversos recursos tecnológicos – vídeo-conferências, 
teleconferências, ambiente virtual (learning space) – e com 
a participação de diferentes formadores – professores-tutores 
(PT) que acompanhavam as turmas diariamente, professores-
assistentes (PA) que eram os responsáveis pelas atividades 
desenvolvidas no ambiente virtual e os professores-orientadores 
(PO) os responsáveis pela orientação dos Trabalhos de 
Conclusão de Curso (TCC) e pela correção das avaliações e  
trabalhos. 

Além disso, contou com a participação de profi ssionais da 
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SEE – SP), da 

2 - Os profi ssionais que fi zeram esse curso foram os que trabalhavam nas creches desde quando estas possuíam um caráter assistencialista e que após a LDB 
9394/96 passaram a ter a tônica educativa e exigir a formação de professores em nível universitário. Como a grande maioria não possuía nem o ensino funda-
mental completo foi necessário oferecer a esses profi ssionais, além do ensino superior, o ensino médio de formação de professores.
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FDE, da FCAV e de professores das universidades envolvidas 
(PUC – SP; USP; UNESP) na elaboração do material didático 
que compôs toda coleção voltada a essa formação.

A coleção de material didático impresso proposta envolveu 
diferentes tipos de atividades articuladas entre si, quais sejam, 
módulos interativos, que objetivavam focalizar as questões 
teórico-metodológicas específi cas da estrutura curricular, 
organizadas em três módulos e subdividida em Temas e 
Unidades; vivências educadoras, que tinham por fi nalidade 
focalizar aspectos didático-metodológicos visando ampliar 
as refl exões sobre a prática docente e articular a formação 
superior à sala de aula; ofi cinas culturais, que exploravam 
a cultura contemporânea e os usos da leitura e da escrita na 
educação superior; memórias, que intencionavam relacionar 
as experiências docentes/discentes de cada um aos novos 
conhecimentos, de forma a construir novos sentidos tanto para 
as experiências quanto para os novos aprendizados; minha 
avaliação, que ofereceu a possibilidade de refl etir a respeito do 
processo de formação pelo qual passavam; desenvolvimento de 
pesquisa e escrita de monografi a – Trabalho de Conclusão do 
Curso, que pretendia iniciar os alunos/professores na pesquisa 
acadêmico-científi ca, considerada atividade fundamental e 
constituinte da formação superior, que deveria ser desenvolvida 
individualmente ao longo de todo o curso articulando todos os 
demais tipos de atividades desenvolvidas.

2. PEC – Formação Universitária: Módulo 2 – Tema 4 – 
Língua Portuguesa

O foco específi co do presente trabalho pretendeu realizar 
pesquisa documental que localiza, nos módulos interativos, 
o componente curricular de Língua Portuguesa com seus 
objetivos, conteúdos e metodologia assinalando quem os 
abordou e com que referenciais.

Para tanto, foi elaborado um protocolo em que constam 
campos para registro de todas as informações. A análise 
ocorreu mediante a leitura, captação das informações e sua 
decomposição de modo a identifi car quais os aspectos tratados 
e sua forma de abordagem.

A apostila de Língua Portuguesa, Tema 4,  faz parte do 
módulo 2, módulo que se dedica à discussão da docência escolar 
e aos conteúdos e didáticas das áreas curriculares. Estavam 
previstas, no Projeto Básico, 1.062 horas para a realização desse 
módulo sendo 212 horas para a área de Língua Portuguesa.

Essencialmente, foi possível observar a materialidade dessa 
apostila, pois segundo Roger Chartier (apud ROCKWEL, 
2001), é preciso sempre partir das características do suporte 
material do texto, seu aspecto físico, a disposição do texto na 
página, a impressão e encadernação, o tamanho e a extensão 
do livro, sua disponibilidade em determinados contextos e as 
pistas de seu uso efetivo.

Essa apostila tem 268 páginas, é encadernada em espiral 
dividida em 4 unidades: Introdução: linguagem, interação 
social e cidadania; Aprendizagem e desenvolvimento da 
linguagem oral; Aprendizagem e desenvolvimento da língua 
escrita: alfabetização e letramento; Ensino-aprendizagem de 
Língua Portuguesa.

Em cada unidade apresentam-se objetivos; conteúdos; 
videoconferências com os temas a serem discutidos; bibliografi a 
comentada; autores comentados; textos produzidos especialmente 
para o programa; excertos de textos reproduzidos de outros livros; 
textos adaptados especialmente para o programa; e procedimentos 
utilizados para apropriação dos conteúdos apresentados. 

A sucessão das páginas, das unidades e subunidades, os 
quadros, atividades a serem realizadas, fotografi as e ilustrações 
marcam os cortes na leitura e expressam níveis de habilidade 
e condições de uso que os autores imaginaram que os alunos/
professores fossem capazes de realizar.

Os autores da apostila expressam suas teorias pedagógicas 
por meio do conteúdo e das formas discursivas - o tempo 
todo conversam diretamente com os alunos/professores; os 
indicadores sobre como trabalhar com o texto são explícitos, 
isto é, os textos vêem sempre acompanhados (antes e/ou depois) 
de atividades a serem realizadas  individualmente, em duplas, 
ou em grupos e para depois serem discutidas com a turma toda.

Além disso, apresentam-se atividades realizadas com 
estudantes na escola na intenção de compreender melhor a prática 
pedagógica desenvolvida pelo professor que propôs a atividade; 
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quais os conhecimentos de linguagem já foram construídos 
pelo aluno produtor da atividade e quais os que ainda estão em 
processo de construção; e a própria prática do aluno/professor.

Sendo assim, o material carrega concepção pedagógica que 
rege a sua produção e distribuição na direção de remodelar as 
práticas escolares dentro das atuais reformas educativas. Aduz-
se como um modelo pedagógico difundido numa situação 
histórico-cultural determinada. (CARVALHO, 2001)

Nessa formação de professores se legitima e se dissemina 
um corpo de saberes sobre o que se ensinar e o modo de 
ensinar, na intenção de normatizar e remodelar a vida escolar. 
(CARVALHO, 2001)

O impresso destaca-se como um dispositivo de confi guração 
do campo pedagógico e de normatização das práticas escolares. 
Constitui-se em um suporte material de modelos e determina 
estratégias textuais e editoriais de difusão e imposição dos 
saberes pedagógicos. (CARVALHO, 2000)

Desse modo, carrega as marcas de sua produção, é um 
modelo prescritivo de práticas de sala de aula que regula as 
atividades de ensino-aprendizagem e porta dispositivos de 
imposição de saberes e normatização de práticas relacionados a 
lugares de poder (CARVALHO, 2000), no caso, Secretarias de 
Educação e as universidades. 

Para essa análise detalhada, elaboraram-se três categorias 
de informação:

a. Textos e autores: a intenção foi mapear os tipos de textos 
oferecidos no material didático e os autores citados;

b. Objetivos e conteúdos: o intuito foi descrever e analisar os 
objetivos e os conteúdos aos alunos/professores;

c. Tarefas propostas: a fi nalidade foi averiguar quais as 
tarefas e/ou que tipos de atividades foram alvitrados aos 
alunos/professores.

2.1. Textos e autores proporcionados aos alunos/
professores

Em relação aos textos e autores, observa-se no material 
impresso, a apresentação de diversidade ampla de formas, 

isto é, aparecem autores citados, autores comentados, 
autores de textos produzidos especialmente para o PEC 
– FU, autores que adaptaram textos especialmente para o 
PEC - FU, autores com bibliografi a comentada e transcrição 
de excertos de textos publicados (vários extraídos dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de Língua 
Portuguesa).

Aduzem-se um grande número de autores citados, seja para 
referenciar a escrita, seja para indicar o autor do trecho extraído 
de livro ou para acrescentar outras referências bibliográfi cas ao 
já abalizado. 

Expõem-se autores, destacados em quadros, espalhados por 
toda a apostila, alguns com foto do autor, para comentar sobre 
aspectos de sua vida e obra.

Além disso, listam, sempre no fi nal de cada unidade, autores 
com bibliografi a comentada.

Entretanto, não aparecem, na apostila, os autores que 
a compuseram. Quem escreveu/organizou esse material 
didático?, ou seja, Quem são os interlocutores que participaram 
da equipe que elaborou a apostila de Língua Portuguesa? Afi nal 
qual (quais) instituição(ções)  representa(m)? O impresso não 
assinala.

Alguns textos surgem com (ou sem) a indicação de que 
o autor produziu aquele texto ou que o texto foi adaptado 
especialmente para o PEC – FU. O que pode sinalizar os 
participantes da equipe elaboradora. 

É importante marcar que todos os textos apresentados 
no material didático são acompanhados de atividades para 
os alunos/professores realizarem. Essas atividades serão 
comentadas no item 3 deste trabalho. 

Entretanto, nesse momento cabe assinalar que o modo 
como o impresso se apresenta, sempre textos acompanhados 
de atividades, sugere “o carácter todo-poderoso do texto, e o 
seu poder de condicionamento sobre o leitor – o que signifi ca 
fazer desaparecer a leitura enquanto prática autônoma”, 
isto é, quase não existe espaço para  a liberdade do leitor 
como produtor inventivo de sentidos. Faz referência a uma 
modalidade do ler que deve ser partilhada por todos os alunos/
professores do PEC, “as quais dão formas e sentidos aos 
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gestos individuais”, e deposita face aos textos uma produção 
de sentido e uma construção de signifi cação. (CHARTIER, 
1991, p. 121)

Com apoio em Chartier (1991, p. 123), pode-se dizer, 
também, que o leitor foi pensado pelos autores e pelo editor 
“como devendo fi car sujeito a um sentido único, a uma 
compreensão correcta, a uma leitura autorizada”. Assim, apesar 
da “irredutível liberdade dos leitores”, isto é, a leitura é sempre 
criadora, produtora de sentidos singulares e de signifi cações 
que não se reduzem às intenções dos autores de textos, ela 
apresenta sempre “condicionamentos que pretendem refreá-la”.

Rockwel (2001, p. 15) ancorada em Chartier (1993) 
aponta que em qualquer material impresso se encontra um 
perfi l do leitor desejado e um protocolo de leitura. No caso 
desse material impresso, tal qual um livro didático, os leitores 
devem responder perguntas. Todos os alunos/professores 
possuem o mesmo material didático, condição que possibilita 
a leitura simultânea e a realização da proposta de trabalho 
solicitada. Assim, os textos acompanhados de atividades são 
indicadores sobre como os autores imaginaram que os alunos/
professores deveriam se apropriar e/ou se apropriariam dos 
textos.

Além disso, a opção por essa diversidade de formas de 
textos, na maioria curtos, parece indicar a pretensão dos autores 
em “torná-los mais facilmente decifráveis por parte de leitores 
inábeis” (CHARTIER, 1991, p. 130), forjando um compêndio e 
organizando saberes tidos como necessários à prática docente.

Sendo assim, na materialidade das apostilas os saberes 
pedagógicos são construídos diferencialmente, isto é, 
constituem-se num campo que veicula a materialidade do 
impresso, mas que também é confi gurado “por procedimentos 
de seleção e articulação textual de conteúdos teóricos ou 
doutrinários da pedagogia”. (CARVALHO, 2001, p. 138).

2.2. Objetivos e conteúdos

O objetivo do módulo era criar referências ao trabalho 
pedagógico, oriundas das diferentes áreas do conhecimento, 
possibilitando que os alunos/professores pudessem 

“a) compreender o processo de construção do conhecimento 
sob uma perspectiva sócio-histórica e interacionista;

b) apropriar-se, com maior profundidade, dos conteúdos 
relativos às diferentes áreas curriculares;

c) diferenciar o processo de pesquisa que possibilita a 
ampliação da área de conhecimento do processo de ensino que 
exige a transposição didática dos conhecimentos;

d) valorizar os alunos como parceiros do processo de 
construção do conhecimento;

e) avaliar criticamente sua ação pedagógica;
f) realizar projetos de intervenção pedagógica com o 

propósito de enriquecer o universo da sala de aula, aprimorando 
os processos de construção coletiva do conhecimento e 
favorecendo o desenvolvimento do pensamento autônomo.” 
(Projeto Básico do Programa PEC – Formação Universitária, 
sem data, p. 30)

O documento ressalta ainda, que para que se atinjam esses 
objetivos e se garanta a coerência teórico-metodológica da 
proposta do curso e se viabilize maior instrumentação para o 
aluno-professor no tratamento de questões referentes ao seu 
fazer didático-pedagógico, todas as unidades deveriam no 
planejamento e desenvolvimento de seus programas curriculares 
tomar como referência os princípios do Programa e os PCNs; 
tratar o conhecimento de forma contextualizada; possibilitar a 
apropriação dos conteúdos das áreas e discussões relativas ao 
tratamento didático; incluir a realização de projetos de pesquisa 
por parte dos alunos-professores, visando a aprendizagem 
de conteúdos específi cos, de procedimentos de pesquisa e a 
aplicação em seu grupo classe e avaliá-lo; discutir critérios 
para a escolha de material didático e paradidático relativo à 
área e para a avaliação da aprendizagem; incluir a análise dos 
programas de área que orientam o trabalho do professor.

Nesse sentido, oferece-se um quadro descritivo com os temas, 
as unidades e as ementas que resultaram no material didático do 
PEC – FU. No caso, o Módulo 2 – Tema 4 – Língua Portuguesa, 
se constituiu com os seguintes objetivos e conteúdos.

A Unidade 1 - Introdução: linguagem, interação social 
e cidadania teve o objetivo de apresentar alguns aspectos 
teóricos fundamentais para a organização do ensino de 
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Língua Portuguesa: as diferentes linguagens; a especifi cidade 
da linguagem verbal; e as diversas concepções de língua e 
linguagem que podem orientar a prática docente, em especial 
as de cunho mais enunciativo-discursivo. Os conteúdos 
apresentados foram: A relação entre domínio da linguagem 
e participação social; A variação linguística e o preconceito 
linguístico; As relações entre escrita e poder; Alfabetização X 
Letramento; Relações entre linguagem oral e escrita.

A Unidade 2 - Aprendizagem e desenvolvimento da 
linguagem oral ancorou seu objetivo em possibilitar ao aluno-
professor uma refl exão acerca de como se dá o processo de 
aprendizado e desenvolvimento da linguagem oral, de forma 
que, ao compreender os aspectos envolvidos e as características 
desse processo, possa depreender destes as implicações para a 
organização de sua ação educativa. Os conteúdos assinalados 
foram: Principais vertentes teóricas que explicam o processo de 
aprendizado da linguagem oral; Os movimentos interacionais 
no processo inicial da linguagem; O “erro” no processo de 
aprendizagem da linguagem oral; O papel do jogo na construção 
da linguagem oral.

A Unidade 3 - Aprendizagem e desenvolvimento da 
linguagem escrita: alfabetização e letramento buscou 
apresentar alguns aspectos teóricos fundamentais sobre as 
diferentes concepções de alfabetização e suas decorrências 
didático-pedagógicas a partir de refl exões sobre os signifi cados 
da apropriação das práticas de leitura e escrita. Os conteúdos 
cunhados foram: Psicogênese da língua escrita; Aquisição da 
linguagem escrita e participação social; Dimensões políticas 
da alfabetização; Alfabetização e letramento; Concepções de 
alfabetização e suas implicações pedagógicas.

A Unidade 4 - Ensino – Aprendizagem de Língua 
Portuguesa foi dividida em duas subunidades, quais sejam, 
Subunidade 4.4.1. Práticas de linguagem e tratamento 
didático dos conteúdos que objetivou tematizar habilidades 
e competências e as modalidades didáticas que organizam as 
práticas de compreensão e produção de textos orais e escritos 
e de análise e refl exão sobre a língua e a linguagem para que o 
professor possa analisar sua prática pedagógica e reorganizá-la, 
caso seja necessário. Os conteúdos destacados foram:  Práticas 

de linguagem e tratamento didático dos conteúdos; Práticas de 
linguagem: Linguagem escrita, Compreensão de texto, Leitura 
na alfabetização, Produção de textos, Produção de textos na 
alfabetização; Linguagem Oral; Análise linguística.

E Subunidade 4.4.2. O Projeto Educativo e a organização 
curricular de Língua Portuguesa que objetivou  abordar 
princípios e critérios relativos à organização curricular em Língua 
Portuguesa: objetivos e fi nalidades, seleção e sequenciação de 
conteúdos, organização de atividades e pressupostos teórico-
metodológicos;  abordar critérios de análise e avaliação de 
materiais didáticos, articulando as discussões realizadas 
no desenvolvimento das atividades do Tema 4; tematizar 
princípios e critérios de avaliação de aprendizagem em Língua 
Portuguesa; subsidiar o aluno-professor no que se refere à 
sua participação na defi nição do Projeto Educativo da escola, 
do currículo de Língua Portuguesa, na escolha qualifi cada 
do material didático mais adequado aos seus alunos e aos 
objetivos propostos para o ensino-aprendizagem. Os conteúdos 
contemplados foram: Implicações didáticas para o ensino da 
língua; organização curricular; Projeto Educativo: objetivos 
e conteúdo; Transposição didática; Avaliação; Escolha e 
procedimentos de uso de materiais.

Observa-se dessa longa descrição que o PEC – FU fi rmou 
uma política curricular por meio de um currículo prescrito para 
o sistema educativo e para os professores, pois evidenciou 
“conteúdos e demais orientações relativas aos códigos que 
organizam, que obedecem às determinações que procedem 
do fato de ser um objeto regulado por instâncias políticas e 
administrativas.” (GIMENO SACRISTÁN, 1998, p. 109)

Gimeno Sacristán (1998, p. 108) argumenta que os 
“currículos recaem em validações que, dentro de uma sociedade 
na qual o conhecimento é componente essencial a qualquer setor 
produtivo e profi ssional, têm uma forte incidência no mercado 
de trabalho.” Assim, “ordenar a distribuição do conhecimento 
através do sistema educativo é um modo não só de infl uir na 
cultura, mas também em toda a ordenação social e econômica 
da sociedade.”

Dessa maneira, pode-se abalizar que o PEC – FU se traduz 
em uma política curricular, isto é, em um 
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“aspecto específi co da política educativa, que estabelece 
a forma de selecionar, ordenar e mudar o currículo dentro 
do sistema educativo, tornando claro o poder e a autonomia 
que diferentes agentes têm sobre ele, intervindo, dessa forma 
na distribuição do conhecimento dentro do sistema escolar e 
incidindo na prática educativa, enquanto apresenta o currículo 
a seus consumidores, ordena seus conteúdos e códigos de 
diferente tipo.” (GIMENO SACRISTÁN, 1998, p. 109) 

Pode-se fi rmar que a ordenação da prática curricular no 
PEC – FU pré-condicionou o ensino, já que as “decisões em 
torno de determinados códigos se projetam inexoravelmente 
em metodologias concretas”. (GIMENO SACRISTÁN, 1998, 
p. 114). Não se ateve a somente oferecer tópicos de conteúdos, 
mas cunhou um plano educativo completo.

Isto quer dizer que houve uma intervenção sobre os 
conteúdos curriculares, prescreveu um currículo, mediatizou 
a cultura possível nas instituições educativas, passou a se 
considerar aprendizagens muito diversas e objetivos educativos 
que cobriram “todo um projeto de desenvolvimento humano 
em suas vertentes intelectuais, afetivas, sociais e morais”, 
ganhando um valor decisivo e uma força muito maior.  
(GIMENO SACRISTÁN, p. 114)

Sendo assim, o PEC – FU ordenou como deveria ser a prática 
escolar, e o controle dessa prática recaiu na avaliação interna 
e externa, isto é, os alunos/professores, obrigatoriamente, 
tiveram inúmeras tarefas/atividades para cumprirem na classe 
individualmente e/ou em grupo, em sua própria sala de aula 
com seus alunos das séries iniciais do ensino fundamental e 
foram avaliados no fi nal do tema por meio de prova escrita. 
Seus alunos também foram avaliados por meio das avaliações 
externas, como o SARESP, Prova São Paulo, Prova Brasil. 
Estas avaliações centram-se nos produtos ou rendimentos que 
os alunos obtêm com valor de contraste e comparação entre 
escolas, grupos de alunos etc.

2.3.Tarefas propostas

O material didático foi elaborado utilizando-se de 
procedimentos que recaem em atividades, constituindo um 

“modelo metodológico”, isto é, indica o signifi cado do projeto 
e as metas pelas quais se guia para alcançar certas fi nalidades 
(GIMENO SACRISTÁN, 1998, p. 207).

Além disso, a atividade ou tarefa possui um formato peculiar, 
pois, “modela o ambiente e o processo de aprendizagem, 
condicionando assim os resultados que os alunos podem 
extrair de um determinado conteúdo e situação” (GIMENO 
SACRISTÁN, 1998, p. 217)

Gimeno Sacristán (1998, 217-8) assinala que as tarefas 
são mediadoras entre os fenômenos cognitivos e a interação 
social e atuam como ponte entre o ambiente e o processamento 
da informação, “o que em educação signifi ca vê-las como 
elementos condicionadores da qualidade do ensino por meio da 
mediação do processo de aprendizagem”.

Sendo assim, faz-se necessário identifi car as diversas 
atividades para serem realizadas pelos alunos/professores, quais 
sejam, atividades para serem cumpridas individualmente e/ou 
em duplas e/ou em grupos e em seguida serem apresentadas 
para discussão com toda a turma. São atividades que envolvem 
leitura, discussão, interpretação e estudo dos textos apresentados 
nos Quadros 1 e 2. Há ainda atividades que envolvem, a partir 
dos textos lidos e discutidos,  tarefas de Língua Portuguesa 
solicitadas a alunos dos anos iniciais do ensino fundamental as 
quais os alunos/professores devem analisar e ou refl etir sobre:

• se são tarefas que consideram boas, adequadas;
• o que julgam importante ensinar; 
• como interpretar as pistas que o aluno oferece sobre seu 

processo de ensino-aprendizagem ao desempenhar suas 
tarefas;

• como compreender o processo de conhecimento do aluno 
para poder selecionar conteúdos que sejam pertinentes e 
adequados ao aprendizado pretendido;

• que concepções fundamentam e/ou predominam a prática 
do ensino de Língua Portuguesa nas propostas de atividades 
apresentadas e qual está presente no projeto educativo de 
suas escolas de origem;

• se é necessário reformular a proposta pedagógica de suas 
escolas de origem no que se refere às concepções de 
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linguagem orientadas do trabalho de ensino de Língua 
Portuguesa;

• sua experiência pessoal e/ou profi ssional relacionado ao 
tema de Língua Portuguesa tratado;

• de que maneira o tema tratado pode ser utilizado pelo 
professor no processo de aprendizado dos alunos;

• exemplos de atividades realizadas e/ou que podem ser 
planejadas para os alunos do ensino fundamental;

• que conhecimentos o aluno precisa mobilizar para 
desenvolver a proposta;

• que tipos de atividades foram propostas anteriormente para 
o aluno produzir tal texto e/ou realizar tal atividade daquela 
maneira;

• produções de seus próprios alunos e de alunos de colegas 
professores;

• articulação das discussões assinaladas nos textos às questões 
específi cas da prática pedagógica dos alunos/professores;

• identifi car procedimentos que já utiliza em sala de aula e os 
que precisa começar a utilizar;

• atividades propostas e como modifi cá-la para atingir 
objetivos específi cos;

• previsão do professor sobre os procedimentos e habilidades 
que os alunos devem ter para realizarem atividades 
propostas.

É preciso esclarecer que algumas atividades aparecem 
com a resposta dada pelo aluno das séries iniciais do ensino 
fundamental ou é uma produção escrita de aluno acompanhada 
pela avaliação do professor propositor e os alunos/professores 
precisam analisar, além da atividade proposta, de que modo foi 
avaliada pelo professor e/ou como avaliariam.

Visualiza-se que a maioria das atividades remete os alunos/
professores à sua própria prática escolar sinalizando que sua 
intenção era causar efeitos “sobre a conduta e a aprendizagem” 
dos alunos/professores e consequentemente de seus alunos já 
que defi ne seu trabalho e regula a “seleção de informação e o 
seu processamento (...) exige ou facilita um tipo de processo de 
aprendizagem determinada” (Blumenfeld, 1987 e Doyle, 1983 
apud GIMENO SACRISTÁN, 1998, p. 218)

São no total 43 atividades propostas, sem incluir a 
subunidade dedicada à Educação Infantil. Algumas dessas são 
propostas a partir de vídeos sugeridos no material didático. 
Esses vídeos totalizam-se 5 (cinco) sugestões.

As atividades, tais quais os textos proporcionados no 
material didático, aparecem ora como elaboração especial 
para o PEC – FU, ora como transcrição, ora como adaptação 
de exercícios propostos em livros didáticos para as séries 
iniciais do ensino fundamental. E do mesmo modo, algumas 
vezes, citam-se quem fez a adaptação e/ou criou a atividade 
especialmente para o PEC – FU, e outras vezes o autor não 
aparece.

Gimeno Sacristán (1998, p. 223-4) apoiado em Doyle 
descreve uma tipologia de tarefas acadêmicas de acordo 
com os processos cognitivos que nelas se realizam de forma 
predominante. Dessa tipologia observa-se que no PEC – FU 
as tarefas são, na sua maioria, tarefas de compreensão, ou seja, 
requerem 

que os alunos reconheçam a informação, de modo 
que possam nos dar sua própria versão da mesma, 
apliquem procedimentos a situações novas, extraiam 
consequências, etc. Exigem a captação do signifi cado 
dos conteúdos de que se ocupem, algo que manifesta na 
transformação pessoal de quem o assimilou.

Esse tipo de tarefas almeja provocar estratégias ou 
resultados nos alunos/professores, 

partindo da estrutura semântica do conteúdo (...) o 
sujeito compreende as razões pelas quais chega a um 
determinado resultado; a lembrança ou a recuperação 
de informações é involuntária, e o que a memória faz é 
reestruturar as informações num processo de reconstrução 
semântica do que reproduzi-las. Já não se espera do 
aprendiz o caráter previsível de respostas precisas. São 
tarefas que exigem maior experiência, tratando o conteúdo 
detidamente e sob formas de atividades diversas, às quais 
nem sempre é fácil aplicar padrões de avaliação muito 
precisos. (GIMEO SACRISTÁN, 1998, p. 224)
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Disso depreende-se que nesse programa de formação de 
professores em serviço optou-se por priorizar o que Gimeno 
Sacristán considera como indispensável (com exceção do 
item 3, os itens 1 e 2 parecem ser preocupação central do 
PEC - FU):

1. Dotá-los de um saber fazer prático nos níveis e nas 
áreas do currículo que vão desenvolver, na organização 
das escolas, etc., oferecendo alternativas diversas. Um 
saber fazer que deve concretizar-se em modelos ou 
esquemas, não completamente fechados, de tarefas 
didáticas apropriadas para os alunos, de acordo com a 
especialidade que exerce. Não se trata de provê-los de 
modelos de conduta metodológica para reproduzir, mas 
de esquemas práticos segundo as circunstâncias, sem 
esquecer os fundamentos que lhes servem de apoio.
2. Ajudá-los a estabelecer uma fundamentação desses 
saberes práticos para justifi car e analisar sua prática, em 
função da coerência das tarefas que realizam com um 
determinado modelo educativo e com o conhecimento 
aceito como válido num dado momento. Toda prática 
deve justifi car-se em função dos valores e das ideias 
que a sustentam. Esta fundamentação deve preencher 
todas as dimensões implícitas nas tarefas, atuando como 
elemento fl exibilizador dos esquemas práticos ou do 
saber fazer, facilitando sua adaptação a circunstâncias 
muito diversas.
3. Serem capazes de analisar e questionar as 
condições que delimitam as práticas institucionalmente 
estabelecidas, analisando seus pressupostos e 
promovendo alternativas mais de acordo com modelos 
educativos adequados às necessidades dos alunos e a 
uma sociedade mais democrática e justa. (GIMENO 
SACRISTÁN, 1998, p. 271-2, grifos do autor)

Para alcançar esses objetivos, pelo menos o 1 e 2, a equipe 
que elaborou o material didático de Língua Portuguesa, 
se esforçou para ligar esse componente curricular com as 
atividades reais que os professores/alunos teriam que realizar 
nos contextos escolares, demonstrando a preocupação com 
uma formação não isolada da profi ssionalização.

Infere-se que a intenção é a de que o professor capte a 
essência de um esquema metodológico e educativo e se aproprie 
dele enquanto o concretiza em atividades práticas. (GIMENO 
SACRISTÁN, 1998, p. 273)

Nesse formato, compreender as atividades solicitadas aos 
alunos/professores signifi ca “compreender a confi guração dos 
saberes pedagógicos que regularam as práticas escolares” no 
PEC – FU. (CARVALHO, 2001, p. 144)

Concluindo

Até o momento, fi ca evidente que o material didático 
compõe-se em prescrições que estão inscritas nos saberes nele 
veiculado e que se traduz numa pedagogia “como sistema de 
regras que regulam os próprios processos de produção, difusão 
e apropriação desses saberes” (CARVALHO, 2001, p. 138) 
com desígnio de promover uma nova cultura pedagógica.

A intenção era “governar, modifi car ou melhorar a prática 
escolar através de prescrições curriculares” (GIMENO 
SACRISTÁN, 1998, p. 115), pois continha a fi nalidade de 
“produzir na prática comportamentos ou condutas tidas por 
legítimos e úteis.” (CHARTIER, 1991, p. 135)

Assim, nessa formação há um currículo prescrito que se 
explicita por meio do material didático em seus conteúdos e 
objetivos. Os objetivos expressam o que é necessário aprender 
e os conteúdos anunciam elementos de referência.

As atividades reforçam um determinado processo 
de aprendizagem dando sentido aos conteúdos tratados, 
relacionam-se com os pressupostos teóricos, e ajustam o que é 
relevante para a escola e para o professor.

Enfi m, foi um material especialmente dirigido ao professor 
com intenção de remodelar suas práticas escolares de acordo 
com o que vem sendo apregoado pelas ações políticas da 
Secretaria da Educação.
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Resumo

Tomando a metáfora da janela como um convite ao olhar, 
apresentamos projeto “Projeto Produção de Livros Artesanais” 
que fez emergir histórias pelas mãos de professores timorenses, 
em um o processo de desconstrução e reconstrução de 
concepções sobre história, linguagem, criança e literatura. Após 
breve contextualização de Timor-Leste, apresentamos o projeto 
de produção de livros no âmbito da cooperação internacional 
brasileira e descrevemos sua realização. O projeto forneceu 
subsídios para que os professores pudessem registrar histórias 
diversas e montar livros artesanais dentro e fora das salas de 
aula. Com isso puderam reafi rmar e reconstruir um pouco de 
sua própria história e da de seu país. Como resultado, mais de 
60 histórias foram recolhidas sobre temas variados da cultura 
timorense. Trinta e quatro livros bilíngues foram produzidos à 
mão até o enceramento do projeto. Trazemos alguns resultados 
desse processo, percebendo-o como uma práxis vivida, uma 
janela aberta na esperança de que os professores de Timor-
Leste abram novas janelas, pelas quais se poderá observar suas 
muitas histórias, escritas com suas próprias mãos. 

Palavras-chave

Timor-Leste; histórias; projeto; educação; linguagens. 

Abstract

Relying on the window as a metaphor, we would like to 
present the project “Producing Handmade Books” through which 
East-Timor teachers created narratives out of conversations 
about history conceptions, language, childhood and literature. 
After providing a general background of East-Timor as a 
land, the realization of the project - which was developed as 
an international Brazilian cooperation - will be presented and 
described. On the basis of this project, the teachers were able to 
document a number of narratives and create handmade books 
in- and outside of the classroom. This lead them to reconstruct 
some of their own history, as well as the history of their country. 
As a result, more than 60 narratives about the most diverse 
topics of the East-Timor culture were collected. By the end of 
the project, we had produced thirty four handmade bilingual 
books. We would like to present some results of this process 
as an experienced practice, or as a window that was opened for 
East-Timor teachers, in the hope they will continue opening 
many other windows. And through these windows, they should 
be able to look at their stories, written by their own hands.

Keywords

Timor-Leste; stories; design; education; languages.
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Uma história é uma janela e toda janela é um convite

A História em 1520 ate 1975

Por volta de 1520 comerciantes portugueses de 
especiarias começaram a chegar a Ilha de Timor. Em 
1620, os Holandeses desembarcaram e ocuparam a 
parte Ocidental que se tornou parte da Indonésia.
Em 1975, Portugal abandonou Timor-Leste e a colônia 
declarou Independência. Nove dias depois, a Indonésia 
invadiu a ilha. 
Em 1976, a Indonésia anexou o Timor-Leste e a colônia 
ao seu território, tornando-o a sua 27ª província. A 
ocupação foi responsável pela morte de cerca de 200 
mil pessoas que se tornou evidente quando o exército 
Indonésio matou vários manifestantes na capital Díli. 
Esse episódio fi cou conhecido como o Massacre de 
Santa Cruz.

Essa é toda a história que o Professor Marcos escreveu 
durante sua participação nos três meses do projeto que gerou 
o livro artesanal Professores de Timor-Leste: Histórias feitas 
à mão. O texto do professor Marcos abre uma janela e nos 
convida a contemplar um pouco daquilo que é sua história. 

Ao registrar essa história com sua própria grafi a, o Professor 
Marcos nos convida a conhecer e a não nos esquecermos dessa 
triste parte da história de seu país, também eternizada em 
outras memórias e exibida pelo documentário “Timor-Leste: 
o massacre que o mundo não viu” (2000). Essa é uma janela 
que, aberta, escancara os gritos de suplício e dor de um povo, 
gritos que poucos de nós chegamos a ouvir. Contudo, a história 
da porção oriental da ilha de Timor não se resume a tragédias. 
Ela é feita de muitas outras histórias, de mitos, lendas, contos e 
causos, a maior parte deles da tradição oral que constrói, orienta, 
e explica o imaginário, a cultura, os paradigmas sociais, enfi m, 
a vida de Timor-Leste e de seu povo. 

O que os professores timorenses desejavam nos contar não 
era apenas a história datada, a história ofi cial. “Vocês querem 
histórias de brincadeira ou de verdade?” perguntaram-nos logo 
de início. “Nós queremos ouvir as histórias que vocês querem 

contar” - respondemos. Mas afi nal, o que seria a história de 
verdade e a história de brincadeira? 

No diálogo com os professores tornou-se evidente que as 
histórias de verdade pendiam para os relatos das vivências 
de guerras, dos confl itos, das luta pela independência.  Já as 
histórias de brincadeira não eram necessariamente as histórias 
para crianças, mas envolviam as históricas tradicionais, os 
mitos e as lendas que constituíam o universo simbólico de uma 
sociedade cujos paradigmas míticos ainda estavam vivos.

Mesmo assim, as histórias de brincadeira não carregavam 
um teor leve, pois tratavam de uma outra forma de pensar o 
mundo falando de dor e de alegria através de representações 
de deuses e ancestrais. Eis que estávamos em um horizonte 
completamente novo para nós: acontecia a constituição de um 
tipo de história tendo como paradigma as mudanças burocráticas 
de um Estado recém constituído, concomitante a presença das 
histórias tradicionais dos ancestrais, que eram as memórias do 
povo que, contudo, já se esfacelava. Eram sussurros por traz de 
gritos silenciosos, silenciados.

Este artigo fala de um projeto que teve como objetivo fazer 
emergir essas histórias em um processo de desconstrução e 
reconstrução de ideias e concepções sobre história, linguagem, 
criança e Literatura, pelo diálogo entre diferentes modos 
de pensar a educação. Em conseguinte, traz uma breve 
contextualização de Timor-Leste e da inserção do Projeto 
Produção de Livros Artesanais na cooperação internacional 
brasileira, para em seguida, descrever a realização desse projeto 
à luz de alguns pensadores que deram suporte teórico às ações 
concretizadas. Ao fi nal, traz resultados desse processo, tomado 
como uma práxis vivida, uma janela aberta na esperança de que 
os professores participantes construam e abram novas janelas 
com suas próprias mãos.

Olhares pelas janelas de Timor-Leste: língua, formação de 
professores, histórias

Timor-Leste ocupa o lado oriental da ilha de Timor na 
Ásia. Sua área territorial equivale a dois terços do estado de 
Sergipe, com população de 1.100.000 habitantes (dados de 
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2007) e índice de desenvolvimento humano baixo (0,470 
- IDH/2008). Complementando a história iniciada pelo 
Professor Marcos Pereira, Timor-Leste foi colônia de Portugal 
até 1975. O seu processo de “descolonização” foi seguido de 
agressiva ocupação pelo exército indonésio. Timor permaneceu 
anexado a Indonésia por 24 anos até que em 1999, em um 
referendo organizado pelas Nações Unidades (ONU), 80% da 
população timorense optou pela independência do país. Com 
a participação do exército indonésio, instalou-se um confl ito 
entre a população civil e as milícias pró-Indonésia que resultou 
na destruição quase completa das estruturas físicas do Timor-
Leste e na morte de milhares de pessoas. Com o apoio de um 
governo transitório instalado pela ONU, Timor-Leste tornou-
se uma república independente em maio de 2002. Desde 
então, o Estado timorense vem contando com o apoio de 
organismos internacionais e da parceria com outros países para 
se reestruturar. 

A atual situação linguística refl ete fortemente essa história, 
revelando dimensões de dominação e de resistência. Dom Carlos 
Filipe Ximenes Belo (2008) nos conta que até 1975, estima-
se que 20% da população falava português, mesmo assim de 
forma circunscrita, pois as ações de ensino da língua eram 
dispersas e “a existência de 21 línguas ou dialectos, permite 
aos falantes usarem o Português só no âmbito da escola ou nos 
actos ofi ciais” (BELO, 2008, p.02). Com a invasão indonésia, 
entre 1975 e 1999, o português foi proibido, e as línguas 
mais faladas eram a língua indonésia e o tétum (língua local, 
disseminada como meio de unidade e resistência). A língua 
portuguesa permaneceu como símbolo de resistência, usada por 
grupos pró-independência em suas comunicações internas e no 
contato com o exterior. Após a independência do país, a língua 
portuguesa foi adotada como língua ofi cial junto ao tétum (art. 
13 da Constituição de Timor-Leste), porém, a língua indonésia 
e o inglês são aceitas como línguas de trabalho/comércio. 

Nas palavras de Belo (2008), a implementação do 
Português encontra muitos obstáculos pois há sectores da 
sociedade timorense que são contra a implementação e as 21 
línguas nacionais, além do língua indonésia e do inglês são 
fortes concorrentes do Português. O insufi ciente número de 

professores, de livros, de jornais e de rádios e da televisão em 
língua portuguesa agravam a situação. O articulista conclui 
que além de maior investimento do governo local, a parceria 
com países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP) é de extrema importância nesse processo.

Na reintrodução da língua portuguesa, a escola se confi gura 
como seu principal agente. Durante o período de reorganização 
sociopolitica, a formação de professores tornou-se urgente e 
prioritária visto que seleção de professores pós independência 
foi feita emergencialmente em 2000 e para o ensino primário, a 
opção era contratar pessoas com conhecimentos básicos, ou que 
simplesmente dominassem os rudimentos da língua portuguesa. 
Desse modo, seja na formação inicial ou continuada, um grande 
desafi o que se coloca a esses professores é aprender e ensinar 
em um idioma no qual possuem pouca fl uência. Acrescenta-se 
ainda que a experiência escolar tinha fortes raízes em práticas 
de ensino tradicionais, por vezes, fazendo uso de castigos 
físicos como forma de educar. Diante disso, pode-se dizer que 
levar conteúdos e conhecimentos científi cos aos professores 
não seria sufi ciente para romper esses paradgmas de dominação 
e violência. 

A cooperação internacional entre o Brasil e a recém 
constituída república timorense fi rmou-se em 2005. O 
Programa de Qualifi cação Docente e Ensino de Língua 
Portuguesa no Timor-Leste, coordenado pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES) e 
Ministério da Educação (MEC) continha o Projeto de Formação 
de Professores em Exercício na Escola Primária de Timor-Leste 
(Profep-Timor) que é o locus da experiência e das refl exões 
aqui descortinadas.

O Profep-Timor foi desenvolvido com base na experiência 
brasileira do Programa de Formação de Professores em 
exercício (Proformação) tendo como objetivo oferecer formação 
pedagógica, em nível médio e em língua portuguesa, por meio 
da metodologia de educação a distância (EAD), para professores 
timorenses que atuavam na escola básica. Na primeira turma, 
nos anos 2005 e 2006, foram titulados 91 professores cursistas 
e, em 2008-2010, foram titulados 89 professores dos distritos de 
Dili e Liquiçá. Dada sua abrangência, o PROFEP potencializava 
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a disseminação de práticas educativas. Com a retomada do 
português como língua ofi cial de Timor-Leste, professores e 
alunos estavam reaprendendo a língua, mas, em sala de aula, 
ainda havia poucos livros em língua portuguesa. Além disso, 
Timor-Leste é um país com uma rica tradição oral, múltipla em 
línguas e linguagens, permeada de músicas, lendas e histórias 
ainda pouco exploradas pela educação formal e que aos poucos 
correm o risco de se perder, em meio as infl uências culturais 
dos estrangeiros. Para conferir a essa riqueza cultural a devida 
importância no processo formativo de professores e crianças era 
necessário propor momentos formativos capazes de romper com 
as concepções tradicionais de educação e especialmente com as 
formas de violência aí inscritas, investindo em abordagens que 
lhes permitissem um fazer diferente. Nesse sentido, tomamos a 
autonomia como caminho e não como resultado. Concordamos 
com Córdova (2004) que o indivíduo precisa ter clareza sobre 
o que ele é e sobre o que o outro diz que ele é. Tendo essa 
clareza, pode evitar assumir para si um discurso que não é 
seu. Consideramos que o caminho da memória, da história, 
transformadas em literatura, seria um primeiro passo.

O projeto Produção Artesanal de Livros, realizado com 
a participação de 12 professores cursistas do PROFEP, sob 
mediação de três professores brasileiros – uma pedagoga, 
um historiador e uma professora de letras – e apoio de duas 
professoras e um tutor timorenses, foi iniciado em outubro de 
2008 e fi nalizado formalmente em 23 de março de 2009, com 
uma mostra dos livros confeccionados. O projeto forneceu 
subsídios para que os professores pudessem registrar diversos 
tipos de histórias e montar livros de maneira artesanal, dentro 
e fora de suas salas de aula. Com isso professores e alunos 
puderam reafi rmar e reconstruir um pouco de sua própria história 
e da de seu país. Como resultado, mais de 60 histórias foram 
recolhidas e 20 histórias foram registradas e ilustradas com 
desenhos feitos pelas crianças sob temas variados da cultura 
timorense (causos, mitos, lendas, fatos verídicos, recortes da 
história ofi cial de Timor) gerando 34 livros bilíngues foram 
produzidos à mão até o enceramento do projeto.

Para alcançar esse resultado, foram realizados minicursos 
e ofi cinas com abordagens pautadas na elaboração conjunta, 

no diálogo com os participantes, propondo a desconstrução 
do modo de pensar a educação de forma tradicional para a 
compreensão de formas de educar até então desconhecidas dos 
professores. Para isso, o trabalho interdisciplinar foi construído 
dentro de“[...] uma relação de reciprocidade, de mutualidade, 
ou, melhor dizendo, um regime de co-propriedade, de interação” 
(FAZENDA, 1993, p.31) que favoreceu a interconexão entre 
história – linguagem – literatura com o contexto dos professores, 
conferindo profundidade às discussões em cada área, sem, no 
entanto, fechar-se em alguma delas. 

O primeiro minicurso História e Literatura Oral teve 
duração de 6 horas, nas quais foram abordados os fundamentos 
da história oral e da metodologia de pesquisa específi ca dessa 
área de estudo. Foram também trabalhadas as características da 
narrativa oral, do ponto de vista da literatura, com a apresentação 
de livros de contos e narrativas brasileiras e timorenses, escritos 
em língua portuguesa e em Tétum. Os participantes receberam 
material escrito sobre os temas discutidos e foram instruídos a 
manusear um aparelho de gravação de voz digital (MP4) que 
poderia ser utilizado para coleta das histórias. 

O minicurso Literatura Infantil, com duração de 6 
horas, trouxe a conceituação da literatura na perspectiva 
do desenvolvimento integral da criança, sendo necessário, 
para isso, descortinar a visão que os professores traziam 
sobre o ser criança. A partir das refl exões sobre a literatura 
infantil, buscamos desnaturalizar visões que subestimavam 
as crianças e as colocavam à sombra do adulto porque, além 
de se pautar-se em um paradigma de dominação, tais visões 
impedem reconhecer toda aptidão para a autonomia e para a 
independência (IMBERT, 2003, p.49) e isso era o oposto ao que 
desejávamos alcançar.

A ofi cina Produção de Livros Artesanais teve duração de 12 
horas. Os professores tiveram liberdade para escolher o meio de 
recolher as narrativas e também o tipo de história com as quais 
gostariam de trabalhar. Os livros produzidos exemplifi cam os 
vários conceitos de história e literatura discutidos durante os 
três meses de projeto. Alguns professores optaram por registrar 
histórias trazidas pelos alunos; outros escreveram histórias 
narradas pelos pais, tios e avós. Houve a escrita de casos verídicos, 



UMA EXPERIÊNCIA DE PRODUÇÃO DE LIVROS ARTESANAIS EM TIMOR-LESTE

1616LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

de recortes da história ofi cial de Timor-Leste e também histórias 
criadas pelos próprios professores, além de músicas e versos. 

Esses textos foram escritos e traduzidos pelos professores 
em tétum e português e revisados pelos mediadores brasileiros 
com o apoio dos professores timorenses. Para a encadernação 
artesanal utilizou-se material de acesso relativamente fácil, 
como papelão, cola e gaze. As capas, foram envoltas em “tais”, 
um tecido tradicional de Timor-Leste. A continuação da ofi cina 
resultou na preparação de livros menores com as histórias 
ilustradas pelas crianças. Esses livros utilizaram basicamente 
papéis coloridos, cola, canetinhas coloridas, régua, estiletes e 
tesouras e muita criatividade dos professores. 

Durante todo o tempo do projeto foram realizados 
acompanhamentos metodológico, linguístico e pedagógico, 
incluindo visitas às escolas dos professores participantes para 
conhecer o contexto e observar o desenvolvimento de atividades 
em sala de aula, novamente deixando clara a importância do 
trabalho integrado e interdisciplinar em um projeto como esse. 
A presença nas escolas, o conjunto de minicursos e ofi cinas 
e os acompanhamentos específi cos e individualizados foram 
fundamentais para desnaturalizar certos modos de pensar dos 
professores: a ideia da criança como um ser incompetente, a 
aceitação de uma verdade única transmitida exclusivamente 
pela história ofi cial, o reconhecimento de sua memória como 
parte de sua história e de seu país. 

Uma janela se fecha na esperança de que outras janelas se 
abram

Os desafi os não foram poucos. Do ponto de vista técnico o 
uso dos aparelhos MP4 para gravação se mostrou inviável pela 
difi culdade de manuseio pelos professores, muitas histórias 
gravadas foram perdidas. A existência de diferentes tipos de 
tétum e a complexa normatização da língua, desconhecida 
também pelos professores timorenses, e a pouca intimidade 
dos mediadores brasileiros com a língua tétum difi cultou a 
interpretação de algumas histórias.

Mas o maior desafi o passava pela refl exão sobre o nosso 
papel ali e se nós conseguíamos compreender a amplitude 

do momento histórico e, porque não linguístico? A língua 
portuguesa e a sua inserção não pode ser compreendisa apenas 
como uma escolha política do Estado. Quando recorremos aos 
testemunhos, às memórias de guerra, notamos a importância 
e os problemas em ensinar a lingua portugues. O testemunho 
de guerra, do qual o Estado se apropriou para justifi car a 
escolha pela língua portuguesa, perpassava por uma dor 
coletiva e comum aos timorenses. Durante a ditadura militar, 
os guerrilheiros timorenses usavam o português para se 
comunicarem e planejarem o movimento de independência. 
Mesmo aqueles que não sabiam, procuravam aprender, 
apesar de toda a difi culdade de acesso, pois fora proibido o 
ensino pela Indonésia. A língua era, portanto, o código que 
os indonésios não conheciam, um instrumento de luta contra 
a violência. Isso fez com que os timorenses, principalmente 
após a independência, estabelecessem uma relação afetiva 
com a língua, reconhecendo nela os signos de liberdade do 
presente e do futuro.

E, juntamente com essa aparente liberdade, acontece 
uma dominação ideológica, e um dos principais sintomas é 
o esquecimento da história dos ancestrais, do modelo mítico 
que constituía a sociedade dali. O nosso maior desafi o era 
um questionamento que perpassava por tais aspectos, nos 
preocupando sempre se nossas ideias – e ideais – e nosso jeito 
de pensar a educação não seria mais uma imposição, mais uma 
ideologia de dominação. Diante disso, nos posicionamos com 
abertura, assumindo a nossa incompletude e inacabamento 
(IMBERT, 2003; CÓRDOVA, 2004). Percebemos o acerto em 
muitas das decisões tomadas: observamos os professores com 
suas crianças para conhecer a realidade de trabalho de cada 
um deles.  Realizamos um curso intensivo de tétum para 
diminuir a distância linguística. Encaramos e assumimos o 
imprevisível, e a liberdade de engajamento das professoras 
timorenses Santina Cardoso, Maria Ester Fernandes e do 
Tutor Calisto Doutel como colaboradores voluntários, foi 
crucial na interpretação, compreensão e tradução do Tétum 
para o Português, conduzindo-nos com certa segurança. Com 
a liberdade para que os professores pudessem defi nir o meio 
mais adequado de coletar suas histórias, houve valorização do 



UMA EXPERIÊNCIA DE PRODUÇÃO DE LIVROS ARTESANAIS EM TIMOR-LESTE

1617LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

trabalho dos alunos e a superação da resistência ao uso dos 
desenhos infantis. Destacamos ainda que alguns professores 
demonstraram interesse em continuar a escrever histórias 
apresentando novos textos mesmo após a fi nalização do projeto.

Nesse sentido, compreendemos que projetar a autonomia 
“implica trabalhar o conjunto das imagens e dos discursos – as 
palavras “formatadas”, de qualquer forma tornadas “planetas” 
(fechadas em si) – aos quais os sujeitos se encontram 
assujeitados. (IMBERT, 2003, p.71). Por isso, buscamos re-
historicizar o instituído, desnaturalizá-lo, reapropriando-se das 
capacidades instituintes de construir algo que não ainda é.

Percebemos, assim, que o mais signifi cativo foi viver 
com esses professores uma experiência de práxis, pautada na 
compreensão de que a autonomia é um projeto e ao mesmo 
tempo um caminho, no qual as histórias são muitas e não são 
feitas unicamente por heróis. A história ofi cial é apenas uma 
das muitas janelas possíveis de se olhar. Pelas mãos desses 
professores, outras janelas podem ser abertas, e por essas 
janelas, suas vozes podem ecoar sejam em gritos ou sussurros, 
trazendo a memória, a magia, a criatividade por meio da qual 
pode surgir o Timor-Leste que eles desejarem.
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Resumo
 
O artigo é parte resultante de uma investigação sobre as 

práticas culturais de leitura de um grupo intergeracional de 
mulheres negras, da Educação de Jovens e Adultos – EJA, de 
escolas públicas, de Salvador, levando em conta as condições 
socioeconômicas precárias em que essas estudantes têm estado 
inseridas. A pesquisa foi realizada no Colégio Polivalente do 
Cabula, de 2006 a 2008, durante a minha participação no mestrado 
em Educação e Contemporaneidade, da Universidade do Estado 
da Bahia. A metodologia foi centrada em uma análise qualitativa. 
Trata-se de uma pesquisa exploratória. Para a coleta de dados, 
foram realizados encontros de leituras de textos literários, com 
a intenção de evocar lembranças de vários períodos da vida de 
diferentes gerações de mulheres. Os resultados deste estudo 
evidenciam que, embora essas mulheres tenham participado de 
diversos processos de exclusão, elas articularam táticas, de acordo 
com os princípios de De Certeau (1994) e de Chartier (2003), que 
as constituíram leitoras da palavramundo, conforme a pedagogia 
de Freire (1986). Essas táticas foram identifi cas e analisadas em 
diferentes trajetórias, que possibilitaram a verifi cação de práticas 
culturais de leitura, bem como a compreensão das condições 
de vida em que estão inseridas as mulheres negras da EJA. A 
construção das ideias aqui discutidas tomou como ponto de partida 
considerações a respeito das representações sociais da leitura 
no Brasil, ao relacioná-las à formação do leitor, bem como aos 
resultados do estudo.

Palavras-chaves

Leitura; representações sociais; formação; estudantes da 
EJA. 

Abstract

This article is a part of a investigation about cultural 
reading practices of an intergenerational group of black women 
in Adult Education, located in public schools of Salvador. 
It is considered the precarious socioeconomic condition of 
these women as the main characteristic of the group profi le. 
The research happened at Polivalente of Cabula School, 
from 2006 to 2008, when I was studying at master’s degree 
in Education and  Contemporaneity, from State University of 
Bahia. Its methodological design is centered in qualitative data 
and follows the procedures of an exploratory research. The 
data were collected in a reading group of literary texts. The 
main goal was to register the subjects’ remembering of living 
experiences that were emerged from the reading process. The 
results point out that, although these women have been in many 
social exclusion processes, they are able to articulate tactics, in 
corroboration with De Certeau’s (1994) and Chartier’s reading 
principles (2003), which constitute themselves readers of the 
word and the world, following Freire’s pedagogy (1986). Such 
tactics were identifi ed and analyzed in different patterns that 
aim at reading cultural practices, as well as the understanding 
of life conditions in that these black women are inserted. The 
construction of the ideas discussed here took as a starting 
point considerations about the social representations of reading 
in Brazil, to relate them to the formation of the reader, as well 
as the results of the investigation.

Keywords

Reading; social representations; formation; students of 
adult education.
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Em momentos e lugares diferentes, realidades sociais são 
construídas, a partir de classifi cações, divisões e delimitações, 
compartilhadas por um determinado grupo. Todos esses 
processos contribuem para a criação do mundo social como 
forma simbólica. Para compreender essa questão, me aproprio 
da defi nição de representação social, proposta por Moscovici 
(1978), na década de 1960: “[...] um conjunto de conceitos, 
proposições e explicações originadas na vida cotidiana no curso 
de comunicações interpessoais” (MOSCOVICI, 1978, p. 181). 

Na perspectiva de Farias (2005, p. 34), a representação 
social “[...] expressa uma espécie de ‘saber prático’ de como 
os sujeitos sentem, assimilam, apreendem e interpretam o 
mundo, inseridos no seu cotidiano, sendo, portanto, produzidos 
coletivamente na prática da sociedade e no decorrer da 
comunicação humana”. Partindo dessas ideias, torna-se 
possível afi rmar que as representações sociais da leitura são 
construídas a partir do conjunto de crenças compartilhadas 
por um determinado grupo e relacionadas ao acúmulo de 
experiências vividas, no cotidiano, ao longo de gerações. 

Chartier (1990, p. 17) afi rma que as “[...] representações 
do mundo social [...] embora aspirem à universalidade de um 
diagnóstico fundado na razão, são sempre determinadas pelos 
interesses de grupo que as forjam”. Os discursos legitimam um 
projeto reformador ou justifi cam, para os indivíduos, as suas 
escolhas e condutas, produzindo estratégias1 e práticas sociais, 
escolares, políticas, que tendem a impor uma autoridade à custa 
de outros socialmente desprestigiados. 

Essas ações nos conduzem a pensar, à primeira vista, que 
as representações que os grupos modelam sobre eles próprios e 
sobre os outros são formas de impor o respeito e a submissão, por 
meio de um constrangimento interiorizado. Mas como explicar a 
existência de práticas que exibem uma maneira própria de estar 
no mundo, contraditoriamente construída pelos diferentes grupos? 

Chartier (1990) considera que diversas representações 
convergem e divergem em um mesmo tempo e espaço. Nessa 
atribuição de sentidos, as representações enunciam relações de 
poder. Esse caráter relacional é abordado por Foucault (2002), 

quando adverte que o poder não deve ser tomado como um 
fenômeno de dominação de um indivíduo ou de um grupo sobre 
os outros; ele funciona de forma circular, em cadeia, perpassa 
disseminadamente toda a organização social. Assim, todos 
“estão sempre em posição de exercer este poder e de sofrer 
sua ação; nunca são o alvo inerte ou consentido do poder, são 
sempre centros de transmissão (FOUCAULT, 2002, p. 183). Na 
análise foucaultiana, o poder permeia todo o mundo social, a 
partir de uma multiplicidade de correlações, inseridas na vida 
cotidiana. Ao desvincular o poder da ideia de sujeição dos 
indivíduos, é possível abandonar qualquer padrão centralizador. 
Esse ponto de vista permite perceber como as relações de poder 
se manifestam e se reproduzem numa determinada sociedade. 

Ao longo do tempo, interações sociais, práticas, modelos, 
pensamentos, conceitos e representações de leitura têm sido 
construídos e transmitidos. Aqui neste artigo, aproprio-me do 
pensamento de Freire (1986):

Toda leitura da palavra pressupõe uma leitura anterior 
do mundo, e toda leitura da palavra implica a volta 
sobre a leitura do mundo, de tal maneira que “ler 
mundo” e “ler palavra” se constituam um movimento 
em que não há ruptura, em que você vai e volta. E “ler 
mundo” e “ler palavra”, no fundo, para mim, implicam 
“reescrever” o mundo. Reescrever com aspas, quer 
dizer, transformá-lo (FREIRE, 1986, p. 15).

Freire (1986) fundamenta o conceito mais amplo de 
texto, estabelecendo a compreensão crítica do ato de ler, que 
não deve ser limitado à decodifi cação da linguagem escrita, 
mostrando que, desde a infância, todas as pessoas são leitores 
em formação, mesmo aquelas que não dominam as habilidades 
de decodifi cação dos sinais gráfi cos. Aprender a ler e a escrever 
é, antes de qualquer coisa, aprender a ler o mundo, nas palavras 
de Freire (1989), aprender a ler a palavramundo, desvendando 
a relação existente entre realidade e linguagem. 

Assim, a leitura pode ser compreendida como um fenômeno 
social, presente em todos os grupos, mesmo nas sociedades de 

1 - As estratégias são ações que dominam o tempo, produzem e acumulam modelos, normas e objetos. Cf. DE CERTEAU, 1994, p. 46; CHARTIER, 2003, p. 153.
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tradição oral2, uma vez que o ato de ler, além de ser constituído 
pela decodifi cação de sinais gráfi cos, é também a interpretação 
e a compreensão do mundo interior e exterior. Essa maneira 
de conceber a leitura amplia o conceito de texto, ao deixar de 
delimitá-lo, de restringi-lo somente ao documento escrito. A 
leitura crítica, desse modo, relaciona o texto que está sendo 
lido com as experiências de vida do leitor, numa contínua 
atribuição de sentidos. Desta maneira, o ambiente onde se 
vive; os acontecimentos da infância, juventude e velhice; os 
costumes, as crenças, os gostos, os receios, os valores, tudo 
constitui o contexto que infl uencia diretamente o ato de ler. Tais 
experiências individuais são inscritas no interior de modelos 
e de normas compartilhadas, sendo a liberdade do leitor 
delimitada pelas convenções e pelos costumes. 

O domínio do código linguístico escrito, historicamente, tem 
possibilitado o acesso aos mais variados textos, informativos, 
científi cos e literários. Nas sociedades grafocêntricas3, saber 
utilizar o código escrito pode auxiliar nos momentos em que é 
preciso opinar, reivindicar direitos ou até determinar deveres. 
Os objetivos e necessidades dos leitores defi nem as várias 
razões para ler textos. Cordeiro esclarece:

Lê-se para obter informações, seguir instruções, 
aprender ou ressignifi car conteúdos, navegar na 
Internet, planejar uma aula ou proferir uma conferência, 
produzir um texto, desenvolver o gosto pela leitura, 
entreter-se, transitar por outros tempos e lugares reais ou 
imaginários, escapar à realidade, ou por prazer estético, 
entre tantas razões que mobilizam o leitor, conforme 
seus múltiplos desejos e as diferentes situações de 
comunicação impostas por um dado contexto sócio-
histórico-cultural (CORDEIRO, 2004, p. 98). 

 
As intenções para a leitura também são abordadas por Lajolo 

(1993), ao afi rmar que ler é essencial para aqueles que almejam 
participar da produção cultural, da ciência, da fi losofi a, da arte 
literária, mas também para aqueles que participam da sociedade 

contemporânea, que elegeu a escrita como código ofi cial, pois 
querem ou precisam procurar empregos através de anúncios, 
assinar contratos de trabalho, ler jornais, entre outros. 

As representações da leitura permitem compreender os 
muitos sentidos atribuídos ao ato de ler e ajudam a entender 
como os sujeitos se relacionam com a cultura escrita e com as 
práticas de leitura. No Brasil, há aqueles que valorizam a leitura 
como uma fonte de conhecimento para a vida; há quem a utilize 
de forma pragmática e há também aqueles que a empregam 
apenas como meio de adquirir melhores posições na escola, ou 
como atualização profi ssional, vislumbrando uma melhoria das 
condições socioeconômicas. 

As relações de poder produzem mecanismos que estruturam 
o mundo. Dessa forma, em sociedades grafocêntricas, como a 
brasileira, ainda hoje, existe um grande número de indivíduos 
que estão excluídos do usufruto da leitura de textos escritos, 
mas encontram maneiras diferentes de acessar esse tipo de 
informação, ao retornar aos bancos escolares, solicitar a ajuda 
de familiares, vizinhos ou amigos, entre outros. Assim, ao ler 
o mundo, percebem necessidades e articulam ações que podem 
auxiliar numa melhor interação e compreensão do seu lugar na 
sociedade. Essas ações são chamadas por De Certeau (1994) 
de táticas. Nas palavras de Chartier (2003), as táticas são as 
maneiras de fazer alguma coisa apesar de. Assim, o desejo de 
ser inserido em um mundo, que tem a escrita como símbolo 
de prestígio, tem mobilizado vários grupos: indígenas, negros, 
imigrantes, mulheres, operários, camponeses, entre outros. 

Os lugares de formação, mencionados por Josso (2007), 
possibilitam situações educativas, que acolhem pessoas, 
cujas expectativas e motivações referem-se à problemática 
de posicionamento na sociedade. A formação, vista como um 
processo de aprendizagem de competências e de conhecimentos 
técnicos e simbólicos, constitui-se em atividades educativas 
que “visam transmitir saberes: saber-ser, saber-fazer e saber-
pensar socioculturais” (JOSSO, 2004, p. 198). O processo 
formativo, conforme Josso (2004), envolve tempo, suportes 

2 - Sociedades de tradição oral, aquelas que utilizam a linguagem falada como forma de comunicação e como principal meio de transmissão do conhecimento.
3 - Sociedades grafocêntricas, aquelas que utilizam a escrita, na maior parte das vezes, como forma principal de transmissão de conhecimento.
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efi cazes e um conjunto complexo de limitações. Articular essa 
rede de limitações é algo desafi ador, pela singularidade de cada 
indivíduo e pela dimensão de ressignifi cação do conhecimento. 
Ao longo da história, a família, a igreja e a escola têm sido 
as principais instituições de formação e sociabilidade. Quando 
nos referimos às mediações entre leitura e escrita, ainda hoje, 
na contemporaneidade, a escola desempenha o papel central 
como agência de formação. 

Muitos indivíduos, ao interagir com o mundo da lectoescrita, 
procuram as instituições escolares. Nestas, podemos encontrar 
estudantes que tiveram sua formação inicial dentro ou fora dos 
estabelecimentos formais de ensino. Dependendo dos objetivos 
e necessidades de cada leitor, os modos de ler, conscientes 
ou inconscientes, podem apresentar diferentes feições e 
intensidades. Dessa forma, Cordeiro afi rma que:

A escola deve estar atenta a tais procedimentos, e o 
professor deve ter um conhecimento sólido do quanto 
os processos cognitivos, sociais, culturais e afetivos de 
cada leitor são acionados no ato de ler, desempenhando 
um papel fundamental na sua formação leitora 
(CORDEIRO, 2006, p. 68).

 
As práticas educativas têm ocorrido também fora da escola, 

provocadas pelas condições e/ou oportunidades que um sujeito 
pode ter. No Brasil, pessoas que não tiveram acesso à escola, 
ou tiveram uma escolarização limitada, têm se inserido na 
cultura, já marcada pela escrita. Diferentes situações podem 
infl uenciar a inserção no mundo grafocêntrico: a aprendizagem 
inicial das habilidades básicas de leitura; a vivência nos centros 
urbanos ou em outros espaços e redes de sociabilidade, em que 
o impresso circula com facilidade; o comprometimento em 
processo autodidata, entre outros. 

A leitura integra também o processo de formação em 
muitas instituições religiosas, no cenário brasileiro. Nestes 
estabelecimentos, as pessoas leem o livro sagrado e/ou jornais, 
revistas e outros impressos, produzidos para serem utilizados 
como suporte da compreensão das escrituras sagradas. Lê-se 
com o objetivo de formar continuamente a mentalidade de 

todos os fi és; possibilitar a refl exão sobre o vínculo fé-vida; 
auxiliar na interação; orientar a manutenção da fé e construir a 
existência baseada nos ensinamentos. 

A leitura visa a fortalecer, cada vez mais, o grupo religioso 
e, por isso, são realizadas sessões nos templos e nas casas. 
Nos encontros, são feitas leituras em voz alta e/ou a leitura 
orante, acompanhada por uma oração. Muitas pessoas também 
leem, solitária e assiduamente, os livros sagrados, buscando 
aperfeiçoar seus conhecimentos básicos, sendo ou não membros 
ativos dos diversos setores das instituições religiosas.

Além da infl uência das religiões, diversos fatores podem 
contribuir para a realização de práticas de leitura de impressos: 
ter acesso a livros ou a outras formas de escritos, nas mais 
variadas instituições de formação; frequentar bibliotecas ou 
livrarias, com acervos interessantes; ter uma educação formal 
ou informal, que privilegie a contação e/ou leitura de histórias 
escritas; fazer parte de uma tradição cultural, que valorize a 
leitura da palavra; receber estímulo à prática da leitura e/ou ter 
tempo para ler materiais impressos; ter liberdade de escolha 
de livros; ter poder aquisitivo, entre outros. Se avaliarmos a 
conjuntura do Brasil, perceberemos que o conjunto desses 
fatores não está disponível para a maior parte da população. 

Promover o encontro com livros, jornais e revistas é sem 
dúvida uma das formas de possibilitar o desenvolvimento da 
leitura da palavra, já que é preciso interagir com a diversidade 
textual no mundo contemporâneo. Em muitas famílias, o 
adulto, ou um jovem, representa o papel de mediador entre os 
mais novos e o mundo das práticas de leitura. Ao contar e/ou 
ler histórias, comprar livros, visitar livrarias ou bibliotecas, 
bisavós, avós, pais, mães, irmãos, tias e tios, padrinhos e 
madrinhas realizam o ritual de iniciação dos pequeninos. Nesse 
cerimonial, na maior parte das vezes, crianças, jovens e adultos 
adentram o mundo da imaginação, do mistério, da aventura e 
da diversão. 

 O diálogo entre texto e leitor, realizado para além da 
dimensão utilitária e pragmática da leitura, institui uma forma 
particular de construir o conhecimento, pois, ao mesmo tempo 
em que produz uma inter-relação produtiva e crítica, é também 
um convite ao prazer. Essa perspectiva de leitura, associada à 
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literatura, possibilita tanto a transformação da realidade pessoal 
do sujeito leitor quanto a da sua realidade social e histórica.

A leitura de textos literários, escritos ou orais, vinculada à 
leitura crítica do mundo, constitui-se meio de acesso ao simbólico 
e ao universo cultural de uma sociedade. Trata-se de uma atividade 
que dá signifi cado ao mundo e, por isso, pode ser entendida como 
fonte de inspiração, de evasão, de refúgio e de produção de 
conhecimento, Dessa maneira, a literatura pode conceber:

[...] um inusitado tipo de diálogo regido por jogos de 
aproximações e afastamentos, em que as invenções de 
linguagem, a expressão das subjetividades, o trânsito 
das sensações, os mecanismos fi ccionais podem 
estar misturados a procedimentos racionalizantes, 
referências indiciais, citações do cotidiano do mundo 
dos homens (BRASIL, 1997, p. 29 e 30). 

A escola, enquanto principal instituição formativa, deve ser 
um local para a promoção das práticas de leitura. As condições 
favoráveis para que isso aconteça dependem dos recursos 
disponíveis e do uso que se faz deles. A realização de atividades 
didáticas equivocadas, na fase inicial da aprendizagem da 
lectoescrita e ou durante os trabalhos com os mais variados textos, 
pode provocar o desprestígio e ou o repúdio ao ato de ler. Nesse 
sentido, é preciso repensar o lugar da escola na constituição do 
leitor. Trabalhar com textos literários no ambiente escolar “é uma 
tarefa de construção de novas formas de lidar com a literatura e 
de desconstrução das amarras e regras que a pedagogia teima em 
prescrever e rotular” (CORDEIRO, 2006, p. 69). 

Nas escolas, certas práticas homogeneizantes de leitura 
já foram abandonadas, embora os testes de múltipla escolha 
e os resumos comentados ainda persistam como métodos 
avaliatórios punitivos. Alguns professores estabelecem regras 
e julgam, ou fazem apenas atividades relacionadas a um 
ensino estático e mecânico. Essa relação professor-aluno pode 
levar o estudante a aderir cegamente ao discurso do professor 
ou repudiar o ato de ler, porque, nesse caso, “provar que leu 
signifi ca silenciar a própria leitura e aderir à leitura do outro, 
sem um distanciamento crítico” (NUNES, 1998, p. 32). 

Existem outros motivos que podem provocar a desvalorização 
do ato de ler no espaço escolar: o fato de a leitura não proporcionar 
acumulação de capital; as paupérrimas condições de sobrevivência 
da população; o fato de alguns estudantes só se preocuparem com 
as atividades mecânicas de decodifi cação e codifi cação, entre 
outras. Como consequência, ocorrem problemas de indisciplina, de 
repetência e de evasão. Nessa conjuntura, tem-se uma concepção 
equivocada do aluno como não leitor, entendido como aquele que, 
apesar de saber, não gosta de ler e, por isso, não tem essa prática 
como frequente em sua vida. Nessa perspectiva, o que pode fazer 
a escola? Entre muitos caminhos que apontam para um trabalho 
voltado para a formação de leitores, destaco duas condições que 
me parecem relevantes: ter um acervo disponível, que possibilite 
a interação dos estudantes com uma diversidade textual; ter 
educadores preparados para estimular a formação da leitura da 
palavramundo.

Ao observar as possíveis causas para o desprestígio 
da leitura no ambiente escolar, poderíamos, inicialmente, 
concordar com a ideia de que há uma crise da leitura no Brasil. 
Abreu (2001), pesquisadora brasileira, com estudos no campo 
da História Cultural, contesta esse pensamento, ao afi rmar 
que as referências positivas, atribuídas somente aos textos 
consagrados pelo mundo ocidental, excluem e desqualifi cam 
outras práticas de leitura utilizadas no cotidiano. Essa autora 
sugere que “[...] se abra mão da tarefa de julgar e hierarquizar 
o conjunto de textos empregando um único critério e se passe a 
compreender cada obra dentro do sistema de valores em que foi 
criada” (ABREU, 2006, p. 110). 

No Brasil, a hierarquização dos textos tem ofuscado as 
práticas de leitura aqui existentes. Abreu (2002) analisa o 
contexto do país, ao apresentar os resultados de uma pesquisa 
intitulada Retratos da Leitura no Brasil, mostrando, entre 
diferentes aspectos, que os brasileiros apreciam os livros, 
acreditam que ler faz bem e que há leitores nas diversas classes 
sociais, inclusive nas mais baixas.

Apesar dos muitos problemas, nas escolas brasileiras, é 
possível encontrar leitores do mundo e da palavra. No ensino 
fundamental e no ensino médio, podemos ver crianças, jovens e 
adultos carregando ou lendo os mais variados tipos de texto. Os 
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motivos para ler são também diversos: para conseguir algum 
tipo de informação; para diversão ou na busca de uma evolução 
espiritual. Entre o material escrito, é possível observar: revistas 
em quadrinhos; jornais, principalmente as notícias sobre 
esportes e violência, além do encarte com os resumos dos fi lmes 
e das telenovelas; folhetos de promoção, de propaganda e/ou 
de anúncio de preços, álbuns, almanaques, revistas diversas, 
brochuras, cordéis, a Bíblia, livros religiosos, de autoajuda, da 
literatura infanto-juvenil, ou alguns, que a mídia divulga como 
os mais lidos, tais como Harry Potter, O caçador de pipas, 
O código Da Vinci, O monge executivo, Quem mexeu no meu 
queijo?, Crepúsculo, entre outros.

A maior parte desses estudantes não se assemelha 
à representação do leitor de prestígio, reconhecido, na 
contemporaneidade, como aquele que tem e lê muitos livros. Nas 
escolas públicas, difi cilmente, encontramos um aluno lendo ou 
carregando algum livro de autores como Flaubert, Baudelaire 
ou Edgar Allan Poe, contudo, durante conversas informais, 
às vezes, descobrimos verdadeiros amantes de uma literatura, 
que parece tão distante de seus mundos. Espontaneamente, 
muitos estudantes relatam sobre seus diferentes modos de ler: 
da leitura silenciosa e solitária, em casa, na fi la dos bancos e 
ou dos supermercados, nos ônibus, a caminho do trabalho; da 
leitura em grupo, nas instituições religiosas; da leitura em voz 
alta para os fi lhos. As formas mais comuns para usufruir destes 
escritos são os empréstimos ou recebimento de doações, pois 
poucos possuem poder aquisitivo para compra. 

A pesquisa que desenvolvi, juntamente com mulheres negras 
da Educação de Jovens e Adultos – EJA, possibilitou o registro 
de histórias de leitura que contrapõe a ideia de homogeneidade 
difundida sobre quem são os leitores brasileiros. Meu objetivo 
era compreender os mecanismos pelos quais um grupo conseguiu 
subverter o que lhe foi imposto. No Brasil, existiram leis que 
impediram os negros e seus descendentes de ocupar os bancos 
escolares. Apesar disso, naquela época, e ainda hoje, negros e 
negras têm utilizado a prática da leitura para os mais diversos 
fi ns, inclusive para a diversão. No estudo, me propus a observar, 
em meio à complexidade da vida, as representações que as 
minhas alunas têm de si mesmas e da leitura, bem como as ações 

empreendidas por elas para adentrar no mundo grafocêntrico. 
Viver em uma sociedade em que a leitura e a escrita 

ocupam lugar de destaque, foi um fator determinante para 
que estas estudantes aprendessem a ler e a escrever a palavra 
(Freire, 1989, 1986). As difi culdades socioeconômicas, ao 
trabalhar desde a infância, na lavoura ou como domésticas, ao 
realizar serviços temporários ou mesmo o desemprego, não as 
impediram de participar ativamente da leitura de textos escritos. 
Ao ler o mundo que as envolvia, perceberam as necessidades e 
buscaram soluções. 

As vozes das leitoras da EJA estão presentes, nas linhas 
e entrelinhas da pesquisa. Os nomes citados correspondem 
às verdadeiras denominações destas mulheres que, por meio 
de documento, autorizaram a escrita deste trabalho. Estas 
estudantes contaram sobre suas experiências de subversão 
a um conjunto de restrições e de desvantagens. Nestas 
trajetórias, estas mulheres têm compartilhado momentos 
para ouvir, contar e recontar histórias. Maria do Carmo (de 
50 anos) se tornou uma excelente contadora de histórias. 
Esta prática é preservada por sua família, que transmite este 
legado de geração em geração. A existência de impressos 
em casa inspirou a criatividade de Cleinilda (de 44 anos) e 
de Rosenilda (de 36 anos), que começaram a ler as imagens 
de um livro da literatura infantil e revistas em quadrinho, 
respectivamente, antes de aprender a dominar a lectoescrita.  

A escola contribuiu para a formação leitora de duas 
estudantes: Joane (de 21 anos) fi cou deslumbrada ao frequentar 
a biblioteca e encontrar livros fascinantes; Neuza (de 45 
anos), paradoxalmente, encontrou prazer na obrigatoriedade 
de decorar poemas e de prestar exames sobre a leitura de 
livros de autores consagrados pela critica literária. A visão 
hierarquizante, transmitida pela formação escolar, infl uenciou 
o pensamento de Neuza, que até os dias de hoje, não lê revistas 
em quadrinho nem romances sentimentais.    

A Bíblia, livros, revistas, jornais promocionais fazem 
parte do repertório destas educandas, que muitas vezes, 
para usufruir desses materiais recebem doações, pagam uma 
pequena taxa, pechincham em sebos, fazem empréstimos da 
biblioteca da escola e/ou fazem cópias xerografadas. Algumas 
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leem diariamente; outras apenas quando conseguem encontrar 
um tempo em meio aos muitos afazeres. A maior parte delas 
participa de grupos religiosos, que têm encontros semanais 
para a leitura da Bíblia e/ou de outros impressos que ajudam 
na compreensão deste livro sagrado. Domingas (de 60 anos) 
lê silabando, por isso não se considerava leitora. Durante as 
sessões de leitura, aos poucos, ela foi modifi cando o seu 
pensamento sobre este assunto. 

As representações de leitor e de leitura destas mulheres 
são baseadas na decodifi cação dos sinais gráfi cos. Para estas 
estudantes, leitor é aquele que sabe ler textos escritos, se 
mantém informado e consegue entender o assunto lido. Nos 
encontros, os relatos orais e/ou escritos desautorizaram o 
discurso que insiste em afi rmar que estas estudantes não 
leem materiais escritos. Independente da modalidade da EJA 
que estejam cursando, no ensino fundamental ou no ensino 
médio, estas mulheres se tornaram leitoras da palavra. Ao 
ter contato com uma diversidade de textos, com o auxílio da 
família, da escola ou solitariamente, de forma espontânea 
ou pela obrigatoriedade, elas passaram a se interessar pela 
leitura de impressos. Para subverter as condições precárias 
de vida, articularam e articulam táticas, modos específi cos de 
ler e de interagir com a leitura da palavra e com a leitura do 
mundo; nas palavras de Freire (1989) fi zeram e fazem no seu 
cotidiano a leitura da palavramundo. Se quisermos conhecer 
mais sobre estas leitoras, precisaremos ampliar os estudos no 
campo da EJA e das práticas culturais de leitura, abandonando 
as representações limitadas a padrões de exclusão, já que no 
Brasil, existem pessoas que leem o que lhes é acessível e não o 
que recomendam editoras e críticos literários.
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Resumo

O artigo aborda a relação de crianças da educação infantil 
com as práticas de ouvir e contar histórias a partir dos resultados 
fi nais de uma pesquisa cujo objetivo era compreender o papel 
das práticas de leitura nas transições entre educação infantil 
e ensino fundamental. A pesquisa, desenvolvida a partir dos 
aportes teóricos da psicologia sócio-histórica, adotou um 
desenho longitudinal e utilizou como metodologia a observação 
participante numa perspectiva etnográfi ca. A leitura é concebida 
como prática cultural, a partir da qual as crianças atribuem sentido 
ao mundo. A relação das crianças com os textos é mediada tanto 
pelos suportes a partir dos quais estes se materializam quanto por 
outros sujeitos, adultos e crianças. Destaca-se na formação das 
crianças enquanto sujeitos leitores, a importância da variedade 
de suportes de leitura a serem oferecidos a elas, a necessária 
adequação desses suportes às mediações necessárias para que se 
produzam os múltiplos sentidos que a leitura pode evocar em 
seus leitores e a importância do tempo para o intercâmbio e a 
internalização das histórias ouvidas e contadas.

Palavras-chave

Leitura; narração; educação infantil; suportes textuais.

Abstract

The article discusses the relationship of children from 
kindergarten to the practice of listening to and telling stories 
from the fi nal results of a study whose objective was to 
understand the role of reading practices in the transitions 
between early childhood and elementary education. The 
survey, developed from the theoretical framework of social-
historical psychology, adopted a longitudinal design and used 
as a method of participant observation in an ethnographic 
perspective. Reading is designed as a cultural practice, from 
which children attribute meaning to the world. The relationship 
between children and texts is mediated by both the media from 
which they materialize as other subjects, adults and children. 
It stands out in the training of children as subjects readers, the 
importance of media variety of reading to be offered to them the 
necessary support to the appropriateness of mediation necessary 
in order to produce the multiple meanings that reading can 
evoke in his readers and the importance time for the exchange 
and internalization of the stories heard and counted.

Keywords

Reading; storytelling; children’s education; textual supports.
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O objetivo deste texto é promover uma refl exão acerca dos 
diferentes modos como a fruição do texto literário pode ser 
vivenciada e compartilhada por leitores bem pequenos, ainda 
em formação, na educação infantil, etapa inicial da educação 
básica. Pretendemos discutir as mediações entre o texto e seus 
leitores e o papel que os suportes nos quais a leitura se apresenta 
desempenha nesse processo de mediação, possibilitando a 
produção de sentidos para o lido que dialogam com as formas 
pelas quais as crianças atribuem sentido ao mundo, produzindo 
cultura. 

As refl exões aqui apresentadas são parte dos resultados 
fi nais da pesquisa “Práticas de leitura na educação infantil e 
na passagem ao ensino fundamental”, desenvolvida no âmbito 
do grupo de pesquisa LEFoPI2 da Faculdade de Educação da 
Universidade Federal de Juiz de Fora. O objetivo da referida 
pesquisa é compreender as relações entre educação infantil 
e ensino fundamental, focalizando as práticas de leitura 
desenvolvidas para e com as crianças nessas duas etapas 
da educação básica. A leitura, enquanto prática cultural, é 
tomada em sua dimensão humanizadora,   a partir da qual os 
indivíduos têm acesso “ao universo das signifi cações humanas, 
cuja apropriação é condição da sua constituição como um ser 
cultural.” (Pino, 2005, p.59)

A pesquisa adota um desenho longitudinal, no qual um 
mesmo grupo de crianças vem sendo acompanhado na última 
etapa da educação infantil e, posteriormente, na primeira etapa 
da educação básica. A metodologia adotada na produção de 
dados consistiu na observação participante, numa perspectiva 
etnográfi ca, e em entrevistas semi-estruturadas com os 
professores responsáveis pelas turmas observadas. 

O estudo realizou-se em duas escolas: uma delas 
funcionando em regime de tempo integral – 8 horas diárias de 
atividades com as crianças  – e a outra em regime de tempo 
parcial – 4 horas  diárias. Os dados discutidos no presente 
artigo  representam um recorte da pesquisa e se referem às 
observações realizadas na escola de tempo integral, na turma 
que, no ano de 2010, se encontrava no 2º período da educação 

infantil – crianças de 5 anos – e que no ano de 2011 cursou o 1º 
ano do ensino fundamental .

A análise dos dados produzidos ao longo do trabalho de 
campo estão alicerçadas nos aportes teóricos da psicologia 
sócio-histórica, mais especifi camente na teoria da atividade 
desenvolvida pelos teóricos  Lev Vygostsky (1896-1934), Luria 
(1902-1977) e Alexei Leontiev (1904-1979). Fundamentada  
na fi losofi a marxista, a teoria da atividade  concebe o trabalho 
humano como atividade criativa a partir da qual, pelo uso 
de instrumentos, o ser humano transforma a natureza e a si 
mesmo, produzindo cultura. Ao buscar compreender o papel 
do contexto social no desenvolvimento das funções mentais 
superiores, tipicamente humanas

Vygotsky interessa-se pela função da mediação 
estabelecida através dos elementos ferramentas ou 
instrumentos na interação do homem com o mundo em 
que vive.(...) Tanto as ferramentas concretas quanto as 
simbólicas são criadas pelos homens, historicamente, 
em seu contexto social e estão relacionadas à resolução 
de problemas psicológicos, da mesma forma que a 
criação e uso dos instrumentos materiais realizam 
atividades no campo do trabalho. (Schettini, 2009, p. 
223) 

Nas relações que as crianças estabelecem com a leitura, 
estão presentes, simultaneamente, os dois tipos de mediação. A 
mediação dos instrumentos materiais se faz a partir da relação 
que os pequenos estabelecem com os diferentes suportes nos 
quais os textos ou os enredos circulam no espaço da sala de 
aula; a mediação dos signos ou ferramentas simbólicas se 
dá a partir da linguagem na qual os textos se materializam, 
cujos sentidos se constroem na relação com o outro, seja ele 
o professor ou os pares. Daí a importância de se considerar 
como esses elementos mediadores concorrem para o processo 
de atribuição de sentidos, pelas crianças, para os textos com os 
quais interagem. 

Na escola de tempo integral foram observados diferentes 

2 - Linguagem, Educação,  Formação de Professores e Infância.
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modos de mediar a relação das crianças com textos: o contato 
com livros, especialmente no espaço da biblioteca, a narrativa 
de histórias pelas professoras e a narrativa de histórias a partir 
da utilização de suportes diferenciados, como o teatro de mesa 
ou tapete, sendo este último elemento aquele sobre o qual 
refl etiremos, de modo especial, no presente texto. 

A produção de uma literatura voltada especifi camente 
a crianças, jovens e até bebes tem sido acompanhada pela 
produção de novos suportes – livros de pano, de banho, de 
brinquedo, interativos - nos quais os textos circulam. Esses 
suportes, diversos tanto em seu formato quanto nas ações que 
evocam aos seus leitores,  buscam atender às especifi cidades 
e interesses desses públicos diferenciados, sugerindo ações de 
leitura, como segurar o livro, virar suas páginas e formas de 
interação com o texto. A intenção é tornar a leitura atraente aos 
leitores em formação, apresentá-la como atividade prazerosa, 
criar mesmo uma certa intimidade entre os leitores e a prática 
da leitura. Para além das experiências sensoriais que esses 
suportes podem evocar, pelo seu formato, textura, emissão 
de sons, dentre outras possibilidades, cabe questionarmo-nos 
quanto ao tipo de experiência com a leitura que os mesmos 
podem favorecer, ou mesmo evocar. 

Entendendo a leitura como prática cultural, compreendemos 
os suportes nos quais ela circula  como mediadores do processo 
de produção de sentidos, pelas ações que sugerem e pelo papel 
que desempenham ao apresentar o texto de uma determinada 
forma. Assim os suportes são, eles próprios, objetos culturais 
que condensam signifi cados socialmente construídos e que 
promovem uma aproximação do sujeito às experiências 
culturais de seu grupo de referência.

A observação das experiências de crianças e professores 
com a leitura no contexto escolar revelou a presença de 
diferentes suportes nos quais circulam os textos e que se 
constituem fortes mediadores da relação desses sujeitos com 
a leitura. Para compreendermos como se dá essa mediação e 
o papel que ela desempenha na formação do leitor nos anos 
iniciais do processo de escolarização, buscamos compreender 
como, historicamente, a leitura foi sendo apresentada aos seus 
leitores, circulando entre eles por diferentes meios.

Como os textos dão-se a ler?

As formas como os textos circulam entre seus leitores são 
determinadas tanto pela qualidade e quantidade dos materiais 
disponíveis em cada época e pela tecnologia para trabalhar 
com esses materiais quanto pelos interesses e intenções dos 
potenciais  leitores.  Ao mesmo tempo, as formas nas quais os 
textos se apresentam possibilitam não apenas  determinadas 
atitudes do leitor como também a atribuição de sentido ao 
texto. Como afi rma Manguel (1997) na Mesopotâmia, século 
XII a.C., os livros eram escritos em tabuletas de argila que, 
dependendo do tamanho, podiam ser seguradas nas mãos ou 
erguidas e consultadas como obra de referência.

Nos séculos II e III d.C, segundo Cavallo (2002) as pessoas 
liam por meio de um rolo, cujo material era produzido pelo 
papiro, uma planta encontrada às margens do rio Nilo. As fi bras 
desta planta eram unidas em tiras e serviam como superfície 
resistente para a escrita. O leitor segurava o rolo com a mão 
direita e, na medida em que ia lendo, desenrolava-o com a mão 
esquerda. É interessante observar as diversas práticas de leitura 
existentes neste período, realizadas  a partir deste suporte.

No âmbito social, a “leitura pública” acontecia com o 
lançamento das obras literárias, em auditórios, círculos e teatros. 
Era um evento social no qual se juntavam indivíduos cultos ou 
menos preparados para ouvir a recitatio, uma leitura do escrito 
feita diante de um auditório. Em um contexto mais privado existia 
a “leitura ancilar”. Neste caso, a leitura era mediada por um leitor, 
que poderia ser um escravo, e que lia para um romano rico; uma 
pessoa que lia durante reuniões, principalmente em banquetes; um 
autor que fazia pré-estreia do seu escrito para as pessoas íntimas. 
Outro tipo de leitura era denominada “expressiva”, ligada a um 
certo tipo de literatura, dominada pelos recursos da retórica e que 
se destinava a um público mais culto. (CAVALLO, 2002).

Estas modalidades de leitura mostram que a maneira mais 
habitual de ler era a leitura em voz alta. O próprio fato de o 
conteúdo do texto de um rolo ser escrito em colunas e de forma 
contínua, ou seja, sem sinais de pontuação, aponta a liberdade 
que o leitor podia ter em fazer suas pausas e entonações de 
acordo com sua maneira de ler.  Temos, então, um suporte que 
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atende às fi nalidades de um leitor que tem a tarefa de guiar sua 
audiência, a partir das entonações que empresta ao texto, no 
processo de produção de sentidos para o lido/ouvido .

Manguel (1997) ao discutir a questão da leitura ouvida 
apresenta o signifi cado de compartilhar a leitura com o Outro, 
afi rmando que

durante o ato de ler (de interpretar, de recitar), a posse de 
um livro adquire às vezes o valor de talismã. No Norte da 
França, ainda hoje os contadores de histórias das aldeias 
usam os livros como suporte; eles decoram o texto, mas 
depois exibem autoridade fi ngindo que leem o livro, 
mesmo quando o seguram de cabeça para baixo. Há algo 
em relação à posse de um livro – um objeto que pode 
conter fábulas infi nitas, palavras de sabedoria, crônicas de 
tempos passados, casos engraçados e revelações divinas 
– que dota o leitor do poder de criar uma história, e o 
ouvinte, de um sentimento de estar presente no momento 
da criação. O que importa nessas recitações é que o 
momento da leitura seja plenamente reencenado – isto 
é, com um leitor, uma plateia e um livro - , sem o que a 
apresentação não seria completa. (Manguel, 1997, p.143).

No século V, segundo Cavallo (2002), apesar de a leitura 
de grandes obras ser limitada a um público culto e por isso 
restrito, ao mesmo tempo cresce o número de pessoas menos 
instruídas interessadas em leituras diferenciadas, formando 
assim um novo público leitor. O crescimento e a diversifi cação 
de leitores levaram ao aparecimento do codex (códice), um 
livro feito com pergaminho, em que as peles dos animais 
(geralmente carneiros) eram esticadas, podendo ser dobradas 
com facilidade e amaradas em páginas. Este tipo de suporte 
permitiu uma ampla circulação de livros. E é neste momento, 
juntamente com o aumento de leitores e a demanda de leituras 
variadas, que a leitura silenciosa começa a ser mais praticada. 
De acordo com Manguel (1997) com a leitura silenciosa

o leitor podia ao menos estabelecer uma relação sem 
restrições com o livro e as palavras. As palavras não 
precisavam mais ocupar o tempo exigido para pronunciá-

las. Podiam existir em um espaço interior, passando 
rapidamente ou apenas se insinuando plenamente decifradas 
ou ditas pela metade, enquanto os pensamentos do leitor as 
inspecionavam à vontade, retirando novas noções delas, 
permitindo comparações de memória com outros livros 
deixados abertos para consulta simultânea. O leitor tinha 
tempo para considerar e reconsiderar as preciosas palavras 
cujo sons – ele sabia agora – podiam ecoar tanto dentro 
como fora. E o próprio texto, protegido de estranhos por 
suas capas, tornava-se posse do leitor, conhecimento íntimo 
do leitor, fosse na azáfama do scriptorium, no mercado ou 
em casa. (MANGUEL, 1997, p. 67-68).

 
Segundo Chartier (1998) o surgimento da imprensa, 

no século XV, aumentou ainda mais o acesso aos livros e a 
possibilidade de ampliar o conhecimento da população. 

No decurso da pesquisa realizada pudemos perceber que 
as crianças, mesmo quando ainda não leem de forma autônoma, 
estabelecem relações muito semelhantes àquelas apontadas por 
Manguel com os textos, com os quais estabelecem contato a partir 
da voz do outro, nesse caso o professor, e com os livros enquanto 
suportes de leitura.  Ao mesmo tempo que demonstravam, em 
diversas situações, prazer e envolvimento em ouvir histórias contadas 
pelas professoras, com ou sem a presença do livro enquanto suporte 
material, reivindicavam, em outros, uma relação mais íntima com os 
livros, folheando-os, percorrendo-os com os olhos, criando enredos 
para as histórias sugeridas pelas imagens. A despeito do interesse 
das crianças pelo contato com os livros, pudemos perceber que 
na escola observada, estes eram pouco utilizados pela professora 
da turma, fi cando o contato com esses materiais mais circunscrito 
ao espaço da biblioteca, onde as crianças podiam fazer escolhas e, 
inclusive, levar para casa os livros para serem compartilhados com 
as famílias. A prática mais comumente realizada pela professora da 
educação infantil era a narrativa de histórias sem o uso do livro. É 
sobre essa prática que discorreremos no tópico a seguir.

As narrativas, o narrador e a formação de jovens leitores

A leitura e a contação de histórias  estiveram presentes no 
decorrer da história da humanidade. Porém, as narrações nem 
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sempre se deram da mesma forma. Como vimos, em cada época 
os suportes de leitura eram utilizados de acordo com as demandas 
das práticas sociais, portanto a partir de mudanças históricas e 
de mudanças exigidas pelos diferentes grupos sociais, exigia-
se também pensar em alternativas de leitura e novas narrações. 
Essa relação, que se dá de forma dialética, retrata que a partir do 
surgimento de novas relações sociais, novas demandas de práticas 
de leitura se estabeleciam, e consequentemente,  novas funções dos 
suportes de leitura também possibilitavam outras práticas sociais.

No âmbito das práticas escolares de trabalho com o texto, 
percebemos esse mesmo movimento dialético, a partir do qual 
novos públicos demandam novas formas de narrar, novos suportes 
em que a leitura pode se apresentar e esses, por sua vez, sugerem 
novas práticas leitoras. Ao analisarmos a prática pedagógica da 
professora a quem chamaremos de Rejane, na escola de tempo 
integral, observamos  que nem sempre os textos se materializavam  
no suporte livro. Em geral eram trazidos pela voz da professora, 
recuperados pela memória da docente e também por meio de 
outros objetos, que funcionavam, para as crianças, como auxiliares 
mnemônicos na recuperação da estrutura do texto sem, contudo, 
materializá-lo na sua forma escrita. 

A prática da educadora se estruturava tendo como referência 
o contexto da turma de educação infantil na qual ela atuava, os 
propósitos das crianças e da própria professora. Foi possível 
perceber que as escolhas da docente acerca dos modos de trazer 
o universo da literatura para o contexto da sala de aula estiveram 
fundamentadas numa concepção de infância, de desenvolvimento 
infantil e de aprendizagem referenciadas na fi losofi a antroposófi ca, 
segundo informado pela própria professora em entrevista.    

A Educação Infantil é um momento crucial dentro da 
escolarização, e as práticas de leitura estão voltadas para as 
demandas e mudanças vivenciadas pelas crianças pequenas. 
A professora sendo o sujeito mediador desses momentos 
percebe as necessidades das crianças, trazendo a leitura de 
acordo com as características dos alunos. Em linhas gerais, na 
fi losofi a antroposófi ca o desenvolvimento infantil é concebido 
em sintonia com ritmos da natureza, os quais evocam um 
certo movimento dos seres humanos, que se refl etem em seus 
humores, vestuário, hábitos. São momentos em que o ser 

humano se encontra mais aberto ou mais fechado para o mundo, 
uma ligação simples com o que acontece do lado de fora e 
refl ete do lado de dentro de cada indivíduo. Como consequência 
desta concepção, o movimento a ser observado dentro de sala 
pela professora é também aquele trazido singularmente por 
cada aluno. São estes que darão à professora subsídios para 
conduzir as aulas. Esses elementos são trazidos consciente e 
inconscientemente pelos alunos mostrando, na atuação de cada 
um, o envolvimento  com o que o rodeia. 

Buscando acompanhar esses movimentos a professora, 
no que concerne especifi camente ao trabalho com os textos 
literários, antecede o momento de contar histórias com 
uma preparação das crianças para receber o texto. Pode-se 
perceber tal prática a partir da nota de campos do dia 27 de 
setembro de 2010. Nessa data, as crianças voltam da aula de 
Educação Física no momento em que a professora prepara 
a mesa de época, que está colocada no centro da sala. Essa 
mesa normalmente manifesta o momento que a turma está 
vivenciando em cada época do ano. Rejane forra a mesa com 
uma toalha e a enfeita com um anãozinho de gorro verde e uma 
vela. As cadeiras das crianças estão em volta da mesa. Esse é 
o momento que irá anteceder a leitura, o mais importante do 
dia. A professora inicia com uma canção suave para receber as 
crianças enquanto elas se acomodam nas cadeiras. O ambiente 
criado, propício para ouvir histórias, prepara o ouvinte para ler 
o texto pela voz do outro. A história que será contada nesse dia 
é “Rosinha de Espinhos”  uma versão tradicional do conto “A 
Bela Adormecida”. As crianças já estão preparadas para ouvir 
a narração e continuam sentadas em círculo em volta da mesa 
de época, algumas acalentando  bonecas de pano, outras com a 
cabeça no colo do colega enquanto trocam carinhos. 

Esse momento, propício ao envolvimento e que antecede 
a contação de história, revela detalhes que irão transportar as 
crianças para a narrativa, permitindo que elas se apropriem da 
história ouvida. De acordo com a fi losofi a antroposófi ca

A criança se orienta no espaço a partir do centro que 
é o próprio corpo. A vivência das dimensões espaciais 
lhe possibilita ajustar-se, suave e delicadamente, às 
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polaridades no interior do seu organismo. Esta conquista 
apazigua, gera calma interior. Só então é possível que 
a criança se concentre em alguma tarefa ou atividade 
com devido envolvimento. (Lameirão (2007, p.26)

A preparação tem também a função de transportar as crianças 
para um universo fantástico, estimulando sua imaginação criativa. 
Para a professora, narrar histórias  é um meio de desenvolver os 
sentidos singulares em cada criança. Em função desse objetivo, a 
ausência do livro como suporte para a contação de histórias é um 
meio para que as crianças possam imaginar as cenas da história 
narrada, a feição de cada personagem, sem que sejam infl uenciadas 
por ilustrações criadas por outrem. Dessa forma, o principal suporte 
à contação das histórias pela professora é a sua memória, o que  
permite que haja uma extensa proximidade e semelhança entre a 
história registrada no livro e aquela contada pela professora, que 
se constitui como a narradora do grupo, mediadora do contato dos 
pequenos com o texto literário.  Ao comentar esse papel do narrador 
como alguém que intercambia experiências, Kramer (1994, p. 53) 
salienta que o “ouvinte e narrador partilham de uma coletividade, 
de uma experiência comum; sua relação é dominada pelo interesse 
em conservar o que é narrado.” Essa perspectiva da conservação 
diz respeito, de acordo com os princípios que norteiam o trabalho 
da professora, tanto aos enredos quanto à estrutura linguística do 
texto. De acordo com  Bertalot (1995)

É contando e recontando histórias que se trabalha a 
estrutura linguística e pensante, pois cada historia, assim 
como todo pensamento estruturado, consta sempre de 
um começo, meio e fi m. A linguagem pictórica, plena de 
conteúdo, alimenta a alma infantil e, como todo alimento, 
deve ser digerido e metabolizado. Quando a criança, 
envolve-se de corpo e alma no relato dessas grandiosas 
imagens, alegrando-se ou entristecendo-se, ela é toda 
participante. Isso faz com que despertem nela os impulsos 
de fazer algo igual, de atuar ou de sonhar. (p.53)

Como narradora, Rejane medeia a experiências das crianças, 
tomando–as como sujeitos que irão se apropriar da narrativa e 
ressignifi car a história contada. Cabe ressaltar que as histórias 

contadas várias vezes não se modifi cam ou mudam de versões. Elas 
são contadas sempre da mesma forma, com as mesmas palavras, 
com a mesma entonação, permitindo que as crianças construam e 
internalizem  signifi cados para o texto, permitindo a ressignifi cação 
da experiência da narrativa a cada novo momento de escuta.

Novos suportes para novos leitores

Ainda atendendo à perspectiva de mediar a relação das crianças 
com os textos literários, considerando as formas peculiares pelas 
quais elas atribuem sentido ao mundo, observamos, na prática 
da professora, a criação de novos suportes a partir dos quais os 
textos eram apropriados pelos pequenos. 

A professora utilizava tapetes artesanais, confeccionados 
por ela, e que reproduziam cenários das histórias contadas. Nesse 
tapete são inseridas as personagens, também confeccionadas 
artesanalmente, em tecido, pela professora. Esse suporte 
funciona como um auxiliar mnemônico à contação das histórias 
pelas próprias crianças pois a partir de seus cenários elas podiam 
contar e recontar uma mesma história juntas, lembrando-se dos 
detalhes de cada cena que, por sua vez, sugeriam as ações das 
personagens que eram manipuladas nesse cenário, o permitindo 
a apropriação da narrativa também a partir desses objetos.

A narração utilizando o tapete favorece a construção de 
experiências a partir de nredos previamente defi nidos, já que 
as cenas retratadas dizem respeito a uma história determinada, 
mas, ao mesmo tempo, há abertura ao novo, à recriação que se 
dá a partir dos gestos e entonações do narrador no cenário. Além 
disso, o objeto permite a ocorrência de narrações coletivas, 
quando vários alunos narram utilizando o tapete, ou mesmo 
de forma individual, quando uma única criança se encarrega 
de recontar a história para o restante da classe. Essa prática 
possibilita a interação de todas as crianças com as narrativas, e 
principalmente a conservação da memória. 

Percebemos nessa prática uma nova possibilidade de 
materialização do texto que dialoga com os modos como as 
crianças produzem sentido para sua experiência com a leitura. 
Nesse sentido, o tapete não é a penas um meio material no qual 
o texto circula, uma vez que o texto ganha vida pelas próprias 
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ações que o suporte permite realizar no cenário da história, 
com as personagens que a compõem. A partir do suporte é 
possível dar vida a essas personagens, não apenas a partir de 
entonações da voz mas, de forma concreta, pela manipulação 
das personagens na cena em que se desenrola a narrativa. Nesse 
sentido, ao contar as histórias as crianças estão envolvidas 
em atividades signifi cativas, que permitem a produção de 
signifi cados do grupo para a experiência de ouvir e contar 
histórias. Entendemos que, por permitir a produção de múltiplos 
signifi cados para o texto, evocados por esses movimentos das 
personagens na cena narrada, o tapete se revela um suporte a 
partir do qual é possível vivenciar práticas de leitura enquanto 
experiências de cultura, nas quais entram em jogo diferentes 
arranjos e possibilidades de narrar.

Nesse sentido, tais práticas se aproximam do proposto por  
Walter Benjamin, quando esse fi lósofo  compara a arte de narrar 
ao trabalho do artesão. Nas palavras de Gagnebin 

de acordo com Benjamin, os movimentos precisos do 
artesão, que respeita a matéria que transforma, têm uma 
relação profunda com a atividade narradora; já que essa 
também é de certo modo, uma maneira de dar forma à 
imensa matéria narrável, participando assim da ligação 
secular entre a mão e a voz, entre o gesto e a palavra. 
(Gagnebin, 1994, pág. 11).

A forma artesanal da narrativa, citada pela autora, está 
ligada à forma como a narrativa é proposta nas atividades 
de contação de histórias a partir do tapete artesanal. Nessas 
situações ocorre uma tecitura lenta da experiência que vai 
sendo, pouco a pouco, produzida pelas crianças e mediada 
pela professora. Essa apropriação da narrativa acontece em um 
processo parecido com os processos artesanais, que demandam 
cuidado, tempo e dedicação.

Considerações fi nais

Compartilhar com a professora e as crianças da turma 
observada ao longo da pesquisa a experiência de construírem-se 

como narradores de suas e de outras tantas histórias nos permitiu 
vislumbrar algumas possibilidades de encaminhamento do 
trabalho com a leitura junto a leitores que ainda não leem de 
forma autônoma.  

Destaca-se, em primeiro lugar, que a formação de um 
sujeito leitor só é possível quando a concepção que orienta 
esse trabalho de formação é a aquela da criança como sujeito 
que produz cultura.  Entendemos esta como produção de 
signifi cados e, nesse sentido, tanto as práticas quanto os 
suportes utilizados para efetivá-las, precisam dialogar com as 
formas próprias pelas quais as crianças atribuem sentido ao 
mundo, com sua curiosidade, ação e desejo de conhecer, para 
que se tornem atividades signifi cativas, práticas culturais. É 
importante que a leitura e também os suportes nos quais ela se 
apresenta, dialoguem com as múltiplas linguagens a partir das 
quais as crianças se expressam sobre o mundo.

Enquanto trabalho de formação, a inserção das crianças 
no universo da literatura requer tempo para que as vivências 
se traduzam em experiências, o que se dá tanto pela sua 
internalização  pelas crianças, quanto pela possibilidade que 
têm de compartilhar suas experiências com o texto com outros 
sujeitos, sejam eles o professor e/ou seus pares. Nesse sentido 
a profundidade da experiência com o texto se sobrepõe à 
quantidade da exposição a muitos textos. Não queremos afi rmar 
com isso que não seria adequado ou desejável que as crianças 
tenham contato com textos variados. Elas, inclusive, se mostram 
curiosas e desejosas desse contato. Entretanto, para que possam 
viver, no ato da leitura, criada por elas ou experienciada a partir 
da voz de outros mediadores, uma verdadeira experiência de 
cultura, necessitam de tempo, o tempo para tecer novos enredos, 
novos caminhos para ler os textos e ler o mundo.  
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Resumo

Este texto, que é parte de uma pesquisa mais ampla sobre 
a alfabetização no Espírito Santo, teve por objetivo analisar 
os modos de ler numa turma de primeira série da prefeitura 
municipal de Vitória. Adotamos como concepção norteadora das 
nossas refl exões a perspectiva bakhtiniana de linguagem, que se 
realiza por meio de enunciados orais e escritos, concretos e únicos. 
Entre os diversos gêneros textuais trabalhados com as crianças 
na turma pesquisada, escolhemos poesia e música para a análise, 
que foi baseada em fi lmagens, fotografi as, questionário enviado 
às famílias, entrevista com a professora e observação participante. 
Nossa escolha se deu mediante o interesse despertado nas crianças 
pela leitura desses gêneros. Ao fi nal do texto, concluímos que a 
forma pela qual o trabalho com gêneros foi conduzido, ou seja, a 
mediação da professora possibilitou alguns momentos de interação 
autor-texto-leitor. Percebemos ainda nos eventos observados, que 
a construção de sentidos pelas crianças poderia ter sido melhor 
explorada, visto que a professora buscava garantir o espaço do 
dizer para as crianças em suas aulas.

Palavras-chave

Gêneros textuais; mediação; construção de sentidos. 

Abstract

This text, part of a broader research on literacy in the state 
of Espírito Santo,  was aimed at analyzing the ways of reading 
of a fi rst grade group of the Prefeitura Municipal de Vitória. We 
adopted, as our guiding concept, the bakhtinian perspective of 
language, which takes place through oral and written, concrete 
and unique statements. Among the various text genres used 
with the children of the group researched, we chose poetry and 
music for the analysis, which was based in fi lming, photographs, 
questionnaire sent to the families, interview with the teacher and 
participative observation. Our choice was based on the interest 
aroused in the children when reading those texts. At the end 
of this text, we concluded that the way the teacher’s work was 
conducted, that is, the mediation of the teacher allowed some 
moments of interaction between author-text-reader. We also 
noticed in the observed events, that the process of constitution 
of senses by children could have been better explored, for the 
teacher sought to ensure a space where children could enunciate 
in their classes.

Keywords

Text genres; mediation; constitution of senses.
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Introdução

Este artigo tem como objetivo analisar os modos de ler numa 
turma de alfabetização. Mais especifi camente, pretendemos 
analisar como foi feito o trabalho com a leitura de dois gêneros 
textuais: poesia e música. A escolha do tema se deve a vários 
fatores, entre eles o interesse despertado nas crianças, que eram 
estimuladas a participar das discussões acerca dos textos.

Esse texto, fruto de trabalho de observação realizado em 
uma escola pública, faz parte de uma pesquisa mais ampla 
denominada Alfabetização no Espírito Santo coordenada pela 
Prof Drª Cláudia Maria Mendes Gontijo, vinculada ao Programa 
de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do 
Espírito Santo. 

Acreditamos ser relevante sinalizarmos a concepção de 
leitura da qual partimos para analisarmos o trabalho com os 
gêneros poesia e música utilizados na turma observada. De 
acordo com Bakhtin (2006), a leitura é considerada um processo 
discursivo e, como tal, os sujeitos leitores produzem sentidos 
para os textos lidos ou ouvidos a partir de sua experiência e 
leituras anteriores. A leitura, então, envolve um processo de 
compreensão ativa e responsiva dos textos, isto é, uma forma 
de diálogo. 

Adotamos ainda como concepção norteadora das nossas 
refl exões a perspectiva bakhtiniana de linguagem, que se realiza 
por meio de enunciados orais e escritos, concretos e únicos. A 
linguagem é, portanto, de acordo com Bakhtin (2009, p. 111) 
multifacetada e nunca um sistema fechado e acabado.

Na verdade, a língua não se transmite; ela dura e perdura 
sob a forma de um processo evolutivo contínuo. Os 
indivíduos não recebem a língua pronta para ser usada; 
eles penetram na corrente da comunicação verbal; ou 
melhor, somente quando mergulham nessa corrente é 
que sua consciência desperta e começa a operar. [...] Os 
sujeitos não “adquirem” sua língua materna; é nela e por 
meio dela que ocorre o primeiro despertar da consciência. 

Dessa forma, acreditamos que adotar essa perspectiva 
signifi ca conceber a língua como processo de interação verbal 

de caráter dialógico. Nessa direção, a sala de aula é um lugar 
privilegiado para esse processo aconteça. É nesse espaço 
que as crianças terão a possibilidade de ter acesso a outros 
textos produzidos e, a partir desse “mergulho na corrente de 
comunicação verbal”, promovido pela mediação do professor, 
chegar a esse “primeiro despertar da consciência”. 

Bakhtin afi rma que a vida se realiza a partir dos enunciados 
que são concretizados na língua. O enunciado é compreendido 
como a real unidade da comunicação discursiva. Sendo assim, 
o discurso só pode existir de fato na forma de enunciações 
concretas de determinados falantes, sujeitos do discurso. 
Segundo Bakhtin (2006, p. 297), um enunciado está sempre 
ligado a outros da mesma esfera discursiva, isto é, “[...] é um 
elo na cadeia da comunicação de um determinado campo”. 
Assim sendo, é dotado de ecos e ressonâncias de enunciados 
anteriores e também deve ser visto como uma resposta a estes.

Dessa maneira, acreditamos que o trabalho com a leitura 
em sala de aula deve levar em conta que todos os enunciados 
das crianças devem ser considerados relevantes, pois não são 
desconectados do espaçotempo em que vivem, mas dizem 
respeito aos sentidos social e culturalmente construídos e 
devem ser ouvidos e respeitados.

O processo de pesquisa

A pesquisa desenvolveu-se numa comunidade do 
município de Vitória, de abril a julho de 2010, totalizando 
um período de 45 horas de observação. Foram realizadas 
fi lmagens e fotografi as das atividades, além de observação 
participante. É importante justifi car que a escolha de uma 
escola pública não foi ao acaso, pois acreditamos que é um 
espaço representativo por atender a boa parte da população 
brasileira dos mais variados estratos sociais e, ainda, por temos 
um compromisso com essa instituição enquanto profi ssionais 
atuantes em escolas públicas.   

A turma participante da pesquisa era composta por 26 
alunos (13 meninos e 13 meninas) cuja maioria era oriunda de 
famílias de renda salarial baixa conforme levantamento a partir 
de questionário enviado às famílias. Desse total de alunos, 
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tivemos a devolução de 21 questionários e identifi camos que 
42,87% (9 famílias) tinham renda mensal entre 1 e 2 salários 
mínimos. Três famílias (14,28%) disseram ter renda mensal de 
até 1 salário mínimo, outras três famílias (14,28%) afi rmaram 
ter renda entre 3 e 4 salários mínimos. Acima de 4 salários 
mínimos foi a renda mensal de 2 famílias (9,53%); 3 famílias 
não responderam qual seria a renda mensal e uma família 
(4,76%) disse não ter renda mensal fi xa. 

No primeiro dia de observação, optamos por conversar 
com as crianças a fi m de explicar o motivo de estarmos 
presentes na sala. Aproveitamos para perguntar se gostariam 
de participar da pesquisa e se tinham dúvidas a respeito. As 
crianças demonstraram empolgação e todos concordaram em 
participar. Sendo assim, enviamos aos responsáveis o termo de 
consentimento3.  

Durante todo o período de observação, constatamos 
um cotidiano bastante dinâmico, a professora aproveitava 
muitos momentos para incentivar o interesse dos alunos, e 
consequentemente, sua aprendizagem. Uma coisa nos chamou 
a atenção: a oferta de diferentes possibilidades de material de 
leitura às crianças durante as aulas. Notamos que a professora 
procurava fazer um trabalho diferenciado, oportunizando às 
crianças contato com diversos tipos de suportes e gêneros 
textuais como cartazes, livros de literatura infantil, de ciências, 
sobre animais em geral, atlas, álbuns, livros de poesia, 
revistas, jornais, livros didáticos, jogos de palavras, letras de 
música e outros. Diferentemente do que temos visto em outras 
pesquisas4, os alunos não eram estimulados a ler somente após 
o cumprimento de alguma tarefa ou em horários livres, eles 
tinham liberdade para manusear os livros (fotos 1 e 2). Por tudo 
isso, concluímos que seria imprescindível uma refl exão mais 
aprofundada a respeito do observado.

Foto 1- Aluna manuseando livro durante a aula

Foto 2- Criança manuseando cesta de livros variados durante a aula

Essa necessidade de refl etir mais profundamente a respeito 
desse tema também se deu porque a leitura tem sido vista como 
um problema escolar cada vez maior. O grande número de 

3 - No termo de consentimento era solicitada autorização para que as crianças fossem fotografadas e fi lmadas, sendo o sigilo quanto à identidade e a utilização 
ética dos dados.
4 - COSTA  (2010) Práticas de alfabetização em séries iniciais de duas escolas do ensino fundamental do município de Vitória; SOUZA (2010) Práticas de 
alfabetização em duas escolas de ensino fundamental do município de Aracruz; FERREIRA(2001) A pesquisa sobre leitura no Brasil 1980-1995.

Imagem suprimida por ausência
de autorização de uso
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pesquisas realizadas e programas que avaliam e comprovam o 
baixo desempenho de muitos de nossos alunos nos tem alertado 
para tal situação conforme abordaremos mais adiante. 

Entretanto, conforme já mencionamos, a professora da turma 
observada realizava um trabalho bastante diferenciado com a 
leitura. Diante da riqueza de situações que envolviam a leitura 
na turma, selecionamos os trabalhos com dois gêneros: poesia e 
letra de música. Essa escolha se baseou no fato de que o trabalho 
realizado com eles em sala nos surpreendeu positivamente, uma 
vez que despertava o interesse e a participação das crianças, 
bem como a forma como eram abordados permitia às mesmas 
a produção de sentidos múltiplos, os quais eram estimulados e 
valorizados pela professora.

Vale lembrar que não nos deteremos em detalhar o 
contexto porque será trazido ao longo das análises dos 
eventos observados, seja de forma implícita ou explícita, 
uma vez que acreditamos que este não pode ser visto 
isoladamente.

Os modos de ler poesias

Os resultados mais recentes da pesquisa Retratos da Leitura 
no Brasil5 (2007) mostram que apesar do crescimento do índice 
de leitura entre os pesquisados6 ainda há muito que se fazer. 
Para 42% dos pesquisados, as difi culdades nas habilidades 
necessárias à leitura (leitura lenta, falta de compreensão após 
a leitura) são sinalizadas. A análise geral das informações 
coletadas caracteriza nosso país como um ambiente em que a 
leitura não é socialmente valorizada. Ademais, o que se observa 
em grande parte das dissertações e teses analisadas pelo nosso 
grupo de pesquisa, é que a linguagem tem sido vista como 
expressão do pensamento e instrumento de comunicação. A 
orientação de leitura pelo professor se reduz às sugestões de 
livros ou facilitador do resgate de informações no texto lido, 

seu papel de mediador é colocado de lado. Dessa forma, 
percebemos que a dimensão discursiva em que a leitura é tida 
como processo de construção de sentidos fi ca delegada em 
segundo plano.

Conforme nos afi rma Bakhtin (2006, p. 282): “Falamos 
apenas através de determinados gêneros do discurso, isto é, 
todos os enunciados possuem formas relativamente estáveis 
e típicas de construção do todo” [grifos do autor]. Segundo o 
mesmo autor, a heterogeneidade desses gêneros é grande e esta 
não pode ser minimizada, por isso acreditamos ser importante 
trazer essa diversidade de gêneros para a sala de aula, bem como 
trabalhar o mesmo gênero de várias formas e com objetivos 
variados.

Sabemos que o gênero poesia é bastante utilizado tanto 
na educação infantil quanto nas séries iniciais do ensino 
fundamental, seja por ser considerado um texto mais fácil, 
lúdico, de boa aceitação ou até mesmo por estar presente na 
grande maioria dos livros didáticos dessa etapa. Além disso, 
sabemos que pode proporcionar a construção de sentidos 
diversos pelas crianças, quando o professor, consciente desse 
fato, desenvolve um trabalho nessa perspectiva.

Como presenciamos apenas a leitura de poesias infantis, 
vamos analisar algumas características desse gênero. Segundo 
Bordini (in ZILBERMAN & RÖSING, p. 142, 2009):

O que caracteriza ou diferencia a poesia infantil dos 
demais gêneros poéticos é o destinatário criança, que 
obriga o emissor poeta a adaptar sua arte aos patamares 
cognitivos de seu leitor visado. A adaptação dos meios 
expressivos da poesia ocorre tanto no âmbito da 
linguagem, quanto no do sentido por ela confi gurado. 
Dependendo da faixa etária do público infantil, ela 
requer apoio visual, por meio da ilustração e do design 
gráfi co, em especial num mundo de apelos imagísticos 
como o atual, em que até o jovem adolescente desdenha 

5 - A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil iniciou-se em 2000 com objetivo diagnosticar e medir o comportamento leitor da população. Foram pesquisados 
49% da população brasileira e os dados trouxeram indicativos importantes para que dirigentes do setor público ou da iniciativa privada percebam nuances 
fundamentais da prática da leitura no Brasil.
6 - Na segunda pesquisa Retratos de Leitura no Brasil (2007), o universo dos entrevistados subiu para 92,3% da população.
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livros sem imagens ou publicações virtuais sem fundos 
ilustrados ou animações.  

Dessa forma, vimos que a professora levou em conta a faixa 
etária de seu público ao selecionar poesias que facilitariam a 
produção de sentidos e que contavam com o apoio de imagens. 
A inserção dessas poesias em sala de aula não se dava somente 
nos momentos destinados ao ensino da leitura e da escrita, mas 
também em outras aulas, como as de matemática. Além disso, a 
escolha dos livros não era determinada sempre pela professora, 
às vezes, os alunos indicavam suas preferências e selecionavam 
uma poesia para leitura.

Observamos também que antes de apresentar o gênero, a 
professora buscava mostrar aos alunos o suporte onde o texto se 
encontrava, ressaltando o título, o autor, o ilustrador e até mesmo o 
sumário, por meio do qual as crianças poderiam encontrar a poesia. 
O modo como ela os envolvia fazia desse momento não de leitura 
pela leitura, mas de compreensão ativa e responsiva. Ela demandava 
a atenção dos alunos, utilizava a entonação como aliada, os gestos, 
conversava com eles sobre o texto, mediando a construção de 
sentidos e voltava ao mesmo quando percebia a necessidade de 
estimular mais a participação dos alunos ouvintes/leitores. 

Quando a professora leu a poesia “Último andar”7, de Cecília 
Meireles, por exemplo, as crianças tiveram a oportunidade de 
criar sentidos já a partir da primeira leitura, espontaneamente 
e por meio de perguntas feitas pela professora como: “Por que 
a autora quer morar no último andar?” As respostas não se 
limitaram ao que estava escrito no poema, como vemos abaixo:

Edu: Porque lá é mais boNIto!
P: Por QUÊ?
Edu: Porque dá pra ve o cé::u
((apontando para outra aluna, a professora novamente 
perguntou))
P: Por QUÊ?
Ysa: Porque ela gosta de ar:::
Nic: Dá pra ve o céu e a PRAIa.

Percebemos que os discursos das crianças estão permeados 
de enunciados alheios, pois em suas falas notamos a presença 
de ideias que estão no imaginário de nossa sociedade. Morar 
no último andar remete a um lugar bonito, agradável, de onde 
se pode ver o céu, o mar, ou seja, ter uma visão privilegiada. 
Em geral, o último andar de um prédio residencial representa 
a cobertura, o apartamento mais amplo e desejado, no qual 
moram pessoas de poder aquisitivo alto. Assim, os enunciados 
das crianças não foram produzidos somente a partir das suas 
próprias ideias e elas também não foram as primeiras a tratarem 
desse objeto, 

pois todo discurso concreto (enunciação) encontra 
aquele objeto para o qual está voltado sempre, por assim 
dizer, já desacreditado, contestado, avaliado, envolvido 
por sua névoa escura ou, pelo contrário, iluminado 
pelos discursos de outrem que já falaram sobre ele. 
O objeto está amarrado e penetrado por ideias gerais, 
por pontos de vista, por apreciações de outros e por 
entonações (BAKHTIN, 1993, p. 86). 

Vimos que nesse momento inicial, a pergunta foi mais 
geral, quando foram aceitas respostas que não estavam 
necessariamente explicitadas no texto, mas produzidas pelos 
alunos. Após, foi feita uma pergunta mais direcionada, que 
demandava atenção no momento da leitura para uma resposta 
mais próxima do que estava contido no texto. Era relacionada 
ao motivo pelo qual os passarinhos se escondiam.

Podemos inferir que a professora adotou a estratégia de 
verifi cação de leitura em que as antecipações e predições são 
ou não confi rmadas no texto, e, a partir daí, o leitor repensa 
e constrói no curso da leitura novas hipóteses (Koch & 
Elias, 2008). Após fazer a pergunta, percebeu que os alunos 
não conseguiam chegar à resposta de acordo com a poesia. 
Então pediu que prestassem atenção na leitura que iria fazer 
novamente. Depois dessa segunda leitura, os alunos enunciaram 
respostas diversas, como:

7 - A atividade de leitura da poesia foi realizada após a correção de um exercício de matemática no qual os alunos deveriam usar os numerais ordinais num 
prédio onde moravam diversas crianças.
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Ana: Pra canta:::
Hya: Pra trata:: os passarinho
Rha: Pra não maltratar os passarinhos.
((Nesse momento a professora chamou a atenção dos alunos))
P: Ah, pra não MAL-TRA-TAR.
Ray: Porque se maltratar machuca eles.
Ped: Porque tem terraço pra se esconder.
Igo:Porque quando chove o passarinho vai se esconde lá.

Vemos que a professora não adotou uma resposta como 
única, pois não parou de ouvir os demais alunos, apesar de 
já ter obtido a resposta que estava no texto, demonstrando 
que para ela é importante considerar as outras possibilidades 
de construção de sentidos proporcionadas. Para Bakhtin, a 
compreensão é um processo ativo e criativo, isto é, uma forma 
de diálogo, pois “toda compreensão da fala viva, do enunciado 
vivo, é de natureza ativamente responsiva (...)” (2006, p.271).  
É interessante destacar que o livro foi entregue à professora 
pelas mãos de um aluno que o manuseava. 

Jobim e Souza (2001, p.109) esclarecem que “o sentido de 
um enunciado é o efeito da interação entre locutor e receptor” 
(p.109). Ao lermos um texto, mergulhamos num processo ativo 
de refl exão e (re)criação dos enunciados produzidos pelo autor, 
que por sua vez, registrou em seu texto o resultado de suas 
refl exões a partir do contato com outros enunciadores. 

Em outro dia de observação, presenciamos a leitura de 
uma história, cujo título era “Os dez sacizinhos”. Esse texto 
foi trabalhado em uma aula destinada ao ensino da matemática, 
mas era bastante comum a professora ler para e, muitas vezes, 
com os alunos todos os textos, ainda que o objetivo fi nal fosse 
levar as crianças a realizar operações de soma e subtração.

Enquanto lia a história para as crianças, a professora 
procurava fazê-las participar do processo de leitura, seja por 
meio da análise das imagens, seja estimulando os alunos a 
anteciparem os acontecimentos. A primeira leitura foi feita 
com a fi nalidade de familiarizar as crianças com a história. Já 
a segunda objetivava levar os alunos a realizarem a subtração 
com bolinhas que haviam sido distribuídas no início da aula 
(fotos 3 e 4).

Foto 3 – Professora lendo a poesia Os dez sacizinhos

Foto 4 – Criança manuseando as bolinhas durante a atividade de leitura do 
poema Os dez sacizinhos

Nesse segundo momento, o texto foi lido calmamente e 
com maior participação ainda dos alunos, que tentavam lembrar 
os motivos pelos quais os sacizinhos sumiam. A maioria das 
crianças demonstrava lembrar as palavras que completavam as 
rimas. A maior parte não teve grande difi culdade na realização 
da tarefa proposta, que consistia em eliminar as bolinhas em 
cima da carteira uma a uma, pois os dez sacizinhos foram sendo 
eliminados aos poucos até chegarem a zero e depois retornaram 
todos de vez à história.



MODOS DE LER EM UMA TURMA DE PRIMEIRA SÉRIE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA

1640LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

Após a leitura, a professora disse que iria colocar o livro 
na caixa no armário ao fundo da sala para que depois eles 
pudessem ler, mas os alunos o pegaram antes e, curiosos, 
folhearam todo o livro para ver mais de perto a história lida. 
Percebemos mais uma vez a liberdade que as crianças tinham 
em tocar os materiais de leitura disponibilizados em sala.

Por fi m, de acordo com nossas observações, a professora 
fazia questão de contar com a participação dos alunos 
na leitura, por meio de pausas estratégicas, buscando 
antecipações e formulação de hipóteses, assim como 
inferências e verifi cação por parte das crianças. Vemos 
que o objetivo da professora não se restringia ao ensino de 
operações matemáticas, o processo de compreensão ativa era 
o que mais importava. À medida que o número de sacizinhos 
ia diminuindo, as crianças buscavam não só acertar o número 
dos restantes, mas também o motivo pelo qual e o modo 
como os personagens saíam da história.

Segundo Koch & Elias (2008), nossa atividade de leitores 
ativos começa com antecipações e hipóteses com base em 
nossos conhecimentos sobre elementos como o gênero, o 
autor e o título. No decorrer da leitura, essas antecipações e 
hipóteses vão se confi rmando ou sendo rejeitadas. No último 
caso, fazemos reformulações com base em conhecimentos que 
carregamos em nossa memória (sobre a língua, sobre as coisas 
do mundo, outros textos, etc.) que são ativados no processo de 
interação com o texto. 

Constatamos que o trabalho realizado pela professora 
buscava, na maioria das situações, a compreensão do texto lido, 
ou seja, a identifi cação dos sentidos construídos pelos autores. 
Em outros momentos, percebemos algumas tentativas por parte 
da professora em ir além do reconhecimento ou identifi cação 
dos sentidos, mas isso não constituiu uma regularidade, pois, na 
maior parte do tempo, as práticas se voltavam para a localização 
de informações no texto seguida de realização de tarefas. 

Não podemos desconsiderar que as práticas dos 
profi ssionais são o resultado das concepções com as quais 
tiveram contato no período de sua formação e que continuam a 
vigorar na atualidade. Acreditamos que adotar uma concepção 
discursiva de linguagem deve ser encarado como um desafi o. 

Para que mudanças nas práticas aconteçam, é necessário 
que os profi ssionais estejam mobilizados a pensar seu fazer 
pedagógico, avaliando os resultados do seu trabalho e propondo 
direcionamentos que possam contribuir para a formação de 
leitores na escola. 

A partir desse momento, discutiremos a utilização de 
músicas na sala de aula e focaremos nas duas que foram 
trabalhadas pela professora durante o período de observação. 
Assim como na leitura de poesias, a participação das crianças 
foi intensa e a abundância de sentidos também.

A música na sala de aula

(...) a música não é só uma técnica de compor sons 
(e silêncios), mas um meio de refl etir e de abrir a 
cabeça do ouvinte para o mundo. [...] Com sua recusa 
a qualquer predeterminação em música, propõe o 
imprevisível como lema, um exercício de liberdade 
que ele gostaria de ver estendido à própria vida, pois 
‘tudo o que fazemos’ (todos os sons, ruídos e não-sons 
incluídos) ‘é música’. (A. de Campos, in J. Cage, 1985 
– prefácio, p.5).

As defi nições de música expressam diferentes concepções. 
Ao consultar o Novo dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 
encontramos no verbete “música” as seguintes defi nições: 
1.Arte e ciência de combinar os sons de modo agradável ao 
ouvido, 2.Qualquer composição musical, 3. Música escrita, 4. 
Execução de qualquer peça musical, 5. Conjunto ou corporação 
de músicos. 6.Orquestra, 7.Filarmônica, 8.(fi g) Qualquer 
conjunto de sons (deprec: musiqueta).

  Ao analisar o verbete, podemos dizer que traz uma 
abordagem subjetiva, que confere valor àquilo que agrada ao 
ouvido. Por outro lado, ao mencionar “qualquer conjunto de 
sons (deprec: musiqueta)”, aponta o caráter depreciativo da 
defi nição.      

De acordo com Brito (p.26, 2003), Koellreutter (1987) afi rma 
que música é a linguagem que organiza, intencionalmente, os 
signos sonoros e o silêncio, no continuum espaço-tempo. Para 
ele, na música se faz presente um jogo dinâmico de relações 
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que simbolizam, em microestruturas sonoras, a macroestrutura 
do universo. Ele considera que a linguagem musical pode ser 
um meio de ampliação da percepção e da consciência, porque 
permite vivenciar e conscientizar fenômenos e conceitos 
diversos.

As inúmeras possibilidades musicais podem ser 
compreendidas como expressões sonoras que refl etem a 
consciência e o modo de pensar de pessoas, culturas e regiões 
diversas. Podemos inferir que a diversidade da música, permite-
nos conhecer melhor a nós mesmos e ao outro. Além disso, 
acreditamos que é difícil encontrar alguém que não se relacione 
com a música de um modo ou de outro: escutando, dançando 
ou tocando um instrumento. Com isso, acabamos por formar 
um repertório musical que muito nos conta a respeito de nossa 
história de vida desde a infância.

Nesse sentido, as crianças interagem permanentemente 
com a música e a escola (especialmente nas séries iniciais) pode 
tornar-se um lugar privilegiado para que um ambiente musical 
se estabeleça a fi m de favorecer desenvolvimento afetivo e 
cognitivo, dependendo da forma como o professor compreende 
esse aspecto.

Ao observarmos crianças brincando, podemos facilmente 
perceber que são seres que além de brincarem, costumam 
musicalizar tudo que está à sua volta. Dessa forma, sua relação 
com o mundo se estabelece de forma lúdica.  O professor que 
está atento a esse aspecto pode usar a música como aliada de 
suas aulas.

Pelo que foi observado na turma pesquisada, a professora 
demonstrava ter essa compreensão sobre as contribuições que a 
música pode trazer para uma sala de aula, pois gostava muito de 
utilizar letras de músicas em suas aulas. A turma fi cava bastante 
envolvida e todos participavam intensamente.

Para ilustrar, citaremos dois dias de observação em que 
músicas foram utilizadas nas aulas. Na semana em que se 
comemora o dia do índio (19 de abril), a turma teve contato 
no primeiro dia com a música Todo dia era dia de índio, de 
Jorge Ben.  Não tivemos acesso à primeira aula em que a 
música foi trabalhada, pois as observações ainda não haviam 
sido iniciadas. A segunda aula em que a música foi utilizada 

se desenvolveu a partir da escuta e análise da letra da música. 
A professora aproveitou para situar o contexto histórico do 
qual a música tratava: a situação do povo indígena após o 
descobrimento do Brasil. Foi possível ouvir das crianças o que 
tinham como conhecimento prévio da situação dos índios em 
nosso país através da conversa.

No segundo dia, a professora continuou a trabalhar com 
a música Todo dia era dia de índio, agora com objetivos 
relacionados à alfabetização. Fez leitura didática com os alunos 
e destacou a palavra ÍNDIO na música. A atividade solicitava 
que pintassem todas as palavras ÍNDIO na letra da música. 
A turma encontrou oito palavras, com exceção de uma aluna 
que disse ter encontrado nove. Em um primeiro momento, a 
professora afi rmou que deveria ter se enganado, mas como 
tinha o hábito de ouvir seus alunos, ao ver que a aluna insistia 
que tinha encontrado nove palavras, foi verifi car onde estaria 
o engano. Teve então uma grata surpresa ao descobrir que a 
menina tinha pintado a palavra ÍNDIOS na música. A professora 
aproveitou a situação não esperada para mostrar como o plural 
de nossa língua pode ser feito.

A seguir, propôs uma atividade de formação dos nomes das 
crianças da turma com a identifi cação dos nomes dos colegas 
que começavam com a letra I, a partir do uso dos alfabetos 
móveis. Outro momento bastante rico aconteceu durante essa 
atividade. Na turma observada, há dois alunos cujos nomes 
começam com a letra H, porém o som inicial é de I. Algumas 
duplas formadas perceberam que apesar de o som inicial ser o 
mesmo da palavra ÍNDIO, os nomes dos colegas tinham outra 
letra inicial. A professora aproveitou o questionamento das 
crianças para refl etir sobre nossa língua e explicou o uso da 
letra H. Outras duplas perceberam que havia também nomes na 
turma que tem o som inicial I, mas a letra Y é que iniciava esses 
nomes. Da mesma forma, a professora aproveitou a situação 
observada pelas crianças para tratar da letra Y e mostrar que seu 
som é igual ao da letra I.

Ao fi nal da atividade, as crianças confeccionaram três 
cartazes, um que continha os nomes que começavam com I, 
outro com nomes que iniciavam outras letras e um terceiro com 
os nomes com o som de I, mas que na verdade começavam 
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com H e com Y. Demonstraram muito interesse na atividade e 
participaram ativamente da proposta.

Percebemos que, apesar de a professora usar a letra da 
música como pretexto para trabalhar o som da letra I, ela 
promoveu durante os dois dias de atividades observados, uma 
refl exão sobre a língua. Concordamos com Geraldi (1997) 
quando defende que

A leitura-pretexto não me parece em si um mal (aliás, 
haverá alguma leitura sem pretexto?) sob pena de um 
endeusamento do dito e, por ricochete, a decretação 
de sua morte na imobilidade de ser o que é, sem 
predicativos. Evidentemente, há pretextos que, não 
por serem pretextos, se ilegitimam talvez o melhor 
exemplo disto seja a utilização do texto que, na escola, 
se faz para a discussão da sintaxe de seus enunciados. A 
ilegitimidade não me perece surgir do estudo sintático 
em si, mas da cristalização de tais análises que se não 
apresentam como possíveis mas como verdades a que 
só caber aderir, sem qualquer pergunta. (p. 174)

Assim sendo, também defendemos que o texto pode e deve 
ser usado como pretexto, porém, não somente para este fi m. 
Ressaltamos que não “condenamos” a professora por utilizar a 
letra de música como pretexto para tratar unidades menores da 
língua, apenas defendemos que a riqueza presente nos textos 
não pode ser reduzida ao estudo de letras, sons, palavras ou 
qualquer aspecto que retire da língua a sua concretude.

Em outro dia de observação a música “Criança não 
trabalha” (gravada pelo grupo Palavra Cantada) foi utilizada 
para o trabalho com a língua. A professora usou a letra da 
música para sensibilizar as crianças e promover uma discussão 
sobre o trabalho infantil. As crianças participaram bastante 
expressando suas opiniões sobre o tema. Após esse momento, 
foi feita uma leitura didática da letra da música (fotos 5 e 6).

Foto 5- Professora realizando leitura didática da música Criança não 
trabalha

Foto 6- Criança acompanhando a letra da música Criança não trabalha 
enquanto ouvia a canção no aparelho de CD.

As crianças foram orientadas a escolher e pintar seis 
palavras que tinham relação com crianças e que mais gostavam. 
Na verdade, essas palavras pintadas formaram um de bingo de 
palavras que foi realizado a seguir pela professora (fotos 7 e 8). 
A atividade foi tão bem aceita pelas crianças que a professora 

Imagem suprimida por ausência
de autorização de uso
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teve de continuar o bingo mesmo depois que dois alunos 
completaram a cartela.

Foto 7 - Professora fazendo a leitura da palavra sorteada no bingo de 
palavras

Após o término do bingo, as crianças deveriam preencher 
uma cruzadinha com desenhos que nos remetiam à infância. 
Cada criança recebeu uma espécie de chave de correção, onde 
se encontravam as respostas da cruzadinha para que pudessem 
recorrer em caso de dúvida.

Para fi nalizar os modos de ler música, podemos perceber 
pelas situações relatadas que utilizar a música em sala de aula 
pode gerar situações muito ricas de aprendizagem, desde que 
o professor esteja atento às intervenções dos alunos e assuma 
seu papel de mediador.  Segundo Brito (2003, p.45/46), “(...) 
um trabalho pedagógico-musical deve se realizar em contextos 
educativos que entendam a música como processo contínuo de 
construção, que envolve perceber, sentir, experimentar, imitar, 
criar e refl etir.”

Acreditamos que a introdução da música na sala de aula 
é de muita importância para o desenvolvimento da criança, 
pois, além de ser um gênero comum do dia a dia, pode ser o 
ponto de partida e de chegada de um trabalho que englobe 

o conteúdo, o material, o estético e a atmosfera lúdica que a 
música proporciona. Some-se a isso o fato de que as músicas 
são criadas a partir do que é vivenciado, sentido, pensado uma 
vez que, “... criamos a forma musical não no vazio axiológico 
nem entre outras formas igualmente musicais (a música entre 
a música), mas no acontecimento da vida, e só isso a reveste 
de seriedade, de signifi cação, de acontecimento, de peso” 
(BAKHTIN, 2006, p.186) [grifos do autor]”.

Vimos que a professora realizou um trabalho muito 
interessante a partir do momento em que trabalhou as unidades 
mínimas da língua, mas não as descontextualizou da realidade 
dos textos. Além disso, problematizou os temas levando os 
alunos a refl etirem sobre suas vidas e seu papel na sociedade.

Considerações fi nais

A sala de aula é um lugar privilegiado para o processo de 
interação verbal. Nesse cenário, as práticas de leitura assumem 
papel de destaque, pois o acesso aos textos de outros oportuniza 
uma vivência que deve/deveria levar a uma compreensão 
responsiva pelos envolvidos no processo.

Acreditamos que a leitura deva ser entendida como uma 
atividade interativa de produção de sentidos que utiliza de 
estratégias como seleção, antecipação, inferência e verifi cação. 
Além disso, não se pode esquecer que a leitura é regulada pela 
intenção com que lemos os textos: para nos manter informados, 
para fazer trabalhos acadêmicos, por prazer, para realizar 
consultas, porque somos obrigados e etc. (KOCH; ELIAS, 
2008)

Sendo assim, o professor que adota uma concepção de 
leitura como uma atividade baseada na interação autor-texto-
leitor, precisa levar em conta os conhecimentos do leitor para 
que essa interação ocorra de forma signifi cativa. Mais do que 
isso, precisa oportunizar aos seus alunos/leitores/ouvintes 
espaços para que exponham suas ideias e ouçam seus pares a 
fi m de que esse objetivo da leitura como construção de sentidos 
seja alcançado o mais plenamente possível. 

Ao ofertar às crianças materiais de leitura variados e 
livre acesso a eles, a professora garantia uma oportunidade 
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de enriquecimento cultural e crescimento pessoal, uma vez 
que as falas das crianças eram valorizadas e analisadas pelo 
grupo. Além disso, notamos que a professora buscava adotar 
a postura de ouvinte e mediadora não só durante os momentos 
de discussão sobre os textos, mas na aula como um todo. No 
entanto, isso não se constituía uma regularidade, tendo em 
vista que em várias ocasiões as atividades buscavam apenas 
o reconhecimento de palavras, identifi cação dos sentidos 
materializados no texto e também respostas às perguntas feitas 
durante o processo de leitura. 

Acreditamos que a formação da professora em Letras 
também infl uenciou no seu modo de agir, assim como sua 
experiência na educação infantil, conforme nos relatou em 
entrevista. Mais uma vez, podemos comprovar que as práticas 
pedagógicas concretizam concepções prévias dos educadores. 

Concluímos, então, que a forma pela qual o trabalho com 
gêneros foi conduzido, possibilitou a interação autor-texto-
leitor e oportunizou a construção de sentidos diversos pelas 
crianças em grande parte das atividades de leitura, sendo fator 
decisivo para o sucesso dessas práticas e para a formação de 
sujeitos leitores.
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Resumo

O texto descreve uma experiência de socialização e discussão 
dos achados de uma pesquisa desencadeada junto aos professores 
Mura da região de Autazes (AM) no interior de um estudo que se 
ocupava em conhecer as estratégias e ações que estes professores 
vinham desenvolvendo para implementar uma política própria 
de educação escolar e de formação docente. Os dados analisados 
neste estudo foram coletados durante a realização dos Fóruns de 
Formação Continuada Mura, através de gravação áudio-visual e 
registros escritos visando captar a reação dos professores Mura aos 
resultados da pesquisa realizada e a própria dinâmica de trabalho 
implementada nos Fóruns. Os resultados alcançados indicam 
o potencial articulador deste formato de pesquisa que toma os 
professores como protagonistas dos processos investigativos, 
buscando ampliar seus conhecimentos sobre as realidades de 
suas escolas e salas de aula. Os ganhos não são apenas em termos 
conceituais e metodológicos. Neste formato de pesquisa que 
pressupõe espaços de cooperação, todos os envolvidos aprendem 
lições importantes que podem ser confrontadas com as crenças, 
práticas e saberes que já fazem parte do repertório profi ssional 
de cada um.

Palavras-chave

Formação docente; formação de professores indígenas 
Mura; pesquisa e formação.

Abstract

The text describes a socialization experience and 
discussion of thefi ndings of a study initiated with the 
teachers of the Mura, Autazes region (AM) within a study 
that was concerned to know the strategies and actions that 
these teachers were developing to implement its own 
policy school education and teacher training. The data 
analyzed in this study were collected during the Continuing 
Education Forums Mura, by recording audio-visual and 
written registers in order to capture the reaction 
of teachers Mura to the results of the survey and the 
dynamics of work implemented in the Forums. The 
results indicate the potential of training this kind of 
research that takes teachers as protagonists of investigative 
processes, seeking to expand their knowledge about the 
realities of their schools and classrooms. The gains are 
not only conceptual and methodological terms. In this 
form of research that involves areas of cooperation, all 
parties learnimportant lessons that can be confronted with 
the beliefs, practices and knowledge that are already part of 
the repertoire of eachprofessional.

Keywords

Teacher training; teacher training indigenous Mura; 
research and training.
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Notas introdutórias 

Neste texto analisamos uma experiência de socialização e 
discussão dos achados de uma pesquisa que foi desencadeada 
junto aos professores Mura a partir de um estudo intitulado 
“Educação Escolar Mura: práticas pedagógicas e formação 
docente” (FAPEAM, 2009-2010). Este estudo que articulou ação 
de pesquisa com ação de formação docente foi desenvolvida 
por uma equipe de pesquisadores que vem trabalhando, desde 
2003, com pesquisa e formação junto ao povo Mura residente 
no município de Autazes/AM. 

O foco investigativo da pesquisa, acima citada, centrou-se 
nas estratégias e ações que os(as) professores(as) Mura estão 
desenvolvendo para implementar uma política própria de 
educação escolar e de formação docente, tendo como principais 
sujeitos seis professores Mura da Escola Manoel Miranda, na 
aldeia Murutinga. O objetivo geral foi analisar as estratégias e 
ações que estão sendo levadas adiante pelos professores Mura 
para implementação da sua política de educação escolar e de 
formação docente. Os objetivos específi cos foram: (1)descrever 
a atual política Mura de educação escolar e de formação docente, 
destacando seus principais componentes; (2)analisar as práticas 
pedagógicas desenvolvidas pelos professores Mura à luz de seu 
Projeto Político-Pedagógico; (3)identifi car avanços, entraves 
e recuos na implementação dessas políticas; (4)analisar a 
repercussão da implantação da política de educação Mura na 
política de educação do Município de Autazes; (5)discutir os 
achados da pesquisa articulando-os ao processo de formação 
docente, de modo a dar continuidade aos Fóruns de Formação 
Continuada Mura. 

A pesquisa foi realizada em uma escola Mura com o 
propósito de conhecer mais de perto a prática pedagógica de 
seus professores. Naquela ocasião funcionavam dez escolas no 
município de Autazes, mas como seria muito difícil dar conta 
desse total numa única pesquisa, com tempo e fi nanciamento 
limitados, decidimos escolher a Escola Manoel Miranda, por 
estar situada na aldeia mais próxima de Manaus – Aldeia 

Murutinga – com acesso por estrada durante a maior parte do 
ano. Soma-se a este critério o fato dessa aldeia estar próxima 
de um distrito – Novo Céu – com infra-estrutura adequada para 
hospedar os pesquisadores durante a fase de coleta de dados. 

É importante deixar claro que nosso compromisso com os 
Mura (desde 2003) é de incluir nos processos de investigação o 
número total de professores atuantes nas escolas do município2. 
No entanto, pelas limitações de tempo e fi nanciamento (dentre 
outras razões) usamos os Fóruns de Formação Continuada 
(2009 e 2010) como estratégia para garantir a participação 
mais ampliada dos professores Mura, de Autazes, no processo 
da investigação. Nessas ocasiões, socializamos e discutimos 
de forma coletiva, com o conjunto de professores(as) da 
Organização dos Professores Indígenas Mura (OPIM), os 
resultados (parciais e fi nais) referentes à Escola Manoel 
Miranda.

Nos limites deste texto priorizamos analisar mais 
detidamente o processo de socialização dos achados da pesquisa 
com o conjunto de professores(as) Mura das dez escolas 
indígenas do Município de Autazes, ocorrido nos Fóruns de 
Formação Continuada de 2009 e 2010. Vale dizer que este 
processo de socialização se refere mais especifi camente ao 
quinto objetivo específi co da pesquisa realizada. Nestes termos, 
nosso texto se ocupará na descrição e análise de uma parte da 
pesquisa que diz respeito, mais especifi camente, à etapa de 
socialização e discussão dos seus resultados.

Os fóruns como espaços de diálogos e formação no 
processo da pesquisa

Desde a sua primeira edição, os Fóruns de Formação 
Continuada tem buscado atender a demanda colocada pelos 
professores Mura para dar prosseguimento ao seu processo 
de formação. Para tanto, a estratégia metodológica usada nos 
referidos Fóruns vem permitindo a vivência de atividades 
mais diretamente ligadas à pesquisa, à extensão, e ao 
ensino, propiciando aos participantes a construção de novos 

2 - No início da pesquisa eram 60 professores.
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conhecimentos, o aprofundamento teórico e a refl exão da 
prática pedagógica.

No entanto, as dinâmicas de realização do VII e do VIII 
Fóruns3 se orientaram pela convicção de que os mesmos 
guardavam uma especifi cidade em relação aos Fóruns já 
realizados com os professores Mura, pois pela primeira 
vez serviriam como espaço/momento para socialização de 
resultados de uma pesquisa que tinha a escola Mura como 
objeto de investigação. Vale dizer que já conhecíamos e 
acompanhávamos os processos de formação e organização dos 
professores indígenas Mura, através de pesquisas anteriores4. 
No entanto, era a primeira vez que desenvolvíamos uma 
pesquisa de campo sobre o cotidiano da escola indígena Mura 
(suas rotinas, suas formas de organização, seus saberes...). Essa 
especifi cidade nos levou a refl etir sobre formas diferenciadas 
de organização e realização desses dois Fóruns (VII/2009 e 
VIII/2010). 

Nos momentos de organização e planejamento desses 
eventos aumentava a certeza de que precisaríamos investir 
nosso esforço e inteligência na criação de formas mais 
adequadas de socializar os achados da pesquisa com o 
conjunto dos professores Mura. Fomos criando a convicção de 
que essas formas de socialização dos resultados da pesquisa 
deveriam garantir o envolvimento de todos os participantes do 
evento não apenas na recepção atenta do material gerado pela 
pesquisa, mas também, na discussão e refl exão sobre o mesmo. 
Aliás, a divulgação dos resultados da pesquisa é considerado 
por Rosemberg (1982, 91-92) e seu coletivo de trabalho “[...]  
como de importância equivalente à realização das pesquisas, 
na medida em que pode se constituir em via de acesso a 
transformações sociais”. 

Em função desses elementos de contexto que permeavam 
a realização do VII e VIII Fóruns, além de lançarmos mão de 
recursos formalmente utilizados em situações de comunicação 

científi ca (tabelas, quadros, mesas redondas, exposições orais, 
textos...), recorremos a ferramentas pouco usuais em situações 
acadêmicas voltadas para o relato de pesquisas, tais como: 
vídeos, dramatizações, fotos, músicas, textos literários. 

Considerando que os professores Mura assumiriam um 
papel ativo diante do processo de comunicação dos resultados 
(parciais e fi nais) da pesquisa, os mesmos foram apresentados 
como sínteses provisórias, inconclusas. Ainda que tenham sido 
resultantes de um trabalho coletivo de organização, refl exão e 
análise sobre as informações levantadas em campo, os achados 
da pesquisa, apresentados sob a forma de tabelas, vídeos, textos 
e outros, foram propositalmente veiculados como um material 
inacabado, aberto à incorporação, alterações decorrentes das 
reações dos professores Mura a este material. 

Os vários momentos dos dois Fóruns foram gravados 
e registrados pela equipe de pesquisadores com vistas ao 
levantamento de informações sobre a reação dos professores 
Mura aos resultados da pesquisa realizada e à própria dinâmica 
de realização dos Fóruns. 

VII e VIII Fórum: leituras e diálogos sobre a realidade 
pesquisada 

O VII Fórum de Formação Continuada Mura, o primeiro 
no contexto da pesquisa, ocorreu nos dias 01 e 02 de outubro 
de 2009, na cidade de Autazes/AM, envolvendo cerca de 56 
participantes. 

Uma parte da programação do Fórum incluía a realização 
de duas mesas. A primeira foi constituída pelos professores e 
pelas professoras da Escola da Aldeia Murutinga, tendo como 
tema – “O sentido da pesquisa para os(as) professores(as) da 
Aldeia Murutinga e o sentimento dos mesmos em relação à 
pesquisa e a presença das pesquisadoras na escola”. A segunda 
mesa foi composta por integrantes do Grupo de Pesquisa que 

3 - O VII e o VIII Fóruns representam a continuidade de outros seis realizados no contexto de duas pesquisas já concluídas (CAVALCANTE, 2004; SILVA, 
2006). 
4 - Formação de professores(as) no contexto amazônico ( CNPq - 2002-2004); Os professores Mura e a construção de uma política indígena de educação 
escolar: princípios, processos e práticas pedagógicas.(FAPEAM, 2005-2006).
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participou da coleta de dados na Escola, e tinha como tema 
– “Pesquisadoras: percepção inicial do grupo/socialização dos 
achados”. 

Além das duas mesas foi realizado um trabalho de grupo, 
intitulado “Para pensar a Escola Mura”, que visava instigar 
os professores Mura a tomarem as informações sobre a 
escola pesquisada como elemento desencadeador de uma 
refl exão sobre as suas escolas e as suas práticas. Para tanto, 
os professores foram agrupados por escolas e desafi ados a 
comparar os achados parciais da investigação com o contexto 
das suas escolas.

O VIII Fórum, o segundo no contexto da pesquisa, 
aconteceu nos dias 30 de setembro e 01 de outubro de 2010. Na 
programação estava prevista uma dramatização, encenada pelo 
grupo de pesquisadores, que tinha como objetivo dar a entender 
aos professores Mura o modo como havia sido construído o 
processo da investigação. Foram encenados momentos das 
reuniões do grupo onde se discutiu a elaboração do projeto até 
a fase de análise dos dados e escrita do relatório. 

No interior dessa atividade de dramatização alguns achados 
da pesquisa iam sendo apresentados ao conjunto dos professores 
Mura. Vale dizer que para organizar as informações sobre as 
diferentes facetas do cotidiano da Escola Manoel Miranda, 
tomamos as quatro dimensões indicadas por André:

Para que se possa apreender o dinamismo próprio da 
vida escolar, é preciso estudá-la a partir de pelo menos 
quatro dimensões intimamente ligadas: a) subjetiva/
pessoal, b) institucional/organizacional, c) instrucional/
relacional e d) sociopolítica. Essas dimensões não 
podem ser consideradas isoladamente, mas como uma 
unidade de múltiplas inter-relações, por meio das quais 
se procura compreender as relações sociais expressas 
no cotidiano escolar. (2008, p. 142).

Dentre esses achados da pesquisa, recolhidos através da 
observação participante e das entrevistas com professores 
da escola pesquisada, destacamos – a valorização das 

problemáticas da aldeia e sua consequente transformação em 
conteúdo de ensino; a escolha de temas da vida indígena que 
são contextualizados, problematizados e trabalhados de forma 
interdisciplinar e integralizada, buscando reafi rmar e valorizar 
a própria cultura; o conhecimento do contexto mais específi co 
como ponto de partida para o processo de ensinar-aprender e 
daí o avanço para o conhecimento de realidades mais amplas 
(da aldeia(A), para o município(M), o estado(E), o país(P) e 
o mundo(M), “A-M-E-P”); o planejamento da escola feito de 
forma coletiva (envolvendo todos os trabalhadores da escola, 
comunidade e agentes de saúde); a participação dos pais na 
educação dos fi lhos, a supremacia da oralidade sobre a escrita e 
o compromisso com o coletivo. 

Depois da apresentação e discussão desses resultados os 
professores reuniram-se em pequenos grupos, por escolas, com 
o objetivo de verifi car em que medida os achados da pesquisa 
realizada na Escola da Aldeia Murutinga, se aproximavam 
e ou se distanciavam do que os demais professores Mura 
vivenciavam na realidade de suas escolas.

Antes dos professores Mura apresentarem as sínteses das 
discussões realizadas nos grupos das suas escolas, projetamos o 
videoclipe da música “Ciranda da Bailarina”5. Após a projeção, 
perguntamos aos professores Mura: por que trazer ao Fórum 
esta música que retrata a bailarina com formas perfeitas, logo 
após a socialização dos resultados da pesquisa sobre a educação 
escolar Mura, realizada em uma escola? Algumas das respostas 
são destacadas abaixo:

[...] a pesquisa foi na Escola do Murutinga, mas o que 
pode ser encontrado lá pode ser encontrado nas outras 
escolas também (Prof. Vanderlei).

[...] a educação é assim, todas as escolas tem problemas. 
A educação vai se construindo, se refazendo (Prof. 
Aldimar).

Ainda relacionado à projeção do videoclipe, o grupo de 
professores foi provocado a refl etir sobre quem seria a bailarina 

5 - Composição de Edu lobo e Chico Buarque, interpretada por Adriana Calcanhoto no Álbum Adriana Partimpim.  São Paulo, BMG Brasil, 2005. DVD. (faixa 3).
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no contexto de nossas discussões? A resposta da Profa. Matilde 
ilustra o teor das refl exões desencadeadas. Segundo ela, “a 
bailarina é a escola que nada faz, porque quem faz erra e erra 
porque faz. Porém, quem não faz não tem defeitos.” (Profa. 
Matilde).

Nossa intenção era utilizar metaforicamente a letra 
da música e a imagem do vídeo para refl etirmos sobre a 
existência ou não de escolas bailarinas, escolas perfeitas. 
Buscávamos com isso promover um deslocamento de 
expectativas dos professores em relação aos achados da 
pesquisa e em relação à Escola Manoel Miranda e o trabalho 
de seus professores. 

Já havíamos percebido, em outras ocasiões, que parte 
dos professores Mura das escolas não pesquisadas, tinha a 
expectativa que o conhecimento sobre uma das escolas de suas 
aldeias ajudasse a identifi car os problemas e soluções para a 
implementação do PPP Mura. Almejavam que a pesquisa e 
os pesquisadores apontassem o que fazem de errado em suas 
práticas pedagógicas e o que deveriam fazer para atuarem 
corretamente. Queriam que a pesquisa promovesse uma 
avaliação de suas práticas.

Essas expectativas existiam apesar de termos explicitado, 
por várias vezes, que não assumiríamos o papel de juízes 
das práticas dos professores da escola pesquisada, ao mesmo 
tempo, também não aceitaríamos usar a pesquisa como forma 
de estabelecer prescrições sobre como ensinar e aprender 
nas escolas Mura. Nosso intuito, como pesquisadores, foi 
de desvendar alguns aspectos da realidade da educação 
escolar Mura, tomando uma de suas escolas como objeto de 
investigação. Defendemos que a aproximação dos professores 
com aquilo que os olhares dos pesquisadores conseguiram 
captar como crítico e como potencializador para a consolidação 
de uma escola Mura, poderia favorecer a problematização e 
maior compreensão da realidade das escolas Mura naquilo que 
elas têm de comum e de singular. Nesse sentido, diz Charlot: 
“O papel da pesquisa é forjar instrumentos, ferramentas para 
melhor entender o que está acontecendo na sala de aula; é criar 
inteligibilidade para melhor entender o que está acontecendo 
ali.” (2002, p.91).

Após refl exões, tentando estabelecer relações entre a 
música e o que se aproxima e se distancia da realidade de uma 
escola Mura com as demais do município de Autazes, passamos 
ao momento da apresentação do trabalho dos grupos, reunidos 
por escola, para responderem a seguinte questão norteadora: 
de que modo os resultados da pesquisa, realizada na Escola 
Manoel Miranda (Aldeia Murutinga), podem ser articulados/
relacionados a realidade da sua escola? 

As discussões em torno dessa questão trouxeram aspectos 
reveladores daquilo que os professores refl etiram sobre as 
realidades específi cas de suas escolas bem como sobre suas 
práticas pedagógicas. Para auxiliar os grupos a sistematizarem 
as suas refl exões, orientamos que as mesmas fossem registradas 
de forma a permitir que nas apresentações pudéssemos perceber 
as marcas de semelhanças e de diferenças entre a escola 
pesquisada e as demais escolas Mura. A Escola Dr. Jacobina se 
expressa desse modo:

[...] o que faz a diferença é o professor, na sala de aula. 
Não adianta ter um planejamento bonito e ele não 
acontecer na sala de aula.
Trabalharam o tema “ética”, tendo melhorado a situação 
com relação aos palavrões.
O planejamento é coletivo, de acordo com a necessidade 
da aldeia.

Em relação ao planejamento dessa mesma escola foi citado 
como exemplo:

[...] um dos planejamentos que trabalhou com a 
problemática da falta de alimentos produzidos na 
aldeia, cujo tema foi a autosustentação. Deste tema 
surgiram outros temas como o meio ambiente, a horta. 
Isto foi incentivo para a comunidade, para os pais e os 
alunos, pois já fi caram com a incumbência de fazerem 
um canteiro em casa, pois a direção da escola iria 
visitar. Assim, os alunos fi caram cobrando dos pais. 

A Escola Novo Horizonte conta que – “os professores de 
ciências, língua portuguesa, geografi a trabalham juntos – pegam 
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a mesma produção de textos, trabalham as regras gramaticais”. 
E a Escola Coronel Rondon encontra essas semelhanças entre a 
sua escola e a pesquisada:

[...] construção de textos com a realidade dos alunos para 
tentar amenizar os problemas; planejamento coletivo 
entre os professores e lideranças; a forma de avaliação 
que coincide (avaliam a participação em grupo e 
individual, a oralidade, de forma contínua, pois os alunos 
são avaliados na hora do recreio, nas brincadeiras, nas 
dinâmicas); os materiais didáticos são aqueles da 
Secretaria e muitas vezes os específi cos da aldeia. 

A Escola Trincheira indica esta diferença entre sua escola e 
a pesquisada: “intercâmbio com outras escolas indígenas e não 
indígenas para socialização”.

Nesses fragmentos de apresentações das escolas é possível 
perceber que a dinâmica dos Fóruns inseridos no movimento 
da pesquisa possibilitou refl exões sobre o fazer docente Mura, 
atuando em suas realidades específi cas. Nossa aposta é que 
esse movimento de refl exão ajude esses professores a construir 
sentidos para suas práticas educativas e que esse potencial de 
refl exão auxilie a construir e reafi rmar tradições emancipadoras 
implícitas nos valores da sociedade Mura. Em razão disso, 
situamos os Fóruns, nessa pesquisa, como uma alternativa 
de formação tendo em vista ter se constituído em espaços 
de refl exão crítica e criativa e isso ser condição necessária à 
socialização e humanização.

Muitos dos professores das escolas não pesquisadas viram a 
realidade de suas escolas e de suas salas de aulas refl etidas nos 
dados sobre o cotidiano da escola Manoel Miranda. Ao lerem 
ou ouvirem os extratos de depoimentos dos professores da 
escola; ao assistirem os vídeos produzidos pelos pesquisadores; 
ao conhecerem os registros de observação de campo, os 
professores Mura, em seu conjunto, iam se apercebendo dos 
elementos de aproximação e de diferenciação entre a escola 
estudada e as demais escolas Mura.

Tanto nos resultados da pesquisa quanto na reação dos 
professores Mura existem evidências de que a realidade de 
muitas das escolas e de muito professores Mura ainda impõem 

uma série de difi culdades para a utilização mais ampla do 
PPP Mura. Alguns problemas/entraves (falta de material 
didático e de consumo, falta de merenda, instalações escolares 
inadequadas), levantados pela pesquisa, bem como as formas 
de enfrentá-los, indicam a necessidade de lutas mais coletivas, 
o que pressupõe a atuação da OPIM. 

Lições aprendidas: a pesquisa em discussão nos fóruns

Poderíamos nos perguntar sobre a repercussão da divulgação 
dos resultados da pesquisa sobre os professores da escola 
pesquisada e sobre os professores das demais escolas. Até que 
ponto o conhecimento da realidade de uma única escola Mura 
pode servir como material para pensar a realidade das outras 
dez escolas indígenas Mura? Tais questões nos levam a refl etir 
sobre o impacto do conhecimento deste estudo para o conjunto 
dos professores Mura. 

Socializar os achados da pesquisa com os principais 
interessados – professores Mura – trouxe lições importantes 
tanto para eles como para nós pesquisadores. Um exemplo 
disso é que durante a apresentação dos resultados as discussões 
foram permitindo um movimento simultâneo de análise dos 
dados. De acordo com Minayo as fi nalidades dessa fase na 
pesquisa são: 

[...] estabelecer uma compreensão dos dados 
coletados, confi rmar ou não os pressupostos da 
pesquisa e/ou responder às questões formuladas, e 
ampliar o conhecimento sobre o assunto pesquisado, 
articulando-o ao contexto cultural da qual faz parte. 
Essas fi nalidades são complementares, em termos de 
pesquisa social. (1999, p.69).

A dinâmica dos Fóruns, de acordo com as palavras de 
uma das pesquisadoras, abriu possibilidades para fazermos a 
“análise ao vivo e a cores” (UFAM, 2010, p.04). Isso foi possível 
também pela confi ança estabelecida entre o grupo de pesquisa 
e os professores Mura. Esse movimento de análise ajudou-nos 
a reparar melhor o cotidiano das salas de aula e a pensar juntos 
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ações que possam melhorar a realidade das escolas indígenas 
Mura, a partir da aproximação (via pesquisa) com a Escola 
Manoel Miranda, tendo em vista a disponibilidade desta escola 
e de seus professores em abrir suas portas para mostrar o que 
havia de bom, mas também, as suas fragilidades, limitações. 

As discussões e refl exões ajudaram-nos a pensar, junto 
com seus professores, a educação Mura contextualizada pela 
realidade de suas escolas. E, em relação a isso, é importante 
ressaltar a sabedoria do professor Alderico (Escola Trincheira) 
ao associar a imagem da bailarina com o Projeto Político 
Pedagógico (PPP) Mura. E, nossas refl exões nos espaços dos 
Fóruns, fi zeram-nos perceber que é o professor quem põe a 
bailarina para dançar, mas faz isso junto com o coletivo – a 
comunidade, o movimento dos professores, a Organização dos 
Professores Indígenas Mura (OPIM).

Esse formato de pesquisa que tinha como um de seus 
objetivos – socializar os achados da pesquisa (feita com seis 
professores que atuam na Escola Manoel Miranda –Aldeia 
Murutinga), com o conjunto de professores(as) Mura das 
dez escolas do Município de Autazes, de modo a articular os 
achados ao processo de formação docente, dando continuidade 
aos Fóruns de Formação Continuada Mura – se insere no 
interior de experiências que buscam realizar pesquisas 
colaborativas em que se juntam professores das universidades 
e professores das escolas públicas. Tais experiências de 
colaboração se caracterizam como uma via alternativa para 
criar e/ou fortalecer a articulação entre as ações de pesquisa e 
de formação e entre a pesquisa acadêmica e a escola (ANDRÉ, 
2001). 

Os processos investigativos desenvolvidos, junto ao 
povo Mura, tem desafi ado o grupo a arquitetar desenhos de 
pesquisas não convencionais (ou alternativos), capazes de ler 
e compreender as suas realidades e potencializar suas vozes 
e suas ações de luta e de resistência. Todas as nossas ações 
visando a criação de outras formas de encaminhar e realizar 
nossas pesquisas, em grande parte, se alicerça na convicção 
de que é preciso democratizar os produtos e processos da 
investigação científi ca. Rosemberg (1980, p.91), ao analisar as 
relações entre pesquisa e poder,  adverte que:

O fascínio e a busca do poder tem reproduzido, ao nível 
do conhecimento acadêmico e da pesquisa, formas de 
dominação-subordinação, semelhantes na sociedade 
abrangente, criando e se utilizando de hierarquias 
funcionais, legitimadas por barreiras ritualísticas de 
linguagens, de postura, de relacionamento, fi cando o 
acesso e a posse do conhecimento circunscritos a uns 
poucos iniciados”. 

A socialização e discussão dos achados da pesquisa no 
interior do VII e VIII Fóruns possibilitou discussões, análises 
e refl exões conjuntas entre pesquisadores e professores Mura, 
geradoras de ganhos conceituais e metodológicos para ambos. 
Para os professores Mura, um primeiro ganho foi o de integrá-
los nesse trabalho de conhecer e discutir os achados da pesquisa 
e o próprio processo que possibilitou a geração desses achados 
(demarcação do problema, procedimentos metodológicos, 
elaboração de instrumentos, sistematização das informações...). 
Poderíamos ainda mencionar, como ganho, a ampliação dos 
conhecimentos dos professores sobre o processo metodológico 
de produção de uma pesquisa e sobre as realidades de suas 
escolas e salas de aulas. 

Para os pesquisadores da universidade, essa forma de 
conduzir a pesquisa em diálogo com os professores, pode ajudá-
los a “refi nar e até rever seus conceitos, suas metodologias, 
seu ensino e seu modo de estabelecer trocas com os não 
especialistas” (HUBERMAN, 1999 apud ANDRÉ, 2001, p.63).

Escutar os professores no contexto dos Fóruns, colher suas 
impressões, seus comentários, observar suas reações nos dão a 
certeza de que eles não foram apenas informantes da pesquisa, 
nem tão pouco meros ouvintes dos resultados da pesquisa. De 
alguma forma, eles foram co-autores da pesquisa. Em grande 
medida, foram co-parceiros e co-usuários (IBIAPINA, 2008, 
p.26) da pesquisa e dos conhecimentos que ela gerou sobre a 
sua escola. 

Os ganhos não são apenas em termos conceituais e 
metodológicos. Neste formato de pesquisa que pressupõe 
espaços de cooperação, todos os envolvidos aprendem lições 
importantes que podem ser confrontadas com as crenças, 
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práticas e saberes que já fazem parte do repertório profi ssional 
de cada um.

Assim, nunca é demais reforçar aquilo que foi dito no texto 
“Narrativas e desenhos que contam histórias de formação de 
professores indígenas Mura”:

Trabalhar com os professores e professoras Mura, 
num contínuo processo de formação e auto-formação, 
entrelaçando sonhos, histórias, refl exões e expectativas, 
tem sido uma experiência que já se constitui um 
diferencial em nossas vidas, como professoras e 
pesquisadoras. Conhecer um pouco de suas experiências 
[...] tem nos permitido redimensionar nossas práticas 
de pesquisa... (MORAES et al, 2008, p. 105).
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A INFÂNCIA ENQUANTO LUGAR DA ALTERIDADE NA LITERATURA INFANTIL: AS 
AVENTURAS DE PINÓQUIO

Fabiano de Oliveira Moraes

Resumo

Com base na crítica ao paradigma dominante de Santos 
(2008), visa apresentar uma análise de As aventuras de Pinóquio 
de Collodi (2004 [1883]) com a intenção de demonstrar que o 
selvagem e a natureza, lugares da alteridade do Ocidente, são 
representados pelo personagem Pinóquio, e que a vitória do saber 
hegemônico é retratada no conto através da escola enquanto 
mecanismo disciplinar que se propõe a retirá-lo do estado natural 
e das zonas selvagens e inseri-lo nas zonas civilizadas. Para tanto, 
conceitua: alteridade do Ocidente, contrato social e fascismo 
social (SANTOS, 2008); mecanismos disciplinares vinculados 
ao saber e ao poder modernos (FOUCAULT, 1968, 1987); e 
contextualiza o conto, histórica e socialmente, vinculando-o às 
instituições: infância, escola e literatura infantil (ZILBERMAN, 
2003) e (ARIÈS, 1981). A análise conduz a uma leitura crítica 
da segregação social e da subalternização de saberes e fazeres 
outros, também veiculadas pela literatura e pela educação.

Palavras-chave

Infância; leitura; literatura infantil.

Resumen
 
Con base en la crítica al paradigma dominante de Santos 

(2008), presenta un análisis de As aventuras de Pinóquio 
de Collodi (2004 [1883]) para demostrar que el salvaje y la 
naturaleza, en cuanto alteridad del Occidente, son representados 
por el personaje Pinóquio, y que la victoria del saber hegemónico 
se presenta en el cuento en la escuela, mecanismo disciplinario 
que intenta retirarlo del estado natural y de las zonas salvajes 
e insertarlo en las zonas civilizadas. Conceptúa: alteridad 
del Occidente, contrato social y fascismo social (SANTOS, 
2008); mecanismos disciplinarios vinculados al saber y al 
poder modernos (FOUCAULT, 1968, 1987); y contextualiza el 
cuento, histórica y socialmente, vinculándolo a las instituciones: 
infancia, escuela y literatura infantil (ZILBERMAN, 2003) y 
(ARIÈS, 1981). El análisis conduce a una lectura crítica de la 
segregación social y de la subalternización de saberes e haceres 
otros, también transmitidas por la literatura y por la educación.

Palabras clave

Infancia; lectura; literatura infantil.
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Introdução

Visando identifi car a infância enquanto um dos lugares da 
alteridade do paradigma moderno ocidental, apresentamos neste 
artigo uma análise do conto As aventuras de Pinóquio de Carlo 
Collodi. O levantamento das categorias de análise procedeu-se 
com fundamento: na defi nição do “Outro” do Ocidente e nos 
processos de exclusão deste “Outro”, assim como no anúncio 
da crise do contrato social e da emergência do fascismo social, 
delineados por Santos (2008); nos procedimentos de exclusão 
presentes nos mecanismos de poder e nos campos de saber 
modernos, apontados por Foucault (1968, 1987), e; nos aspectos 
históricos relacionados ao surgimento da infância, da escola e 
da literatura infantil, com base em Zilberman (2003) e Ariès 
(1981). Buscamos, através da nossa análise, respostas para as 
seguintes questões: de que maneira a educação, a literatura 
infantil e o conceito moderno de infância perpetuam a exclusão 
do “Outro” com relação ao saber ocidental? De que modo a 
teoria social de Sousa Santos e a crítica moderna de Foucault 
podem nos ajudar a compreender melhor os mecanismos através 
dos quais são efetivadas as segregações do fascismo social?

A alteridade do Ocidente: aspectos conceituais

Com o intuito de iniciarmos a fundamentação da análise do 
conto As aventuras de Pinóquio partimos das considerações de 
Santos (2008) acerca da alteridade do Ocidente, em A gramática 
do tempo: para uma nova cultura política. O autor afi rma que 
o Ocidente, enquanto mais destacado descobridor imperial do 
segundo milênio, instituiu o seu “Outro”, o seu descoberto, 
sob “[...] três formas principais: o Oriente, o selvagem e a 
natureza.” (SANTOS, 2008, p. 181) No entanto, no mecanismo 
de descoberta imperial, o nível conceitual precede o empírico, 
de modo que a ideia ocidental preconcebida daquilo que é 
descoberto comanda o processo de descoberta e os atos que 
se seguem a este, fundamentando-se, tal ideia, na afi rmação e 
reiteração da inferioridade do outro, de forma que o mesmo 
se reduza a um objeto de violência física e epistêmica: “[...] 
o descoberto não tem saberes, ou se os tem, estes apenas têm 

valor enquanto recurso.” (SANTOS, 2008, p. 182). Dentre os 
três lugares da alteridade do Ocidente apontados por Santos 
(2008), focamos em nosso artigo dois deles: o selvagem e a 
natureza, intencionando identifi car o quanto à infância são 
relegados tais espaços de alteridade com relação ao paradigma 
moderno ocidental.

O selvagem, para Santos (2008, p. 185-6), “[...] é o lugar 
da inferioridade [...] a diferença incapaz de se constituir em 
alteridade. Não é o outro porque não é sequer plenamente 
humano [...]”, constituindo uma ameaça irracional mais do 
que uma ameaça civilizacional. Tal inferiorização conceitual 
efetivou-se a partir da identifi cação dos descobertos com os 
seres irracionais e da natureza, considerando-se suas culturas 
inferiores à racionalidade científi ca. A natureza, por sua vez, 
é o lugar da exterioridade, tanto ameaçando o homem quanto 
servindo-lhe de recurso. Entretanto, a natureza e o selvagem, 
enquanto ameaças irracionais constituídas, podem ser 
dominadas e utilizadas por intermédio do conhecimento que 
os transforma em recurso. “O selvagem e a natureza são, de 
facto, as duas faces do mesmo desígnio: domesticar a “natureza 
selvagem”, convertendo-a num recurso natural.” (SANTOS, 
2008, p. 188). O autor considera que as três descobertas do 
Ocidente: o Oriente, o selvagem e a natureza, “[...] permanecem 
intactas na sua capacidade para alimentar o modo como o 
Ocidente vê a si próprio e tudo o que não identifi ca consigo.” 
(SANTOS, 2008, p. 190)

O contrato social moderno e o fascismo social emergente

Para Santos (2008, p. 317), “O contrato social é a grande 
narrativa em que se funda a obrigação política moderna 
ocidental, uma obrigação complexa porque foi estabelecida 
entre homens livres [...] para maximizar e não para minimizar 
esta liberdade.” No entanto, a exclusão e a desigualdade, embora 
aparentemente incompatíveis com os ideais de igualdade, 
liberdade, fraternidade e cidadania, propagados pelo contrato 
social moderno, estiveram presentes nas colônias, permeando 
o tratamento destinado ao “Outro” do Ocidente (Oriente, 
selvagem e natureza). A contradição fundamental do contrato 
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social moderno está presente no fato de os seus princípios 
universais de emancipação igualitária e inclusiva destinarem-
se às metrópoles, enquanto a regulação excludente e desigual é 
destinada às colônias.

O contrato social, pois, ao fundar-se no princípio de 
abandono do estado natural para que se constitua a sociedade 
civil e o Estado Moderno, assentou-se em critérios de exclusão 
que identifi caram e mantiveram os espaços coloniais no 
estado de natureza, justifi cando assim a regulação destas em 
contraposição à emancipação nas metrópoles. O limite da 
inclusão é, portanto, aquilo que é excluído, ou seja, as ilhas 
de inclusão metropolitanas defi nem-se a partir da instituição 
dos arquipélagos de exclusão coloniais. Santos (2008) destaca 
ainda que a situação complexa em que vivemos na atualidade 
comporta muitos riscos, os quais podem ser resumidos em um 
só:

A emergência do fascismo social. Não se trata do 
regresso ao fascismo dos anos trinta e quarenta do 
século passado. Ao contrário deste último, não se trata 
de um regime político mas antes de um regime social e 
civilizacional. Em vez de sacrifi car as democracias às 
exigências do capitalismo, promove a democracia até ao 
ponto de não ser necessário, nem sequer conveniente, 
sacrifi car a democracia para desenvolver o capitalismo. 
Trata-se, pois, de um fascismo pluralista e, por isso, de 
uma forma de fascismo que nunca existiu. (SANTOS, 
2008, p. 333)

Dentre as várias formas assumidas pelo fascismo social, 
destacamos o fascismo do apartheid social, que promove 
a segregação dos excluídos por intermédio da divisão da 
cartografi a urbana em zonas selvagens e zonas civilizadas. Se 
as primeiras aproximam-se do estado de natureza, as segundas 
defi nem-se pelo contrato social, sendo constantemente 
ameaçadas pelas zonas selvagens das quais se defendem 
através da segregação das mesmas. Cabe ao Estado a função de 
assegurar através de duas formas de ação distintas esta exclusão, 
agindo democraticamente enquanto Estado protetor junto às 
zonas civilizadas e agindo de maneira fascista enquanto Estado 

predador junto às zonas selvagens. “O polícia que ajuda o 
menino das zonas civilizadas a atravessar a rua é o mesmo que 
persegue e eventualmente mata o menino das zonas selvagens.” 
(SANTOS, 2008, p. 334).

Vejamos como se enquadram a infância, a escola e a 
literatura infantil em seus aspectos histórico e ideológico 
para que, mais adiante, de posse dos elementos apresentados, 
possamos proceder à análise do conto de Collodi que também 
será devidamente contextualizado historicamente. 

Infância, escola e literatura infantil: uma breve 
contextualização

O gênero literatura infantil é considerado um dos mais 
recentes gêneros literários existentes, afi rma Zilberman (2003) 
em sua obra A literatura infantil na escola. As primeiras obras 
destinadas ao público infantil foram publicadas no fi m do 
século XVII e durante o século XVIII, no período clássico. A 
inexistência desse gênero antes de tal período deve-se ao fato 
de que, até então, não havia uma preocupação especial com a 
infância. “A nova valorização da infância gerou maior união 
familiar, mas igualmente meios de controle do desenvolvimento 
intelectual da criança e manipulação de suas emoções. Literatura 
infantil e escola [...] são convocadas para cumprir essa missão.” 
(ZILBERMAN, 2003, p. 15)

No período clássico, o núcleo familiar burguês, estimulado 
ideologicamente em um primeiro momento pelo Estado 
absolutista e em um segundo momento pelo liberalismo 
burguês, oferece o sustentáculo ideal para a centralização do 
poder político, estabelecendo-se dentro de valores herdados da 
nobreza feudal - fato que contrabalançou a rivalidade entre a 
burguesia e esta última - sejam eles: “[…] a primazia da vida 
doméstica, fundada no casamento e na educação dos herdeiros; 
a importância do afeto e da solidariedade de seus membros; a 
privacidade e o intimismo como condição de uma identidade 
familiar.” (ZILBERMAN, 2003, p. 17). Tais valores elevam a 
infância ao patamar de baluarte do modelo familiar. A criança, 
doravante, converte-se em eixo ao redor do qual a família se 
organiza, tendo, esta última, como missão a responsabilidade de 
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conduzir os infantes com saúde e prepará-los intelectualmente 
para a vida adulta. Ariès (1981, p. 210), em História social da 
criança e da família, afi rma a esse respeito: “O sentimento de 
família, que emerge assim nos séculos XVI-XVII, é inseparável 
do sentimento da infância. O interesse pela infância […] não é 
senão uma forma, uma expressão particular desse sentimento 
mais geral, o sentimento da família.” Acerca da família, e em 
conformidade com o que Zilberman (2003) defende, o autor 
francês nos assegura: “Ela torna-se a célula social, a base dos 
Estados, o fundamento do poder monárquico.” (ARIÈS, 1981, 
p. 214). O autor, no prefácio da segunda edição de sua obra, 
utiliza os seguintes termos para apontar para a confi guração 
familiar que então se delineava:

Foi no fi m do século XVII e início do XVIII que 
situei, partindo de fontes principalmente francesas, 
o recolhimento da família longe da rua, da praça, 
da vida coletiva, e sua retração dentro de uma casa 
melhor defendida contra intrusos e melhor preparada 
para a intimidade. […] É normal que num espaço tão 
privatizado tenha surgido um sentimento novo entre a 
mãe e a criança: o sentimento de família […] (ARIÈS, 
1981, p. 23-5)

Surge, nesse contexto, a idealização da infância, fundada 
em teorias que postulam: a dependência da criança, em 
virtude dos aspectos fisiológico e transitório desta faixa 
etária, e; sua inocência natural, enquanto inexperiência, 
que tanto precisa ser preservada idealmente quanto 
gradativamente destruída pela prática pedagógica que visa 
preparar o infante para a vida adulta. Segundo Ariès (1981, 
p. 180) “Duas ideias novas surgem ao mesmo tempo: a noção 
de fraqueza da infância e o sentimento da responsabilidade 
moral dos mestres.”

Desde o fi nal do século XVII, as crianças são isoladas e 
distanciadas dos adultos antes de serem lançadas ao mundo, 
essa espécie de quarentena a que são submetidos os pequenos 
(compara Ariès (1981, p. 11) no prefácio à segunda edição de 
sua obra) não é, senão, a própria escola: “Começou então um 
longo processo de enclausuramento das crianças (como dos 

loucos, dos pobres e das prostitutas) que se estenderia até nossos 
dias, e ao qual se dá o nome de escolarização.” Zilberman 
(2003, p. 21-3) acrescenta a esse respeito a afi rmação de que a 
escola, instituição imbuída da tarefa de preparar a criança para 
o mundo adulto e de protegê-la das violências desse mundo 
exterior,

[...] acentua a divisão entre o indivíduo e a sociedade, 
ao retirar o aluno da família e da coletividade, 
encerrando-o numa sala de aula em que tudo contraria 
a experiência que até então tivera. Em vez de uma 
hierarquia social, vive uma comunidade em que todos 
são igualados na impotência: perante a autoridade 
do mestre e, mais adiante, da própria instituição 
educacional, todos estão despojados de qualquer poder. 
Em vez de um convívio social múltiplo, com pessoas de 
variada procedência, reúne um grupo homogeneizado 
porque compartilha a mesma idade […] O sistema de 
clausura coroa o processo: a escola fecha as portas para 
o mundo exterior […] As relações da escola com a 
vida são, portanto, de contrariedade: ela nega o social, 
para introduzir, em seu lugar, o normativo. […] é por 
omitir o social que a escola pode-se converter num dos 
veículos mais bem-sucedidos da educação burguesa 
[…] Neste momento, a educação perde sua inocência, 
e a escola, sua neutralidade, comportando-se como 
uma das instituições encarregadas da conquista de todo 
jovem para a ideologia que a sustenta, por ser a que 
suporta o funcionamento do Estado e da sociedade. […] 
Desarmada, a criança não reage; e sua impassibilidade 
é tomada como sinal de aceitação da engrenagem.

Ainda durante o século XVII, ressalta Ariès (1981), o sentido 
da imposição do conceito de inocência infantil desembocou 
numa atitude moral de caráter duplo com relação à faixa etária 
infantil: “[...] preservá-la da sujeira da vida [...] e fortalecê-la, 
desenvolvendo o caráter e a razão.” (ARIÈS, 1981, p. 146). 
Nesse âmbito surge a preocupação crescente com a decência 
tanto na escolha das leituras adequadas a crianças como no 
nível das conversas que se pode ter diante delas. “Ensinai-os 
a ler em livros onde a pureza de linguagem coincida com a 
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seleção de bons temas.” (VARET, 16661, apud ARIÈS, 1981, 
p. 143).

Escola e literatura infantil, portanto, servem ao sistema 
disciplinar em voga desde então. “Para defi nir esse sistema, 
distinguiremos suas três características principais: a vigilância 
constante, a delação erigida em princípio de governo e em 
instituição, e a aplicação ampla de castigos corporais.” 
(ARIÈS, 1981, p. 180) A principal diferença entre a criança e o 
adulto é acentuada justamente na sua fraqueza, faz com que a 
primeira seja “[...] rebaixada ao nível das camadas sociais mais 
inferiores.” (ARIÈS, 1981, p. 181).

Para Zilberman (2003), é justamente quando a literatura 
infantil torna-se instrumento de doutrinação ideológica utilizado 
no contexto escolar que as forças de ambas as instituições se 
assomam no sentido de envolver a criança (colocada em uma 
situação de dependência e fragilidade) com os comportamentos 
e normas sociais que esta deve assumir e cumprir.

O livro As aventuras de Pinóquio

O livro As aventuras de Pinóquio (Le avventure di 
Pinocchio), da autoria de Carlo Collodi, foi publicado pela 
primeira vez em 1883, na Itália. Utilizamos como fonte textual 
de nossa análise a tradução de Áurea Marin Burocchi publicada 
pela editora Paulinas (COLLODI, 2004 [1883]) feita a partir 
do trabalho de revisão e organização de Ornella Castellani 
Polidori que, em 1983, publicou uma edição crítica com base 
em vários manuscritos revisados pelo próprio Collodi desde a 
primeira publicação em 1883 até o ano de sua morte: 1890. Para 
efeito de conferência com o original em italiano, consultamos 
inúmeras vezes, para o resumo abaixo delineado e para o nosso 
procedimento de análise, a reedição da primeira publicação de 
1883 (COLLODI, 2001 [1883]).

Com a intenção de favorecermos a compreensão, por parte 
do leitor, da análise por nós procedida, apresentamos um largo 
resumo no qual destacamos os pontos por nós considerados 
relevantes, sabedores de que o livro, em suas 201 páginas, 

relata uma quantidade enormemente maior de detalhes e 
passagens.

As aventuras de Pinóquio (COLLODI, 2004 [1883])

Um pedaço de madeira que falava foi dado a Gepeto que 
com ele construiu um boneco atrevido e impertinente que logo 
fugiu de casa, levando seu “pai” a ser preso. Surgiu o Grilo 
Falante que lhe deu algumas lições de moral, mas Pinóquio se 
recusou a escutá-las e disse que iria fugir para não ter que ir à 
escola. O grilo lhe respondeu que assim ele se tornaria um burro 
e que o seu destino seria o hospital ou a cadeia. Pinóquio matou o 
grilo. Gepeto ao voltar da prisão deu sua comida a Pinóquio que 
prometeu estudar e se comportar, ganhando uma cartilha nova.

Pinóquio, desobediente e rebelde, envolveu-se então em 
diversas aventuras: vendeu sua cartilha para ir ao teatro de 
marionetes; foi enganado por uma raposa que fi ngia ser manca e 
por um gato que se fazia de cego que tentaram roubá-lo e matá-
lo; foi salvo por uma menina (a Fada Azul), ocasião em que 
mentiu para ela e viu seu nariz crescer; seguiu, em vão, seu pai 
mar adentro ao saber que este havia partido em um barco à sua 
procura; desembarcou em uma cidade onde todos trabalhavam 
e, recusando-se à labuta, encontrou a Fada Azul que o adotou 
como fi lho e a quem prometeu se comportar bem e ir à escola; 
envolveu-se em uma enorme confusão ao faltar aula junto a 
colegas pouco dedicados aos estudos, ocasião em que um 
garoto acabou gravemente ferido; foi preso e depois fugiu para 
a casa da Fada jurando que iria estudar e se comportar; tornou-
se o melhor aluno de sua turma; quando faltava um dia para se 
tornar um menino, partiu escondido com Pavio para o País dos 
Brinquedos, um lugar sem escolas onde as crianças passavam 
o dia brincando e se divertindo; foi transformado em um burro, 
assim como Pavio, e vendido para uma companhia de palhaços, 
onde lhe ensinaram a dançar e saltar; tropeçou e fi cou manco 
em sua primeira apresentação no circo; foi revendido para um 
homem que usaria a sua pele para fazer um tambor e que, com 
a intenção de matá-lo afogado no mar, acabou fazendo com que 

1 - VARET, De l’education chrétienne des enfants, 1666, apud Ariès, 1981, p. 143.
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os peixes, ao comerem a pele e a carne do burro, libertassem 
o boneco de madeira que estava em seu interior; fugiu para o 
mar e foi engolido por uma Baleia, encontrando dentro dela seu 
pai que havia sido engolido dois anos antes; fugiu pela boca 
da Baleia e nadou com Gepeto agarrado aos seus ombros até a 
praia; em terra fi rme, encontrou o gato, agora cego, e a raposa, 
agora manca, pedindo esmolas e recusou-se a ajudá-los; foi 
acolhido em uma cabana pelo Grilo Falante, que continuava 
vivo e que lhe disse que a Fada havia partido pensando que 
nunca mais encontraria o boneco. Saiu em busca de um copo 
de leite para o seu pai que estava muito fraco, aceitando 
trabalhar para um lavrador em troca do leite, pois o burrinho do 
homem estava morrendo. Pinóquio descobriu que o burrinho, 
que morreu minutos depois, era Pavio. O boneco levou o leite 
para o seu pai e a partir daquele dia trabalhou por cinco meses 
em troca de um copo de leite por dia para Gepeto. Aprendeu a 
fazer cestos e aumentou seu ordenado, exercitando também a 
leitura e a escrita. Um dia, ao sair para comprar roupas novas, 
soube que a Fada estava hospitalizada e sem dinheiro para se 
alimentar. Pinóquio deu o dinheiro que possuía para que fosse 
levado à Fada e aumentou ainda mais seu ritmo de trabalho 
diário para mantê-la.

Depois de trabalhar bastante e até muito tarde, adormeceu e 
sonhou com a Fada a lhe beijar. Quando acordou, viu que havia 
se transformado em um menino de verdade, com roupas novas 
e com dinheiro no bolso. Gepeto encontrava-se curado e tudo se 
devia aos méritos e às virtudes de Pinóquio. Depois de virar um 
menino, Pinóquio viu um boneco de madeira e considerou-o 
ridículo, declarando o quanto estava contente por ter se tornado 
um bom menino.

Pinóquio: da natureza selvagem ao homem civilizado

A infância representada no conto pelo personagem 
Pinóquio ocupa, de um lado, o lugar do selvagem como Outro 
da ciência moderna: “A infância corporifi ca [...] dois sonhos 
do adulto. Primeiramente, encarna o ideal da permanência do 
primitivo, pois a criança é o bom selvagem, cuja naturalidade é 
preciso conservar enquanto o ser humano atravessa o período 

infantil” (ZILBERMAN, 2003, p. 18-9) e de outro lado o 
lugar da natureza enquanto alteridade do saber dominante, 
posto ser de um tronco de madeira que surge o boneco 
enquanto protótipo de menino, tal como um embrião humano, 
em princípio tão semelhante aos embriões de outras espécies 
da natureza torna-se feto e posteriormente recém-nato ao 
vir ao mundo como protótipo de ser humano, ainda sem as 
vestes e comportamentos humanos que o transformarão em 
um homem civilizado.

Zilberman (2003, p. 19) afi rma ser, “[...] a natureza o âmbito 
preferencial da criança; não apenas seu hábitat mais adequado, 
como aquele que abriga o modo mesmo como a infância é 
concebida. [...] tal faixa etária corporifi ca o não-contaminado 
da natureza, com o qual se identifi ca. [...]”. A criança, nesta 
situação, tal como o boneco Pinóquio ao ser criado por 
Gepeto, ainda não se encontra preparada para a vida (leia-se: 
para a vida adulta), e apenas o estará através dos estudos, da 
escola: “[...] traço de união entre os meninos e o mundo [...]”. 
(ZILBERMAN, 2003, p. 40)

Essa imagem da criança, retratada em Pinóquio, é 
contraditória, pois “[...] o adulto e a sociedade nela projetam, 
ao mesmo tempo, suas aspirações e repulsas. A imagem da 
criança, [...] refl exo do que o adulto e a sociedade pensam de 
si mesmos [...], transforma-se, pouco a pouco, em realidade 
da criança.” (CHARLOT, 1983, p. 108-9) Por um lado, a 
criança idealizada pode vir a tornar-se civilizada caso assimile 
os valores e a concepção de mundo do paradigma dominante 
propagado pela escola, instrumento disciplinar e de manutenção 
do saber moderno, tornando-se a criança, ao submeter-se a essa 
disciplina e a essa ordem, o futuro homem em potencial que 
os adultos idealizam para a infância. Pinóquio, em um dos 
momentos nos quais revela a intenção de vir a tornar-se um 
homem, escuta as recomendações da Fada:

[...] você vai se tornar se souber merecer isso [...] [se] 
acostumar-se a ser um bom menino [...] As crianças 
boas são obedientes [...] têm amor pelo estudo e pelo 
trabalho [...] dizem sempre a verdade [...] vão para a 
escola com satisfação [...]. A partir de amanhã [...] você 



A INFÂNCIA ENQUANTO LUGAR DA ALTERIDADE NA LITERATURA INFANTIL: AS AVENTURAS DE PINÓQUIO

1659LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

vai começar indo para a escola. [...] Depois vai escolher 
uma arte ou profi ssão [...] (COLLODI, 2004, p. 119-21)

Por outro lado, a criança pode vir a manter-se no lugar 
reservado à alteridade do saber dominante ao esquivar-se da 
escola e do trabalho, como pretende Pinóquio na continuidade 
do diálogo anterior com a Fada: “Mas eu não quero ter nem 
uma arte nem uma profi ssão [...] Porque trabalhar me cansa.” 
(COLLODI, 2004, p. 121) Um dos espaços da exclusão, da 
exterioridade, destinado aos que se tornam alheios a essa ordem 
moderna é anunciado em seguida pela Fada: “[...] aqueles que 
falam assim acabam quase sempre na cadeia ou no hospital. 
[...] O ócio é uma doença muito feia, e é preciso curá-la logo, 
desde criança, se não, quando formos grandes, não se cura 
mais.” (COLLODI, 2004, p. 121) Este diálogo se assemelha à 
conversa ocorrida no início da história, quando Pinóquio afi rma 
que não tem vontade de estudar e que deseja seguir a profi ssão 
de comer, beber, dormir e se divertir, levando “uma vida de 
vagabundo” e o Grilo Falante lhe diz que “[...] todos aqueles 
que têm essa profi ssão terminam quase sempre no hospital ou 
na cadeia [...]”. (COLLODI, 2004, p. 32) Portanto, o conto 
reafi rma que aqueles que não passam pela escola ou que não 
assumem um trabalho acabam no hospital ou na cadeia, pois é 
nos estabelecimentos de ensino que é possível “[...] caracterizar 
a aptidão de cada um, situar seu nível e capacidades, indicar a 
utilização eventual que se pode fazer dele [...]” (FOUCAULT, 
1987, p. 158), na escola e nas demais instituições disciplinares 
(quartéis, hospitais, prisões) é possível tornar seus os “corpos 
dóceis” e disciplinados.

Outro detalhe a ser destacado é o fato de Pinóquio ser 
constantemente vigiado pelo Grilo Falante, pelos diversos 
animais que assumem a fala do Grilo (dentre eles um vaga-lume 
e uma marmota), pela Fada em suas diversas representações 
(menina, cabra, mulher), pelos policiais e pelos médicos (um 
corvo, uma coruja e o próprio Grilo). O panóptico moderno 
examina a todo tempo o boneco e o reconduz a cada instante 
através de mecanismos de coerção, de punição, de exame, de 
sanção e de gratifi cação, ao saber dominante escolar para que 
ele não tenha como destino uma cadeia ou um hospital (outras 

versões do mecanismo panóptico que a todos vigia e examina). 
Portanto, o panóptico moderno é, ao mesmo tempo, segundo 
Foucault (1987, p. 185) “[...] um poder direto e físico que os 
homens exercem uns sobre os outros [...]” e uma tecnologia 
política “[...] polivalente em suas aplicações: serve para emendar 
prisioneiros, mas também para cuidar dos doentes, instruir os 
escolares, guardar os loucos, fi scalizar operários, fazer trabalhar 
os mendigos e ociosos.” (FOUCAULT, 1987, p. 170)

Assim, resta ainda àqueles que em certo nível se tornam 
alheios ao saber moderno, por não terem frequentado as escolas 
ou por não possuírem um trabalho, o lugar do selvagem a ser 
domado, como afi rma uma Marmota que “tenta consolar” 
Pinóquio ao ver que este está se transformando em um burro: 
“[...] está escrito nos decretos da sabedoria que todas as 
crianças preguiçosas que, não gostando de livros, de escola 
e de professores, passam os seus dias como bobos em jogos 
e diversões, têm que acabar, cedo ou tarde, transformando-se 
em pequenos burros.” (COLLODI, 2004, p. 164). Se a doença 
chamada “febre do burro” anunciada pela Marmota se instaura 
em determinados indivíduos da nossa sociedade moderna, 
não podendo encontrar cura na idade adulta, como preconiza 
a Fada, resta aos acometidos e condenados a esta síndrome 
serem posicionados no lugar destinado ao selvagem enquanto 
alteridade do homem civilizado, seja em um hospital, seja em 
uma prisão, seja em um manicômio, seja na marginalidade ou 
nas ruas ou na realização de trabalhos subalternizados; sejam 
eles colonizados, proletários, favelados, mendigos. O domador 
de burros que compra o burro Pinóquio e lhe ensina a dançar e 
a saltar destaca, ao apresentá-lo ao público:

Meus respeitáveis ouvintes! Não estaria aqui lhes 
dizendo mentira sobre as difi culdades por mim 
frentadas [sic] para compreender e subjugar este 
mamífero, enquanto pastava livremente, de montanha 
em montanha, nas planícies das regiões tórridas. 
Observem, por favor, quanta selvageria transborda dos 
seus olhos. Tendo, assim, resultados idos [sic] todos 
os meios para domesticá-lo à vida dos quadrúpedes 
civilizados, tive que recorrer muitas vezes ao afável 
dialeto do chicote. Entretanto, toda a minha gentileza, 



A INFÂNCIA ENQUANTO LUGAR DA ALTERIDADE NA LITERATURA INFANTIL: AS AVENTURAS DE PINÓQUIO

1660LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

em vez de tornar-me benquisto por ele, arruinou ainda 
mais o seu ânimo. Eu, porém, seguindo o sistema 
de Gales, encontrei na sua cabeça uma pequena 
cartilagem óssea, que a própria faculdade médica de 
Paris reconhece ser o bulbo regenerador dos cabelos 
e da dança pírrica. E, por isso, eu quis amestrá-lo na 
dança, e nos relativos saltos com argola, e dos barris 
forrados de papel. Admirem-no e, depois, julguem-no! 
(COLLODI, 2004, p. 173)

Destino semelhante encontra grande parcela dos cidadãos 
excluídos pela lógica de mercado do contrato social. Zilberman 
(2003, p. 42) afi rma que com relação ao proletariado, ao 
contrário do que ocorre com a criança burguesa, “[...] a 
preservação da criança visa à formação e manutenção de um 
contingente obreiro disponível [...]”, efetivando-se, também 
desta maneira, o fascismo social que segrega determinados 
segmentos às zonas selvagens enquanto aos mais abastados a 
preservação dos infantes e a sua educação os destinam às zonas 
civilizadas.

Por fi m, Pinóquio, ao tornar-se um menino e receber 
roupa nova e dinheiro no bolso, após trabalhar e estudar 
com afi nco, afi rma “Como eu era ridículo quando era um 
boneco! E como estou contente de ter me tornado agora 
um bom menino!” (COLLODI, 2004, p. 201) A infância é, 
portanto, negada enquanto espaço de emergência de saberes 
outros, ausentes no presente contraído e mesmo exterminado 
da faixa etária infantil, a qual é relegada a mero lugar de 
fase preparatória para um futuro expandido e previsível (a 
vida adulta), seja na forma da aceitação plena do indivíduo 
civilizado, situando-o nas zonas civilizadas, seja na exclusão 
do mesmo através da subalternização de seus saberes e fazeres 
ou da sua reclusão em hospitais, hospícios, penitenciárias, 
guetos, aldeias, colônias, classes proletárias, segregando-o 
nas zonas selvagens. Uma enorme parcela da população do 
globo é banida, dessa forma, desde a mais tenra infância até 
o fi m de suas vidas, ao lugar da alteridade do saber moderno, 
do paradigma dominante.

Deleuze (1988, p. 161) em seu livro intitulado Foucault, 
afi rma que

 [...] exilar, enquadrar são a princípio funções de 
exterioridade, que os dispositivos de internamento 
apenas efetuam, formalizam, organizam. A prisão 
enquanto segmentaridade rígida (celular) remete a uma 
função fl exível e móvel, a uma circulação controlada, 
a toda uma rede que atravessa também os meios livres 
e pode aprender a sobreviver sem a prisão. [...] o 
internamento remete a um lado de fora, e o que está 
fechado é o “lado de fora”. É “no” lado de fora, ou por 
exclusão, que os agenciamentos internam, tanto em 
relação à interioridade psíquica quanto no internamento 
físico.

Portanto, o “lado de fora” do mundo moderno civilizado 
ao qual são destinados os indivíduos situados na alteridade do 
saber dominante é representado tanto pela escola quanto pela 
prisão e pelos hospitais, pelo País Pega-Trouxas, pelo País das 
Brincadeiras, pela mendicância e marginalidade do Gato e da 
Raposa e pelo destino de Pavio, que morre de tanto trabalhar 
por não ter frequentado a escola. O espaço da alteridade do 
Ocidente, ocupado no conto prioritariamente pelo personagem 
Pinóquio e pelos representantes do estado de natureza, 
habitantes das zonas selvagens que o assediam, é vigiado pelos 
olhos, atentos aos detalhes, do panóptico moderno representado 
pelos policiais, guardas e pelos guardiões que buscam conduzi-
lo à civilização enquanto é tempo, enquanto dura a sua infância, 
enquanto ele ainda não se perdeu, protegendo-o assim nas zonas 
civilizadas, nas ilhas de inclusão, para que Pinóquio, junto aos 
poucos incluídos pela ‘democracia’ do contrato social, esteja 
a salvo das zonas selvagens, dos arquipélagos de exclusão 
criados pelo fascismo social, aos quais é relegado um enorme 
contingente da população do planeta.
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JÚLIO VERNE E A RECRIAÇÃO FICCIONAL DO SABER DOMINANTE: ENTRE ESCRITURA 
E LEITURA, USOS E REINVENÇÕES

Fabiano de Oliveira Moraes

Resumo

Tomando como pressuposto a constituição discursiva do 
currículo indissociável das redes de saber e poder (FOUCAULT, 
1968, 1987, 2007, 2008), este artigo, fundamentado na 
concepção de escritura enquanto reinvenção e de leitura 
enquanto operação de caça (CERTEAU, 2009), busca destacar 
na literatura de Júlio Verne, amplamente utilizada no âmbito 
escolar, elementos do discurso hegemônico da ciência moderna 
destacados por Santos (2005). Toma, para tanto, a concepção 
de currículo enquanto rede de saberesfazeres no cotidiano 
(FERRAÇO, 2003, 2007) assim como escritos de Bilac (1916). 
Analisa o livro Viagem ao redor da Lua, com o intuito de 
verifi car como a literatura infantil moderna reinventa o saber 
dominante no âmbito de sua escritura e como os usos feitos 
pelo leitor em sua operação de caça lhe permitem escapar e 
constituir-se em sua singularidade no processo de subjetivação 
(AMORIM, 2006, 2007, 2008, 2009).

Palavras-chave

Currículo; leitura; cotidiano.

Resumen

Dando por supuesto la constitución discursiva del currículo, 
inseparable de las redes de saber y poder (FOUCAULT, 1968, 
1987, 2007, 2008), este artículo, basado en el concepto de 
escritura mientras reinvención y de lectura mientras operación 
de caza (CERTEAU, 2009), pone de relieve en la literatura 
de Júlio Verne, ampliamente utilizada en el ámbito escolar, 
los elementos del discurso hegemónico de la ciencia moderna 
destacados por Santos (2005). Adopta el concepto de currículo 
como una red de sabereshaceres en el cotidiano (FERRAÇO, 
2003, 2007) así como los escritos de Bilac (1916). Analiza 
el libro Viaje alrededor de la Luna, con el fi n de ver cómo la 
literatura infantil moderna reinventa el saber dominante en 
su escritura y cómo los usos que se hacen por el lector en su 
operación de caza le permiten escapar y establecerse en su 
singularidad en el proceso de subjetivación (AMORIM, 2006, 
2007, 2008, 2009).

Palabras clave

Currículo; lectura; cotidiano.
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Introdução

Iniciamos este artigo com uma “bricolagem” em forma de 
mosaico polifônico e dialógico feito com fragmentos decupados 
das falas de Bilac (1916)1, Foucault (1969)2, Certeau (2009) e 
Amorim (2007, 2008) com o intuito de, a partir dos mesmos, 
defl agrarmos a nossa análise da obra Viagem ao redor da Lua 
seguindo os rumos apontados por Foucault (1969) que afi rma 
ser a obra de Verne não a ciência tornada recreação, mas sim uma 
“[...] re-criação3 a partir do discurso da ciência.” (FOUCAULT, 
1969, p. 18)”. Discurso este que procuraremos detectar na 
recriação de Verne com base em categorias levantadas dentre 
os elementos do discurso hegemônico da ciência moderna 
destacados por Santos (2005).

O “mocinho imberbe e pallido [...] devorava com os olhos e 
com a alma as páginas do livro que pedira [...]” (BILAC, 1916, 
p. 29-30) “[...] seu lugar não é aqui ou lá, um ou outro, mas 
nem um nem outro, simultaneamente dentro e fora, perdendo 
tanto um como o outro e misturando-os, associando textos 
adormecidos, mas que ele desperta e habita, não sendo nunca 
o seu proprietário.” (CERTEAU, 2009, p. 246) “Os seus olhos, 
num movimento febril, iam do começo ao fi m de cada linha, 
voando; os seus dedos torturavam a quina da folha, dobrando-a; 
uma ruga funda se lhe cavava a testa; e toda a sua cabeça 
palpitava no esforço da atenção.” (BILAC, 1916, p. 29) “A 
autonomia do olho suspende as cumplicidades do corpo com o 
texto; ela o desvincula do lugar escrito; faz do escrito um objeto 
e aumenta as possibilidades que o sujeito tem de circular.” 
(CERTEAU, 2009, p. 247-8)

“As ultimas folhas do livro foram lidas em poucos minutos. 
Quando a ultima linha morreu sob o fl ammejamento dos olhos 
ávidos, houve na face do leitor um afrouxamento súbito da 
força vital [...]” (BILAC, 1916, p. 29) “[...] a capacidade que 
cada sujeito tem para converter o texto pela leitura e “queimá-

lo”, assim como se queimam as etapas.” (CERTEAU, 2009, p. 
248)

“Quantas vezes, tambem, como aquelle menino que saíra 
da sala da Bibliotheca [Nacional] e ali gozára e soffrera tanto 
com a leitura de Julio Verne, - quantas vezes tambem eu devi 
a esse grande encantador de almas o consolo unico dos meus 
sofrimentos de criança!” (BILAC, 1916, p. 31) “Aliás, se a 
manifestação das liberdades do leitor através do texto é tolerada 
entre funcionários autorizados, [...] ela é, ao contrário, proibida 
aos alunos.” (CERTEAU, 2009, p. 243) “No collegio, todos 
nós liamos Julio Verne; os livros passavam de mão em mão; 
e, á hora do estudo, no vasto salão de paredes nuas e tristes 
[...]” (BILAC, 1916, p. 31-2), “[...] a atividade silenciosa, 
transgressora, irônica ou poética, de leitores [...] que sabem 
manter sua distância da privacidade e longe dos “mestres”” 
(CERTEAU, 2009, p. 244), “[...] emquanto o conego dormía 
a sésta na sua vasta poltrona, e emquanto o bedel, que era 
charadista, passeava distrahidamente entre as carteiras, 
combinando enigmas e logogryphos, - nós mergulhavamos 
naquelle infi nito páramo do Sonho [...]” (BILAC, 1916, p. 32), 
pois “[...] as palavras da literatura efetuam-se no acontecimento 
e podem ser pensadas na vertigem, no sonambulismo e no sonho 
[...]” (AMORIM, 2007, p. 6). “O leitor [...] se desterritorializa, 
oscilando em um não lugar entre o que inventa e o que modifi ca 
[...] perde aí as seguranças fi ctícias da realidade: suas fugas 
o exilam das certezas que colocam o eu no tabuleiro social” 
(CERTEAU, 2009, p. 245) 

“O que restitui ao rumor da linguagem o desequilíbrio de 
seus poderes subterrâneos não é o saber [...], não é a fábula [...], 
é, entre as duas coisas, e como que numa invisibilidade de limbos, 
os jogos ardentes da fi cção.” (FOUCAULT, 1969, p. 18). “Pode-se 
afi rmar o sujeito nesta condição como um ser que se efetua em sua 
ressurreição com o real, como um corpo glorioso e reconciliador 
entre mundo e realidade.” (AMORIM, 2008, p. 18).

1 - O livro de Verne ao qual Bilac (1916) se refere em sua crônica intitulada Julio Verne é apresentado sob o título Viagem á roda da Lua trata-se provavelmente 
de alguma tradução de Autour de la Lune que recebeu traduções em português intituladas tanto À roda da Lua quanto Viagem à roda da Lua.
2 - No artigo Por trás da fábula de Foucault (1969), publicado no livro Júlio Verne: uma literatura revolucionária, o autor trata especifi camente dos livros De 
la Terre à la Lune; Autour de la Lune e Sans dessus dessous. 
3 - “Jogo de palavras com o vocábulo création, que em francês tem a mesma grafi a em recreação e criação.” (FOUCAULT, 1969, p. 18)
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Tal como “[...] os personagens atravessam um mundo de 
verdade que permanece indiferente e que se fecha sobre si 
mesmo logo depois da passagem deles.” (FOUCAULT, 1969, 
p. 19), “[...]encarnavamo-nos nas personagens aventureiras que 
o romancista dispersava, arrebatados por uma sêde insaciável 
de perigos e de glorias, pela terra, pelos mares e pelo ceu.” 
(BILAC, 1916, p. 32). 

Da Terra à Lua, de Júlio Verne, literatura infantil e escola: 
contextualização

O gênero literatura infantil4 é considerado por Zilberman 
(2003) um dos mais recentes gêneros literários existentes. As 
primeiras obras destinadas ao público infantil foram publicadas 
no fi m do século XVII e durante o século XVIII, no período 
clássico. A inexistência desse gênero antes de tal período 
deve-se ao fato de que, até então, não havia uma preocupação 
especial com a infância. “A nova valorização da infância gerou 
maior união familiar, mas igualmente meios de controle do 
desenvolvimento intelectual da criança e manipulação de suas 
emoções. Literatura infantil e escola [...] são convocadas para 
cumprir essa missão.” (ZILBERMAN, 2003: 15). Para a autora, 
é justamente quando a literatura infantil torna-se instrumento 
de doutrinação ideológica utilizado no contexto escolar que 
as forças de ambas as instituições se assomam no sentido de 
envolver a criança (colocada em uma situação de dependência e 
fragilidade) com os comportamentos e normas sociais que esta 
deve assumir e cumprir.

A respeito da obra infantil e juvenil de Júlio Verne, Coelho 
(1985, p. 140) afi rma que o autor francês, “Considerado o “pai 
da fi cção científi ca”, [...] Foi um dos mais populares do seu 
tempo, e pelas inúmeras traduções e adaptações que foram 
feitas da sua obra, acabou se transformando em autor de 
destaque para a literatura infanto-juvenil.”

A obra de Júlio Verne por nós tomada para análise tem 
por título Da Terra à Lua (VERNE, 1971), havendo sido 

publicado originariamente por Júlio Verne em 1865, sob o 
título De la Terre a la Lune, seguida de um segundo volume 
que lhe dá continuidade: Ao redor da Lua (Autour de la 
Lune) de 1869 e de um terceiro que encerra a trilogia Fora 
dos eixos (Sans dessus dessous). Os dois primeiros títulos 
foram reunidos em obra única por algumas editoras, como na 
edição por nós utilizada , vindo a compor o título Viagem ao 
redor da Lua, um dos cânones da literatura infantil e juvenil 
universal, tendo sido amplamente utilizado no âmbito da 
educação ocidental. 

Portanto, o uso dos livros de Júlio Verne através do 
procedimento errático da leitura traçado por Certeau (2009), 
descrito por Bilac (1916) e respaldado por Amorim (2007, 
2008) e Foucault (1969), possibilitou recriações e reinvenções 
do lugar de poder a partir do qual se confi gurava, e ainda hoje 
se confi gura, a transmissão do conhecimento do currículo 
prescrito. Recriações e reinvenções estas que se efetuavam no 
cotidiano, como nos momentos de fuga dos alunos vigiados 
pelos olhares constantes do cônego e do bedel descritos por 
Bilac (1916). No entanto, se por um lado a leitura da escritura 
de Verne constituía em si uma fuga, como apraz a todo processo 
de leitura, podemos nos perguntar: de que modo se estabelece 
a escritura de Verne ante ao discurso hegemônico das ciências 
Modernas, a ponto de ter sido amplamente aceita e utilizada 
nas escolas – inclusive cobrindo os tempos e espaços livres 
das crianças, não apenas nos momentos em que se afrouxava 
a vigilância nas salas de aula, mas também nas bibliotecas e 
nas horas vagas, ocupando, na visão de Zilberman (2003) 
exatamente os espaços nos quais os maiores estão impedidos 
de interferir, tais como os momentos de lazer e fantasia das 
crianças?

O vínculo histórico e ideológico entre escola e literatura 
infantil estabelece, pois, a presença inequívoca desta última 
no currículo escolar, em outras palavras, a literatura infantil no 
âmbito do discurso moderno se constitui enquanto componente 
curricular.

4 - Sabedores de que o termo “literatura infantil” é utilizado por alguns autores, enquanto outros optam por fazer uso das designações: “literatura infanto-
-juvenil”, “literatura infantil e juvenil” ou “literatura para crianças e jovens”, consideraremos, no âmbito deste trabalho, estes quatro termos como equivalentes.
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Vejamos de que modo nos é viável conceber a constituição 
discursiva do currículo para, em seguida, verifi carmos a presença 
da literatura infantil de Júlio Verne enquanto recriação fi ccional 
do discurso hegemônico da ciência moderna possibilitando 
usos e reinvenções das mais diversas ao seu leitor.

A constituição discursiva do currículo

Na crítica à modernidade efetivada por Foucault (1968, 
1987, 2007, 2008) através de seus processos arqueológico e 
genealógico pudemos encontrar ferramentas para problematizar 
a constituição discursiva materializada na linguagem, assim 
como a formação dos objetos possíveis e viáveis dentre as 
verdades estabelecidas pela episteme moderna. Portanto, a 
constituição discursiva dos objetos de discurso, conceitos, 
temas e tipos de enunciados é regida por saberes e poderes 
que defi nem, estabelecem e regulam, neste mesmo processo, 
o currículo escolar5; e efetivada por sujeitos estabelecidos 
em saberes outros, “subalternizados ao” e “concomitantes 
com” o saber dominante. Tais sujeitos que convivem e co-
operam em comunidades de afetos estabelecidas no cotidiano 
escolar participam em maior ou menor grau da co-produção 
do currículo sob a forma do currículo praticado ou currículo 
realizado (FERRAÇO, 2003). 

No que diz respeito à concepção de currículo, afi rma 
Oliveira (2005), é necessário de um lado superarmos “[...] a 
dicotomia hierarquizante fundamentada na redução do real 
a modelos de práticas e de comportamentos monolíticos” 
(OLIVEIRA, 2005, p. 104), de outro entendermos “[...] a 
impossibilidade de se avaliarem as práticas curriculares 
através de mecanismos que essencializam, colocando-os em 
lados opostos, sem considerar as misturas que fazemos entre 
normas, circunstâncias, características dos grupos e outras.” 
(OLIVEIRA, 2005, p. 104-5). O currículo é, portanto o que 

se dá nesse jogo de forças estabelecido no cotidiano entre as 
prescrições e práticas. As relações de poder concomitantemente 
instáveis, locais e difusas, presentes nesse jogo de forças, “[...] 
não emanam de um ponto central ou de um foco único de 
soberania, mas vão a cada instante “de um ponto a outro” no 
interior de um campo de força, marcando infl exões, retrocessos, 
retornos, giros, mudanças de direção, resistência.” (AMORIM, 
2006, p. 183)

A constituição curricular se dá em ações complexas 
envolvendo profi ssionais de educação, pesquisadores, alunos, 
comunidade escolar, assemelhando-se à “bricolagem” de 
Certeau (2009). Fundamentados, portanto, nos conceitos de 
tática e estratégia deste autor, podemos afi rmar que a tática 
do cotidiano subverte estratégias vinculadas ao poder e ao 
saber hegemônicos (tais como os procedimentos de controle 
discursivos e os possíveis objetos constituídos com base na 
episteme) seja através da constituição de redes e da invenção de 
linguagens, seja por intermédio da leitura enquanto operação 
de caça.

Ferraço (2007) afi rma categoricamente que, se tais 
narrativas subvertem as estratégias do poder, permeando e 
constituindo o currículo praticado, isto se dá em virtude de se 
tratar, neste âmbito, de

 
[...] currículos que não se deixam aprisionar todo o 
tempo por identidades culturais ou políticas, originais ou 
fi xas. Currículos que ameaçam, em alguns momentos, 
o discurso ofi cial de uma proposta única e coerente para 
todo o sistema. Currículos que, em suas práticas, abrem 
brechas que desafi am o instituído. (FERRAÇO, 2007, 
p. 90)

O currículo praticado ou realizado, portando, constitui-se no 
cotidiano escolar dentre uma complexa e ampla rede discursiva, 
como inferimos com base em Foucault, cabe-nos desvendar 

5 - O currículo, em sua amplitude, compreende tanto o currículo concebido, que em seu aspecto formal e operacional encontra-se materializado textualmente 
nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) em âmbito nacional e nos projetos político-pedagógicos e propostas curriculares em nível regional e local, 
quanto o currículo vivido ou praticado que “[...] envolve as relações de poder, cultura e escolarização [e] o jogo de interações e/ou relações presentes no cotidi-
ano escolar e para além dele.” (CARVALHO, 2009, p. 180).
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possíveis caminhos para que seja dado o devido respeito ao 
processo de leitura enquanto operação de caça, como preconiza 
Certeau (2009). Partiremos, no entanto, para considerações 
acerca dos procedimentos de escritura com base no discurso 
hegemônico da ciência moderna no âmbito dos usos, recriações 
e reinvenções fi ccionais efetivados na literatura de Júlio Verne.

A recriação do discurso hegemônico da ciência moderna 
na escritura da obra Da Terra à Lua de Júlio Verne

Apontamos, em seguida, para elementos detectados no 
livro de Verne (1971) que contribuem com propagação e a 
perpetuação do discurso hegemônico das ciências modernas, 
ao mesmo tempo em que o autor as recria e reinventa. Com o 
diálogo entre Verne (1971) e Santos (2005) proposto abaixo, 
intentamos, a partir das categorias levantadas com base em 
Santos (2005), problematizar os usos de tal discurso hegemônico 
na literatura infantil e como esta se fez presente na constituição 
curricular discursiva do projeto escolar burguês moderno. 

Para Santos (2005, p. 62), “[...] a ciência moderna desconfi a 
sistematicamente das evidências da nossa experiência imediata 
[...]” efetivando, através da observação e experimentação 
prioritariamente quantitativa, a separação entre ser humano 
e natureza, a qual será compreendida através da linguagem 
matemática que neste processo ocupa um papel central. 
“Conhecer signifi ca quantifi car [assim como] dividir e 
classifi car para depois poder determinar relações sistemáticas 
entre o que se separou.” (SANTOS, 2005, p. 63). 

[...] um geômetra alemão propôs que se [...] fi zessem 
desenhar [...] imensas fi guras geométricas [...] “Todo 
ser inteligente – dizia o geômetra – deve compreender 
qual o destino científi co de tais fi guras. Portanto os 
selenitas, se é que existem, hão de responder por meio 
de fi guras semelhantes [...] 
Estudei a questão sob todos os aspectos [...] e, dos meus 
cálculos indiscutíveis, apurei que um projétil animado 
de velocidade inicial de onze mil metros por segundo, 
dirigido para a lua, há de necessariamente chegar lá. 
(VERNE, 1971, p. 20-1, grifos nossos)

Santos (2005) ainda destaca que as regras do discurso 
hegemônico da ciência moderna se fundamentam no 
pressuposto de um tempo absoluto e de uma posição espacial 
absoluta. São tomados, pois, referenciais absolutos de tempo e 
espaço nas experiências.

Convém, pois, lançar o projétil noventa e sete horas, 
treze minutos e vinte segundos antes do momento em 
que a lua haja de chegar ao ponto de mira. [...] Mas 
para que a lua passe pelo zênite de um lugar terrestre 
é necessário que êste lugar não tenha latitude maior 
do que a inclinação do astro, isto é, [...] vinte e oito 
graus para o norte ou para o sul. (VERNE, 1971, p. 31-
2, grifos nossos)

A ciência moderna privilegia a causa, o funcionamento 
das coisas, e não o fi m das coisas, e é neste ponto que ocorre 
sua ruptura para com o senso comum e para com a relevância 
da experiência. Nesse ponto também se dá sua displicência 
e irresponsabilidade para com os efeitos de suas ações, pois 
ela, a ciência, assim como os seus realizadores, estão “[...] 
para além do bem e do mal [...]” (SANTOS, 2005, p. 51): “A 
única preocupação daquela reunião era o aperfeiçoamento 
das armas de guerra, consideradas como instrumentos da 
civilização. Era reunião de anjos exterminadores e, fora isto, 
as melhores pessoas do mundo.” (VERNE, 1971, p. 14, grifos 
nossos); “[na construção do engenho de lançamento] houve 
um desabamento parcial e o acidente custou a vida a alguns 
operários.” (VERNE, 1971, p. 47, grifos nossos);

[no lançamento do projétil à Lua] A detonação [...] 
foi acompanhada de verdadeiro tremor de terra [...] 
e o furacão artifi cial, cem vezes mais rápido que o 
furacão das tempestades, passou como um ciclone 
através dos ares. [...] Houve indomável tumulto e 
muitas pessoas fi caram feridas. Maston [...] foi 
arremessado a quarenta metros de distância [...] 
A corrente atmosférica, depois de ter derrubado as 
barracas, virado as cabanas pelo avesso, arrancado 
árvores, num raio de vinte milhas, impelido trens até 
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Pampa, desencadeou sôbre a cidade como avalancha, 
destruindo centenas de casas [...] As embarcações 
foram a pique [No entanto] Passados os primeiros 
instantes de tumulto, despertaram os surdos, os 
feridos, a multidão inteira e todos ergueram até os céus 
clamores frenéticos de:
Viva Ardan! Viva Barbicane! Viva Nícoles! [aos 
“astronautas”]. A ordem natural [...] completamente 
perturbada. Nem é coisa que cause admiração 
(VERNE, 1971, p. 105-7, grifos nossos)

Nesse discurso hegemônico, o mundo, ordenado e estável, 
deve ser dominado e transformado tecnologicamente pela 
ciência para que melhor se adeque aos interesses burgueses 
no âmbito do apregoado “[...] estágio fi nal da evolução da 
humanidade [...]” (SANTOS, 2005, p. 65). A ordem, saber da 
regulação (um dos pilares modernos) suprime a solidariedade, 
saber do pilar da emancipação, ao impor-se a colonização 
através da subalternização dos saberes outros e da concepção do 
outro enquanto objeto e não como sujeito. No saber capitalista 
evolucionista, o progresso e a colonização se dão enquanto 
ordem e disciplina.

[para chegarem ao local ermo de onde se faria o 
lançamento] cada cavaleiro trazia a sua carabina 
a tiracolo e pistolas nos coldres [...] por causa dos 
semínolas [...] selvagens que infestam a planície. [...] 
[após chegarem ao local “selvagem”] Em pouco foi 
erguida em volta da Colina das Pedras uma cidade 
de casas metálicas [...]. A vida foi ali regulada 
disciplinarmente e os trabalhos corriam em perfeita 
ordem. (VERNE, 1971, p. 43-6, grifos nossos)

A recriação e reinvenção fi ccional de Verne (1971) têm por 
base, portanto, uma ciência, nas palavras de Santos (2005): 
capitalista em seu caráter evolucionista, como destacado 
acima; sexista por fundar-se em binômios, e; prioritariamente 
social, pois a transformação da natureza em artefato humano 
implica no fato desta poder ser vista como a segunda natureza 
da sociedade, portanto como humana. 

No texto de Júlio Verne podemos verifi car de que modo o 
saber sexista relaciona os princípios masculinos à guerra, ao 
individualismo, à razão, à agressividade. “[Durante a reunião 
de cientistas, o coronel Blomsberry lamenta a ausência 
de guerras:] Nada sucederá [...]. Vai-se, de dia para dia, a 
suscetibilidade americana. Vamo-nos efeminando.” (VERNE, 
1971, p. 15, grifo nosso).

Em outros momentos torna-se claro o princípio de cisão 
entre ser humano e natureza:

[devido às nuvens não foi possível acompanhar o 
projétil até a Lua] Levantou-se em todos os cantos 
do globo, coro de reclamações. A natureza, porém, 
não deu qualquer importância, o que era justo, já 
que os homens tinham provocado a atmosfera com a 
detonação. [...] No dia nove, o sol apareceu por instantes 
[...] Cobriram-no de vaias e, ofendido, certamente, 
com tal acolhimento, mostrou-se avaro de seus raios. 
(VERNE, 1971, p. 107-8, grifos nossos)

Também podemos encontrar elementos referentes à defesa 
do domínio da natureza e mesmo de sua superação através das 
modernas tecnologias desenvolvidas pelo homem:

Durante o mês de fevereiro, tiveram os trabalhadores de 
lutar contra um lençol de água que surgiu de repente. 
[...] Por fi m, conseguiram vencer o inesperado afl uxo. 
[...] O homem é que tinha criado avermelhados 
vapôres, aquelas chamas gigantescas e dignas de 
qualquer vulcão, aquelas oscilações estrondosas, 
semelhantes ao sacudir dos tremores da terra, aquêles 
mugidos rivais dos furacões e das tempestades, A 
mão do homem é que precipitava um Niágara inteiro 
de metal em fusão, num abismo também cavado por 
mãos humanas. (VERNE, 1971, p. 47-9, grifos nossos)

Sendo a racionalidade científi ca um paradigma totalitário 
em virtude de a mesma negar o aspecto racional aos saberes 
outros que não pautados sob seus fundamentos epistemológicos 
e metodológicos, como afi rma Santos (2005), uma ruptura entre 
saber científi co e senso comum se efetiva em sua instituição 
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ao afi rmar-se como forma única de saber verdadeiro, um saber 
total que nega outros saberes:

[após descrever os mitos e saberes antigos sobre a Lua:] 
Porém, se os antigos compreenderam perfeitamente o 
caráter, o temperamento, enfi m, as qualidades morais 
da lua, sob o ponto de vista mitológico, não é menos 
verdade que os mais sábios dêles eram extremamente 
ignorantes no que diz respeito à selenografi a. [...] 
[após narrar descobertas desde Copérnico:] Graças 
a êstes homens de ciência, é hoje perfeitamente 
conhecida a elevação das montanhas da lua. Êstes 
trabalhos completaram o reconhecimento da lua [...] 
nenhum dos segredos da lua pôde ocultar-se aos olhos 
dos astrônomos. (VERNE, 1971, p. 26-7, grifos nossos)

Além disso, ressalta Santos (2005), no âmbito do discurso 
da ciência e da tecnologia modernas: a coragem é concebida 
como aceitação dos riscos dos possíveis efeitos negativos; e o 
medo como recusa a correr tais riscos, assim, se por um lado 
se expandiu a capacidade de ação do homem, o mesmo não se 
deu em sua capacidade de previsão das consequências de suas 
ações. Em suma, para o saber moderno hegemônico, a coragem 
é aceitar os riscos das consequências negativas e o medo é 
recusá-los.

[Em um duelo de invenções de guerra entre dois 
cientistas arquiinimigos, Barbicane, se recusa a 
atirar seu projétil de alta destruição na couraça de 
alta resistência inventada por Nícoles mesmo quando 
este diz que fi cará atrás da sua couraça durante o 
experimento] não pôde Nícoles conter-se mais e levou 
a discussão para o campo pessoal, insinuando que 
a covardia é coisa indivisível, que o homem que se 
recusa a disparar um tiro de canhão não está muito 
longe de ter-lhe medo, que, em suma, os artilheiros 
que, nos tempos de outrora, se batiam a dez quilômetros 
de distância, substituíam prudentemente a coragem 
individual por fórmulas matemáticas e que, no fi m de 
contas, tanta coragem havia em esperar plàcidamente 
a bala atrás de couraça como em arremessá-la com 

tôdas as regras de arte. (VERNE, 1971, p. 37, grifos 
nossos)

No que diz respeito ao caráter retórico da ciência, uma 
verdade científi ca se constitui com base em premissas 
presentes no assentimento acadêmico das mesmas enquanto 
componentes implícitos do saber, fundamentadas no estatuto 
de “[...] credibilidade dos cientistas e da genuinidade das suas 
motivações.” (SANTOS, 2005, p. 101). Na obra fi ccional 
de Verne (1971), as premissas da retórica da ciência se 
fundamentam em citações e têm, não obstante seu caráter 
fi ccional, um respaldo acadêmico:

[no capítulo Ataque e réplica, do embate científi co 
sobre a existência ou não de ar na Lua, lançamos mão 
dos argumentos retóricos de Miguel Ardan retrucados 
por Nícoles, ambos fundamentados cientifi camente] 
ponhamos de parte tal gênero de argumentos para 
chegarmos às observações diretas. Previno-lhe, 
porém, que vou citar os nomes próprios. [...] Em 
1715, os astrônomos Louville e Halley, notaram 
certas cintilações de natureza singular [...] atribuída a 
tempestades que se desencadeavam na atmosfera da lua. 
[...] Herschell, em 1787, [...] observou grande número 
de pontos luminosos na superfície da lua [...] Um hábil 
astrônomo francês, Laussedat, na observação do 
eclipse de 18 de junho de 1860 [cinco anos antes da 
publicação do livro], verifi cou que as extremidades 
do crescente solar estavam arredondadas e truncadas. 
Ora, tal fenômeno só poderia ser produzido por desvio 
dos raios solares que atravessassem a atmosfera da lua. 
(VERNE, 1971, p. 70-1, grifos nossos)

Foucault (1969) considera estranho o fato de que nos 
“romances científi cos” de Verne, “[...] o discurso sábio provenha 
de um lugar não determinado, como se fôsse uma linguagem 
trazida para o romance. [...] Nos romances de Verne, o cientista 
[...] é aquele em quem o saber se inscreve: livro mágico e liso 
de uma ciência que é feita noutra parte.” (FOUCAULT, 1969, 
p. 15-6)
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Silêncio que grita: problematizações lançadas pelo artigo

Se a retórica, portanto, se dá no estabelecimento: das 
premissas, com base nos argumentos fundados tanto em 
verdades e fatos como nos topoi amplamente aceitos, e; do 
auditório que se busca infl uenciar, a literatura infantil se 
apresenta em sua natureza retórica não apenas por surgir no 
âmbito das instituições burguesas da infância e da escola, e, 
mesmo em sua reinvenção e uso fi ccional, mas também por 
propagar o discurso hegemônico aos indivíduos desde a mais 
tenra idade. Por tais razões, o discurso hegemônico da ciência 
moderna se estabelece curricularmente também através dessa 
escritura, dessa reinvenção: a literatura infantil e juvenil, 
acessível aos alunos a serem inseridos na então emergente 
constituição discursiva de mundo, conhecimento e poder: 
a Modernidade6, na ocasião da sua instituição na primeira 
ruptura epistemológica7. Este talvez seja um indicativo de que 
tal gênero literário possa nos ser útil como uma ferramenta que, 
rompendo com esta primeira ruptura que separou a ciência do 
senso comum, traduza para o senso comum, em uma linguagem 
acessível a crianças, jovens e aos não iniciados cientifi camente, 
teorias que indiquem a possibilidade de constituição de um 
senso comum emancipatório: um conhecimento prudente, 
fundado na justiça cognitiva, para uma vida decente fundada na 
justiça social, contribuindo com a apregoada segunda ruptura 
epistemológica, como nos sugere Santos (2005). Esta seria uma 
primeira problematização decorrente deste artigo.

A literatura infantil se confi gura, pois, como um gênero de 
escritura potente, em seus usos e reinvenções, para promover 
e defl agrar novos usos e reinvenções por parte do leitor, pois, 
segundo Certeau (2009, p. 240), “[...] ler é peregrinar por um 
sistema imposto [...]”. Faz-se necessário, pois, “[...] ouvir esses 

frágeis efeitos de corpo na língua, vozes múltiplas, afastadas 
pela triunfal conquista da economia que [...], se titularizou sob 
o nome de escritura.” (CERTEAU, 2009, p. 201)

O jogo escriturístico remete à realidade da qual se 
diferenciou para mudá-la, como afi rma Certeau (2009). A 
escritura tem por funções transformar a informação, interna 
ou externa à tradição, e permitir que suas regras e modelos 
transformem o meio. A página procede, portanto, uma inversão 
do processo industrial: as coisas que nela entram são efeito 
da passividade de um sujeito perante a tradição; as coisas que 
dela saem indicam seu poder de fabricar objetos. “No fi nal das 
contas, a empresa escriturística transforma ou conserva dentro 
de si aquilo que recebe do seu meio circunstancial e cria dentro 
de si os instrumentos de uma apropriação do espaço exterior.” 
(CERTEAU, 2009, p. 205) A página estoca o que é selecionado 
e que se expande.

Mas se por um lado a escritura de um texto sobre os corpos é 
a encarnação de um saber, por outro lado ela é o aniquilamento 
do desejo de dizer, o “derradeiro momento”, a morte, a perda 
de uma palavra que só volta a ter sentido fora de si, no lugar 
do leitor.

É Certeau (2009) ainda quem afi rma que a escritura, em 
suas operações de retirar e de acrescentar, remetem a um código, 
submetendo os corpos a uma norma, fazendo com que os corpos 
digam a norma. A escritura, pois, fazendo uso dos vínculos 
entre “[...] “nossas naturezas” infantis e as discursividades 
sociais” (CERTEAU, 2009, p. 219) conduz a uma credibilidade 
no discurso que faz mover, produzindo sujeitos praticantes. 
Portanto, a escritura faz dizer, faz crer e faz fazer, faz praticar, 
ao falar em nome de um real.

Não obstante este aparente controle estratégico da escritura, 
enquanto próprio, enquanto espaço do poder que “[...] acumula, 
estoca, resiste ao tempo pelo estabelecimento de um lugar e 

6 - A Modernidade de Santos (2005) à qual nos referimos neste artigo compreende tanto o período clássico (séculos XVII e XVIII) de Foucault (1968) como 
o seu período subsequente, que para este último corresponde à Modernidade (a partir do século XIX).
7 - Santos (2005) refere-se à primeira ruptura epistemológica quando da instituição e propagação do discurso hegemônico das ciências humanas. O livro de 
Júlio Verne por nós analisado, por exemplo, apresenta argumentos teóricos referenciados com base nas teorias então vigentes da química, física, biologia, 
geologia, estatística, matemática e engenharia. A segunda ruptura epistemológica por Santos (2005) proposta, por sua vez, diz respeito à ruptura para com este 
discurso hegemônico no atual processo de transição paradigmática.
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multiplica sua produção pelo expansionismo da reprodução [...]” 
(CERTEAU, 2009, p. 245), a leitura constitui uma espécie de 
“bricolagem”, uma operação de caça, o campo no qual se pode 
dar a produção de táticas, pois ela “[...] não tem garantias contra 
o desgaste do tempo (a gente se esquece e esquece) não conserva 
ou conserva mal a sua posse, e cada um dos lugares por onde ela 
passa é repetição do paraíso perdido.” (CERTEAU, 2009, p. 245)

O leitor, desse modo, escapa tanto da lei do texto como do 
meio social, pois “onde o aparelho científi co (o nosso) é levado 
[...] a supor as multidões transformadas pelas conquistas e as 
vitórias de uma produção expansionista, é sempre bom recordar 
que não se devem tomar os outros por idiotas.” (CERTEAU, 
2009, p. 248). Corroborando esta reinvenção no âmbito do 
processo de subjetivação, é Amorim (2007) quem afi rma, 
com base em Birman (2000)8, que “[...] uma leitura atenta da 
literatura, compreendida como fabulação, é capaz de afi rmar a 
emergência do sujeito enquanto impessoalidade singular [...]”. 
Esta seria, portanto, a segunda problematização proposta por 
este artigo, atestada pelos fragmentos de Bilac (1916):

[...] para mim, esta vida era uma cousa torpe, um 
captiveiro ignobil e torturante, em que tudo era severo 
e duro, e sobre o qual pairava ameaçadora, numa eterna 
inclemencia, a sombra da negra palmatória do conego 
Belmonte, meu mestre...
Graças, porém, a Julio Verne, eu fugia, num surto 
victorioso, d’este mundo que me aborrecia, e entrava, 
cantando, vestido de luz, sorrindo, delirando, nos 
mundos radiantes que a sua piedade abria á minha 
imaginação.[...] 
E, quando os meus olhos pousavam sobre a ultima linha 
de um d’esses romances, quando eu me via de novo no 
salão morrinhento o lugubre, quando ouvia de novo o 
resonar do conego e as passadas do bedel charadista, 
- havia em mim aquella mesma súbita descarga de 
força nervosa, aquelle mesmo afrouxamento repentino 
da vida, aquelle mesmo allivio misturado de tristeza, 
a que, ha poucas semanas, na sala da Bibliotheca 

Nacional vi succumbido o rapazola que lia a “Viagem 
á roda da lua” [...]
O que eu venero e amo no homem [Julio Verne], que acaba 
de morrer, não é o seu papel de precursor e de propheta: 
é o seu papel de enfeitiçador e consolador de almas, de 
fecundador de imaginações. (BILAC, 1916, p. 31-3)

Resta-nos, ao encerrar esta breve escritura, sugerir ao leitor 
que nos reinventa e nos escapa a cada instante o que nos propõe 
Amorim (2009, p. 60): “[...] a substituição da palavra expressa 
pelo silêncio que grita.”
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Resumo

Os livros “Dona Casmurra e Seu Tigrão”, de Ivan Jaf, e 
“Ciumento de Carteirinha”, de Moacyr Scliar, constituem textos 
nos quais o público juvenil tem atendida uma demanda recorrente:  
a acessibilidade, através de textos atraentes e divertidos, ao texto 
clássico de Machado de Assis.  Desta maneira, Bentinho toma corpo 
e ressurge nestas releituras, em pleno século XXI, corporifi cado 
por sujeitos díspares da nossa sociedade:  um estudante aplicado/ 
um pitboy.  Em comum com a personagem original machadiana, 
eles têm o fato de, além de serem superprotegidos pela família, 
constituírem indivíduos autocentrados, corroídos pelo ciúme e 
movidos a preconceito de gênero.  Este trabalho pretende analisar 
os Bentinhos de Jaf e Scliar, através da observação de suas relações 
familiares, sentimentais, sociais e políticas.
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Releituras; livros; autores.

Abstract

“Dona Casmurra e Seu Tigrão”, by Ivan Jaf, and 
“Ciumento de Carteirinha”, by Moacyr Scliar, are texts 
in which youngsters have attended a recurring demand: 
accessibility, through engaging and fun text to text classic 
Machado de Assis. Thus, Bento and emerges in these readings, 
in the XXI century, embodied by disparate subjects of our 
society: a serious student / one “pitboy”. In common with the 
original character Machado, they have the fact that, besides 
being superprote-tected by the family, constitute self-centered 
individuals, corroded by jealousy and moved to gender bias. 
This work intends to analyze Jaf and Scliar’s Bentinho, 
through observation of their family relationships, emotional, 
social and political.
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1. Introdução

Em célebre estudo sobre leitura de obras clássicas por 
jovens, Ana Maria Machado (2002) afi rma que “o primeiro 
contato com um clássico, na infância e adolescência, não 
precisa ser com o original.  O ideal é mesmo uma adaptação 
bem feita e atraente” (p. 15).  Mais adiante, a autora afi rma 
que “não esperava que houvesse tantos [livros clássicos] em 
versões adaptadas de boa qualidade, à disposição de nossos 
jovens leitores” (p. 131).  A refl exão acerca da fruição de obras 
canônicas pelo público juvenil é algo recorrente nas mais 
diversas realidades sócio-culturais.  Alberto Manguel e Ítalo 
Calvino, dentre tantos outros, também dedicaram seus estudos à 
mesma temática, o que nos leva a crer ser esta uma preocupação 
constante aos que se dedicam à pesquisa e à mediação da leitura.  
Não obstante tal fato, é importante ressaltar que não há um 
pensamento hegemônico entre os autores.  O citado Manguel 
(1999), em perspectiva claramente confrontante com a posição 
defendida por Ana Maria Machado, já chegou a afi rmar em 
entrevista que não acha as adaptações de clássicos necessárias. 
E complementou assim o seu raciocínio:

Por que uma criança deve ser obrigada a ler obras 
clássicas? Ela pode começar lendo livros próprios para 
sua idade e, depois de crescida, chegar a Shakespeare. 
Mais do que uma simplifi cação, a adaptação de uma 
obra implica uma intervenção inadmissível em seu 
conteúdo. No limite, ela pode tirar da pessoa o desejo 
de ler um clássico na versão integral.(Ibidem, p. 11)

Na verdade, Manguel não é reticente só no que diz respeito 
a adaptações de clássicos.  Tudo o que, a seu ver, pode ser 
considerado um desvirtuamento, também é fruto de reserva:  
sendo assim, de acordo com seu ponto de vista, a leitura de um 
livro traduzido faz com que a obra como um todo se perca, pois 
“um livro é a língua na qual ele foi escrito” (Ibidem).

Sem dúvida alguma, trata-se de temática polêmica.  
Entretanto, é importante relativizar um posicionamento como 
o defendido pelo autor supracitado pois, se levarmos em conta 

que adaptações de textos clássicos auxiliam mediadores de 
leitura a “limpar terrenos, destruir bloqueios bobos e medos 
infundados, em suma, dar uma mãozinha para que o gosto do 
leitor se estabeleça com mais facilidade” (Schwartz, 2003), 
observamos que, mais do que possível, é desejável não 
sonegar o contato com os clássicos ao leitor em formação.  
Cabe aí, somente, a realização de uma escolha adequada:  a 
qualidade do texto adaptado parece ser o critério primordial 
para a indicação da leitura a ser empreendida.  Em resumo, 
compartilhamos da assertiva de Ana Maria Machado acerca 
do assunto, quando afi rma peremptoriamente:  “Simplicidade 
não é superfi cialidade” (2002, p. 135).  Noutras palavras, o 
tradutor (ou adaptador) não é necessariamente um traidor.  
Claro é que uma nova obra está sendo forjada, e não podemos 
perder este fato de vista; entretanto, ela constitui ponte cujo 
traçado encaminha para o clássico.  A propósito, experiências 
diversas dão conta de que, após a leitura de obras adaptadas, 
não são poucos os jovens que se aventuram a trilhar de modo 
bem-sucedido pelos meandros da obra original, desfrutando do 
texto com maior segurança e desembaraço, visto que tiveram a 
oportunidade de, anteriormente, ler uma obra cuja linguagem 
fora estruturada especifi camente para um público pertencente 
a sua faixa etária.

2. De adaptações e releituras

Tornar textos clássicos acessíveis a jovens leitores constitui 
tarefa que pode ser elaborada de variadas maneiras.  A mais 
conhecida é, sem dúvida, a adaptação:  toma-se uma obra 
pertencente ao cânone e torna-se o texto adequado à linguagem 
da criança ou do adolescente.  As ilustrações constituem 
elementos de grande importância neste contexto, visto que 
ajudam a inserir o jovem leitor no universo do clássico a ser 
(re) construído.  Ruth Rocha, ao recontar os clássicos A Ilíada 
e A Odisséia, realizou trabalhos que podem ser considerados 
paradigmáticos do gênero no Brasil.  Nas obras citadas, a 
propósito, lança-se mão de um recurso por vezes recorrente em 
adaptações:  o uso de verbetes que, funcionando tal como nota 
de pé de página, ajudam o leitor jovem, presumidamente pouco 
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familiarizado com o universo mítico, a melhor compreender 
fatos e personagens da obra que constitui fonte primária.

Uma outra vertente de textos que também se dedica 
expressamente a aproximar o cânone do jovem leitor é a 
releitura de clássicos.  Neste caso, a obra elaborada difere em 
muito da adaptação pelo fato de uma nova estrutura narrativa 
ser construída em torno do livro original.  Fatos, sequências 
dramáticas e personagens estranhos ao texto de origem são 
criados e é a partir deles que a confl uência jovem leitor – cânone 
se dá.  Ora, se a adaptação de um texto clássico limita-se a 
torná-lo mais palatável ao público leitor, através dos recursos 
já anteriormente citados, a releitura elabora um novo universo 
narrativo a partir do qual será possível o acesso à obra de origem.  
Isto signifi ca dizer, portanto, que a releitura trabalha com dois 
eixos textuais intersecivos:  a narrativa 1, elaboração pontuada 
por elementos fi ccionais inéditos, apresenta-se ao leitor, mas 
tem seu desenvolvimento alavancado pela intervenção da 
narrativa 2, obra clássica que se apresenta ao jovem leitor 
enfeixada na narrativa 1.  Sendo assim, o entrecruzamento 
narrativo resulta em uma produção na qual o leitor tem contato 
com o texto canônico  através de uma série de engendramentos 
fi ccionais que, na maioria das vezes, trazem-no para o tempo 
presente.  Tal como fi os que amarrados resultam em uma corda 
forte, as releituras de clássicos bem-sucedidas primam por ter 
as narrativas 1 e 2 bem atadas, de modo que uma possibilite 
o encaminhamento da outra, interseccionando-as em uma só 
produção.

Evidentemente, o intertexto constitui categoria que se 
aplica tanto à adaptação quanto à releitura, sendo que, à última, 
parece ser cara também a experiência do pastiche, o qual, via 
releitura, encontrou na literatura feita para jovens um campo 
fértil para fl orescimento.  Neste caso específi co, é prática 
recorrente dos autores promoverem a inclusão de referências 
da sociedade de consumo às narrativas que se enfeixam.  Como 
um dos objetivos da releitura é tornar coloquial o canônico, 
promovendo a quebra do elemento solene que, via de regra, 
parece acompanhar a leitura do clássico, o triunfo editorial 
deste tipo de produção revela que o artifício mostra-se bem 
sucedido.

Pertencem ao gênero da releitura os livros Ciumento de 
carteirinha, de Moacyr Scliar, e Dona Casmurra e seu tigrão, 
de Ivan Jaf, obras que trazem o canônico Dom Casmurro, de 
Machado de Assis, para o universo dos jovens leitores.

3. De Bentinhos, nerds e pitboys

Ciumento de carteirinha e Dona Casmurra e seu tigrão 
constituem textos fi ccionais que partem de um mesmo 
pressuposto:  tomam os fatos narrativos como elementos 
propulsores na promoção da análise sobre o ciúme e todos 
os sentimentos decorrentes dele, além de investigar as suas 
consequências para o relacionamento amoroso.  Os pontos de 
contato com o clássico machadiano já se fazem notar, portanto, 
a partir de sua concepção.

Vale notar o tom coloquial manifestado por Scliar e Jaf 
desde os títulos de seus livros:  através do uso de expressões 
de cunho popular, ambos deixam entrever a dessacralização 
do texto canônico e o intuito de se aproximar de uma variante 
linguística mais próxima ao público juvenil.  No caso do 
segundo, ao coloquialismo une-se o tom zombeteiro que se 
harmoniza com a natureza da releitura em questão, na qual, 
muitas vezes, o humor constitui elemento em destaque.

Um outro fator importante a ser ressaltado é que ambos 
os autores retomam em suas obras o enredo juvenil que Dom 
Casmurro (em certa parte) é.  A narrativa do amor adolescente 
de Bentinho por Capitu e as barreiras sociais e religiosas 
enfrentadas pelo casal são retomadas, pelos autores, através 
do investimento maciço em personagens cuja mocidade é uma 
característica em comum.

Em Ciumento de carteirinha o quadrilátero amoroso 
do texto machadiano se estabelece em plena Itaguaí, numa 
referência explicitada, pela própria narrativa, ao conto “O 
Alienista”, através das personagens Francesco, Júlia, Vitório 
e Fernanda, as quais correspondem respectivamente, no texto 
clássico, a Bentinho, Capitu, Escobar e Sancha.  Francesco, 
assim como Bento Santiago, é denominado continuamente 
na narrativa pelo apelido diminutivo de seu nome:  Queco.  O 
Bentinho de Scliar, ao mesmo tempo em que se dedica, pelas 
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circunstâncias narrativas, a descobrir os meandros da obra 
machadiana, (re) vivencia os sentimentos manifestados pela 
personagem canônica, dentro de um engendramento fi ccional 
diverso.  As narrativas 1 e 2 se entrelaçam e a engenharia da 
releitura está devidamente estruturada, a fi m de que o texto 
clássico torne-se próximo ao público jovem.  Já a narrativa 
de Jaf focaliza seu interesse na dupla Bentinho – Capitu, 
representada na releitura pelos adolescentes Barrão – Pâmela.  
O Escobar do livro é personagem meramente acidental 
e responde pelo nome de Paulão, também ele um jovem.  
Imiscui-se no contexto uma personagem estranha à narrativa 
machadiana, a “Dona Casmurra” do título - donde se conclui 
que Bento Santiago tem representadas nesta narrativa duas das 
facetas de sua personalidade através de personagens diversos:  
o Bentinho-adolescente (Barrão) e o Bento-casmurro (Lu, a 
“Dona Casmurra”).  O fato de um apaixonar-se pelo outro e, 
ao fi m da narrativa, terminarem juntos, pode ser lido como uma 
explicitação do caráter narcisista da personagem machadiana.

Assim como no texto canônico, os Bentinhos relidos pelas 
narrativas juvenis são “ciumentos de carteirinha”, se quisermos 
fazer uso da expressão utilizada por Scliar para intitular seu livro.  
Move-os um instinto cego, o qual oblitera a racionalidade e faz 
com que eles pratiquem atos desesperados, como, aliás, só alguém 
arrastado pelo ciúme pode fazer.  É o que ocorre com Barrão, ao 
espancar um suposto amante de sua namorada – na verdade, tio 
de Pâmela - e Queco, ao falsifi car um documento e pretensamente 
se impor ao seu rival.  A narrativa de Scliar utiliza, a propósito, 
o animal de estimação do protagonista para sublinhar o quanto o 
ciúme tem de irracional e instintivo, e o quanto este sentimento 
acaba por aproximar seres humanos e bichos, tal o caráter inato 
que apresenta.  Sendo assim, na luta pela posse do objeto amado, 
homem e cão compartilham impulsos em comum, e o primeiro vê-
se igualado ao segundo:  o ciúme torna-os semelhantes.

Queco e Barrão mostram-se atores sociais que circulam 
por seus respectivos meios de maneira bastante diferenciada:  
o primeiro é um aplicado estudante de um pequeno colégio 
de Itaguaí, enquanto o segundo, embora mantenha a mesma 
atividade, não se mostra nem um pouco interessado em 
assuntos escolares.  Se exercermos uma análise reducionista e 

utilizarmos termos próprios ao vocabulário da juventude, em 
princípio Francesco é um nerd e Barrão não passa de um pitboy 
– ou, um “tigrão”, como prefere Ivan Jaf.

Na verdade, a atualização do papel social de Bentinho 
proposta pelos autores constitui elemento de extremo interesse 
para nosso estudo.  Queco, o adolescente autocentrado 
elaborado por Scliar, mostra-se tão prepotente que age sem se 
importar com o possível descobrimento de suas artimanhas.  
Malgrado o sentimento de culpa que lhe advém, só se dá conta 
de que pode ser descoberto quando alertado por indivíduos 
que desconfi am acerca da veracidade do documento por ele 
falsifi cado.  Na proposta de Scliar, o Bentinho contemporâneo 
camufl a verdades e manipula toda uma sociedade com o intuito 
único de dar vazão a uma auto-afi rmação estéril.  Não será 
exatamente isto o que faz Bento Santiago, o original, ao tentar 
“atar as duas pontas da vida”?  Não se utilizaria ele das palavras 
para manobrar os fatos narrados ao leitor?

Já a releitura da personagem machadiana elaborada por Jaf 
é estruturada a partir da verve humorística.  Barrão é mimado, 
superprotegido, machista e tem uma relação afetiva problemática 
com a mãe – características que o aproximam de Bentinho.  A 
relação estabelecida pelo autor da releitura é clara:  tivesse a 
personagem clássica vivido no século XXI talvez se inserisse na 
categoria de pitboy, um daqueles rapazes que frequenta as noites 
urbanas invariavelmente à procura de confusões, geralmente 
suscitadas em disputas pela posse de uma mulher.  As situações 
nas quais se insere a personagem tornam-se risíveis posto que 
Lu, a casmurra, faz questão de sublinhar jocosamente o quanto 
de ridículo têm as atitudes e posicionamentos truculentos exibidos 
por Barrão.   O inusitado da proposta do autor (relacionar uma 
personagem clássica a um papel social tão distante de qualquer 
refi namento intelectual) resulta em uma feliz ressignifi cação das 
condições sócio-existenciais de Bentinho. 

É interessante observar que as personagens aqui analisadas 
acabam por deparar-se com encruzilhadas as quais acabam 
por levá-las a movimentações opostas:  enquanto Barrão é 
enquadrado nas leis disciplinares e devidamente atado nas 
amarras sociais por seu duplo Bento-casmurro (ou casmurra, 
melhor dizendo), Queco, o aluno exemplar, acaba por resvalar 
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em limites éticos complexos, os quais levam-no efetivamente a 
encenar uma farsa criminosa, providencialmente confessada no 
fi nal da narrativa perante uma multidão no palco de um teatro.  
É a oportunidade para que, testemunhada por toda a sociedade, 
ocorra a redenção da personagem, devidamente recolocada de 
forma defi nitiva em seu papel de origem.  

Como “livro bom é aquele que se confunde com a própria 
vida” (Scliar, p. 128), Queco e Barrão, ao realizarem a 
experiência da leitura do texto de Machado de Assis, acabam 
por deparar-se com Bento Santiago, deles uma personalidade 
sósia.  No mergulho fi ccional empreendido por ambos, uma 
cena é emblemática:  a determinada altura de Dona Casmurra 
e seu tigrão, Barrão, envolvido e atordoado com a leitura do 
clássico machadiano, grita em desespero:  “Bentinho sou eu!” 
(Jaf, p. 77), em uma clara referência à famosa frase de Flaubert 
– “Madame Bovary c’est moi!”.  Assustada ao (se) ver e ao 
(se) ler, a personagem reconhece nos tropeços de Bentinho 
equívocos que também são seus e, mais do que isso, no destino 
da personagem machadiana um desígnio que lhe pode alcançar.

4. De Capitus e ressacas

A opção por desenhar sua narrativa sob viés humorístico 
leva Ivan Jaf a construir uma Capitu boêmia.  Tanto é assim que, 
na Capitu contemporânea, os olhos de ressaca não se referem 
ao mar, mas ao uso exagerado da bebida.  Na confi guração da 
personagem na releitura, importa observar que a indefi nição 
quanto à sua fi delidade é mantida, assim como no texto canônico.  
Na verdade, Pâmela tem sua importância fi ccional atrelada aos 
desejos e inseguranças de Barrão.  Ela existe tão-somente porque 
é o alvo obsessivo do Bento Santiago transfi gurado em pitboy.

Em Ciumento de carteirinha, Moacyr Scliar delineia a 
releitura de uma Capitu mais ativa no universo fi ccional que 
a cerca.  Sendo assim, ela desafi a Queco, ousando manter 
posicionamentos dele discordantes, o que o leva à completa 
exasperação.  É a partir do momento em que sente ter de provar 
à Júlia que lhe pode ser superior, que Francesco constrói uma 
artimanha mirabolante no intuito de possibilitar ressarcir parte 
de seu orgulho ferido.

A par das duas personagens femininas, há Lu, a consciência 
crítica de Barrão em Dona Casmurra e seu tigrão.  Lu não é 
uma Capitu; como já afi rmamos, aproxima-se muito mais da 
faceta casmurra de Bento Santiago.  Em seu discurso afi ado e 
irônico e, por isso mesmo, destruidor das certezas movidas a 
preconceitos de gênero que Barrão apresenta, Lu mostra-se a 
construtora da ressaca moral da releitura de Bentinho.  A cada 
vez que aniquila com suas palavras a estabilidade do pitboy, Lu 
deixa-o psicológica e fi sicamente desestabilizado.  O Bentinho-
adolescente, portanto, afunda em uma ressaca provocada por 
seu duplo casmurro.  Ao fi m do mal-estar provocado pela 
quebra da homeostase, entretanto, saem ambos revivifi cados.

5. Conclusão

Lançar mão das releituras como forma de tornar 
acessível o clássico machadiano ao jovem do século XXI 
constitui opção que, efetivamente, parece alcançar o 
objetivo de aproximar leitor – texto canônico.  Entretanto, 
não se pode perder de vista que, ao ler tais obras, o autor 
não tem substituída a experiência de fruir do livro original.  
Pelo contrário, a releitura constitui outra obra, com estrutura 
narrativa singular e diferenciada.  Cabe, portanto, valorizá-
la não só enquanto ponte para o texto clássico, mas também 
como produto ímpar, dotado de características próprias.  
A Bento Santiago, juntam-se Queco e Barrão à galeria de 
personagens constituidores do repertório dos jovens que 
usufruem das releituras estabelecidas.
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Resumo

Este texto escrito coletivamente busca problematizar, a partir 
da rememoração de uma experiência vivida em um espaço de 
formação docente continuada, algumas certezas que muitas 
vezes nos atravessam e compõe a chamada razão instrumental. 
Uma delas se refere ao conceito de texto literário e à legitimidade 
- ou não - da escrita (auto)biográfi ca habitar o espaço formativo 
docente. A pergunta que desencadeia a produção deste texto, em 
diálogo com autores como Benjamin, Freire, Santos e Bakhtin, 
nos ajuda a complexifi car a visão hegemônica de literatura e a pôr 
em xeque nossas certezas e concepções sobre conhecimento e a 
formação do outro. Nossa defesa vai na direção de entender que 
a formação do outro implica uma ressignifi cação da formação de 
si com o outro e não sobre o outro. O texto traz ainda fragmentos 
de vozes em diálogo, apostando no espaço formativo como um 
texto a ser lido, interpretado, escrito e reescrito. 

Palavras-chave

Escrita docente; texto autobiográfi co; formação de 
professores. 

Abstract

This text aims problematize some certainties reside in us and 
constitute the called instrumental reason from a recollection of 
a lived experience in a teacher continuing training space. One of 
them refers to the concept of literary text and the legitimacy - or 
not - of (auto)biographical  writing inhabits the teacher training 
space. The question that triggers the production of this text, 
in dialogue with authors such as Benjamin, Freire, Santos 
and Bakhtin, helps us to complexify the hegemonic view of 
literature and put into question our certainties and conceptions 
of knowledge and training of the other. We defense that think 
about the formation of the other implies a redefi nition about our 
own training: it is not an individual process or in direction to 
other, but with him. The text also features fragments of voices in 
dialogue, focusing on the educational spaces a text to be read, 
interpreted, written and rewritten.

Keywords

Teachers’ writing; autobiographical text; teacher training.
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Experimentar novos caminhos, sem exigir que já estejam prontos 
antes de serem percorridos, é aceitar toda ação como uma aposta.

João Wanderley Geraldi

Aceitar toda ação como uma aposta. Desafi o que anuncia e 
denuncia: seríamos capazes de abdicar às certezas construídas 
e assumir a impossibilidade de controle sobre o fl uxo de 
nossas ações? Poderíamos assumir que nossos processos 
vivenciais e formativos são polifônicos, dialógicos, enredados, 
multissituados, plurais e não-lineares? Seria possível tal 
assunção, sem dor ou insegurança, frente à incompletude, ao 
inacabamento e à provisoriedade - de que somos constituídos?

Tais perguntas nos deslocam – na condição de sujeitos – e 
indagam percepções/ concepções construídas e herdadas a partir 
de uma perspectiva de mundo no bojo da qual a linearidade e a 
hierarquia são dimensões fundantes desse “mundo concebido”. 
Mundo dicotômico, supostamente previsível, causal. Mundo 
que se repetiria na constância propalada pelas narrativas 
hegemônicas. Sempre igual? Sempre adiante com um futuro 
aprioristicamente traçado?

Hoje, conseguimos indagar muitas das verdades cristalizadas 
ao longo da história ocidental moderna. Muitas das certezas 
tornadas transparentes, porque naturalizadas e inapeláveis, 
também já começam a mostrar sinais de encardimento, de 
decrepitude; sua força inconteste não é mais infalível: estamos 
num momento de perigo que é também um momento de 
transição. O futuro já perdeu a sua capacidade de redenção 
e de fulguração e o passado ainda não a adquiriu (SANTOS, 
2010a, p. 93). Navegamos no tempo, mas não sabemos aonde 
vamos chegar. Caminhos incertos, deslizamentos intermináveis: 
acabaram-se as garantias, esvaíram-se as imagens sólidas de um 
futuro irrefutável. Resta-nos o inconformismo com a inércia: 
seres caleidoscópios e inacabados que somos, estamos sempre 
em mobilidade, em transformação. 

Nesse movimento, as ações se consubstanciam em apostas, 
desafi os. Como Geraldi (2010) fala na epígrafe, o mergulho em 
novas veredas, novos caminhos, sem esperar sua completude 
ou delineamento apriorístico, é uma provocação: aceitar toda 
ação como uma aposta. Aposta que puxa outras possibilidades 

de reinvenção do presente para a construção de memórias 
de futuro outras. É no hoje que se inscrevem os sonhos e as 
possibilidades. É no presente que podemos nos desafi ar a viver 
e praticar um paradigma prudente para uma vida decente 
(SANTOS, 2006), ainda por se fazer, ainda por se inventar.

A noção de um paradigma prudente para uma vida 
decente promove um rasgão no cerne da mentalidade moderna 
e desestabiliza alguns de seus “cristais ideativos”, isto é, 
algumas de suas ideias, desinvisibilizando processos tornados 
inexistentes na dinâmica mesmo de reifi cação dessas ideias 
hegemônicas: outros modos de saber/conhecer/habitar/estar/
construir o mundo coexistem com o modelo naturalizado! Dessa 
maneira é que são descortinados epistemicídios e cegueiras 
epistemológicas que, desde o ponto de referência do paradigma 
clássico, impelem múltiplos saberes, conhecimentos, modos de 
ser/estar no mundo a habitarem o outro lado da linha abissal 
(SANTOS, 2010b) que demarca, na sociedade ocidental 
moderna, o que é ou não é existente, admissível. 

Todavia, é importante dizer: a demarcação (sócio-político-
epistemológica) sob a qual fomos formados deixa marcas em 
nós. Às vezes marcas profundas, resultado de toda uma história 
de formação, de vivência em uma sociedade forjada por meio 
de uma relação de colonialidade através da qual ela (sociedade) 
foi se constituindo, tendo como referência a imagem do outro 
- imagem eurocêntrica, racional, branca, masculina. Um 
processo de construção que, desde sempre, foi impingindo 
um lugar demarcado social, geográfi ca, política, econômica 
e epistemologicamente: as margens (COUTINHO, 1997). Às 
margens do modelo europeu fomos forjando e tendo forjada 
nossa identidade latino-americana, nossa cultura, marcada pela 
imagem do Outro – o metropolitano – como forma(tação) a 
seguir. Palavras alheias, imagens alheias, verdades e soluções 
alheias.

Mas as certezas se esvaíram, e nossos modelos não têm 
mais o brilho de antes. A ciência, produzida e difundida a 
partir desses “centros de referências”, não trouxe o progresso 
prometido em seu discurso pomposo, irresoluto. Para onde 
vamos? Que fazer com nossas verdades mais incontestáveis? 
Precisamos de novos conhecimentos que, novamente, nos 
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expliquem sobre o mundo? Ou precisamos de maneiras outras 
de produzir conhecimentos, maneiras outras de ler o mundo e 
de nos ler neste e com este mundo?

O poema José, de Carlos Drummond de Andrade, ilustra 
bem esse sentimento de esfacelamento das certezas subsidiadas 
pela racionalidade proléptica (SANTOS, 2010a), isto é, a 
ideia de que o futuro já esteja certo, previsto – ideia fundante, 
aliás, da ciência moderna. Para nós, o trecho a seguir é muito 
revelador:

E agora, José? 
        Sua doce palavra, 

        seu instante de febre, 
sua gula e jejum, 

sua biblioteca, 
          sua lavra de ouro, 
          seu terno de vidro, 

          sua incoerência, 
          seu ódio - e agora?

          Com a chave na mão 
          quer abrir a porta, 

          não existe porta; 
          quer morrer no mar, 

          mas o mar secou; 
          quer ir para Minas, 
          Minas não há mais. 

          José, e agora?

          Se você gritasse, 
          se você gemesse, 

          se você tocasse 
          a valsa vienense, 
          se você dormisse, 
          se você cansasse, 

          se você morresse... 
          Mas você não morre, 

          você é duro, José!

          Sozinho no escuro 
          qual bicho-do-mato, 

          sem teogonia, 

          sem parede nua 
          para se encostar, 
          sem cavalo preto 

          que fuja a galope, 
          você marcha, José!

José, para onde? 

No desafi o de reinventarmos nossas maneiras de ler o 
mundo, temos buscado outros modos de conhecer, de viver. 
Gritos outros, gemidos outros, cantos outros, sem saber ao certo 
que músicas irão tecer: marchamos; para onde? Sem bússola 
que nos garanta um porto de chegada, porém resolutos quanto 
à necessidade da indagação de nossos modos de conhecer 
e da consecutiva criação de relações mais colaborativas e 
horizontais em nossas interações cotidianas – na escola e fora 
dela -, pensamos, junto com Boaventura Santos (2010a), que 
quando os problemas são globais, as soluções devem ser locais. 
Então, não se trata de buscar nos velhos e gastos modelos as 
repostas para nossas questões, mas de criá-las, de forjá-las a 
partir de nossas realidades e limites. Outras marchas; outros 
gritos...

Conectados ao desafi o que essa compreensão, esse modo 
de ver nos coloca, vimos, no tocante à formação docente, 
pensando-a não como um processo possibilitado por alguém 
que deteria o saber (o “expert”) para alguém que estaria se 
“capacitando” (o/a professor/a da escola básica), mas, isso sim, 
como um processo autopoiético e alteritário, de forma que seja, 
ao mesmo tempo, individual e coletivo: o processamento que 
o sujeito faz de suas experiências e saberes e, igualmente, a 
potencialização que as experiências e saberes dos outros lhe 
proporciona. 

Ainda assim, faz-se importante ressaltar que, sujeitos 
históricos que somos, trazemos conosco as marcas do 
instituinte e os ranços do instituído, isto é, também estamos 
em processo: isso e aquilo. Enveredamos por novos caminhos, 
mas o aprendido, ao longo de nossa formação, também (ainda) 
nos habita. E nossas memórias de futuro, potencializadas pelas 
nossas utopias possíveis, às vezes são encobertas por nossos 
antigos saberes, muitas vezes conectados à racionalidade 
moderna.
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Para pensar sobre essas questões, compartilharemos, neste 
texto, uma experiência vivida durante a realização de uma 
ofi cina pedagógica na cidade de Três Rios, interior do estado do 
Rio de Janeiro. A ofi cina, denominada “Para início de conversa: 
caminhos para a prática alfabetizadora”, teve como objetivo 
discutir questões e concepções referentes à alfabetização, a 
fi m de problematizar modos de alfabetizar, com professoras de 
1º ano da rede municipal de educação de Três Rios. A ideia 
inicial era a realização de três ofi cinas simultâneas, com o 
mesmo nome, coordenadas por duplas: Gisele Silva e Denise 
Tardan; Jacqueline Morais e Aline Lima; e Adrianne Ogêda 
e Tiago Ribeiro, todos/as integrantes do Grupo de Estudos e 
Pesquisa: Professoras(as) Alfabetizadoras(es) Narradoras(es) – 
GEPPAN4.

Como um modo de nos prepararmos para a ofi cina, e não 
meramente prepararmos a ofi cina, combinamos um encontro 
a ser realizado no dia 30 de janeiro de 2012, na Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). 

Um desafi o que vem se colocando como utopia nas 
experiências de formação de temos construído no GEPPAN 
é o de pensar a formação docente como “horizonte de 
possibilidade” (BAKHTIN, 1992). Isto requer entender 
que não temos o poder - e ninguém o tem - de determinar 
o futuro, de prever aquilo que irá acontecer nos espaços de 
formação, nem do que cada um fará neles e a partir deles. A 
imprevisibilidade constitui os encontros e/entre os sujeitos. 
Desta forma, é possível somente tentar infl uir na trama das 
ações, já que, como nos diz Morin:

as consequências últimas de uma ação não são 
previsíveis. [...] Não se pode fazer programas para o 
futuro, posto que os programas são projeções abstratas 
e mecanicistas que os acontecimentos desbaratam 
(1996, p. 284).

Assim, temos entendido que nos prepararmos para encontros 
de formação docente signifi ca pensar na arte de trabalhar com 
a incerteza (MORIN, 1996, p. 284), o que ainda é, para nós, 
desafi ador.   

Naquela ocasião discutimos, dentre outros aspectos, acerca 
das dinâmicas a serem vividas nas ofi cinas. E nos propusemos 
a iniciar e encerrar o encontro com a leitura de um texto 
literário, o qual nos tocasse e também - assim o desejávamos - 
às professoras que lá estivessem. Nossa vontade era possibilitar 
que formas outras de sensibilidade pudessem habitar aquela 
ofi cina, e a leitura de um texto literário nos pareceu um bom 
recurso, já que a literatura pode favorecer uma experiência 
estética mais abrangente que apenas aquela vivida através 
do contato com o chamado discurso científi co. Este último, 
tornado fetiche, muitas vezes tem produzido silenciamentos e 
apagamentos, fechando mais que abrindo portas para os sujeitos 
e seus saberes da experiência. Assim, alimentados pelas ideias 
de Vygotsky (2001), cremos na importância da relação entre 
literatura e conhecimento e a possibilidade de novos modos de 
signifi cação da vida a partir da experiência subjetiva que a arte, 
e dentro dela a literatura, oferece. 

No campo da formação docente e das práticas pedagógicas, 
é comum vermos a literatura sendo compreendida como simples 
ferramenta pedagógica, ou, no dizer de Geraldi (1984), como 
pretexto para o ensino dos chamados conteúdos curriculares. 
Aqui, a lógica em jogo é do uso instrumental da linguagem. 
O texto, neste contexto, tem destituído seu valor aurático, 
tornado simples mercadoria (BENJAMIN, 1985). A escrita, 
como podemos entender na denúncia de Benjamin, tem se 
tornado coisa, meio de, instrumento. E o leitor? Coisifi cado, 
assujeitado, mero decodifi cador de uma mensagem prévia, de 
sentidos óbvios e transparentes.     

Em sentido inverso a este, a literatura, como se refere 
Barthes (2001), compreende o leitor como alguém que se 

4 - O GEPPAN, coletivo formado pela demanda de professoras alfabetizadoras desde 2008, o qual se reúne mensal ou bimensalmente na UNIRIO, é um grupo 
onde professoras e professores alfabetizadores, professoras da universidade e estudantes de curso de graduação e pós-graduação narram suas experiências e 
práticas para sobre elas pensar, sempre com o outro. Apostamos nas redes de saberes e conhecimentos como movimento privilegiado de formação, tendo a 
horizontalidade, a compartilha e a colaboração como trinômio indispensável para a formação docente. 
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entrega, alguém que realiza uma imersão, a fi m de que aconteça 
o alargamento de signifi cações do escrito. Este autor (p. 22) 
defende ainda que o texto deva servir à fruição e, portanto, 
deva ser “aquele que põe em estado de perda, aquele que 
desconforta, (...) faz vacilar as bases históricas, culturais, 
psicológicas, do leitor, a consistência de seus gostos, de seus 
valores e de suas lembranças, faz entrar em crise sua relação 
com a linguagem.”. Desta forma, o encontro com a literatura 
não se dá sem inquietude e descontrole de sentidos. Mais uma 
vez nos defrontamos com os desafi os de viver a tensão entre 
controle e sua falta. É sempre ela, a ilusão do controle, que se 
coloca em meio às nossas ações.      

Poucos dias depois, em 02 de fevereiro, nos encaminhamos 
para a cidade de Três Rios. Íamos, muitos de nós, com imagens 
já formadas e expectativas acerca do que seria a ofi cina, 
esquecendo, mais uma vez, que não podemos prever o total 
fl uxo das ações (SAMPAIO, 2008). E porque o cotidiano é 
tecido por inesperados, estes nos atravessaram e à nossa ofi cina. 

Um deles se referia à quantidade de professoras presente no 
encontro, menor do que o esperado, motivo pelo qual acabamos 
reunindo os três grupos, que inicialmente funcionariam 
separados, e propondo a realização de uma ofi cina única, com a 
participação de todos no mesmo espaço físico. 

Todavia, mudando a confi guração aprioristicamente 
pensada, e frente a um grupo que já vinha discutindo sobre 
a prática alfabetizadora, em múltiplos espaços, dentre eles 
cursos oferecidos pela Secretaria de Educação, não poderíamos 
continuar com o antes pensado; haveria de se propor novos 
percursos para a ofi cina. As falas das professoras iam apontando 
seus posicionamentos e fazeres, seus movimentos no sentido 
de indagar e reinventar seus modos de fazer, relatos que se 
distanciavam de práticas mais mecanicistas. 

Enquanto as professoras discutiam em pequenos grupos 
sobre seus modos de alfabetizar e sobre o que faziam nas 
primeiras semanas de aula, atividade pensada para aquele 
momento da ofi cina, Aline Lima se propõe a ler, ao fi nal do 
encontro, ao invés de um texto literário convencional, um relato 
por ela escrito. Nele, Aline narra como se alfabetizou. Texto que, 
como argumentaria posteriormente, tocara-a e atravessara-a. 

Diante da proposta de Aline, uma das coordenadoras da 
ofi cina se opõe à alteração do planejado, expondo que o objetivo 
da ofi cina não era ler um texto escrito por uma de nós e, sim, 
“um texto literário”. Os rastro daquele discurso evocam uma 
tradição que defende a separabilidade clara entre conhecimento 
e não-conhecimento; entre literatura e aquilo que não se pode 
nomear como tal. O posicionamento desta professora gera 
tensão de ideias, confl itualidade de discursos, e produz em 
Aline uma não aceitação inconteste daquela argumentação, 
opondo “à palavra do locutor uma contra palavra” (BAKHTIN, 
1996 p.105):

— O que diferencia meu texto de um literário? O texto que 
eu escrevi não é literário?

As arguições de Aline desconsertam, nos fazendo lembrar 
Alberto Caeiro (Pessoa, 1998), para quem A espantosa realidade 
das coisas / É a minha descoberta de todos os dias. Afi nal, por 
que o texto de Aline não possui legitimidade literária? As palavras 
de Aline suscitaram e ainda reverberam em outros múltiplos 
questionamentos: a literatura e a escrita narrativa ocupam lugares 
distintos e distantes? A escrita docente não pode ser um texto 
literário? O relato da prática/experiência de um sujeito não pode 
ser formativo para o(s) outro(s) tanto quanto a literatura? A 
literatura é sempre formativa? Escrever e ler a partir da vivência 
é diferente de escrever e ler literatura? Existe uma linha abissal 
(SANTOS, 2010b) fragmentando esses conhecimentos? A noção 
de sujeito histórico, social e biológico retratada na literatura 
é diferente da noção de sujeito histórico, social e biológico 
retratada na escrita narrativa docente? Essas perguntas nos 
remetem a ponderar que “não se pode pensar a língua separada 
de seu conteúdo ideológico.” (BAKHTIN, 1996).

Obviamente, nossa intenção não é responder a todos 
esses questionamentos, tampouco nossa condição de sujeitos 
inacabados permitiria: podemos apenas refl etir a respeito dessas 
indagações, inapelavelmente com nossas lentes e a partir de 
nossos modos de ler o mundo, jamais neutros. Dessa maneira, 
excita-nos pensar acerca da origem etimológica da palavra 
literatura. Provinda do latim litteratura, littera siginifi ca letra 
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- é um campo que abre possibilidade para a arte da escrita em 
seu sentido estético, retórico e poético, abordando questões que 
envolvam o sujeito e suas complexidades.

Na mesma direção, Morin (2010) admoesta que, no século 
XIX, a literatura, e particularmente o romance, 

assumia por missão revelar a complexidade humana 
que se esconde sob as aparências de simplicidade. 
Revelava os indivíduos sujeitos de desejos, paixões, 
sonhos, delírios (...) inseridos em seu meio social ou 
profi ssional; submetidos a acontecimentos e acasos, 
vivendo seu destino incerto ( idem, p. 91).  

Tal como a literatura, uma das características da escrita 
narrativa é trazer à tona as singularidades das ações cotidianas 
com suas experiências e procedimentos próprios. Dessa 
maneira, a narrativização das práticas (CERTEAU, 2007), 
segundo Oliveira e Geraldi (2010), contribui para a 

preservação da amplitude e complexidade do meio 
social e de sua história, uma vez que as diferentes 
formas de contar o mundo (ALVES, 2008) expressam 
coisas, fatos, sentimentos, etc., que a maioria dos textos 
em linguagem científi ca não consegue”(OLIVEIRA; 
GERALDI, 2010. p.23). 

A partir dessa perspectiva, tanto a literatura quanto a 
escrita narrativa contam histórias, sejam fi ctícias e/ou ligadas 
às experiências cotidianas. Sendo assim, torna-se difícil 
mensurar os limites que separam uma escrita da outra, porque 
os conhecimentos seguem lógicas transdisciplinares. Como 
traz Morin (2010): devemos “ecologizar” as disciplinas, isto é, 
levar em conta tudo que lhes é contextual ( p.115).   

Assim, também se faz necessário levar em conta que as 
palavras, e portanto os textos, não podem ser compreendidos 
fora de campo de lutas de sentido, sob pena de uma visão 
ingênua e naturalizada de língua. Afi nal, 

[...] cada palavra se apresenta como uma arena em 
miniatura onde se entrecruzam e lutam os valores 

sociais de orientação contraditória. A palavra revela-
se, no momento de sua expressão, como o produto da 
interação viva das forças sociais. (BAKHTIN, 2006 p. 
48)

A palavra não é, portanto, produto de sujeitos solitários, 
mas de sujeitos em relações. Pressupõe, como afi rma Bakhtin 
(1992) mais uma vez, um movimento interlocutivo no qual o 
encontro com o outro é sempre um acontecimento, onde a cada 
dizer de um se faz corresponder as palavras de outro. 

Aquele diálogo entre Aline e o grupo teceu dizeres, expressos 
ou não. Provocou textos, pronunciados ou não. Foi vivido por 
alguns de nós como ruptura, como acontecimento, portanto. 
Ou, no dizer de Larrosa (1999), vivido como experiência já que 
entendida como aquilo que nos aconteceu e não simplesmente 
como aquilo que aconteceu. 

Assim, as perguntas que Aline fez nos atravessaram 
(tanto que foi motivo da escritura deste texto) nos fazendo 
pensar que a negativa frente à possibilidade de leitura do 
texto (auto)biográfi co não revelava uma posição pessoal, 
mas, antes, uma fala marcada por concepções históricas. 
Coletivas, portanto. Afi nal, como afi rma Freire: Não há 
pensamento que não esteja referido à realidade, direta 
ou indiretamente marcado por ela, do que resulta que a 
linguagem que o exprime não pode estar isenta destas 
marcas (1977, p.70).

Retornando aos relatos da Ofi cina em Três Rios, em 
meio aos confl itos, um dos integrantes do grupo, favorável 
à leitura, expõe cuidadosamente as contradições que, por 
ora, separavam nossos discursos da prática. Por que não ler 
um relato signifi cativo sobre a própria experiência? Seria o 
texto narrativo (auto)biográfi co menos importante do que o 
classifi cado por literário? A partir de qual ponto de vista? E, 
por que rechaçar a leitura de uma narrativa/experiência se é 
pressuposto do próprio GEPPAN a ideia de que ao narrarmos e 
ao ouvirmos a narrativa do outro, tanto formamos quanto nos 
formamos?

Tais perguntas, por um instante, emudeceram o grupo, 
deixaram-no quieto, sem reação. Parecia que havíamos 
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percebido termos caído nas armadilhas do pensar colonial, 
hegemônico. Que palavras reboavam em nós? Que concepções 
nos amarravam? A literatura seria formativa porque é produto 
dos “grandes” escritores enquanto o relato é “obra” do homem 
ordinário (CERTEAU, 2007), comum? 

Mais do que uma discussão sobre o que vem a ser ou não um 
texto literário, nos interessa pensar que concepções subjazem 
a negativa em relação à leitura do relato de Aline. Que nós 
atam tal escolha? Que saberes e conhecimentos aprendidos 
e apreendidos a reforçam? Impossível não pensar em nosso 
processo formativo, tão marcado pela mentalidade moderna 
e sua hierarquização e dicotomização dos saberes. Processo 
marcado pela colonialidade do poder e do saber, por meio do 
qual o “discurso” da prática e da experiência são signifi cados 
como menores; portanto, também, de acordo com esse prisma, 
o relato de Aline.

O diálogo na ofi cina segue:

— Aline, por que você quer ler seu texto?

E a resposta vem em seguida:

— Quero ler o meu porque ele tem sentido para mim. 
Devemos compartilhar o que faz sentido para nós; no meu modo 
de ver, seria importante narrar para esse grupo de professoras, 
que se desafi a a pensar a alfabetização, como foi difícil esse 
processo para mim. Talvez seja um desejo meu apenas...

Depois de respondida, a pergunta agora se direciona à 
coordenadora que se opusera à leitura do relato escrito por 
Aline: qual a razão de sua discordância? Ao que ela responde:

— Essa proposta foge do objetivo da ofi cina. 

A posição contrária à leitura do texto ganha apoio, ainda, de 
outra coordenadora da ofi cina, por argumentos próximos aos já 
expostos. 

Portanto, afi rmar se certo texto é literatura ou não, se sua 
leitura é legítima ou não, se deve ou não ser lido porque o 

planejado era outro, tem relação com questões que transbordam 
a materialidade do texto. Envolvidas estão concepções, dentre 
outras, de sujeito, de conhecimento, de planejamento, de 
formação. De mundo, como nos convidaria a pensar Paulo 
Freire.   

O tom ensaístico que percorre e tece este texto resulta da 
condição e intencionalidade sobre as quais foi produzido: uma 
certa refl exão a partir de uma experiência vivida e, portanto, 
rememorada, sabendo que articular historicamente o passado não 
signifi ca conhecê-lo “como ele de fato foi. Signifi ca apropriar-
se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento 
de um perigo (BENJAMIN, 1985, p 234). Essa reminiscência, 
convidada a se presentifi car no e com o texto, não signifi ca uma 
grande situação, mas aquela que, sendo considerada pequena, 
pouco importante, necessita ser salva do esquecimento. Desta 
forma, somos provocados pela ideia de Benjamin, para quem: 

O cronista que narra os acontecimentos, sem distinguir 
entre os grandes e os pequenos, leva em conta a 
verdade de que nada do que um dia aconteceu pode ser 
considerado perdido para a história (1985, p.221). 

Ao assumirmos a rememoração como “método”, afi rmamos 
a parcialidade de nossa leitura sobre o vivido, mas também 
a potencialidade que há em contarmos o que lembramos e 
vivemos. Recorrendo a Freire, pensamos que:

O que se pretende com o diálogo, em qualquer hipótese 
(seja em torno de um conhecimento científi co e 
técnico, seja de um conhecimento “experiencial”), é 
a problematização do próprio conhecimento em sua 
indiscutível reação com a realidade concreta na qual se 
gera e sobre a qual incide, para melhor compreendê-la, 
explicá-la, transformá-la. (FREIRE, 1977, p.52). 

Se pensamos a formação docente como processo de 
compartilhas e enredamento, se buscamos uma alternativa de 
formação que refute a fragmentação e individualização dos 
processos vividos, apostando nas redes de solidariedade e atenção 
mútua (CONNELLY & CLANDININ, 1995), então precisamos 
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aceitar o desafi o de exercitar um pensamento pós-colonial, qual 
seja: aquele que não se furte à provocação de romper com formas 
construídas e instituídas de pensar. Aquele que se ponha a pensar 
a partir de novos mapas cognitivos e subjetivos: razão e emoção 
são constitutivas no/do processo de conhecer e formar(se), 
embora tenhamos aprendido o contrário disso.

Dessa maneira, a leitura de um texto narrativo docente, 
embora possa não ser literário5, a partir de cânones mais 
tradicionais, também é/ pode ser formativo, porque 
experiência. Experiência não como aquilo que passa, porém, 
sobretudo, aquilo que fazemos com o que nos passa. O afeto e o 
atravessamento constituem a experiência. Nesse processo, ao se 
fazer (de) experiências, a formação aglutina uma comunidade 
com anseios, desejos e medos próximos, faz-se coletiva: 
aprendemos com o outro e a ele ensinamos, dialogicamente, 
motivo pelo qual o encontro é formativo.

Compreender o encontro e as redes como espaços de 
formação impele pensarmos organizações alternativas às 
tradicionais, ações e relações diferentes das hegemônicas. Criar 
soluções miúdas, locais, negociadas, ao invés de repetir velhos 
e conhecidos modelos. Ler nossa própria palavra, grafar nossa 
própria escrita, dizer nossa própria voz. Por que não ler um texto 
por nós escrito? Faltaria legitimidade ao relato da experiência 
ou aprendemos que há um modo de aprender, de se formar?

Tudo pode ser (re)discutido, sem que, contudo tenhamos 
uma palavra fi nal. Haverá sempre uma contrapalavra que 
continuará o diálogo iniciado e nunca fi nalizado. E além do 
mais, “o espaço pedagógico é um texto para ser constantemente 
lido, interpretado, escrito e reescrito.” (FREIRE, 2011 p. 95). E 
foi/é a partir desta aposta que se traduz em compromisso, que 
buscamos uma escritura a tantas mãos e vozes. 
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Resumo

O presente artigo tem por objetivo apresentar uma perspectiva 
de aprendizagem, pautada no diálogo, que tem motivado e 
orientado o trabalho pedagógico em diferentes escolas brasileiras. 
A partir de pesquisas de mestrado e doutorado realizadas entre 
2005 e 2010, com base na metodologia comunicativa crítica 
de pesquisa, o texto apresentado destaca uma das propostas 
metodológicas desenvolvidas a partir da aprendizagem 
dialógica: os grupos interativos, destacando sua potencialidade 
na construção de práticas de leitura que se fazem de maneira 
intersubjetiva, na relação estabelecida entre diferentes agentes 
educativos: professores(as), alunos, voluntários(as) e familiares. 
Trata-se de uma atividade desenvolvida em sala de aula, em 
pequenos grupos, com a participação de colaboradores(as) 
externos, com o objetivo de reforçar e acelerar a aprendizagem 
dos alunos. Destaca-se, neste trabalho, os resultados positivos no 
desenvolvimento da aprendizagem da leitura e da escrita nesta 
perspectiva, tanto na voz das crianças como de professores(as) 
e familiares, que dialogicamente constroem diferentes 
linguagens que leem o mundo. Indica-se, por fi m, a ampliação 
e o aprofundamento nos estudos de tal proposta educativa em 
prol da máxima aprendizagem de crianças, jovens e adultos das 
escolas públicas brasileiras. 

Palavras-chave

Aprendizagem dialógica; leitura; grupos interativos.

Abstract

The article herein has the aim of presenting a learning 
perspective based on dialogue, which has been motivating and 
guiding the educational activity in different Brazilian schools.  
Based on the master’s degree and PhD’s researches carried 
out from 2005 to 2010, which are grounded on the critical 
communicative research methodology, the text presented 
highlights one of the methodological proposals elaborated 
from the dialogic learning: the interactive groups, focusing 
on their potentiality of developing reading practices which 
intersubjectively take place in the relationship established 
among different educational agents: teachers, students, 
volunteers and family members. It is an activity which is held 
in the classroom, in small groups, where external contributors 
join in so as to reinforce and accelerate students’ learning. The 
positive results from developing the learning of reading and 
writing skills under this perspective are highlighted in this 
paper through the feedback from the children as well as the 
teachers and family, who dialogically build different languages 
that read the world. In conclusion, expanding and deepening 
the studies of such an educational proposal is recommended, 
in order to promote maximum learning of the children, young 
adults and adults from Brazilian public schools.
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1. Introdução

Este artigo é resultado de pesquisas de mestrado e 
doutorado realizadas entre 2005 e 2010 e outras investigações 
desenvolvidas a partir da perspectiva da Aprendizagem 
Dialógica aplicada em escolas no contexto brasileiro. Pautadas 
na Metodologia Comunicativa Crítica de Pesquisa, elaborada 
a partir dos referenciais teóricos de Habermas e Freire, as 
pesquisas - Braga (2007), Rodrigues (2010), Gabassa (2009), 
Moreira (2010) – contaram com análises intersubjetivas da 
realidade, por meio do diálogo com os sujeitos das pesquisas, e 
desenvolveram-se a partir de entrevistas e grupos de discussão 
com diferentes agentes de três Comunidades de Aprendizagem4 
(equipe gestora, familiares, professorado, voluntariado e 
alunos).

A problemática anunciada no presente artigo refere-se a 
um dos conteúdos centrais da dimensão instrumental: a leitura 
e seu papel na atual sociedade. Apresentamos uma prática 
educativa desenvolvida a partir do conceito de aprendizagem 
dialógica, intitulada Grupos Interativos como uma alternativa 
de trabalho em prol do êxito educativo – uma resposta frente às 
transformações sociais.

Iniciamos esse debate afi rmando a importância que 
o conhecimento instrumental adquire na atual sociedade. 
Enquanto modernidade ocidental, encontramo-nos, hoje, 
numa nova fase de expansão mundial do capitalismo, época 
marcada pelas rápidas inovações tecnológicas e necessidade de 
qualifi cações intelectuais, ambas chave para a participação das 
pessoas em quase todo o âmbito social, trabalhista, educativo, 
econômico e político de uma dada sociedade.

Segundo Castells (1999), durante a década de 1970, houve 
uma mudança de paradigma em nossas relações sociais, 
econômicas e políticas. A sociedade industrial passou a ser 
superada por um novo tipo de sociedade que se gerou ao redor 

das novas tecnologias da informação, identifi cando como 
um fator chave da economia as capacidades intelectuais e os 
recursos tecnológicos de tratamento da informação.

Com esta nova visão, pode-se dizer que o conhecimento, a 
informação e a tecnologia são fontes diretas de poder. Ayuste et. 
al. (1998) afi rmam que a importância dada ao capital humano, 
dentro desta nova lógica, favorece a construção de vias para 
a superação das velhas desigualdades entre ricos e pobres. 
Contudo, isto não é possível se a determinados setores sociais 
for impedido o acesso a uma educação escolar de qualidade.

Diante disso, a educação, tanto ou ainda mais do que em 
outros momentos históricos, adquire o papel crucial de facilitar 
a aprendizagem daqueles conhecimentos e técnicas que 
socialmente são considerados básicos, como é o caso da leitura, 
e cuja falta de domínio acarreta na falta de proteção social. 
Quem não sabe ler e escrever, por exemplo, está desprotegido 
socialmente, à mercê daqueles que dominam tal conhecimento 
instrumental. Assim, a escola se torna peça chave na garantia de 
direitos aos cidadãos.

Tal afi rmação nos permite colocar em relevo no momento 
atual as carências que têm ainda muitas crianças, jovens e adultos 
do mundo inteiro, quando seus direitos não são assegurados e o 
modelo igualitário não é atingido, principalmente nos países em 
desenvolvimento, nos quais os obstáculos ganham proporções 
ainda maiores.

No Brasil, existem diferentes meios que avaliam o 
desempenho educacional dos(as) alunos, tanto em dimensão 
nacional com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Básica (SAEB), o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 
como em âmbito internacional, com o Programa Internacional 
de Avaliação de Alunos (PISA). O que o resultado desses 
exames demonstra é que o Brasil se encontra em uma 
defasagem qualitativa do ensino. Na Prova Brasil de 2009, 
exame vinculado ao SAEB, verifi ca-se que 68,4% dos alunos 

4 - Comunidades de Aprendizagem é resultado de uma linha de investigação desenvolvida pelo Centro Especial de Investigação em Teorias e Práticas Supe-
radoras de Desigualdades – CREA/Barcelona – , que busca investigar, analisar e atuar para promover uma igualdade educativa e social dentro da sociedade 
da informação. No Brasil, é divulgada pelo Núcleo de Investigação e Ação Social e Educativa – NIASE/UFSCar, em parceria com a Secretaria Municipal de 
Educação da cidade de São Carlos.
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do 6º ano não alcançaram a pontuação considerada mínima em 
Língua Portuguesa5, que é de 200 pontos.

Ao não dominar plenamente a leitura e a escrita, o(a) 
estudante tem como consequência a falta de autonomia para 
compreender, criticar e produzir conhecimento. Tal situação 
apóia e gera um quadro de exclusão social, tendo em vista as 
atuais mudanças da sociedade da informação. Entretanto, a 
análise da situação em que se encontra a leitura comprova a 
inefi cácia da escola, posto os dados dos exames que avaliam 
o desenvolvimento escolar dos alunos e as mais diversas 
pesquisas que apontam o desinteresse do estudante por essa 
atividade, evidenciando a distância que se estabelece entre a 
ação pedagógica e o alcance do comportamento desejado.

Adams (2005), em sua pesquisa, destaca a maneira como a 
leitura se faz presente no ambiente escolar, ressaltando o tempo 
e o espaço do desenvolvimento da leitura nas diversas atividades 
escolares. Afi rma que na maioria das ações pedagógicas 
investigadas, o pretenso leitor assume o papel de decodifi cador 
e de eventual intérprete, sem almejar o desenvolvimento de 
atitudes crítico-refl exivas.

A função informativa e a fi nalidade pragmática – esta 
orientada para a execução de tarefas escolares, aquela para 
o atendimento de interesses transitórios – são os limites da 
valorização da leitura, destinada a esgotar-se em uma fi nalidade 
que não transcende o próprio ato que lhe dá forma (ADAMS, 
2005). Assim, a autora afi rma que a equivocada compreensão 
das faculdades inerentes ao ato de ler é explicada pelas atividades 
desenvolvidas na escola que visam, predominantemente, 
a acumular dados cujo domínio passa a ser mensurado na 
avaliação dos discentes. Portanto, o posicionamento dos(as) 
alunos(as) denuncia a prática pedagógica, revelando o equívoco 
que fundamenta a concepção de leitura e de sua fi nalidade.

Outros tantos estudos feitos na área da leitura, como 
Carvalho (2005), Bortolanza (2005) e Silva (2008) destacam 
a necessidade de se pensar na formação dos profi ssionais 
da educação que atuarão diretamente na formação de 
leitores. Questionam a qualidade da leitura feita pelos(as) 

educadores(as), e a forma como iniciaram no mundo da leitura, 
os caminhos percorridos ao longo da escolarização, como 
elementos fundamentais na constituição da concepção de 
formação de leitores(as) que possuem. Afi rmam que todos estes 
elementos devem ser considerados ao se analisar as práticas de 
leitura que tais profi ssionais oferecem a seus e suas estuduantes, 
afi rmando que em grande parte das situações investigadas, o(a) 
educador(a) reproduz em suas ações pedagógicas o processo de 
escolarização vivenciado e de hábitos leitores que possui.

Em contrapartida, diversas outras pesquisas na área de 
leitura, dedicam-se a investigar, centralmente, práticas de leitura 
desenvolvidas em sala de aula. Muitas delas, como Cunha 
(2005), Vasconcelos (2005), Bezerra (2009), Costa (2010) e 
Girotto (2011) revelam práticas pedagógicas que demonstram 
resultados positivos na aquisição e domínio da leitura. Estas 
revelam a necessidade de planejamento e de ações que busquem 
articulação entre leitura e práticas sociais viabilizando situações 
de aprendizagem que vão além das habitualmente previstas em 
sala de aula, como as leituras de textos didáticos. As autoras 
e autores pontuam a prática da leitura articulada a situações 
reais de vida, vislumbradas em ações nas quais os(as) alunos 
possam fazer a conexão direta do que se pratica em sala de 
aula e em outras situações da vida. A leitura é entendida então, 
como algo que precisa ser tematizado pelas diversas áreas do 
conhecimento.

O trabalho nessa perspectiva vislumbra a leitura como um 
processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de construção 
do signifi cado do texto, a partir dos seus objetivos, do seu 
conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe 
sobre língua: características do gênero, do portador, do sistema 
de escrita, decodifi cando-a letra por letra, palavra por palavra 
(GERALDI, 1984). Qualquer leitor experiente que conseguir 
analisar sua própria leitura constatará que a decodifi cação é 
apenas um dos procedimentos que utiliza quando lê: a leitura 
fl uente envolve uma série de outras estratégias como seleção, 
antecipação, inferência e verifi cação, sem as quais não é 
possível rapidez e profi ciência.

5 - Avaliação da ONG Todos pela Educação – http://www.todospelaeducacao.org.br/.
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Formar um leitor competente supõe formar alguém que 
compreenda o que lê; que possa aprender a ler também o 
que não está escrito, identifi cando elementos implícitos; que 
estabeleça relações entre o texto que lê e outros textos já 
lidos; que saiba que vários sentidos podem ser atribuídos a um 
texto; que consiga justifi car e validar a sua leitura a partir da 
localização de elementos discursivos (KOCH, 1992). O desafi o 
é efetivamente criar diferentes linguagens que leem o mundo.

Mas como a escola, especialmente a escola pública, pode 
garantir a formação de leitores e leitoras competentes?  Como 
estruturar um ensino que dê conta de formar esses leitores do 
novo contexto? Como desenvolver potências plurais e singulares 
que leem e escutam o mundo de forma não homogênea? Talvez 
esses sejam os grandes desafi os da escola de nossa época e 
a teoria de Paulo Freire contribui signifi cativamente para tal 
refl exão.

2. Leitura da palavra, leitura do mundo

Na década de 1960, o teórico brasileiro Paulo Freire 
trouxe para o centro das discussões escolares sua concepção 
de educação, desenvolvida a partir da Pedagogia do Oprimido. 
Incompatível com uma pedagogia que se estabeleça como 
prática de dominação, o autor defende a ideia da libertação 
de homens e mulheres na práxis de construção do mundo e da 
história, ou seja, da possibilidade de busca da humanização 
enquanto vocação humana.

 Freire (2000) afi rma que no processo de leitura, primeiro 
é necessário fazer a leitura do mundo, do contexto vivido pelo 
educando, a partir de sua socialização, para depois desenvolver 
a leitura da palavra. Na percepção do autor, “na medida em 
que nos apropriamos da leitura, a compreendemos e passamos 
a enxergar as ações e o poder das palavras no contexto a eles 
implícitas” (FREIRE, ibid, p.18).

Para tanto, o processo de ensino e de aprendizagem da leitura 
e da escrita não se pode fazer unicamente vinculado, segundo 
Freire (1990), ao ensino da leitura técnica e das habilidades para 
escrita, ou seja, um ensino mecânico em que não se aprofundam 
a compreensão do texto e das conexões intertextuais. Porque, 

neste pensar, para Freire (ibid), tal processo de ensino não seria 
emancipador, libertador, já que não possibilita o domínio de 
elementos cruciais para o processamento da informação e, com 
isso, não traria em si a possibilidade de transformação social.

Um ensino pautado em ideais mecânicos favorece uma 
vertente de conhecimento elitista, exercendo fortemente o 
poder ideológico dominante, deixando de lado as experiências 
culturais dos educandos. Outrossim, um ensino pautado no 
conhecimento de mundo dos educandos abre caminhos para 
novos saberes, exercendo efetivamente a transposição da 
curiosidade ingênua para a epistemológica. Propicia-se aos 
educandos a aquisição de autonomia para produzirem, criarem, 
reproduzirem seus próprios textos.

Na mesma direção, defendemos um ensino global, que 
tanto trabalhe com os aspectos historicamente reconhecidos e 
valorizados, como aspectos culturais diversos, que são cruciais 
para a constituição das identidades grupais e individuais, ou 
seja, uma educação intercultural que vislumbre a superação 
de barreiras sociais, econômicas e outras que podem exercer 
discriminação.

Pensando no ensino da leitura, Freire e Macedo (1990) 
defendem uma perspectiva em que o aprender a ler e a 
escrever é vislumbrado como um ato criativo que implica 
uma compreensão crítica da realidade. Isso quer dizer que 
antes mesmo de aprenderem a fazer a leitura das palavras, os 
estudantes já sabem fazer a leitura do mundo que os rodeia, 
vivem relações sociais complexas e isso não pode ser ignorado 
no processo de aprendizagem da leitura da palavra se o que 
se almeja é o domínio de tal habilidade com vistas à proteção 
e mobilização social. A abordagem emancipadora propõe uma 
formação compartilhada em que ensinar e aprender caminham 
juntos por uma causa maior: a transformação sócio histórica da 
sociedade.  Para isso, é preciso contar com todos os elementos 
necessários para uma compreensão crítica do texto lido no 
contexto social, alicerçada em uma refl exão também crítica da 
realidade.

Segundo Freire e Macedo (1990), a leitura e a escrita só 
serão emancipadoras e críticas se os educandos e os educadores 
reconstruírem a prática de ensino e de aprendizagem, em que a 
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linguagem do povo seja considerada para a nova reconstrução e 
se sentirem capazes de criar suas próprias histórias.  Os projetos 
de ação transformadora, nesse sentido, implicam a leitura da 
realidade, que por vez está centrada na compreensão crítica da 
prática social.

A perspectiva dialógica da aprendizagem surge justamente 
na perspectiva da ação transformadora da educação frente 
ao contexto atual. Trata-se de um conceito elaborado pelo 
Centro Especial em Teorias e Práticas Superadoras de 
Desigualdades (CREA), da Universidade de Barcelona/
Espanha, com base nas formulações de Freire e também de 
autores da sociologia e Psicologia, como Habermas, Mead, 
Giddens, Beck e Vigotsky.

Desenvolvida a partir de sete princípios: diálogo igualitário, 
inteligência cultural, dimensão instrumental, transformação, 
criação de sentido, solidariedade e igualdade de diferenças, 
essa perspectiva preocupa-se com a aprendizagem de máxima 
qualidade para todas as pessoas de nossas escolas e com a 
convivência respeitosa entre elas. A interação na diversidade 
é fator-chave para a aprendizagem e desenvolvimento nessa 
abordagem educativa.

Tal perspectiva vem sendo desenvolvida por escolas 
brasileiras desde início dos anos 2000 e demonstra avanços 
signifi cativos na aprendizagem da leitura e da escrita de crianças 
de diferentes escolas. A partir dessa compreensão, se aposta na 
potencialidade de uma leitura compartilhada de mundo, como 
indicam as formulações de Freire (1990).

Em consonância com a perspectiva freireana, a aprendizagem 
dialógica se coloca a partir das diferentes interpretações e 
vivências de mundo, justamente com o intuito de transformar 
a realidade social. Mas a compreensão da palavra e a leitura 
de mundo são compartilhadas intersubjetivamente. Os sujeitos 
que compõem a comunidade escolar (professores, gestores, 
familiares e alunos) são todos corresponsáveis por essa 
construção. São atores que leem e compartilham seu mundo, 
que criam novas linguagens e novas possibilidades de atuação 
social.

A aprendizagem dialógica se desenvolve mediante uma 
educação participativa da comunidade em todos os espaços, 

o que quer dizer que a participação é pensada em prol da 
efi cácia da aprendizagem e não do profi ssionalismo. Essa 
afi rmação nos remete à discussão sobre o corporativismo que 
comumente encontramos em todas as áreas, em defesa da 
atuação profi ssional e especializada. Não desconsideramos 
a importância da atuação profi ssional na educação e o papel 
fundamental que cada professor(a) assume na escola e na sala 
de aula, mas compreendemos que, além do(a) especialista, 
muitas outras pessoas atuam como agentes educativos das 
crianças na escola.

Nesse sentido, o espaço da aula é espaço de todas as pessoas 
(pais, mães, voluntários(as) e professor(a)) que podem ensinar 
algo às crianças. O que se apresenta é uma ação coordenada de 
todos os agentes educativos de um entorno para se conseguir 
um objetivo comum: uma educação de máxima qualidade 
para todos e todas. É a possibilidade de ampliar a leitura e a 
transformação do mundo.

As experiências educativas pautadas na aprendizagem 
dialógica tem o intuito de contribuir para a superação das 
desigualdades educativas, o fomento da solidariedade 
nas aulas e entusiasmar os professores(as), estudantes 
e comunidade, em vez de reproduzi-las ou aumentá-las 
(Ayuste et. al, 1998). Tal perspectiva oferece bases para 
construções teórico-metodológicas, pois preocupa-se em 
transformar contextos autoritários e de pobreza, em contextos 
democráticos e mais igualitários, através do diálogo, o 
que implica para os pesquisadores das ciências sociais e 
educadores de um modo geral, uma dupla responsabilidade: 
assumir compromissos com as transformações sociais e 
assumir que todos(as) têm condição de leitura do contexto 
vivido e de ação diante dele.

Na verdade, há diferentes possibilidades metodológicas 
dentro da perspectiva dialógica de aprendizagem que favorecem 
o desenvolvimento da leitura crítica que apresentamos neste 
artigo. Destacamos, porém, uma atividade denominada Grupo 
Interativo, desenvolvida em diferentes escolas que assumem 
a proposta dialógica, por compreendê-la como central no 
desenvolvimento intersubjetivo de novos saberes e novas 
leituras na escola e no mundo.
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3. Grupo interativo: a leitura compartilhada do mundo
No contexto atual, a escola tem como responsabilidade 

desenvolver formas de proporcionar uma educação que 
garanta qualidade de aprendizagem para todos(as) poderem se 
movimentar e lutar na sociedade da informação, ou seja, adquirir 
por meio dos conhecimentos formais “as ferramentas” (saberes, 
informações, conhecimentos) necessárias para reivindicar seus 
direitos e melhorar sua própria condição de vida. A educação 
deve ser pensada como um conceito que ultrapassa a distinção 
tradicional entre educação inicial e educação permanente, já 
que o conhecimento se constitui com muita rapidez e as fontes 
de aprendizagem estão bastante diversifi cadas. Para isso, é 
necessário que haja a participação de toda a comunidade na 
organização do processo educativo.

Não existe uma única forma ou um único modelo de 
educação, um único modelo de ensino escolar, nem o professor 
especialista é o seu único praticante. O espaço da escola 
pode ser repensado, revisto e reorganizado. Muitos são os 
agentes educativos de uma escola, quando se entende que 
a responsabilidade educacional deva ser compartilhada, no 
intuito de ampliar os canais de aprendizagem dos alunos.

Conforme Aubert et.al. (2008), na sociedade informacional, 
a aprendizagem das crianças depende ainda mais de suas 
interações, as que têm na sala de aula com seus colegas 
e professores(as), as que têm em casa com a família e/
ou responsáveis e com todas as demais pessoas adultas da 
comunidade, na diversidade dos espaços que frequenta. Para 
Aubert et. al. (ibid.), quando estas interações são articuladas, 
obtêm-se melhores resultados no que diz respeito ao 
desenvolvimento e à aprendizagem dos(as) alunos(as).

A partir dessa necessidade de se pensar uma escola que 
atenda a demanda para a vida no atual contexto e que possa 
superar as limitações teóricas encontradas, em grande parte 
das abordagens pedagógicas produzidas ao longo dos tempos – 
ajudando a superar os índices de fracasso escolar e garantindo 
o direito a uma educação de qualidade para todos(as) é que os 
Grupos Interativos foram criados.

Os Grupos Interativos são uma forma de trabalho 
diferente em sala de aula. Uma organização que permite 

às crianças acelerar sua aprendizagem e fazê-la de forma 
solidária. Trata-se da concretização da aprendizagem 
dialógica, resultante das interações que produzem o 
diálogo igualitário. Tal proposta educativa propõe uma 
transformação da organização da aula, na qual se formam 
pequenos grupos heterogêneos, considerando os seguintes 
critérios: baixo rendimento escolar, etnia, gênero, etc. Nesta 
prática educativa, é fundamental a garantia da diversidade 
nos grupos em sala, pois, a partir das diferenças existentes 
nos grupos, são ampliadas as possibilidades de aprendizagem 
sobre um determinado conhecimento.

Formam-se grupos de quatro ou cinco alunos(as), levando-
se em conta que esses grupos sejam os mais heterogêneos 
possíveis. O trabalho acontece semanalmente e tem duração de 
uma hora e meia. São preparadas atividades de vinte minutos 
de duração cada uma, o que permite manter a atenção e a 
motivação dos alunos.  Para cada grupo deve ser proposta uma 
atividade diferenciada, com o acompanhamento de uma pessoa 
colaboradora (voluntária ou profi ssional da escola). O ideal 
é que todas as atividades sejam trabalhadas em uma mesma 
temática, ou seja, conduzidas por um tema gerador, pois, além 
de contribuir ainda mais para a fi xação do conteúdo ensinado, 
os(as) estudantes poderão criar mais sentido na relação com o 
trabalho produzido.

Uma vez que o tempo de duração da atividade termina, as 
crianças ou as pessoas mediadoras da atividade devem trocar de 
lugar, para que todos(as) os(as) estudantes possam realizar todas as 
atividades que foram preparadas pelo(a) professor(a). Para que a 
atividade de Grupo Interativo represente um trabalho de aceleração 
da aprendizagem, de modo particular, da leitura, é preciso que o(a) 
professor(a) acompanhe de perto o desenvolvimento do trabalho, 
observando o desempenho dos(as) estudantes em cada atividade 
por eles(as) realizada. Assim, embora os(as) professores(as) 
não precisem fi car em um grupo específi co, eles(as) devem sim 
acompanhar o trabalho de todos(as).

É o(a) professor(a) a pessoa responsável pela coordenação 
e pela coerência pedagógica do conjunto de atividades que 
se desenvolvem durante uma hora e meia de trabalho. Essas 
atividades devem abordar conteúdos já vistos pelos(as) 
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estudantes, no intuito de reforçar, fi xar o conhecimento já 
ensinado/aprendido (ELBOJ et.al. 2002). Mas, assim como o(a) 
professor(a) tem um papel importante nessa prática, a pessoa 
colaboradora também tem um importante papel, mas diferente 
do(a) profi ssional da educação. Seu papel é o de garantir que 
as crianças se ajudem entre si e que façam a atividade, a partir 
dos princípios da aprendizagem dialógica. Em sua diversidade, 
essas pessoas garantem diferentes leituras dos conteúdos e, 
consequentemente, do mundo compartilhado, fazendo avançar 
o conhecimento técnico e a compreensão crítica das crianças 
sobre a realidade. “Eu gosto muito quando tem mais gente em 
sala para nos ajudar porque elas ensinam de uma maneira 
diferente da professora” (criança participante de Grupo 
Interativo).

Tais colaboradores(as) podem ser familiares de estudantes 
(mães, pais, irmãos mais velhos, tios etc.), vizinhos ou amigos, 
professores(as), coordenadores(as), funcionários(as) da escola, 
estagiários(as) da universidade, estudantes de graduação (com 
diferentes formações) etc. A ação das pessoas voluntárias 
possibilita assegurar as interações necessárias que devem ser 
feitas diretamente com cada criança, como ressalta uma mãe:

Com relação à aprendizagem das crianças na sala 
de aula, principalmente, no caso da minha fi lha, ela 
tinha muita difi culdade em língua portuguesa e em 
matemática e com os grupos eu senti que ela pôde 
melhorar, porque teve aquela participação dos pais 
dentro da sala de aula. Então, eu achei que foi bom, 
porque sabemos da difi culdade que uma professora 
sozinha possui para atender às difi culdades de todas as 
crianças (Mãe de aluna).

A pessoa colaboradora tem o importante papel de promover 
a interação entre os pares, ou seja, fazer com que as crianças 
encorajem umas às outras a aprender, ao invés de desqualifi car 
o colega que encontra alguma difi culdade. Desta forma, 
as crianças com mais facilidade de aprendizagem em um 
determinado conteúdo podem ajudar os(as) companheiros(as) 
com menos facilidade e, ao mesmo tempo, intensifi car ainda 

mais sua própria aprendizagem, como indica a refl exão de um 
estudante: “Quanto mais eu ajudo na leitura, mais esperto e 
esforçado eu fi co nela”.

A potencialidade da proposta demonstra aos diferentes 
olhares da escola que as crianças avançam rapidamente no 
desenvolvimento da leitura e também de outros conteúdos, por 
meio de um trabalho compartilhado de ensino:

(...) algumas crianças que não liam, não escreviam na 
terceira série e que, durante um ano, tiveram grupo 
interativo e apoio na biblioteca, chegaram ao fi nal do 
semestre lendo, escrevendo e muito satisfeitas com elas 
mesmas. A gente percebia que a aprendizagem tinha 
sido real, de que as crianças tinham se apropriado do 
conhecimento. Na parte da matemática também, em 
relação a essa mesma turma e uma outra de quarta série 
eu notava muita difi culdade em raciocínio lógico e aí 
com os grupos interativos, com a ajuda dos voluntários, 
pudemos perceber os avanços dessas crianças nas 
avaliações fi nais. (Diretora de escola)

A possibilidade de um acompanhamento coletivo permite às 
crianças não apenas avançar no instrumental da leitura realizada 
na escola, atrelada às diferentes áreas de conhecimento, 
mas também sentir prazer no processo de aprendizagem. A 
medida em que a compreensão dos conteúdos e da realidade 
é compartilhada e construída coletivamente, no conjunto com 
parceiros mais e menos experientes, os(as) estudantes ganham 
prazer em aprender.

(...) eles se motivavam, vendo os coleguinhas 
fazerem. Eu tinha uma criança que praticamente 
começou a fazer as coisas com o apoio do grupo 
(...) Eu acho que a questão da motivação com o 
grupo interativo foi muito visível nas crianças, que 
começaram a ter mais interesse em fazer algumas 
atividades.(Professoras)

As crianças indicam que os Grupos Interativos exercem um 
papel central na aceleração da aprendizagem, principalmente 
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no que se refere ao aprimoramento da leitura. As crianças 
afi rmam que aprendem a não rir do(a) colega quando estão 
praticando a leitura. O que antes era motivo de gozação, para 
os que erravam a leitura, ou apresentavam difi culdades em 
pronunciar as palavras, vai se transformando em cooperação, 
solidariedade. A leitura, assim, ganha signifi cado coletivo, 
como se cada um(a) fosse responsável pelo avanço de todo o 
grupo, e transcende a dimensão técnica, uma vez que implica a 
inserção, reconhecimento de si e da realidade.

De um modo geral, por meio dos Grupos Interativos, é 
possível perceber que muitos são os benefícios em relação 
ao desenvolvimento da aprendizagem dos(as) estudantes e 
também das demais pessoas participantes. O objetivo desta 
proposta visa introduzir na aula diferentes tipos de interações 
para que as crianças aprendam sobre o atual contexto em 
que estão inseridas, sobre a atual sociedade da informação e, 
sobretudo, evita a segregação dos que não seguem o ritmo das 
demais.

Com base nas pesquisas realizadas pelos núcleos de 
pesquisa (CREA-ESPN/NIASE-BRASIL) é possível dizer 
que os Grupos Interativos criam conhecimentos por meio do 
diálogo, aumentam o nível de aprendizagem instrumental. 
Conforme Aubert et.al. (2008), o resultado desta prática 
organizativa possibilita o desenvolvimento de diferentes 
habilidades: acadêmicas, práticas e comunicativas. Quando 
a criança com um grau mais avançado de desenvolvimento 
consegue explicar para o outro o que já sabe, ela ganha a 
confi ança de seu colega, aumenta gradativamente seu interesse 
por aprender mais e mais e, além disso, aprende também a ser 
prestativo e solidário.

Por meio dos Grupos Interativos os(as) estudantes neste 
espaço da aula um ambiente para que possam dialogar com 
os(as) outros(as) estudantes e com diferentes adultos, o que 
favorece um processo de recriação de sentido global sobre a 
vida de cada um(a) e sobre o mundo que os cerca. A partir de 
uma leitura compartilhada da palavra potencializa-se, plural e 
singularmente, a criação de diferentes linguagens que leem o 
mundo, contribuindo para a construção de uma educação mais 
democrática e igualitária.
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Resumo
Tem se tornado pertinente a imagem na cultura letrada e, desse 

modo, visamos neste trabalho compreender, focalizando como 
estão organizados os critérios de avaliação e seleção de livros 
didáticos, como os documentos ofi ciais orientam o uso das imagens 
pelos livros didáticos de língua portuguesa (LP), adquiridos pelo 
MEC para distribuição nas escolas públicas. Pesquisamos os 
parâmetros estabelecidos pelo Guia do Livro Didático de Língua 
Portuguesa, voltado aos anos iniciais de ensino fundamental 
(GLDLP/2010). Após pesquisa bibliográfi ca acerca do letramento 
visual, educação estética, e leitura de imagem; comparamos as 
orientações científi cas referentes à educação visual com os critérios 
adotados pelo GLDLP e analisamos uma coleção de livros didáticos 
observando a utilização das imagens em atividades de leitura. Os 
resultados preliminares apontam que o Guia e os livros didáticos 
adotam a imagem como elemento organizador do projeto gráfi co 
do livro didático, mas apresentam vagueza quanto à relação do 
letramento visual com o ensino da língua portuguesa. A leitura da 
imagem nos livros didáticos é pouco explorada, sua utilização está 
mais vinculada à função de ilustração e as atividades de pós-leitura 
a exploram a partir de elementos superfi ciais, sem, muitas vezes 
fazer relação com os demais elementos do contexto textual em que 
se insere. Nesse sentido, este trabalho permite articular os signos 
visuais ao ensino da LP e favorecer a elaboração de elementos para 
uma educação estética escolar (CAPES/INEP - Observatório da 
Educação - Ed.038/10 - UFRN: CE-PPGED/CCHLA-PPGEL/
CCET-PPGECNM - 2011-14|Grupo CONTAR).

Palavras-chave
Leitura de texto visual; letramento visual; ensino da língua 

portuguesa. 

Abstract
Image has become increasingly relevant in culture and, 

thus, in this paper, we offer an understanding of its evaluation 
and selection criteria for textbooks. We have looked into how 
offi cial documents conduct the use of images in Portuguese 
language textbooks, which are purchased by the Ministry of 
Education for free distribution in public schools. We have 
investigated the parameters established by the Portuguese 
Textbook Guide, designed for the early years of elementary 
school (GLDLP/2010). After studying the literature on visual 
literacy, on aesthetic education, and on image reading, we 
compared the scientifi c guidelines relating to visual education 
with the criteria adopted by GLDLP and analyzed a collection 
of textbooks observing the use of pictures in reading activities. 
Preliminary results show that the guide and textbooks consider 
the image as an organizing element of the graphic design of 
the textbook, but they introduce vagueness in terms of visual 
literacy related to the teaching of Portuguese language. Image 
reading in textbooks is not explored, its use is basically tied 
to the function of illustration, and post-reading activities 
tend to explore its surface elements without relating them to 
other elements of the textual context. This work allows us to 
articulate visual signs to language teaching and encourages 
the development of elements for an aesthetic education in 
schools (CAPES / INEP - Centre for Education - Ed.038/10 
- UFRN: CE-PPGED/CCHLA-PPGEL/CCET-PPGECNM - 
2011-14|Group CONTAR).

Keywords
Visual text reading; visual literacy; Portuguese teaching.
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A imagem [...] revelaria mais 
do que o próprio elemento contido em sua leitura.

Koury
1999

Introdução

A importância dos usos, das funções da imagem, tem 
ganhado destaque e infl uenciado a Sociedade Tecnológica3, 
em que a informação e o conhecimento fi guram-se como 
protagonistas nas diversas esferas sociais. Tais situações têm 
consequências no contexto escolar, bem como em seus usos 
e fi ns pedagógicos que faz da imagem. Sobre isto atentou, 
desde o inicio da década, Belloni (2001), quando pensando 
na integração das novas tecnologias à educação, afi rmara 
a necessidade de se entender como explorar a utilização da 
imagem enquanto fonte de saber. 

Mas, em um mundo dominado pelos textos digitalizados e 
de caráter predominantemente informacional, porque estudar 
sobre o tratamento das imagens em um suporte das “velhas 
mídias”: o livro didático? O que é leitura de imagem? Que 
atenção é destinada, via Guia do Livro Didático – GLD – 
concedido ao texto visual? São questionamentos relevantes 
que podem nortear nossos pensamentos no caminho que 
percorreremos ao longo deste artigo.

Foi constatado por Belmiro (2000) que no suporte do livro 
didático, mesmo havendo “deslizes” e algumas falhas, estão 
presentes “atividades [...] de leitura de imagens, entre outras 
estratégias de produção de sentido”, desta forma, vale a pena 
questionarmos qual a concepção, desse tipo de leitura, nas 
orientações ofi ciais. Tendo em vista a presença considerável 
da imagem nos diversos meios tecnológicos, sociais e 
comunicativos - de modo que tem se tornado cada vez mais 
pertinente a imagem na cultura letrada - é importante pensar 
como os Parâmetros Ofi ciais, GLDLP, a partir das coleções 

didáticas, orientam o uso pedagógico e didático da imagem. 
Consideramos que os encaminhamentos ofi ciais devem 
se articular de modo a apontar claramente as dimensões e 
potencialidades pedagógicas do texto visual para educação, 
especifi cadamente aqui trataremos do ensino de língua 
portuguesa. 

Desta forma, é que nos propomos a refl etir sobre o lugar da 
leitura do texto imagético nos critérios de avaliação postos no 
Guia do Livro Didático de Língua Portuguesa GLDLP/2010 
destinados aos anos iniciais do Ensino Fundamental – EF. A 
partir dessas análises, analisaremos como essas orientações 
se materializam nas atividades de leitura de livros didáticos, 
particularmente de uma coleção do nosso corpus4.

1. Trajetórias da pesquisa sobre a leitura de imagens em 
livros didáticos

A escolha pela pesquisa do Guia se deve ao fato de ser o 
material de orientação ofi cial para a seleção dos livros didáticos 
de Língua Portuguesa. E, por ele estar presente em todas as 
escolas do país para orientar discussões dos professores, no 
processo de escolha das coleções adotadas por cada escola, 
apresentando resenhas que advogam as escolhas e/ou exclusões 
de tais coleções. 

O estudo circunscreve-se, também, em função de particular 
interesse em estudar sobre a imagem, cuja curiosidade surgiu 
ainda na graduação, em que interessou-nos a temática sob a 
égide da busca pelo aprofundamento sobre as relações entre 
imagens e texto escrito e analise de materiais didáticos, 
instrumentos extremamente úteis à prática pedagógica. 

Assim, a pesquisa foi dividida em duas etapas: inicialmente, 
realizou-se uma pesquisa bibliográfi ca acerca do letramento 
visual, a partir dos estudos de Procópio (2007), educação 
estética Belmiro (2000), Dondis (2007) e leitura de imagem 

3 - Belloni (2001) entende o impacto e avanço tecnológico enquanto processo social que implica sobre os demais processos e instituições sociais (educação, 
comunicação, lazer, trabalho, relações familiares e pessoais, cultura, identidade, etc.). 
4 - A composição do corpus do projeto ao qual nossa pesquisa está vinculada organizada a partir de todas as coleções de livros didáticos de língua portuguesa 
e de matemática voltados aos anos iniciais do ensino fundamental (3º, 4º e 5º anos) presentes em todas as escolas da rede municipal de Natal-RN com IDEB 
abaixo da meta prevista para o município. 
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em Oliveira (2009). Em seguida, compararam-se as orientações 
científi cas referentes à educação visual com os critérios 
adotados pelo GLDLP.

A pertinência deste estudo se insere na importância que os 
textos visuais apresentam para o ensino de língua portuguesa, 
bem como o fato de o livro didático ainda ser um elemento 
didático, de uso central pelo professor em sala de aula. Nosso 
pressuposto é de que, para se ter clareza quanto o lugar da 
leitura do texto visual, nas referidas coleções, seria necessário 
estabelecer uma estreita discussão acerca dos objetivos ofi ciais 
para o ensino de língua portuguesa (nos anos iniciais) e os 
critérios de avaliação (das coleções dos livros didáticos). 

Assim, ponto de partida desta pesquisa é a seguinte questão: 
qual a compreensão acerca da leitura de imagem adotada pelos 
documentos orientadores das políticas de ensino da língua 
portuguesa? Para refl etir sobre este questionamento, analisou-
se o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD/2010) por 
meio do GLDLP. Buscamos identifi car, neste Documento 
Ofi cial, a concepção de leitura da imagem, que tipo de 
tratamento é concedido pelos parâmetros, ou seja, de que forma 
ela é sinalizada/indicada, levando em consideração os objetivos 
propostos para essa etapa da Educação Básica. 

2. Leitura de imagem: uma refl exão necessária para o 
ensino da língua portuguesa

Na prática do cotidiano escolar “podemos perceber 
facilmente o quanto a leitura e a escrita requerem um longo 
esforço de aprendizagem, mas não costumamos considerar 
o mesmo em relação às linguagens visuais” (CUNHA; 
BARBOSA, 2006, p.57). Neste propósito, os recursos e 
aprendizagens específi cos de tais linguagens são muitas vezes, 
esquecidos pela prática pedagógica da escola, o que empobrece 
a formação do leitor e produtor crítico de textos. Apesar disto, 
muito se tem avançado na direção oposta, uma vez que são 

crescentes as pesquisas sobre leitura de imagens e letramento 
visual5, a partir da última década, numa perspectiva estética. 
Belmiro (2000) já estudou tais aspectos nos livros didáticos 
da década de 1960, e cita que o tratamento dos textos visuais 
sofreram alterações qualitativas, no uso e tratamento das 
ilustrações, somente a partir de 1990.  

Parece apropriado observar o entendimento, do processo 
de letramento visual adotado por Procópio (2007), que o 
descreve como “habilidade de entender e produzir mensagens 
visuais” ou ainda “encontrar signifi cado em uma imagem” 
(YENEWINE, 1997 apud PROCÓPIO, 2007, p. 50). Ainda é 
possível pensarmos esse conceito a partir da seguinte ideia, 

[...] na maioria das vezes, somos “letrados” visualmente, 
mas analfabetos visuais, uma vez que não tivemos um 
aprendizado sistematizado de modos de “ler” uma 
imagem: [...], a seleção ou não de cor, angulação etc. 
(BELMIRO, 2000, p. 15).

Ou seja, ler a imagem, adquirir competência leitora neste 
sentido, requer sistematizar conhecimentos à sua apreensão e 
possibilidades de aquisição de novas aprendizagens. Depreende-
se disto, que há modos, estratégias e formas específi cas de se ler 
uma imagem, especialmente se ela pode intervir, resignifi car, 
possibilitar sentidos, reorganizar a leitura e produção de textos 
escrito. Ler imagem, criticamente, requer um aprendizado 
sistematizado, para que o leitor faça uso competente dos textos 
visuais. 

Como bem demonstrou Vygotsky, (1989, p. 8) “[...] 
dependendo do contexto, uma palavra pode signifi car mais ou 
mais do que signifi ca se considera isoladamente: mais porque 
adquire um novo conteúdo; menos porque o contexto limita e 
restringe o seu signifi cado”. No entanto, o que observa-se é que 
há na escola um lugar impreciso, uma inconsistência quanto à 
identidade sobre o que é ler imagens. Cunha e Barbosa (2006) 
citam que talvez isso ocorra devido elas fazerem parte de nossas 

5 - Consideraremos neste trabalho uma relação estreita entre leitura de imagem e letramento visual, como dois processos que se articulam e permitem possibi-
lidades de interpretações ao aluno enquanto sujeito leitor ativo, frente aos recursos visuais existentes. Assim, ora usaremos leitura de imagem, ora letramento 
visual, enquanto termos semelhantes e complementares e que se integram e interligam.
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vivencias cotidianas e mais próximas do censo comum, e assim 
são desvalorizadas no contexto escolar. 

Dentre as potencialidades dos recursos visuais nos materiais 
didáticos a mesmas autoras argumentaram que a imagem pode 
auxiliar no enriquecimento de vocabulário, na obtenção de 
novos signifi cados e construção de sentidos (sem esquecer-
nos do caráter social que constitui a imagem). Para a autora 
Procópio (2007), 

a utilização crescente dos recursos visuais, bem 
como o novo status conferido às formas visuais de 
representação que hoje ocupam uma posição de maior 
destaque nos textos escritos e, portanto, requerem do 
leitor um letramento visual [...] (PROCÓPIO, 2007, p. 
17).

Considerando que os órgãos ofi ciais, de educação, 
reconhecem que a ilustração e as imagens fazem “parte do 
conteúdo desses livros e que, por assim ser considerada, deve 
também ser avaliada” (BELMIRO, 2000, p. 22), cabe ao Guia 
do Livro Didático pontuar de forma precisa como concebem a 
leitura destes textos para os livros, e de que forma o letramento 
visual enquanto aprendizado é considerado, ou seja, de que 
forma ele é avaliado ou indicado.  

Para refl etir sobre o que propomos neste trabalho, é válido 
pontuar que os autores do material didático afi rmam que as 
coleções defendem ou ao menos trabalham seguindo na linha 
teórica construtivista, o que evidencia que ele também assim 
se propõe. Sendo assim vamos tentar verifi car se a concepção 
de leitura se situa nesta abordagem. Parece necessário suscitar, 
ainda que pontual, refl exão acerca de tal concepção do processo 
de leitura. 

Para a autora Collomer, (2002, p. 31), pensar no ato de leitura 
é entender que “[...] o leitor baseia-se em seus conhecimentos 
para interpretar o texto, extrair um signifi cado, e esse novo 
signifi cado, por sua vez, permite-lhe criar, modifi car, elaborar e 
incorporar novos conhecimentos em seus esquemas mentais”. Ler, 
deste ponto de vista, pressupõe ação por parte do sujeito, em que 
este interpretando o texto, contexto, aciona seus conhecimentos 

prévios sobre o que ler/leu, e, atribui outros sentidos aos textos, 
construindo signifi cados. Com relação ao texto imagético, é 
também necessária tal participação ativa do leitor.

Com relação à estética e leitura de imagem, sendo o livro didático 
um material especifi co que deseja produzir a aprendizagens nos 
alunos, ele poderia permitir e contribuir também com a educação 
estética? Acreditamos que este suporte, apesar de suas limitações e 
especifi cidades, é sim um espaço onde o 

o aluno deve saber apreciar a imagem [...] como arte, 
reconhecê-la e interpretá-la (e não somente criá-la 
[...]). [...]. A riqueza que um estudo da imagem em 
livros didáticos pode trazer tem correspondência com 
atividades de leitura e produção de textos desta ordem, 
ao fazer emergir um leitor capaz de atingir diferentes 
posições de leitura [...] (ORLANDI 1993 apud 
BELMIRO, p. 23). 

A imagem tem que dialogar com o texto do livro didático 
de forma a possibilitar “estética” ao leitor. É permitindo uma 
produção de sentidos que uma coleção deve se dispôs a favorecer e 
contribuir, no sentido de ampliar as competências leitoras do aluno, 
para uma educação estética. Como bem lembrou Antonio (2002), 
“além de um processo informativo, de transmissão de informações, 
além da sensibilização, a educação precisa ser uma aventura de 
inteligência, dos sentidos, da imaginação. Levar a perceber levar a 
pensar, levar a imaginar” (ANTONIO, 2002, p. 105).  

Assim, algumas perguntas orientarão este trabalho: Qual é 
a concepção de leitura de imagem proposta pelas coleções? Em 
que ponto acrescenta-se às aprendizagens da língua? Que noção 
tem desta relação? Qual é a noção de texto imagético e qual a 
relação estabelecida com o ensino de língua portuguesa? Que 
compreensão de leitura de texto visual é posto como critério 
que sustentam determinadas escolhas?  

3. A leitura do texto visual segundo o Guia do livro 
didático e suas repercussões para os livros didáticos

A análise seguiu a orientação feita por Barbosa e 
Amorim (2007) quanto à necessidade formativa de se avaliar 



LER IMAGENS EM LIVROS DIDÁTICOS: ANÁLISE DO GUIA DO LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA (MEC)

1700LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

materiais didáticos. As autoras sugerem que, os estagiários e 
professores colaboradores, usem o GLD como instrumento 
para ajudar a pensar e analisar recursos didáticos que podem 
ser usados em sala de aula (BARBOSA; AMORIM, 2007, 
p. 4).  

Em nosso caso de estudo, o primeiro ponto pesquisado, no 
GLDLP, foi o Item 03 – Adequação da estrutura editorial e dos 
aspectos gráfi co-editoriais. O Guia julga adequados e efi cazes 
os objetivos das coleções propostos para o EF. Afi rmam que 
as coleções apresentam “[...] um projeto visual em que as 
imagens se justifi quem pelas contribuições que possam trazer 
à compreensão de textos e atividades e venham distribuídas 
equilibradamente na página [...]” (BRASIL, 2010. p. 171). 

Na análise dos livros, observamos uma signifi cativa 
preocupação quanto ao exagero da presença da quantidade de 
imagens que compõem as páginas dos livros, o que ocorria 
nos idos dos anos setenta e sessenta conforme estudou 
Belmiro (2000). A extrapolação quanto à quantidade de textos 
visuais pode prejudicar a compreensão da leitura, daí a valida 
recomendação julgada pelo Guia. 

Assim, é necessário refl etir: que contribuição é 
considerada neste contexto? Mesmo em um item denominado 
a estrutura grafi co-editorial das coleções, cita-se a imagem, 
enquanto eixo organizador do projeto gráfi co dos livros. Mas 
ela parece ser associada apenas a esta tal estrutura. É possível 
afi rmar que os requisitos, de contribuições, elencados se 
preocupam predominantemente com aspectos editoriais (é 
tanto assim que há um item específi co que se volta à esta 
análise). 

Cabe questionarmos: por que inexiste um critério específi co 
que trate das contribuições consideradas pelo Guia ao analisar 
as referidas coleções? Que tipo de “contribuições’ as imagens 
oferecem para se compreender os textos escritos?

É pertinente entender que a preocupação dos usos e 
funções da imagem neste suporte, não é nova. Sobre as 
formas de visibilidade da imagem nos livros didáticos, 
encontramos que, 

[...] o uso das imagens nos livros didáticos sofre uma 
tremenda redução de suas possibilidades interpretativas, 
pela adaptação a uma confi guração analítica que aponta 
para um modo de compreensão próprio de um objeto 
de estudo que é a linguagem verbal (BELMIRO, 2000, 
p, 16).

A partir desta constatação, é possível afi rmar que tal 
modo de compreensão, da linguagem verbal, direciona o 
olhar analítico, considerando as especifi cidades e o lugar do 
ensino da escrita e da leitura no ensino de língua portuguesa. 
No processo de seleção o mesmo contexto parece se repetir. 
É pertinente considerar o peso e relevância da imagem 
neste contexto, pois como afi rma, O’Sullivan (1999); 
Dubois e Vial (2000) citados por Procópio (2007, p. 47-
48), a complementaridade e a relacionalidade que a imagem 
confere aos textos é de grande utilidades e consideráveis 
potencialidades interpretativas, uma vez que a linguagem 
visual possui uma sintaxe própria. É preciso deixar claro aos 
professores dos tipos de contribuições à compreensão que se 
espera de um projeto visual em um livro didático, uma vez 
que fi ca confuso para eles perceberem que concepção de 
leitura foi empregada, se o eixo norteador da avaliação, neste 
contexto, se volta apenas aos aspectos gráfi cos. 

Sobre a sintaxe da linguagem visual, Dondis (2007) fez 
minucioso estudo e elenca algumas características próprias de 
tal linguagem (as estratégias comunicativas, as mensagem e 
seu método, etc.), aqui destacaremos as principais atribuições, 
da linguagem visual, mas não é nossa intenção aprofundar a 
discussão sobre cada ponto6, que a nosso ver poderiam ser 
exploradas e consideradas no julgamento das “adequadas” 
coleções. Seria oportuno defi nir e discutir o que os aspectos da 
língua visual têm a oferecer, a partir de sua constituição estética, 
de forma, social, etc. à compreensão do texto escrito. Para citar 
as principais características da composição visual destacamos: 

o equilíbrio, a simetria e a assimetria, a regularidade 
e a irregularidade, a simplicidade e a complexidade, 

6 - Ver obra completa do autor DONDIS, Donis. A sintaxe da linguagem visual. Martins Fontes, SP: 2007. 
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a unidade e a fragmentação, a economia e a profusão, 
a minimização e o exagero, a previsibilidade e a 
espontaneidade, a atividade e a estase, a sutileza e a 
ousadia, a neutralidade e a ênfase, a transparências e a 
opacidade, a estabilidade e a variação, a exatidão, e a 
distorção, a planura e a profundidade, a singularidade e 
a justaposição, a sequencialidade e o açaso, a agudeza, 
e a difusão e a repetição e a episodicidade (DONDIS, 
2007, p.141-159).    

Lembremos que o mesmo autor destaca que “na 
comunicação visual [...] o conteúdo nunca está dissociado da 
forma. Muda sutilmente de um meio para outro [...] com sua 
dependência especifi ca de palavras e símbolos [...]” (DONDIS, 
2007, p.131). Assim, entendemos que o contexto, em que a 
imagem, a ilustração, a mensagem visual, se insere, poderá 
induzir, omitir, ampliar ou diminuir interpretações, daí nossa 
insistência da necessidade em precisar os eixos norteadores 
para avaliar tais linguagens das coleções. 

Com relação aos critérios específi cos no eixo Leitura, 
observamos imediatamente uma contradição entre o que é 
afi rmado pelo Guia, o qual sugere que se deva solicitar dos 
alunos, a partir de suas atividades, “uma apreciação de valor, 
no campo ético, moral, estético e efetivo [...] para a formação 
do leitor crítico” (BRASIL, 2010, p. 174). Ora, se estamos 
pensando, analisando itens sobre a leitura, não encontramos, 
nesta sessão, sequer citação à existência e pertinência dos 
textos imagéticos nas aprendizagens de leitura. Ainda faz-
se importante salientar que em toda sua extensão esta é uma 
das raras menções do Guia (além do item seguinte acerca da 
formação do leitor literário), à educação estética. O que restringe 
mais uma vez o desenvolvimento dos processos de letramento 
visual, fi cando a cultura letrada estritamente relacionada ao 
universo da escrita apenas, quando na verdade ela deveria ser 
ampliada às aprendizagens e apreciações estéticas e visuais. 

Quando aparece preocupação quando se menciona a ilustrações, 
ela se limita a motivar a leitura. É o que observamos ainda no item 
03, há o seguinte quesito considerado que “o recurso a ilustrações 
que aproximem o aluno do material impresso e motivem a leitura” 

(BRASIL, 2010, p. 172). O desenvolvimento da capacidade leitora 
precisa ir além da motivação, precisa desafi ar, estimular e provocar 
o leitor.  Neste sentido, caberia refl etir e aprofundar o entendimento 
sobre a importância da motivação do aluno - no que tange à leitura 
no processo de ensino e aprendizagem. No entanto, o espaço, do 
presente trabalho, não nos permite, estabelecer ampla discussão 
sobre o tema. Mas, é possível afi rmar que, no Guia do Livro 
Didático de Língua Portuguesa, é incipiente que as ilustrações, 
fi guras e imagens se limitem a “motivar” a leitura. Elas deveriam, 
antes de tudo, inquietar, instigar, provocar refl exões, atiçar a 
curiosidade, a fruição do leitor, ajudar a pensar. Respeitando, 
obviamente, cada objetivo proposto.  

No tópico, Aspectos Gerais (p. 177), o processo avaliativo 
ofi cial diz analisar a organização e natureza das atividades 
enquanto seus aspectos didático-pedagógicos, afi rmando que 
os mesmos “são efetivamente diversifi cados” (BRASIL, 2010, 
p. 177). Cabe desta forma, refl etir sobre o que os autores estão 
entendendo por diversifi cados? Será necessário somente que 
do ponto de vista verbal, não verbal e multissemiótico tais 
textos sejam diversos? Ou seja, o que parece fi car evidente é 
que ler imagens, neste caso, se resume a aspectos quantitativos. 
Se considerarmos aqui a variedade dos tipos textuais trazidos 
nas coleções, podemos afi rmar que quanto mais “formas” 
distintas de textos verbais, não-verbais e multissemióticos, 
melhor a coleção será, por tanto, mais diversifi cados. Para o 
Guia, as coleções didáticas apresentam variedades textuais, 
isto parece ser sufi ciente. No entanto, não esclarece ao docente 
de que forma tais coleções, tendo uma gama diversifi cada de 
textos, contribuem para o letramento visual dos alunos dos anos 
iniciais. Não dedica uma linha sequer a tal discussão. 

Neste sentido, ao professor da escola fi ca, quanto aos textos 
visuais, justifi cado que pela diversidade é que as coleções 
foram escolhidas. É possível afi rmar que, além de reduzido 
tratamento, a redação do referencial releva também certo 
desprezo no que tange à discussão do processo de leitura de 
imagem, como se esta fosse obvio ao leitor. Tem-se a nítida 
impressão de que a avaliação dos livros didáticos se dá na 
suposição de que a leitura da imagem é tão óbvia, indiscutível e 
concebida que se torna prescindível explicitar sua relação com 
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a imagem. Como lembrou-nos Oliveira (2009) “[...] nenhuma 
ilustração possui uma leitura absoluta do texto, muito menos da 
leitura de imagem” (OLIVEIRA, 2009. p.7). 

O lugar da leitura de imagem fi ca reduzido à variedade 
de tipos de textos. Onde se coloca a concepção construtivista 
de leitura neste contexto? Será mesmo que ela se coloca de 
tal maneira? Ou apenas se satisfaz com variedades textuais? 
E, quanto mais textos melhor no ensino da leitura? Basta que 
os alunos tenham acesso a uma gama de textos variados para 
desenvolver as competências que precisam neste segmento 
de ensino? A proposta do Guia falha quanto a uma concepção 
construtivista de leitura ao conceber a leitura, de imagem, a 
partir do eixo diverso em si mesmo. 

4. Algumas considerações

Este estudo preliminar possibilitou refl etirmos sobre a 
necessidade de analisar os critérios de seleção de livros didáticos 
como elemento necessário, para permitir o entendimento 
acerca da imagem como um dos códigos a serem trabalhados 
pedagogicamente, no ensino de língua portuguesa. 

Desta forma, o estudo crítico acerca dos materiais didáticos, 
como o GLDLP, permitirá articular os signos visuais, aos 
eixos de leitura e escrita, bem como favorecer a elaboração 
de elementos didaticopedagógico para uma educação estética 
escolar, explorando os textos visuais. 

Em outras palavras: precisa-se questionar: o que apontam 
os indicadores ofi ciais para a forma de trabalho com relação 
à leitura e escrita e como a escola percebe tais orientações, se 
refl etem, questionam, entendem? De que forma o professor 
deve “olhar” para as mensagens visuais que compõem o 
livro didático e trabalhá-las com seu aluno? Parece pertinente 
suscitar tais indagações. 

Os critérios estabelecidos precisam permitir uma analise 
mais consistente das coleções por parte das escolas, da 
coordenação pedagógica e dos professores. Salvo algumas 
exceções, o estudo do GLDLP/2010, permite-nos afi rmar que o 
documento carece de maior precisão quanto o que considera e/
ou privilegia na analise da imagem nas coleções didáticas, ou 

seja, o Guia indica imprecisamente qual o lugar da leitura de 
imagem a partir da apreciação do projeto visual das coleções. 

A ênfase dada imagem, como elemento organizador 
do projeto gráfi co do livro didático, é um dado relevante 
considerado pelo Guia, mas fi ca evidenciada a vagueza 
quanto à relação do letramento visual com o ensino da língua 
portuguesa. Além disso, não destaca os elementos específi cos 
à leitura do texto visual, deixando de apontar as principais 
contribuições da imagem conforme verifi camos, a partir da 
falta de aprofundamento de critérios claros e precisos, para o 
processo de letramento visual do aluno.  

O professor não recebe nenhuma orientação clara do que foi 
avaliado enquanto contribuição por parte das coleções didáticas 
para favorecer ao aluno quanto à aquisição de competência 
leitora de mensagens visuais, o que oferece menos subsídios 
aos docentes para conhecer de que forma as coleções que estão 
seguramente selecionados quanto ao texto visual.

Constatarmos no GLDLP/2010 a falta de descritores no 
que diz respeito a referencias a objetivos que se articulem, 
comprometidamente, para se trabalhar didática e pedagogicamente 
à leitura competente de imagens. Tal organização pressupõe um 
deixar de lado a exploração pedagógica da imagem enquanto 
elemento auxiliador na/para uma formação leitora crítica e criativa 
do aluno. Assim, pensamos concomitante ao que disse Belmiro 
(2000) que “[...] aprender a ler imagens humaniza o homem, a 
alfabetização pela imagem é um meio de construir cidadania”. 
Pensar sobre a imagem e o domínio da habilidade e técnica que 
ela requer poderá ser valioso e de grandes possibilidades de 
compreensão e de aprendizagens.
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Resumo

Com o desenvolvimento de nossa pesquisa acerca das 
relações luso-brasileiras em periódicos portugueses publicados 
no início do século XX, percebemos que o tema Educação 
e, sobretudo, “Letramento” mereceu bastante atenção dos 
jornalistas/intelectuais de Portugal da época. Conscientes de 
seu papel enquanto “disseminadores da cultura letrada”, por 
tornarem o texto impresso em jornal ou revista mais acessível 
à população em geral, neste artigo, pretendemos analisar como 
parte dessa intelectualidade lusitana, reunida, sobretudo, em torno 
da revista Serões (1901-1911), utilizava as páginas do periódico 
como instrumento na tentativa de amenizar a falta de acesso 
aos livros publicando regularmente literatura de forma seriada. 
Nesse sentido objetivamos, mais especifi camente, analisar a 
publicação do suplemento de literatura infantil “Os Serões dos 
Bebês” a partir das refl exões dos próprios jornalistas acerca da 
necessidade premente de melhorias na educação portuguesa, em 
textos publicados pela imprensa daquele período.

Palavras-chave

História da educação; letramento; imprensa periódica; 
literatura infantil; suplemento literário.

Abstract

With the development of our research on Luso-Brazilian 
relationships into Portuguese press published in the early 
twentieth century, we realize that the topic “Education” 
and, above all, “Literacy” received much attention from 
journalists / intellectuals in Portugal at the time. Aware of 
their role as “purveyors of literate culture”, for producing 
texts printed in a newspaper or magazine more accessible to 
the general population, this article intends to analyze as part 
of the Lusitanian intelligentsia, especially that gathered at 
the magazine Serões (1901-1911) , used the pages of this 
journal as a tool to attempt to  help lack of access to books. In 
this sense, we aimed more specifi cally analyze the publication 
of the supplement children’s literature “Os Serões dos 
Bebês” from the refl ections of the journalists themselves about 
the urgent need for  a better and improved education in Portugal 
in that age. 

Keywords

History of education; literacy; periodical press; children’s 
literature; literary supplement.
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O primeiro quartel do século XX para Portugal representa 
um momento muito delicado para o país em todos os sentidos. 
Se em relação ao Brasil sua condição era singular, não só 
devido às particularidades e divergências internas em relação 
ao “outro” em ambos os países mas também ao que tangem as 
relações entre os mesmos especialmente no âmbito cultural, no 
cenário político interno a situação portuguesa também não era 
muito diferente.

Considerado como um período crítico, não só devido à 
repercussão do traumatizante episódio do Ultimato ocorrido na 
década do século anterior (1890) mas, sobretudo, pelo paulatino 
enfraquecimento da Monarquia (que, mesmo cedendo espaço 
ao regime Republicano estava longe de conseguir resolver 
todos os problemas do país daquele período), observamos 
que tal instabilidade política, e até mesmo as difi culdades 
fi nanceiras enfrentadas pelos país, refl etem de maneira 
particular na vida quotidiana da população, especialmente no 
setor educacional. 

Apresentando um enorme défi cit nesse segmento,  segundo 
as estimativas mais otimistas, a taxa de analfabetismo em 
Portugal em 1900 atingia a incrível marca de 74% para a 
população com mais de 7 anos2. Diante de tal situação tão 
nociva ao país, parte de uma intelectualidade “luso-brasileira”, 
responsável pela publicação de importantes revistas de 
cultura e de literatura publicadas no período3, toma para si 

a incumbência de tentar mobilizar não só a parca população 
“leitora” mas, principalmente, os políticos portugueses na 
tentativa de se colocar em práticas novas políticas públicas 
para o desenvolvimento da Educação no país. Nesse sentido, 
além de publicarem regularmente artigos discutindo a 
estrutura da Educação portuguesa em geral (legislação, 
estrutura dos “liceus” e Ensino Superior, métodos tradicionais 
e alternativos de ensino, inclusão de defi cientes na Educação 
pública, Educação feminina, equiparação de currículos em 
relação à legislação brasileira, etc.), percebemos que algumas 
dessas revistas, como A Águia4 e Serões por exemplo, 
também adotavam uma postura mais “direta” em relação a 
“vulgarização das leitura” ao publicarem frequentemente 
fragmentos de textos literários em suas páginas ou até mesmo 
por manter um programa efetivo de distribuição de livros 
gratuitos aos seus leitores.

O periódico Serões: Revista Mensal e Ilustrada (“História 
– Viagens – Romances – Música – Costumes – Modas – Artes 
decorativas – Conhecimentos úteis”) foi publicado entre 
1901 a 1911 e integrou o elenco das inúmeras publicações 
periódicas pensadas pela e para a intelectualidade luso-
brasileira destinadas a estreitar os laços culturais, literários e 
políticos entre ambos os países no período. Editada em Lisboa, 
o “belo magazine da livraria Ferreira e Oliveira, da Rua do 
Ouro, teve larga vida e brilhante colaboração” (MARTINS, 

2 - A título de comparação, a taxa de analfabetismo  no Brasil no mesmo período (população com mais de 15 anos) era de 65,3% . Para dados mais completos, 
conferir, por exemplo: Joel Serrão e A.H. de Oliveira Marques, Capitulo XII: Escolas e Ensino, In: ______. (dir), Nova História de Portugal – Portugal da 
Monarquia para a República, Lisboa, Editorial Presença, vol. X I, p.519-575; Alceu Ravanello Ferraro, Analfabetismo e níveis de letramento no Brasil: o 
que dizem os censos?, In: Educ. Soc., Campinas, v. 23, n. 81, Dec. 2002. Disponível em: www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010133020020
08100003&lng=en&nrm=iso. Acesso em 20 out. 2010 e José Marcelino Rezende Pinto et al., Um olhar sobre os indicadores de analfabetismo no Brasil, In: 
Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 81, n. 199, p. 511-524 , set./dez. 2000. Disponível em: www.inep.gov.br/download/cibec/2000/rbep/
rbep199_010.pdf. Acesso em 21 out. 2010.
3 - Os periódicos aos quais nos referimos são aqueles que integram o corpus de nossa pesquisa desde o doutoramento, a saber: Brasil-Portugal (1899-1914), 
Ilustração Portuguesa (1903-1924), Atlântida (1915-1920), Serões (1901-1911), Ocidente (1878-1915), A Águia (1910-1932), Orpheu (1915), Nação Portu-
guesa (1914-1938) e A Rajada (1912); FAPESP processo número 07/55142-3 (Doutorado) e 2011/12073-7 (Pós-Doutorado).
4 - Ainda ao que tange A Águia, além da intensa divulgação das obras lusitanas de relevo através das edições constantes da Renascença Portuguesa, órgão res-
ponsável pela publicação da revista, é de se destacar outras iniciativas louváveis da instituição para a promoção da cultura no país, como o movimento para a 
fundação de Universidades populares. Cf., por exemplo, Raquel dos Santos Madanêlo Souza, Convergências e divergências: revistas literárias em perspectiva, 
Tese (Doutorado em Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa) – FFLCH, USP, São Paulo, 2008. Disponível em: http://www.teses.usp.br/
teses/disponiveis/8/8156/tde-18092008- 160545/publico/TESE_RAQUEL_DOS_SANTOS_MADANELO_SOUZA.pdf. Acesso em: 20 dez. 2009.
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1941, p.111) e contou também com uma ampla divulgação no 
Brasil e nas colônias africanas, como podemos perceber através 
da intensa correspondência enviada por leitores brasileiros e 
colonos portugueses em terras africanas publicada na sessão 
“Correspondência dos Serões”, sempre publicada no fi nal de 
cada volume da revista. 

A revista foi publicada em duas séries – a primeira circulou 
entre 1901 a 1904, contabilizando 24 números em 4 volumes 
e a segunda entre 1905 a 1911, num total de 78 números em 
13 volumes. Foi dirigida, sucessivamente, por grandes nomes 
portugueses da época, que se destacaram não só no campo 
das letras mas também no âmbito político: Henrique Lopes 
de Mendonça (1901-1908, autor da letra do Hino Nacional 
Português), Eduardo de Noronha (1909-1910) e António Sergio 
(19010-1911). Como já mencionado, a revista contou com a 
colaboração de ilustres personalidades lusitanas e brasileiras, 
como Teixeira de Pascoaes, Ramalho Ortigão, Guerra 
Junqueiro, Julio Dinis, Aquilino Ribeiro, Adolfo Coelho, 
Antonio Enes, Câmara Reis, Carlos Malheiro Dias, Eugenio de 
Castro, Fidelino de Figueiredo, Gonçalves Crespo que, entre 
tantos outros, publicavam desde sonetos até artigos diversos 
sobre a economia, política, moda, literatura, música e a arte 
portuguesa, por exemplo.

Figura 1 – Capa da Revista Serões (Edição número 20, fevereiro de 1907)

Além da tradicional seção folhetinesca, presença obrigatória 
em praticamente todas as publicações periódicas da época, a 
revista possuía ainda mais duas colunas fi xas – “Atualidades” 
e “Correspondência dos Serões” – mas, a partir da segunda 
série pelo menos (1905), observamos uma grande inserção de 
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artigos destinados ao publico feminino, muito apropriadamente 
intitulados ora como “Serões das Senhoras”, ora “ Os Serões 
dos bebês” e eventualmente “Serões dos bebês” que, apesar 
de não apresentarem regularidade, mereceram destaque nas 
paginas das revistas.

Com efeito, o primeiro suplemento “avulso” do periódico, 
bem como afi rma Maria José Moutinho do Santos 5, foi o “Serão 
das Senhoras”, que tinha como público-alvo as mulheres da 
classe média. Ainda de acordo com Santos (p.3),

(…) fundamentalmente dedicadas à moda mas 
apresentando outras rubricas, [a publicação veiculava 
também] […] conselhos práticos de costura, decoração, 
saúde, higiene, beleza, educação, economia doméstica. 
Podiam também incluir uma crónica da vida mundana, 
um “correio das leitoras”, umas páginas de literatura 
e uma secção recreativa. A introdução, em muitos 
casos, de uma “folha de moldes” foi um contributo 
indiscutível para o sucesso. Os conteúdos refl ectiam o 
ideal burguês de mulher – dona de casa, esposa e mãe 
-, e os conceitos de vida familiar caros à burguesia. 
Circunscrita ao espaço do lar, era suposto que a mulher 
dedicasse o seu tempo e os seus esforços à educação 
dos fi lhos, aos cuidados com o marido, à orientação das 
criadas, à gestão do orçamento doméstico, tratando da 
casa com todo o desvelo, criando nela uma atmosfera 
de harmonia, bem-estar, segurança e conforto. Mas o 
seu papel não terminava aqui. A burguesia tinha feito 
da casa um espaço de sociabilidade, que era marcado 
naturalmente pelo estatuto social da família.

Publicado entre 1905 e 1908, o suplemento alcançou um 
enorme sucesso entre as leitoras e permitiu que se “abrisse o 
caminho” para que o suplemento “Serões dos Bebês” fosse 
publicado logo em seguida. Apresentando uma média de 
quatro a cinco páginas por edição e veiculado praticamente 

de forma mensal entre janeiro de 1907 a dezembro de 1908, 
o suplemento “Os Serões dos Bebês” também era, de certa 
forma, um complemento do suplemento feminino pois, como 
vimos, a educação das crianças no âmbito doméstico era 
sobretudo um encargo dessa mãe leitora/contadora de história 
para os fi lhos. Assim, percebemos que, do mesmo modo que 
o suplemento feminino pretendia ser uma espécie de manual 
de complementação da educação doméstica da mulher casada 
burguesa, o suplemento infantil pretendia atuar como espécie 
de coadjuvante para a alfabetização e letramento das crianças 
portuguesas em seu ambiente doméstico. 

Para além da ênfase sugestiva do substantivo “bebês” 
como título de um suplemento claramente dirigido a crianças 
em fase de alfabetização, é muito interessante ainda analisar o 
“conteúdo” veiculado por essa seção infantil.

Com efeito, em tal suplemento era priorizado tanto a 
publicação de clássicos dos contos infantis de acordo com a sua 
versão mais popular (como foi o caso de “O Gato de Botas”, 
por exemplo), quanto a “adaptação” dos mesmos para os 
cenários e ao contexto portugueses (caso de “A fada Maria”, 
“Nansei e sua égua” e “O José Mata-Gigantes”, por exemplo). 
No entanto, outro fato curioso entre os títulos publicados pelo 
suplemento foi a “lusitanidade” marcante em alguns deles. 
Assim, percebemos que o conto “Vasco e o Filho dos Rochedos”, 
por exemplo, é uma espécie de Os Lusíadas para crianças, pois 
alude claramente o episódio narrado no canto V por Luís de 
Camões em sua obra-prima, bem como “Lisuarte, o Cabeludo” 
retoma e reconta a tradição hispano-galego-portuguesa das 
novelas de cavalaria escritas desde Amadis de Gaula6.

5 - SANTOS, Maria José Moutinho. Os serões das senhoras. Um suplemento de moda, bordados e saberes domésticos. 1905-1908. Porto: Universidade do 
Porto, 2009. Disponível em: http://ler.letras.up.pt/uploads/fi cheiros/5787.pdf.
6 - Cf., por exemplo, DIAZ-TOLEDO, Aurelio Vargas. Os livros de cavalaria renascentista na história da literatura portuguesa. In: Península: Revista de Es-
tudos Ibéricos, n.º 3, 2006: 233-247. Disponível em: http://ler.letras.up.pt/uploads/fi cheiros/3762.pdf
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Figura 2 – Primeiro exemplo da espécie de “vinheta” de abertura do 
suplemento “Os Serões dos Bebês”, publicado na Edição número 30 

(dezembro de 1907)

 Vejamos a lista completa dos títulos dos contos publicados 
no suplemento “Os Serões do Bebê” nesse período:

Ano Série Vol. Número Página Mês Título

1907 2a. IV 19 76-78 janeiro O bandolim mágico

1907 2a. IV 20 156-158 fevereiro O José Mata-
Gigantes

1907 2a. IV 21 235-240 março  O José Mata-
Gigantes (conclusão)

1907 2a. IV 22 315-317 abril A maçã

1907 2a. IV 23 383-388 maio A fi lha da Terra e o 
príncipe do Mar

1907 2a. IV 24 464-469 junho O corcundinha

1907 2a. V 25 63-68 julho A fada Maria

1907 2a. V 26 140-143 agosto A fada Maria 
(conclusão)

1907 2a. V 27 213-220 setembro Nansei e a sua égua

1907 2a. V 28 290-296 outubro A fi lha do pescador

1907 2a. V 29 367-371 novembro A princesa da romã

1907 2a. V 30 445-449 dezembro O Gato de Botas

1908 2a. VI 31 66-70 janeiro O Gato de Botas 
(conclusão)

1908 2a. VI 32 184-187 fevereiro História do ladrão 
mal-aventurado

1908 2a. VI 33 205-211 março  Lisuarte, o Cabeludo

1908 2a. VI 34 285-287 abril Vasco e o Filho dos 
Rochedos

1908 2a. VI 35 361-363 maio Vasco e o Filho 
dos Rochedos 
(conclusão)

1908 2a. VI 36 432-436 junho A Macambúzia e o 
Chicote Mágico

1908 2a. VII 38 137-141 agosto O cavalinho de pedra

1908 2a. VII 39 213-216 setembro O cavalinho de pedra 
(conclusão)

1908 2a. VII 41 435-443 novembro O Anel Mágico 
(Maravilhosas aven-
turas de quem o 
achou) 

Tabela 1- Títulos dos contos infantis publicados no suplemento “Os Serões 
dos Bebês”

A revista Brasil-Portugal, que foi publicada 
contemporaneamente ao periódico Serões, tinha sido uma das 
primeiras publicações periódicas daquele momento a sublinhar 
a grave situação do analfabetismo português e a propor 
soluções para reverter tal situação. Problema gravíssimo em 
Portugal do início do século XX, a questão do “letramento” no 
país é retomada no editorial publicado em 16 de maio de 1902, 
no qual se comenta uma notícia então recente, publicada no 
Diário de Notícias de Lisboa, sobre um inquérito promovido 
pela Associação dos Jornalistas sediado na mesma cidade 
acerca da redução do tempo de serviço militar aos portugueses 
que fossem alfabetizados. Sublinhando, portanto, o potencial 
papel que a imprensa poderia ter nesse processo de “educar” 
a nação e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida da 
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população e desenvolver o país, assim se manifestara a Brasil-
Portugal sobre o assunto:

Quanto ao alvitre de se reduzir o tempo de serviço 
militar em benefi cio dos que soubessem ler, é excelente, 
e decerto daria resultado, de mais a mais num país 
como o nosso em que o povo tem aversão da vida 
militar. Mas outros meios podiam ser empregados para 
o mesmo fi m, – e não seria mau, estou em dizê-lo, que 
por intermédio da Associação dos Jornalistas se fi zesse 
um inquérito à imprensa do país sobre os meios que 
a cada um se afi gurassem práticos para extinguir, ou 
ao menos reduzir, o analfabetismo. Se isto se fi zesse, 
e os resultados colhidos inspirassem depois leis nesse 
sentido – mas leis que se cumprissem! – a imprensa 
portuguesa teria inaugurado uma época tão notável, 
que dataria talvez daí um “Portugal novo”... E a ela lhe 
cumpre fazê-lo; porque num país de cinco milhões de 
habitantes, a ação da imprensa pode dizer-se circunscrita 
ainda hoje a um tão pequeno número, que a medir- se 
por este o seu valor, ele não é decerto, de envaidecer... 
[...] Dada a curiosidade instintiva do nosso povo, pode 
dizer-se que se a maioria deste soubesse ler, a tiragem 
dos nossos jornais se multiplicaria extraordinariamente 
numa progressão crescente, o que não deixaria de ser 
também para o jornalismo a sua “idade do ouro”... E 
para mais; porque a Instrução é a única atmosfera em 
que os progressos de uma nação podem germinar e 
desenvolver-se. Sendo a nação a soma dos indivíduos, 
a força natural de cada um destes só com a instrução 
pode frutifi car.7

Em relação aos “artigos de fundo” sobre as questões 
pragmáticas da Educação portuguesa publicada pela revista, 
destacamos sobretudo os textos do pedagogo João de Barros8 
que, além de escrever regularmente sobre o assunto na revista 
Serões, também foi um personagem fundamental para o 
desenvolvimento desse argumento nas demais revistas que 
pesquisamos, especialmente na revista Atlântida, que também 
dirigiu.

Figura 3 – Segundo exemplo da espécie de “vinheta” de abertura do 
suplemento “Os Serões dos Bebês”, publicado na Edição número 22 (abril 

de 1907)

7 - “A imprensa contra o analfabetismo”, Brasil-Portugal, Ano IV, no. 80, 16 de maio de 1902, p. 3. (grafi a atualizada).
8 - O poeta, pedagogo e publicista português João de Barros (Figueira da Foz, 4 de Fevereiro de 1881 — Lisboa, 25 de Outubro de 1960) foi um importante 
intelectual lusitano do século passado licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra. Dedicou-se sobretudo às letras e à educação portuguesa, sendo 
autor de uma vasta obra na sua maior parte dispersa por publicações periódicas. Foi um entusiasta da aproximação luso-brasileira, tendo dirigido, com João do 
Rio, a revista Atlântida (1915-1920), que incluiu colaboração dos principais escritores lusófonos da geração de 1910-1920. No ano de 1920 foi eleito sócio da 
Academia Brasileira de Letras, muito provavelmente infl uenciado pela entusiasmada aproximação luso-brasileira que fomentou na revista. Tendo ingressado 
na política ativa, foi um dos últimos Ministros dos Negócios Estrangeiros da Primeira República Portuguesa, tendo feito parte de um dos governos que se 
sucederam em 1925. Após a implantação da República assumiu os cargos de Diretor do Ensino Primário (1910), Diretor do Ensino Secundário e secretário-
-geral do ministério da Instrução (1915). 
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Figura 4  – Terceiro exemplo da espécie de “vinheta” de abertura do 
suplemento “Os Serões dos Bebês”, publicado na Edição número 38 (agosto 

de 1908)

Embora institucionalmente menos “organizada” que a 
“Renascença” portuense, a revista Atlântida também manifestou, 
em várias oportunidades, a preocupação com a cultura e educação 
portuguesas através de seu diretor português João de Barros. 
Pedagogo de formação teve, por exemplo, um papel fundamental 
na instauração da República portuguesa em 1910 na qualidade de 
um dos articuladores da Reforma da Instrução Primária, proposta 
pelo novo regime em 29 de março de 1911.

Comungando dos mesmos ideais da revista Águia e, portanto, 
bebendo da fonte da Renascença Portuguesa na qual aquela 
tinha sido gerada, João de Barros – bem como Jaime Cortesão, 
Antônio Sérgio e Carneiro Leão, que também escreveram na 
Atlântida artigos sobre o tema em tela – acreditava que, através 
de obras críticas e agindo no plano da cultura, poderiam estimular 
a capacidade regeneradora do homem português e contribuir, 
assim, para o desenvolvimento da nação. Discorrendo sobre o 
assunto com propriedade – já que João de Barros era professor 
de português e tivera precedentemente uma signifi cativa carreira 
ligada à questão, tendo sido nomeado inclusive Diretor Geral da 
Instrução na Primeira República – o autor tinha como objetivos 
a serem atingidos, também através da Atlântida, “a renovação 
da nacionalidade na tríade Povo-República-Pátria, [ataque aos] 

problemas do povo, pedagogicamente, através da educação 
infantil, educação de adultos, educação física” (Conceição, 
1997, p.51). Nesse sentido, uma de suas melhores refl exões 
sobre a questão fora desenvolvida no longo ensaio “O problema 
educativo português”, publicado na edição 42-43 da revista 
Atlântida (1919, p.729-745). Destarte, Barros consegue ainda 
traçar um panorama completo sobre a atual situação política do 
país, tecendo ainda duras críticas quanto à forma de implantação 
do sistema Republicano em Portugal e a necessidade urgente da 
reforma da Educação para o desenvolvimento da nação:

[...] Com efeito, que meios emprega a República para 
canalizar as energias do povo? Que faróis acendem os 
seus apóstolos? Que estradas abrem? Que caminhos 
apontam? Nenhuns. [...] Se realmente fi zéssemos 
esse exame de consciência, – políticos, jornalistas 
escritores, homens de fi nanças e homens de negócio, 
operários e patrões, educadores e chefes de família, 
velhos e novos – chegaríamos logo a este ponto de 
vista, conhecido e comum: – que há em Portugal um 
problema primordial a resolver, o problema da ordem. 
Ordem nas inteligências, nos sentimentos, no trabalho, 
nas aspirações individuais ou coletivas. Toda a gente 
diz isto mesmo? É fato. Mas muita gente esquece que 
é preciso descer mais fundo na observação da vida 
portuguesa – e compreender que o problema da ordem 
é, fundamentalmente, um problema de educação. De 
educação e de instrução. Problema que fatalmente 
exige, em quem queira resolver, uma doutrina assente 
e uma orientação segura. [...] Não se diga que não 
preparamos o povo para a grande tarefa de reconstrução, 
a que somos obrigados. E não se esqueça ninguém de 
que, sem ensino nacionalizador, e sem educação social, 
tudo se poderá conseguir transitoriamente, talvez, mas 
nada se poderá realizar com segurança, com fé no 
futuro, e com uma certeza consoladora de triunfo – 
pois que as ideias de ressurgimento patriótico querem, 
acima de tudo, assentimento coletivo e unanimidade de 
consciências.9

9 - João de Barros, “O problema educativo português”, Atlântida, Ano IV, Vol. IV, no. 42-43, 1919, p. 729-745.
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Figura 4 – Uma das ilustrações do conto “José Mata-Gigantes”, publicada 
no suplemento “Os Serões dos Bebês”, na  Edição de número 20 (fevereiro 

de 1907)

Sempre através da revista Atlântida, é o educador, político, 
engenheiro e escritor mineiro Lúcio dos Santos (1875-1944), 
também aborda essa questão do défi cit no ensino nos artigos “As 
relações luso-brasileiras: questões de ensino” e “As relações 
luso-brasileiras: questões de ensino (conclusão)”, publicados 
respectivamente nas edições número 18 (15 de abril de 1917) 

e número 19 (15 de maio de 1917). Analisando a questão da 
educação em Portugal, da qual era profundo conhecedor, Lúcio 
dos Santos também sublinha:

Não é possível continuarmos como até aqui, iludidos 
com o que temos. Em matéria de instrução é tempo 
de pensar que a ideia de tudo resolver abrindo escolas 
é verdadeiramente duma simplicidade exagerada. 
Algumas melhor seria se fechassem; especialmente 
aquelas que, dentro das medidas dum orçamento 
irrisório, tem multiplicado ultimamente um número 
importante de focos de depressão intelectual, 
desenvolvendo a mentalidade a que poderia convir a 
designação de “analfabetismo primário de 2o. Grau”. 
Grande difi culdade não é habilitar a ler alguns milhões 
de portugueses, mas prepará-los para o trabalho como 
ele deve ser entendido numa sociedade inteligentemente 
organizada. O defeito é da qualidade do ensino 
primário. Só dos professores dos liceus é ainda 
possível esperar a fi xação em Portugal da mentalidade 
da Europa moderna. [...] Continuando como está, com 
o trabalho desorganizado, desorientada e sem valor 
a opinião pública, Portugal não contará jamais no 
número das nações modernas, quaisquer que sejam as 
vantagens de momento que para a nação possam advir 
nas artes dos seus políticos. Com efeito, que esperanças 
pode haver? Que têm produzido, senão explicadores, 
tantas organizações do ensino, em vez dos homens que 
nos outros países dirigem o trabalho com iniciativa e 
inteligência?10

Portanto, esperamos ter conseguido demonstrar, ainda 
que maneira breve, como parte da intelectualidade lusitana, 
manifestada sobretudo através da imprensa portuguesa e suas 
revistas de “cultura e literatura”, se preocupava com a defasagem 
do sistema educacional de seu país e tentavam articular estratégias 
para melhorar o nível de ensino de modo geral. Conscientes 
sobretudo de seu papel como cidadãos e multiplicadores 
da cultura letrada, tais intelectuais já sabiam e reiteram que 

10 - Lúcio dos Santos, “As relações luso-brasileiras: questões de ensino (conclusão)”, Atlântida, Ano II, Vol. II, no. 19, 15 mai.1917, p. 542-543.
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uma Educação de boa qualidade é imprescindível para fazer 
“Renascer” qualquer país, até mesmo o secular Portugal. 
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Resumo
No contexto atual da sociedade, inseridos em uma cultura 

letrada, utilizamos a leitura nas mais variadas situações e 
recorremos a múltiplas estratégias. Pressupomos que ler tem 
infl uências singulares sobre nossas relações com o mundo. Neste 
cenário e a partir das questões que envolvem nossa pesquisa cujo 
tema consiste em “compreender como ocorre a aprendizagem da 
leitura e da escrita na qual o sujeito está envolvido, dentre elas a 
aprendizagem criativa, e suas interrelações com o desenvolvimento 
da subjetividade da criança”, propomos como objetivo central do 
presente artigo empreender uma discussão sobre os processos que 
subjazem à aprendizagem da leitura com foco na subjetividade 
da criança em meio à emoção, fantasia e a própria imaginação, 
elementos substanciais presentes no ato de aprender. Ressaltamos 
como aportes teóricos a perspectiva histórico-cultural, dentro 
dela, a linha teórica que tem elaborado o tema da Subjetividade 
desenvolvida por González Rey, e da criatividade, proposta por 
Mitjáns Martínez. Com base nos estudos e refl exões inferimos 
que a aprendizagem criativa da leitura, possibilita à criança uma 
relação diferenciada com o seu próprio percurso de aprendizagem, 
em que a condição de sujeito, a personalização da informação, o 
caráter gerador e a produção de sentidos subjetivos constituem 
fontes essenciais, em que ler deixa de se restringir às capacidades 
cognitivas e ao caráter instrumental, para se efetivar nas ações 
cotidianas, mobilizando processos subjetivos capazes de 
movimentar e promover o desenvolvimento da subjetividade.

Palavras-Chave
Aprendizagem; leitura; subjetividade; criatividade; 

desenvolvimento.

Abstract
In the current society context, introduced in a literate 

culture, we use th e reading in the most diverse situations and 
we appeal to multiple strategies. We presuppose the reading 
has singular infl uences on our relations with the world. On 
this scene and from the questions involving our research 
which theme consists on “understanding how the reading and 
writing learning, in which the character is involved, happens; 
including the creative learning, and its interrelations with the 
child’s subjectivity development”, we propose, as the main 
point of the present article, to undertake a discussion about 
the processes that underlie the reading learning, focusing 
the child’s subjectivity amid emotions, fantasy and the just 
imagination, substantial elements present at the learning 
act. We point out as theoretical contribution the historical 
and cultural perspective, and inside it, the theoretical line 
which has elaborated the Subjectivity theme developed 
by González Rey, and the creativity, proposed by Mitjáns 
Martínez. Based on studies and refl ections we infer that the 
reading creative learning, in which the individual condition, 
the information personalization, the creator character and the 
subjective feelings production constitute essential sources, in 
which reading no longer restrings to the cognitive capacity 
and to the instrumental character, to be effective on the daily 
actions, mobilizing subjective processes capable of moving 
and promoting the subjectivity development.

Keywords
Learning; reading; subjectivity; creativity; development.
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Introdução

No contexto atual da sociedade, inseridos em uma cultura 
letrada, somos convidados a utilizar a leitura nos mais variados 
lugares e situações do nosso cotidiano, permeando nossas 
relações com o mundo. Como ressalta Fischer (2009) “[...] A 
aquisição da capacidade de ler e escrever se tornou, no mundo 
moderno, a segunda capacidade mais importante, perdendo 
apenas para a aquisição da própria língua” (p. 110). Desta 
forma, há uma demanda signifi cativa de desenvolvimento de 
refl exões e pesquisas que contribuam para a compreensão dos 
processos que subjazem à aprendizagem da leitura. 

Neste cenário e a partir das questões que envolvem nossa 
pesquisa cujo tema consiste em “compreender como ocorre 
a aprendizagem da leitura e da escrita na qual o sujeito 
está envolvido, dentre elas a aprendizagem criativa, e suas 
interrelações com o desenvolvimento da subjetividade da 
criança”, propomos como objetivo central do presente artigo 
empreender uma discussão que tenha como base teórica a 
aprendizagem criativa da leitura com o intuito de ampliar uma 
visão desse processo com foco na subjetividade da criança em 
meio à emoção, fantasia e a própria imaginação, elementos 
substanciais presentes no ato de aprender.

Pesquisadores e estudiosos, de distintas áreas como a 
linguística, sociolinguística, psicologia e pedagogia, imbuídos 
por diferentes aportes teóricos, têm-se dedicado a entender 
como a criança aprende a ler, se atentando para os aspectos 
cognitivos, sociais e culturais que permeiam esse processo. 
Estudos voltados à análise da aprendizagem da leitura tendo em 
vista os processos subjetivos nela envolvidos se fazem urgentes 
e necessários, uma vez que estamos em busca de compreender 
uma aprendizagem especifi camente humana.  

A leitura passa a ser percebida como um ato singular 
que participa da constituição da criança e estão presentes as 
lembranças, recordações e mesmo a criação de estratégias de 
leitura que lhe são próprias. Como ressalta Manguel (1998) 
“Ler não é, pois, um processo automático de captar um texto, 
semelhante à forma como o papel fotossensitivo capta a luz, 
mas um processo de reconstrução confuso, labiríntico, comum 

e, no entanto, pessoal” (p. 50). 
Podemos intuir que a aprendizagem da leitura, mobiliza 

na criança novas formas de interagir e vivenciar o próprio 
mundo e por isso mesmo o seu aprender não se restringe à 
decodifi cação, se encontra na totalidade do seu ser como bem 
nos relata Manguel (1998):

Já não me lembro de qual era a palavra do cartaz desse 
passado distante (recordo vagamente uma palavra com 
vários ás), mas a impressão de subitamente ser capaz 
de compreender o que antes só podia ver permanece 
tão nítida hoje como naquela altura. Foi como adquirir 
um sentido inteiramente novo, de modo que a partir 
desse momento certas coisas não consistiam apenas no 
que os meus olhos viam, os meus ouvidos ouviam, a 
minha língua saboreava, o meu nariz cheirava, os meus 
dedos sentiam, mas também no que o meu corpo todo 
decifrava, traduzia, lia, em tudo aquilo a que dava voz 
(p. 20).

O autor nos elucida a completude que envolve o ato de 
aprender a ler, que não está limitado aos materiais gráfi cos, 
ou mesmo às letras ou palavras, pois o que recordamos desse 
processo, podem ser mais as sensações e os sentimentos que 
ali emergiram, do que a escrita ou a leitura em si. O que 
apreendemos nas leituras é próprio de cada um, ou seja, “[...] 
um sistema de signos verbais ou icônicos é uma reserva de 
formas que esperam do leitor o seu sentido” (CERTEAU, 2011, 
p. 241).

Os sentidos que perpassam a leitura são tão diversos quanto 
singulares são as crianças que participam deste movimento. 
Partimos de uma concepção de infância que corrobora 
Benjamin (2009) o qual é contrário à ideia da criança como um 
adulto em miniatura, nos brindando com uma visão que confere 
à criança a potencialidade de ser autor de sua própria história, 
que como parte da humanidade, em meio à tradição cultural 
existente, é capaz de recriá-la e não simplesmente se apropriar 
passivamente do que já existe.

Sendo assim, acreditamos que a aprendizagem da leitura, 
envolve a criança em suas emoções, sentimentos em meio a 
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processos cognitivos, mas defendemos aqui, que o aprender 
é uma trama em que os processos subjetivos permeiam e 
constituem a sua essência. Por isso, buscamos dialogar com 
autores que contribuem para pensarmos a aprendizagem numa 
perspectiva histórico-cultural, dentro dela, a linha teórica 
que tem elaborado o tema da Subjetividade desenvolvida por 
González Rey, e da criatividade de Mitjáns Martínez, por 
identifi carmos nestas teorias a possibilidade de compreender a 
aprendizagem da leitura, na sua complexidade.

Para isso, organizamos o presente texto em dois itens que 
se interrelacionam. No primeiro tópico trazemos um diálogo 
com a Teoria da Subjetividade, com ênfase na aprendizagem 
criativa da leitura, tendo em vista a condição de sujeito, a 
personalização da informação, o caráter gerador e a produção de 
sentidos subjetivos que recursivamente alimentam o aprender. 
Posteriormente, procuramos discutir no segundo item, a 
aprendizagem da leitura como um processo de linguagens 
plurais que se inscreve em uma realidade experienciada pela 
criança, em meio às relações sociais, à pluralidade de códigos, 
compondo a maneira como o aprender se realiza pela criança.

1. Aprendizagem criativa da leitura: um processo de 
expressão da subjetividade

Frente ao desafi o de compreender, em sua complexidade, 
os processos que abarcam a aprendizagem da leitura, buscamos 
dialogar com a Teoria da Subjetividade desenvolvida por 
González Rey (1995, 1997, 2003a, 2003b, 2004, 2008a, 2009), 
que tem seus fundamentos na Teoria Histórico-Cultural. O 
autor nos possibilita perceber a pessoa em sua singularidade 
rompendo com uma visão estática e universal de padrões de 
comportamento que massifi ca e generaliza produções altamente 
únicas que envolvem a constituição do ser humano, trazendo a 
subjetividade como:

[...] um nível de produção psíquica, inseparável dos 
contextos sociais e culturais em que acontece a ação 
humana. Nessa compreensão, ela não é um sistema 
determinista intrapsíquico, situado apenas na mente 

individual, mas a qualidade de um tipo de produção 
humana que permite penetrar em dimensões ocultas do 
social e da cultura, que só se tornam visíveis na sua 
dimensão subjetiva (p. 173).

A subjetividade como um fenômeno individual é produzida 
de forma simultânea no nível social e individual pela 
pessoa. Neste movimento dialético do social e do individual, 
reconhecemos uma forma dinâmica em que o indivíduo vivencia 
cada experiência atual, em meio à sua história, mediante os 
sentidos subjetivos, categoria essa defi nida pelo autor como 
“[...] a unidade inseparável dos processos simbólicos e as 
emoções num mesmo sistema, no qual a presença de um desses 
elementos evoca o outro, sem que seja absorvido pelo outro” 
(GONZÁLEZ REY, 2003a, p. 127). 

Os sentidos subjetivos participam da subjetividade humana 
na medida em que permeiam a ação concreta em que o indivíduo 
encontra-se envolvido, momento em que confl uem sentidos 
subjetivos produzidos na ação e sentidos subjetivos que 
compõem a história do sujeito. Destaca-se uma emocionalidade 
com origens diversas, que é constituída no curso da experiência 
humana da pessoa e que ao se integrarem aos processos 
simbólicos oriundos da experiência atual do sujeito, organizam 
a sua forma singular de vivência concreta e possibilita a 
produção de sentido subjetivo. Assumindo um caráter fl uido e 
dinâmico, “Um sentido subjetivo pode se converter em uma 
confi guração subjetiva ao integrar um sistema de sentidos 
diferenciados em torno de si, em um determinado contexto” 
(GONZÁLEZ REY, 2007, p. 136).

Nesta concepção, em que há a integração do atual e do 
histórico na ação da pessoa, tendo em vista os vários espaços 
sociais por ela vivenciados, as confi gurações subjetivas se 
apresentam como os sentidos subjetivos mais estáveis na 
condição do indivíduo, porém, são passíveis de mudança a 
cada nova ação em que sentidos subjetivos são mobilizados 
de tal forma que passam a ter certa constância na expressão 
do sujeito, podendo ser caracterizada como uma confi guração 
subjetiva (GONZÁLEZ REY, 2003a).

Por conseguinte, a personalidade passa a ser percebida 
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como uma organização dinâmica de confi gurações subjetivas 
que se constituem através das experiências concretas dos 
indivíduos. No instante em que a ação ocorre, podemos ter a 
participação de confi gurações subjetivas diversas, que fazem 
parte da personalidade e que foram constituídas em diferentes 
áreas da vida da pessoa, pelos seus posicionamentos, revelando 
a forma complexa da subjetividade (GONZÁLEZ REY, 2004).

As confi gurações subjetivas podem adquirir uma relevância 
particular em determinados momentos do desenvolvimento da 
pessoa, as quais González Rey (1995) denominou de unidades 
subjetivas do desenvolvimento, considerando-as como “[...] 
confi gurações subjetivas com a capacidade de integrar e 
estimular um conjunto de aquisições do desenvolvimento em 
determinados momentos da vida da pessoa” (GONZÁLEZ 
REY, 2004, p. 18).

O desenvolvimento, como um processo integral do indivíduo 
e que está diretamente relacionado aos sistemas de sentido 
subjetivo da pessoa, é marcado por confi gurações subjetivas 
que podem se estabelecer por um período breve na vida do 
sujeito ou mesmo por confi gurações que se estendem por um 
longo intervalo de tempo. Desta forma, o desenvolvimento não 
ocorre de forma linear, em que o social passa a ser algo interno 
ao sujeito, mas por um processo em que o social passa a ser 
subjetivado pelo sujeito, pelo sistema complexo que envolve 
o funcionamento da subjetividade, assim como o subjetivo de 
objetiva na construção do social (GONZÁLEZ REY, 1997).

González Rey (2004) revela que a leitura pode se constituir 
em uma unidade subjetiva do desenvolvimento da criança, 
no momento em que vivencia essa aprendizagem, como um 
processo em que esteja permeada, simbólico e emocionalmente, 
por isso mesmo, um momento signifi cativo de produção de 
sentidos subjetivos, que mobilizam intensamente outros sentidos 
subjetivos da história da criança confi gurando a aprendizagem 
da leitura como uma unidade subjetiva do desenvolvimento. 
Como destaca o autor, a leitura pode:

[...] transformar-se em uma confi guração subjetiva 
do desenvolvimento da criança, dominante no 
intervalo entre quatro e sete anos, momento em que 

a aprendizagem da leitura pode tornar-se um espaço 
de socialização e de produção simbólica, estimulando 
sentidos subjetivos e recursos muito diferentes da 
criança, desde intelectuais até morais (GONZÁLEZ 
REY, 2004, p. 18).

Desta forma, as vivências das crianças na aprendizagem da 
leitura não se concretizam por meio da internalização de uma 
convenção social, mas pelo movimento dialético que integra o 
simbólico e o emocional. É nesse sistema complexo que envolve 
o aprender que pressupomos a importância da produção de 
sentidos subjetivos para o desenvolvimento integral da criança, 
bem como a participação das emoções, fantasias e da própria 
imaginação na constituição subjetiva. Neste âmbito a categoria 
sujeito adquire um valor fundamental para a compreensão do 
sujeito que aprende, tendo em vista os seguintes fatores:

[...] primeiro, porque expressa a rota diferenciada de 
produção de sentido subjetivo de cada pessoa; o sujeito 
é profundamente singular [...]. Em segundo porque o 
sujeito é a pessoa viva, ativa, presente, pensante, que se 
posiciona, processos através dos quais produz sentido 
subjetivo no próprio curso da atividade [...]. O curso que 
toma uma situação vivida pelo sujeito representa uma 
confi guração complexa de processos e elementos em 
que o resultado se defi nirá dentro do mesmo processo 
(GONZÁLEZ REY, 2004, p. 21- 22).

Ao se relacionar de uma forma profunda, consciente, 
singular, a partir de um posicionamento ativo frente a uma 
situação concreta de aprendizagem, mesmo que na produção 
de sentidos subjetivos nem todo processo é conscientizado pelo 
sujeito, o sujeito emerge por meio de uma produção altamente 
personalizada, rompendo com uma forma de aprender 
caracterizada por um processo passivo-reprodutivo, que tem 
acompanhado a escola até os dias atuais. 

A aprendizagem em que a condição de sujeito se expressa 
se caracteriza pela criação, pelo diálogo, pela refl exão e pela 
construção, convertendo-se em processo em que o sujeito se 
implica por meio das múltiplas relações que compõem o cenário 
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do aprender (GONZÁLEZ REY, 1999). Esta forma específi ca 
de se relacionar com o aprender, permeada por elementos 
subjetivos em que há produção de sentidos subjetivos, é possível 
na medida em que o sujeito vivencia espaços para a dúvida, 
contradição, “[...] reconhecendo assim, a legitimidade de seu 
pensamento e de sua capacidade criadora. Isso gera processos 
de sentido que irão infl uenciar seu desenvolvimento de forma 
geral” (GONZÁLEZ REY, 2009, p. 163). 

O desenvolvimento da subjetividade se caracteriza pela 
permanente tensão e mobilização dos sentidos subjetivos e das 
confi gurações subjetivas que se encontram constituídas no sujeito 
na confl uência com sentidos subjetivos produzidos na ação 
concreta empreendida pelo sujeito, favorecendo transformações 
a nível subjetivo que assumem certa permanência na vida do 
sujeito, reconfi gurando a própria subjetividade (GONZÁLEZ 
REY, 2008b). Ao longo do processo de aprender, o sujeito 
é marcado por constantes mudanças subjetivas que ao se 
manterem mais estáveis são capazes de gerar novas mudanças 
expressando níveis qualitativos de organização subjetiva 
que pode ser qualifi cada como sendo o desenvolvimento da 
subjetividade (ROSSATO, 2009).

Diante da forma dinâmica, singular e complexa que 
constitui o modo pelo qual o psicológico se organiza, 
necessitamos compreender as manifestações diferenciadas 
que constituem a aprendizagem. Para isso, reconhecemos a 
relevância da condição de sujeito no processo de aprender, 
bem como ressaltamos a criatividade neste processo como 
uma expressão da subjetividade da criança. A criatividade 
na aprendizagem escolar tem características próprias que 
envolvem uma relação com os conteúdos a partir de operações 
e estratégias que viabilizam a transformação personalizada 
do que se aprende “[...] processo no qual emergem sentidos 
subjetivos que de forma recursiva alimentam o processo de 
aprender criativamente” (MITJÁNS MARTÍNEZ, 2008, p. 90). 

Neste viés, a criatividade não constitui um processo 

intrapsíquico, mas emerge do próprio sujeito no contexto da 
ação. Por isso, apreendemos como Mitjáns Martínez (2008, 
2009), a criatividade na sua dimensão funcional, percebendo-a 
como uma forma de funcionamento da própria subjetividade. 
A expressão da dimensão funcional da aprendizagem criativa 
é considerada por Mitjáns Martínez3 por meio da dinamicidade 
dos processos e da diversidade de “[...] confi guração e 
reconfi guração de processos subjetivos que nela participam 
sejam sentidos subjetivos produzidos na ação, sejam sentidos 
subjetivos que tenham adquirido determinada estabilidade 
integrados em confi gurações subjetivas”.  

Desta forma, como resultado do movimento dos processos 
subjetivos a criatividade se organiza, segundo Mitjáns Martínez4, 
pelo próprio sujeito mediante a produção de “[...] sentidos subjetivos 
diversos em função das características que o próprio processo de 
aprender vai assumindo”. Os sentidos subjetivos envolvidos na 
aprendizagem são permeados por vivências emocionais do sujeito 
que podem ser positivas e também negativas.

É nesta visão que compreendemos a aprendizagem criativa, 
defi nida por Mitjáns Martínez (2008) como “[...] uma forma de 
aprender caracterizada por estratégias e processos específi cos, em 
que, a novidade e a pertinência são indicadores essenciais” (p. 
86) a partir de uma expressão personalizada com que os alunos se 
relacionam com os conteúdos, ou seja, na maneira com que “[...] 
se implicam no processo de aprendizagem, convertendo-o em 
uma via para o desenvolvimento de todas as suas potencialidades” 
(GONZÁLEZ REY; MITJÁNS MARTÍNEZ, 1989, p. 104).

A aprendizagem criativa se caracteriza pela forma singular, 
ativa e consciente com que o sujeito se imbui no ato de aprender 
mediante refl exões próprias que sejam por ele utilizadas nos 
mais variados espaços sociais. Neste movimento, o caráter 
de novidade se refere ao sujeito do aprender, na forma como 
suas ações se convertem em aprendizagem e desenvolvimento 
e não necessariamente se relaciona à valorização social, mas 
às possibilidades que esse aprender gera no próprio sujeito, ou 

3 - MITJÁNS MARTÍNEZ, Albertina. Aprendizagem criativa: uma forma diferente de aprender. In: SCOZ, Beatriz; MITJÁNS MARTÍNEZ, Albertina; CAS-
TANHO, M. (Org.) Subjetividade, ensino e aprendizagem. Brasília: Liber livro (no prelo).
4 - MITJÁNS MARTÍNEZ, no prelo.
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seja, favorecendo uma emocionalidade capaz de mobilizar a 
produção de sentidos subjetivos.

Ao vivenciar a aprendizagem criativa, em que a leitura se 
constitua uma unidade subjetiva do desenvolvimento, que se 
alimenta dos processos recursivos de produção de sentidos 
subjetivos, em meio a confi gurações e reconfi gurações de 
processos subjetivos, destaca-se uma postura altamente 
diferenciada do próprio sujeito perante o aprender, o qual, 
segundo Mitjáns Martínez5 assume um caráter ativo, “[...] no 
sentido refl exivo do aluno, sua condição de autor de suas próprias 
ideias e sua ação de ‘re-criação’ do material” e também apresenta 
uma relação, segundo a referida autora6, que não se limita à 
compreensão ou memorização frente ao saber, o que implica “[...] 
seu caráter gerador no sentido de ‘subversivo’, ‘transgressor’, 
elementos implícitos na defi nição geral da categoria sujeito”.

Perceber os processos subjetivos que participam da aprendizagem 
criativa da leitura envolve compreender a aprendizagem como um 
processo de produção de sentidos subjetivos que podem possibilitar 
mudanças e até mesmo o desenvolvimento da subjetividade. A 
aprendizagem criativa da leitura pode infl uenciar outros processos 
no desenvolvimento da subjetividade da criança que nem sempre 
serão expressos apenas no discurso/linguagem oral ou escrita, 
mas podem promover mudanças no sujeito que viabilizem o seu 
desenvolvimento integral o que não se restringe à aprendizagem de 
um código, de uma técnica. 

Frente ao exposto, acreditamos que para entendermos 
como ocorre a aprendizagem da leitura necessitamos refl etir 
sobre a função e o papel que a linguagem escrita e oral tem 
de fato assumido em nossas escolas, discussão que procuramos 
realizar no próximo item.

2. Linguagens recriadas: a aprendizagem da leitura em foco

Em termos mais amplos, ao nos referirmos à leitura e à 
escrita, estamos tratando de linguagem, a qual é defi nida por 
Fischer (2009) como “[...] meio de troca de informações” (p. 

12), o que nos permite pressupor que uma “troca” pode ocorrer 
entre pessoas ou mesmo na relação do indivíduo com a leitura e 
a escrita. Fischer (1987) ressalta a dupla natureza da linguagem, 
destacando-a como meio de comunicação e meio de expressão. 
A linguagem constitui um potencial veículo que nos permite 
expressar nossos sentimentos, emoções na relação com o outro 
e com nós mesmos.

No entanto, o ensino da linguagem nem sempre está 
presente na escola, pois a forma como tal instituição tem 
viabilizado o contato inicial da criança com a leitura e a escrita 
por meio de decodifi cação, cópias ou mesmo de memorização 
não permitem que a linguagem seja em sua essência vivenciada 
e aprendida pela criança. Como ressalta Geraldi (1997):

O aluno, costumado, desde as primeiras ocupações 
sérias da vida, a salmodiar, na escola, enunciados que 
não percebe, a repetir passivamente juízos alheios, a 
apreciar, numa linguagem que não entende, assuntos 
estranhos a sua observação pessoal; educado, em suma, 
na prática incessante de copiar, conservar e combinar 
palavras, com absoluto desprezo do seu sentido, 
inteira ignorância da sua origem, total indiferença aos 
seus fundamentos reais, o cidadão encarna em si uma 
segunda natureza, assinalada por hábitos de impostura, 
de cegueira, de superfi cialidade. Ao deixar a escola, 
descarta-se quase sempre, e para sempre, ‘dessa 
bagagem’. Felizmente (p. 120).

A linguagem faz parte da vida do ser humano em suas atividades 
cotidianas e por isso a sua aprendizagem necessita ser, como destaca 
Geraldi (1997) “[...] um ato de refl exão sobre a linguagem” (p. 17). 
Neste sentido, a criança traz para a escola um conhecimento próprio 
da linguagem, que muitas vezes é desconsiderado pelas práticas 
escolares, que prioriza o ensino da sinalidade, desconectado da 
vida da criança, gerando um aprendizado passivo, ou mesmo, uma 
sobreposição do reconhecimento sobre a compreensão e o pensar 
sobre a linguagem. 

5 - MITJÁNS MARTÍNEZ, no prelo.
6 - MITJÁNS MARTÍNEZ, no prelo.
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Parece-nos que a linguagem escrita e a própria leitura na 
escola são esvaziadas de sua essência e faz “[...] desaparecer 
o desejo de ler e escrever. A escrita, na escola, não serve para 
coisa alguma a não ser ela mesma” (SMOLKA, 2008, p. 38). 
Sem um sentido para a criança o aprendizado se dilui em 
processos mecânicos que servem apenas para cumprir uma 
obrigação imposta pelo sistema educacional. A escola, distante 
e isolada de toda a organização que envolve a sociedade, nos 
remete a pensar em uma discrepância, pois é constituída por 
indivíduos que vivenciam tal realidade, mas que são barrados 
de ressignifi car a leitura e a escrita e percebê-las como fontes 
de criação, de expressão, de comunicação.

Ao participar e vivenciar espaços sociais concretos a criança 
está constantemente em contato com a linguagem, seja ela oral 
ou mesmo escrita. Tal assertiva nos revela que a aprendizagem 
da linguagem não se restringe ao espaço-tempo da escola, mas 
perpassa os variados contextos experienciados pela pessoa. 
Sendo assim, toda sinalidade é apreendida pela criança com base 
na sua história e no contexto em que a ação da mesma ocorre. 
Isso pressupõe uma mobilidade da linguagem, sendo que: 

[...] o elemento que torna a forma linguística um 
signo não é sua identidade como sinal, mas sua 
mobilidade específi ca; da mesma forma que aquilo 
que constitui a descodifi cação da forma linguística 
não o reconhecimento do sinal, mas a compreensão da 
palavra no seu sentido particular, isto é, a apreensão da 
orientação que é conferida à palavra por um contexto 
e uma situação precisos, uma orientação no sentido da 
evolução e não do imobilismo (BAKHTIN, 2010, p. 
97).

Considerando a citação acima e a obra de Bakhtin (2010) 
compreendemos a polissemia da palavra, por meio dos 
indivíduos que a utilizam, ou seja, “[...] A palavra está sempre 
carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou 
vivencial” (BAKHTIN, 2010, p. 99). Tal sentido não se 
encontra na palavra em si enquanto um sinal, mas emerge da 
pessoa que a utiliza, por intermédio da sua história de vida e do 
contexto em que a palavra se insere.  

Neste movimento, Vigotski (2009) aponta o caráter variável 
e instável dos sentidos atribuídos às palavras e nos revela que 
os mesmos não são constantes ao longo do desenvolvimento da 
criança, como também mudam os modos de funcionamento do 
pensamento. Podemos hipotetizar aqui que a aprendizagem da 
leitura e da escrita se diferencia em cada momento de vida da 
criança, mediante os signifi cados e sentidos por ela construídos 
no ato de aprender, porém, estes se transformam em meio às 
interações sociais da criança. 

Contudo, o que se mantém durante o tempo é a forma escrita 
da palavra, mas o sentido a ela atribuído está resguardado 
em cada criança, a partir das suas variadas experiências e 
interações que vão para além da palavra em sua forma gráfi ca. 
A aprendizagem da leitura e da escrita, nesta visão, passa a 
ser compreendida como momentos discursivos, em que a sua 
aquisição se faz em meio a eventos discursivos, de interlocução 
e interação, permeados por sentidos diversos, perante o desejo 
de escrever, momento que pressupõe o outro (SMOLKA, 2008).

Nessa perspectiva, Smolka (2008) nos apresenta o percurso 
da aprendizagem da leitura e da escritura em que há interação 
e interlocução entre os indivíduos envolvidos no aprender e 
valorização dos saberes singulares dos educandos, pois “[...] 
no movimento das interações sociais e nos momentos das 
interlocuções, a linguagem se cria, se transforma, se constrói, 
como conhecimento humano” (SMOLKA, 2008, 45).  

A despeito da compreensão das múltiplas infl uências da 
aprendizagem da leitura e da escrita no desenvolvimento 
humano, enfatizamos a especifi cidade humana de apreender os 
processos culturais ao seu redor e de forma singular, recriar 
para si, tendo em vista suas necessidades, a sua própria cultura, 
em meio à pluralidade de códigos, tanto gráfi cas quanto em 
gestos ou mesmo outros signos e símbolos, em suas variadas 
implicações na maneira como o aprender se realiza pela criança. 

Neste fazer e refazer cultura é possível perceber que a 
aprendizagem e o desenvolvimento são processos diferentes e 
que dialeticamente se organizam na vida da criança, ou seja, 
tanto a aprendizagem gera o desenvolvimento como o próprio 
desenvolvimento pode favorecer a aprendizagem, em uma 
forma dinâmica que abarca a história de vida da criança e o 



APRENDIZAGEM DA LEITURA E SUAS INTERRELAÇÕES COM O DESENVOLVIMENTO DA SUBJETIVIDADE

1720LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

âmbito em que a aprendizagem se realiza.
Como um processo discursivo e permeado por linguagens, 

a aprendizagem da leitura e da escrita consiste em um 
sistema de signos simbólicos complexos que necessitam 
ser compreendidos, interpretados pelas crianças, em meio a 
emoções que são únicas em cada indivíduo. A aprendizagem 
da escrita não requer um percurso linear ou mesmo defi nido 
por etapas rígidas, mas um processo que ocorre como resultado 
“[...] de um longo desenvolvimento das funções superiores do 
comportamento infantil” (VIGOTSKI, 1995, p. 184). 

Vigotski (1995) enfatiza o papel fundamental que a 
aprendizagem da escrita assume no processo de desenvolvimento 
cultural da criança. Para o autor a aprendizagem da escrita 
não se restringe à entrada da criança na escola, mas tem sua 
gênese nos próprios gestos que a criança utiliza em fases mais 
tempranas de vida. Posteriormente, Vigotski (1995) revela a 
importância do lúdico como uma necessidade básica da criança 
e que contribui com a aprendizagem da escrita na medida em 
que o simbólico participa do brincar envolvido pela imaginação 
da criança. A criança como um ser de relações, de necessidades 
individuais, nos faz refl etir sobre uma das principais tarefas 
que cabe à escola a qual consiste: “[...] em criar na criança 
a necessidade de escrever e ajudá-la a dominar os meios da 
escrita” (VIGOTSKI, 2009, p.67).

A aprendizagem da escrita e da leitura está totalmente 
relacionada com o mundo interior da criança, seus desejos e 
necessidades, pois para aprender algo, é preciso que nos faça 
sentido de certa forma, que viabilize outras relações com o que 
já temos em nós, para sermos capazes de criar e assim, utilizar 
a escrita e a leitura a nosso favor. A criança quando escreve, 
precisa de algo que lhe é próprio para que seja expresso em 
símbolos. Como destaca Vigotski (2009) o desenvolvimento 
da criação literária é facilitado quando “[...] se estimula a 
criança a escrever sobre um tema que para ela é internamente 
compreensível e familiar e, o mais importante, que a incentiva 
a expressar em palavras seu mundo interior” (p.66).

Aqui, mais uma vez, reforçamos a ideia de que aprender 
envolve o ser humano em sua completude e que ler e escrever 
não constitui a apropriação despersonalizada de uma técnica, 

mas um emaranhado de sentidos e signifi cados que nos 
mobilizam recursos internos que envolvem o cognitivo e o 
afetivo em sua unidade.

   
Considerações fi nais

  
A complexidade que envolve a compreensão dos 

processos que permeiam a aprendizagem da leitura da criança 
nos mobilizou a um interessante diálogo com autores que 
embasados pela perspectiva histórico-cultural, contribuem para 
novas refl exões e desdobramentos na área da alfabetização.

Desta forma, entender a aprendizagem como um processo 
discursivo e de múltiplas linguagens, nos indica a relevância 
das interações sociais e mesmo nos coloca diante do desafi o 
de garantir à criança o aprendizado da linguagem e não 
simplesmente de uma técnica. Além disso, ler e escrever estão 
diretamente relacionados com o mundo interior da criança, em 
meio à sua história de vida e as situações concretas em que a 
educação ocorre. 

A Teoria da Subjetividade nos permite apreender a 
aprendizagem da leitura e da escrita ante os processos nela 
envolvidos, percebendo a criança em sua singularidade, 
marcando para nós que a aprendizagem se associa ao 
desenvolvimento humano na medida em que há produção 
de sentidos subjetivos, rompendo com a ênfase na dimensão 
cognitiva-reprodutiva como única no curso do aprender.

Com base nos estudos e refl exões asseveramos que 
a aprendizagem criativa da leitura, possibilita à criança 
uma relação diferenciada com o seu próprio percurso de 
aprendizagem, em que a condição de sujeito, a personalização 
da informação, o caráter gerador de ideias e a produção de 
sentidos subjetivos que recursivamente alimentam o aprender, 
constituem fontes essenciais, em que ler deixa de se restringir 
ao caráter instrumental, para se efetivar nas ações cotidianas, 
mobilizando processos subjetivos capazes de movimentar e 
promover o desenvolvimento da subjetividade.

Portanto, buscamos contribuir com novas zonas de sentido 
sobre uma temática de extrema relevância para o campo 
da educação e para a vida como um todo, ou seja, tentamos 
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apresentar uma discussão que possibilita ressignifi car a 
aprendizagem da leitura como processo de comunicação e 
criação.
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Resumo

As práticas pedagógicas instituídas na cultura escolar, 
especialmente as que se referem à matemática, consideram 
que os conceitos têm uma essência a ser apropriada pelos 
alunos de maneira gradativa, constituindo-se em algo fi xo 
em um plano abstrato. Desconstruir essa cultura é o objetivo 
da problematização indisciplinar de práticas socioculturais, 
inspirada no pensamento fi losófi co do segundo Wittgenstein. 
Este artigo analisa a problematização em uma turma de Educação 
Infantil de uma escola pública do município de Campinas, com 
o intuito de investigar os usos dos números/jogos de linguagem 
que as crianças mobilizam ao ser problematizada a prática de 
controle de estoque mediante o código de barras. Trata-se de uma 
pesquisa qualitativa e de intervenção em sala de aula. Da análise 
desses jogos, podemos concluir que os signifi cados que as 
crianças atribuíram ao objeto cultural número natural são rastros 
de defi nições aprendidas, buscando apropriar-se de alguma 
espécie de “essência” numérica. Ao afi rmarmos que as crianças, 
no decorrer deste processo, mobilizam jogos de linguagem, 
não estamos querendo dizer que elas acessam um locus onde 
armazenam suas aprendizagens, mas que se remetem aos rastros 
de signifi cação das vivências disciplinares escolares. 

Palavras-chave

Educação Infantil; usos dos números; jogos de linguagem; 
problematização indisciplinar; práticas socioculturais.

Abstract

Pedagogical practices instituted in school culture, especially 
those related to mathematics, believe that concepts have an 
essence to be gradually appropriated by the students, thus 
becoming something fi xed at an abstract level. Deconstruct 
this culture is the purpose of indisciplinary problematization of 
sociocultural practices, inspired by the philosophical thought of 
the later Wittgenstein. This paper refl ects on a problematization 
in a 5-6 years old class of a public school in Campinas, in 
order to investigate the uses of numbers/language games that 
children mobilize during the problematization of the practice 
of inventory control. This is a qualitative research that also 
made an intervention at the classroom. From the analysis of 
these language games, we can conclude that the meanings 
children attributed to the cultural object “natural number” are 
traces of learned defi nitions, which try to achieve some sort 
of number “essence”. In affi rming that children, during this 
process, mobilize language games, we are not saying that they 
can access a locus where they store what they have learned, 
but they refer to traces of signifi cance of disciplinary school 
experiences. 

Keywords

Childhood education; uses of numbers; language games; 
indisciplinary problematization; sociocultural practices. 
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Introdução

Antes mesmo das crianças frequentarem espaços de 
Educação Infantil, elas têm contato com os números em 
seus diferentes usos nas práticas socioculturais. Seja para 
indicar a idade, uma quantidade, um telefone, um código de 
endereçamento, um preço ou mesmo a medida de sua altura, 
seu peso, etc., os números estão presentes nas vivências das 
crianças. O próprio Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil (BRASIL, 1998, p. 222) reconhece que,

ao se deparar com números em diferentes contextos, 
a criança é desafi ada a aprender, a desenvolver o seu 
próprio pensamento e a produzir conhecimentos a 
respeito. Nem sempre um mesmo número representa 
a mesma coisa, pois depende do contexto em que está. 
Por exemplo, o número dois pode estar representando 
duas unidades, mas, dependendo da sua posição, 
pode representar vinte ou duzentas unidades; pode 
representar uma ordem, segundo, ou ainda representar 
um código (como nos números de telefone ou no código 
de endereçamento postal).

No entanto, essas múltiplas possibilidades para o uso dos 
números não são comumente abordadas na Educação Infantil 
como diferentes jogos de linguagem. Em grande parte das 
vezes, há uma valorização de atividades que buscam levar a 
criança a “construir o conceito de número”. Estas abrangem 
desde atividades de repetição, memorização e associação até 
atividades de resolução de problemas, passando por jogos, 
atividades pré-numéricas, entre outras abordagens (BRASIL, 
1998).

 Nessas perspectivas, em grande parte das vezes o 
conceito de número é entendido sob o aspecto metafísico da 
essencialidade, isto é, como se fosse um ente com existência 
própria, sempre idêntico a si mesmo, portanto imutável, único e 
universal. Tal conceito estaria fi xo em um plano abstrato, tendo 
uma essência a ser apropriada pelas crianças de forma gradativa. 
A problematização indisciplinar de práticas socioculturais, 
inspirada no pensamento fi losófi co de Wittgenstein, busca 

desconstruir esta ideia, considerando que os diferentes jogos 
de linguagem mobilizados nas práticas apresentam entre 
si, no máximo, semelhanças de família. Vista desta forma, 
a problematização indisciplinar de práticas socioculturais 
pretende desconstruir o caráter essencialista do conceito e mais 
especifi camente do conceito numérico como comumente é 
abordado no contexto escolar.

 O presente trabalho busca fazer uma refl exão sobre 
o uso dos números no contexto de uma turma de Educação 
Infantil, a partir da noção de jogos de linguagem de 
Wittgenstein. Primeiramente, tecemos breves considerações 
sobre a segunda fase do pensamento fi losófi co wittgensteiniano 
para, em seguida, elucidar o que estamos entendendo por 
problematização indisciplinar de práticas socioculturais. Por 
fi m, apresentamos uma refl exão sobre os jogos de linguagem 
em que as crianças mobilizaram os números, especialmente no 
processo de problematização da prática de controle de estoque 
de mercadorias.

Wittgenstein e os jogos de linguagem

Na segunda fase de sua obra, Ludwig Josef Johann 
Wittgenstein contrapõe-se à ideia de que a linguagem teria uma 
essência a ser descoberta, “uma única lógica subjacente, que 
pode ser explicada por meio de uma análise da linguagem e 
do mundo que revele estruturas, e de uma descrição da relação 
– a relação ‘fi gurativa’ entre elas” (GRAYLING, 2002, p. 
90). Neste sentido, o fi lósofo é considerado um dos maiores 
representantes da chamada “virada-linguística”, ocorrida 
entre o fi nal do século XIX e o início do século XX. A grande 
obra desta fase intitula-se Investigações Filosófi cas e só foi 
publicada postumamente.

Neste trabalho, Wittgenstein faz uma crítica às concepções 
que consideram as palavras como rótulos ou etiquetas, 
designando os objetos com um signifi cado fi xo. O fi lósofo 
afi rma que

pode-se, pois, defi nir um nome próprio, uma palavra 
para cor, um nome de matéria, uma palavra para número 
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[...], ostensivamente. A defi nição do número dois “isto 
se chama ‘dois’” – enquanto se mostram duas nozes – é 
perfeitamente exata. – Mas como se pode defi nir o dois 
assim? Aquele a que se dá a defi nição não sabe, então, 
o que se quer chamar com “dois” (WITTGENSTEIN, 
1999, p. 37)

No entanto, nesta segunda fase de seu pensamento 
fi losófi co, Wittgenstein propõe que deixemos de pensar apenas 
em ligar nomes a objetos:

Pense agora no seguinte emprego da linguagem: 
mando alguém fazer compras. Dou-lhe um pedaço 
de papel, no qual estão os signos: “cinco maçãs 
vermelhas”. Ele leva o papel ao negociante; este abre 
o caixote sobre o qual encontra-se o signo “maçãs”; 
depois procura numa tabela a palavra “vermelho” e 
encontra na frente desta um modelo da cor; a seguir, 
enuncia a série dos numerais – suponho que a saiba 
de cor – até a palavra “cinco” e a cada numeral tira 
do caixote uma maçã da cor do modelo. – Assim, 
e de modo semelhante, opera-se com palavras. – 
“Mas como ele sabe onde e como procurar a palavra 
‘vermelho’, e o que vai fazer com a palavra ‘cinco’?” 
– Ora, suponho que ele aja como eu descrevi. As 
explicações têm em algum lugar um fi m. – Mas 
qual é a signifi cação da palavra “cinco”? – De tal 
signifi cação nada foi falado aqui; apenas, de como a 
palavra “cinco” é usada (ibidem, p. 28).

Na perspectiva wittgensteiniana, os diversos usos que 
fazemos da mesma palavra constituem-se em atividades 
guiadas por regras e “a signifi cação de uma palavra é seu uso 
na linguagem” (ibidem, p. 43). Smeyers e Marshall (1995, p. 
5) afi rmam que, na concepção wittgensteiniana, “não existe 
tal coisa como o signifi cado de uma palavra, há apenas um 
signifi cado da palavra, normalmente dado naquele contexto 
particular em que o signifi cado de uma palavra é claro para os 
participantes2”. 

Neste sentido, Wittgenstein elabora o termo jogos de 
linguagem, entendidos como 

mais ou menos semelhantes ao que na linguagem 
comum chamamos jogos. É por meio desses jogos que a 
língua materna é ensinada às crianças e aqui eles têm o 
mesmo carácter divertido dos jogos. Não consideramos, 
contudo, os jogos de linguagem como partes 
incompletas de uma linguagem, mas como linguagens 
completas em si mesmas, como sistemas completos da 
comunicação humana (WITTGENSTEIN, 1992, p. 14).

Comandar e agir de acordo com comandos; descrever um 
objeto; relatar um acontecimento; expor uma hipótese e prová-
la; ler; inventar uma história; cantar; resolver um exemplo 
de cálculo aplicado; pedir; agradecer; orar, entre outros são 
exemplos possíveis de jogos de linguagem (WITTGENSTEIN, 
1999). Nesta multiplicidade de jogos de linguagem, os diversos 
usos possíveis das palavras apresentam entre si apenas 
semelhanças de família, “pois assim se envolvem e se cruzam 
as diferentes semelhanças que existem entre os membros de uma 
família: estatura, traços fi sionômicos, cor dos olhos, o andar, o 
temperamento, etc., etc.” (WITTGENSTEIN, 1999, p. 52).

A partir destas breves considerações, podemos afi rmar que 
“Wittgenstein não está preocupado em defi nir ‘o que é’ uma 
determinada palavra ou conceito, mas ‘como’ se dá seu uso nos 
diversos jogos de linguagem” (NAKAMURA, 2012, p. 4). 

Problematização indisciplinar de práticas socioculturais

Tomando como ponto de partida o pensamento 
wittgensteiniano das “Investigações Filosófi cas”, os conceitos 
deixam de ser considerados como algo fi xo em um plano 
abstrato, com uma essência a ser apropriada de forma 
gradativa. Assim, sob uma perspectiva wittgensteiniana, não 
se considera o desenvolvimento linear da racionalidade do 
aluno, como pressupõe a orientação cognitivista construtivista 
(NAKAMURA, 2012). Para o fi lósofo, cada novo uso do 

2 - Tradução da autora Érica Mitsue Nakamura.
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conceito de número, por exemplo, teria uma semelhança de 
família com as aplicações anteriores. Desta maneira,

a compreensão do conceito de número racional não se 
dá por aproximações sucessivas, como se fôssemos 
alcançando uma essência que se revela, comum a todas 
as aplicações deste conceito. Não há algo em comum 
a todas essas aplicações a ser apreendido pelo aluno, 
mas apenas semelhanças de família as mais variadas 
possíveis (GOTTSCHALK, 2008, p. 87).

Não seria possível, de acordo com esta perspectiva, 
construir “o” conceito de número a partir da soma de conceitos 
como número cardinal, número racional, número real, etc. 
Wittgenstein tampouco considera o ensino apenas como 
transmissão de conhecimento, mas como uma “iniciação 
dinâmica em uma forma de vida” (SMEYERS e MARSHALL, 
1995, p. 173). 

A aprendizagem, sob o ponto de vista wittgensteiniano, 
não ocorre de maneira universal e etapista. Não há “uma” 
aprendizagem, mas formas diferentes de ver pelos usos que 
se faz das palavras/conceitos. Deste modo, a educação tem o 
papel de promover que os alunos aprendam a ver de outras 
maneiras, “conhecendo as regras do jogo em que os enunciados 
são mobilizados para se entender seus signifi cados, pois, 
potencialmente, há muitos signifi cados possíveis” (MIGUEL et 
al., 2010, p. 196).

A problematização de práticas socioculturais, ao permitir às 
crianças a mobilização de diversos jogos de linguagem, pode 
ser um possível caminho para se desconstruir concepções de 
aprendizagem como construção, internalização ou apropriação 
de conhecimentos (NAKAMURA, 2012). De acordo com 
Miguel et al. (2010, p. 189), a problematização de práticas 
socioculturais pode ser vista 

sem temer uma provável contradição que esse modo de 
denominar o procedimento possa sugerir, não só como 
um procedimento didático-metodológico nômade, 

como também desconstrutivo, por voluntariamente 
horizontalizar (não no sentido de planifi car, mas no de 
“abrir horizontes”) oposições e hierarquias instaladas 
entre campos culturais disciplinares e transgredir 
fronteiras estabelecidas, a fi m de reconhecer como 
igualmente legítimas, do ponto de vista da ação 
educativa, atividades e práticas que, por quaisquer 
razões, não tenham alcançado o estatuto disciplinar 
(grifos dos autores).

“7, 8, 9... 10?”: usos dos números no processo de 
problematização de uma prática sociocultural 

A pesquisa à qual se refere este estudo envolveu crianças na 
faixa etária de 5 a 6 anos de uma Escola Municipal de Educação 
Infantil, localizada na cidade de Campinas-SP. Esta turma era 
formada por 27 crianças que, em sua maior parte, estavam 
prestes a deixar a Educação Infantil e ingressar no Ensino 
Fundamental no ano seguinte. Inicialmente, foi realizado um 
período de observação participante. Neste, foi possível perceber 
algumas práticas pedagógicas presentes naquele contexto, das 
quais se destacam as práticas de contagem: 

[...] a professora iniciou a roda de conversa com 
a contagem do número de crianças e de cadernos. 
Novamente, ela pediu que cada criança fosse falando 
seu número correspondente na sequência numérica, 
conforme a professora apontava e dizia o nome de cada 
criança. Ao fi nal da contagem, a professora perguntou 
quantas crianças havia na sala e elas responderam: – 
23! Na contagem dos cadernos, a professora separou 
os cadernos de meninos e de meninas. As crianças 
iniciaram pela contagem dos cadernos dos meninos e 
concluíram que havia 8 cadernos. Então, a professora 
contou junto com elas quantos meninos havia na sala 
naquele dia: 11. Ela disse para a turma que estavam 
faltando os cadernos 9, 10 e 11. Em seguida, perguntou 
para as crianças quantos cadernos estavam faltando e 
as crianças perceberam que 3 meninos não colocaram 

3 - Tradução da autora Érica Mitsue Nakamura.
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o caderno em cima da mesa da professora. Após a 
contagem dos meninos, a professora iniciou com 
as crianças a contagem das meninas e chegaram à 
conclusão que 12 meninas vieram naquele dia e havia 
12 cadernos em cima da mesa; então, todas as meninas 
puseram o caderno (NAKAMURA, 2010, p. 28-29). 

Contar a quantidade de cadernos e compará-la à quantidade 
de crianças fazia parte da rotina diária da turma, no entanto 
“algumas crianças acabavam continuando a recitar a sequência 
numérica mesmo quando a correspondência numeral-criança ou 
numeral-caderno acabava” (ibidem, p. 34). Havia momentos em 
que as crianças apenas recitavam a sequência dos números sem se 
preocupar com a correspondência entre dizer o numeral e o caderno 
apontado pela professora. Em outras palavras, continuavam a 
sequência mesmo quando já não havia mais cadernos para contar. 
Esta situação também acontecia na contagem da quantidade de 
crianças, por isso às vezes a turma fi cava em dúvida quando a 
professora perguntava sobre a quantidade total. Além das práticas 
de contagem, estavam presentes na rotina da turma a contação de 
histórias, roda de conversa, calendário, atividade coletiva dirigida, 
higiene, lanche, dramatizações, brincadeiras livres no parque ou 
área externa, entre outras.

Com relação ao calendário, as crianças preenchiam o 
número correspondente àquele dia: “[...] as crianças deveriam 
escrever os dias 1 e 2, o mês e ano, o nome delas e fazer um 
desenho em um espaço que tinha na folha. Algumas fi zeram 
muito rápido, outras pediram ajuda, algumas não conseguiram 
terminar antes do lanche” (NAKAMURA, 2010, p. 27). A 
professora da turma normalmente fazia o traçado do numeral 
na lousa para as crianças copiarem, enfatizando a sequência 
numérica, perguntando que número vem depois, etc.

A professora foi à lousa para a atividade do calendário. 
Ela perguntou para as crianças que dia da semana e do 
mês era. As crianças disseram que era quinta-feira, dia 
5. Então, a professora perguntou como se escrevia o 
número 5 e as crianças responderam, com a ajuda dela, 

que era um pauzinho, uma barriguinha e um pauzinho 
deitado em cima. [Então] as crianças receberam seus 
calendários para fazer o número 5. (ibidem, p. 29-30).

Os momentos de intervenção da pesquisadora4 foram 
planejados a partir deste período de observação. O primeiro 
utilizou-se da contação de histórias como ponto de partida para 
a problematização da prática de controle de estoque por meio 
do código de barras, por se tratar de uma prática recorrente na 
rotina daquele grupo de crianças, o que poderia favorecer a 
participação delas no processo de problematização. Para tanto, 
foi elaborada uma história que se passa no contexto de um 
supermercado e que tem como personagens uma menina e seus 
avós, donos do referido estabelecimento. Em síntese, a história

trata de uma menina que gosta de fi car perto dos caixas 
do supermercado para ouvir o som emitido pelo leitor 
óptico. Sua avó, ao observar a curiosidade da neta, passa 
a contar que nem sempre existiu o código de barras, 
interagindo com as crianças e buscando instigá-las a 
pensar como é e como era feito o controle de estoque 
de mercadorias, para que serve o código de barras e 
como se dá seu funcionamento. Seu avô mostra uma 
embalagem só com o preço, explicando que, antes do 
advento dos códigos de barras, era necessário contar 
manualmente todas as mercadorias em estoque no fi m 
do mês. Ele também instiga as crianças a pensarem 
sobre as contribuições do código de barras para o 
controle de estoque (NAKAMURA, 2012, p. 7). 

No fi nal deste primeiro momento, a pesquisadora pediu 
às crianças que trouxessem de casa, no dia seguinte, algum 
objeto ou produto que tivesse o código de barras impresso. 
Para realizar a contação de história para as crianças, a 
pesquisadora construiu um cenário de supermercado sobre 
um avental, que continha uma prateleira com produtos em 
miniatura expostos, um carrinho de compras e um caixa 
para registro das mercadorias. Também foram elaborados 

4 - O termo “pesquisadora” refere-se à Érica Mitsue Nakamura, autora da pesquisa base desta refl exão em coautoria.
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bonecos para os personagens (Carolina, vovó Maria e vovô 
Paulo).

No segundo e no terceiro momentos de intervenção da 
pesquisadora, procurou-se problematizar a leitura feita pelas 
crianças de objetos que continham o código de barras impressos, 
buscando retomar os usos do código e discutir as semelhanças e 
diferenças entre os códigos das embalagens trazidas pelas próprias 
crianças. Para tanto, foi utilizada uma câmera digital conectada 
ao aparelho de televisão da sala, para melhor visualização por 
parte das crianças. Neste momento, procurou-se investigar as 
hipóteses de leitura das crianças: se elas leriam apenas os números 
registrados abaixo das barras ou se acreditariam que as barras 
também se constituem como algo que pode ser lido, se sabem 
para que serve o código de barras, etc. As problematizações 
realizadas com as crianças foram registradas em vídeo e, a partir 
deste material, foram elaboradas narrativas5, com a preocupação 
de ser o mais fi el possível aos diálogos registrados na fi lmagem. 

Da análise das narrativas, podemos dizer que as crianças 
mobilizam diversos jogos de linguagem envolvendo os números 
no processo de problematização da prática de controle de 
estoque. Neste processo, o uso dos números no objeto cultural 
código de barras aparece com uma função bem defi nida: 

A professora Érica quer saber o que as crianças pensam 
sobre os números que fi cam abaixo das barras:
– E esses números aqui embaixo? Para que servem?
– É pra pagar! – afi rma Letícia6.
A professora pergunta o que está escrito nestes números. 
O Mateus responde:
– Não tá escrito nada...
– É só letra! – observa Denise.
Neste momento, a professora retoma a pergunta para 
pedir a opinião também do restante da turma. Ela quer 
confi rmar a opinião das crianças de que não está escrito 
nada naqueles números e a turma afi rma em coro que 
não. O Mateus complementa:
– É pra ver o preço! (NAKAMURA, 2010, p. 46)

Para ver o preço, para pagar. Embora o uso dos números pareça 
claro para algumas crianças no decorrer das problematizações, 
Samuel e Gabriel ainda fazem um deslocamento deste jogo de 
linguagem:

[...] ela [a professora] pergunta às crianças para que 
servem os números abaixo das barras:
– Pra contar! – responde Samuel.
– 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... – complementa Gabriel. (ibidem, 
p. 50)

 
Estas afi rmações provavelmente estão associadas a rastros 

de signifi cação de vivências de práticas escolares presentes na 
rotina da turma, como a contagem da quantidade de crianças e 
de cadernos e a ênfase na sequência numérica ao preencherem 
o calendário. No momento em que as crianças são convidadas 
a ler os números presentes em um código de barras, a maior 
parte delas continua “recitando” a sequência numérica, talvez 
induzidas pelo fato dos códigos dos produtos registrados no Brasil 
iniciarem com a sequência 789 e pelo rastro dos signifi cados 
numéricos mobilizados pelas práticas escolares da contagem 
que comumente usam como estratégias para a aprendizagem 
numérica, verdadeiras cantilenas de sequências numéricas.

– 7, 8, 9, 10, 11... – dizem as crianças, em coro.
– ...5, 0, 0, 0, 3... – continua Mateus.
A professora pede às crianças que leiam 
novamente: 
– 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... – dizem as crianças, 
em coro.
Mateus protesta, apontando para a televisão:
– Não é assim que conta, tem que ler lá! (ibidem, p. 
51)

Neste trecho, as crianças parecem deslocar o jogo de 
linguagem proposto para outro mais próximo de suas vivências 
cotidianas, como é o caso das práticas de contagem. No entanto, 

5 - Para a íntegra das narrativas, ver Nakamura (2010).
6 - Os nomes foram alterados para preservar a identidade dos sujeitos da pesquisa.
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Mateus se mostra envolvido no jogo de linguagem trazido pela 
pesquisadora, ao tentar de alguma forma fazer com que as 
outras crianças sigam as regras deste jogo.

Considerações fi nais

Os jogos de linguagem mobilizados na problematização 
de uma prática sociocultural, no contexto de uma turma 
de Educação Infantil, não equivalem aos mobilizados no 
contexto da própria prática. Desta forma, na passagem de um 
a outro campo da atividade humana, os condicionamentos que 
normatizam a prática sociocultural em questão são reorientados 
“segundo os condicionamentos normativos do novo contexto 
de atividade no qual foi mobilizado de forma igualmente 
idiossincrática, de modo que, a rigor, não poderíamos mais 
dizer que estamos diante da mesma prática” (MIGUEL et al., 
2010, p. 190, grifo dos autores).

O presente trabalho procurou, a partir da perspectiva 
wittgensteiniana, fazer uma refl exão sobre os usos dos 
números/jogos de linguagem que as crianças de Educação 
Infantil – que participaram da pesquisa que embasa este estudo 
– mobilizaram na problematização da prática sociocultural 
do controle de estoques mediante o código de barras com 
crianças de uma turma de Educação Infantil. Da análise desses 
jogos, podemos concluir que os signifi cados que as crianças 
atribuíram ao objeto cultural número natural são rastros de 
defi nições aprendidas, buscando apropriar-se de alguma 
espécie de “essência” numérica. Ao afi rmarmos que as crianças, 
no decorrer deste processo, mobilizam jogos de linguagem, 
não estamos querendo dizer que elas acessam um locus onde 
armazenam suas aprendizagens, mas que se remetem aos 
rastros de signifi cação das vivências disciplinares escolares. 
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Resumo

Este texto procurou investigar a Fábula de Esopo “A Cigarra 
e a Formiga”, com o intuito de verifi car como esta foi ilustrada, 
em diferentes épocas, estudando seus aspectos educativos e 
artísticos, tais como: cores, linhas, formas, espaço e símbolos, 
buscando refl etir sua linguagem visual e verbal. Com as 
diferentes imagens de uma mesma fábula, iremos descrever 
como os ilustradores compõem suas ilustrações de modo que 
possamos comparar e analisar as imagens com elementos que 
podem ser vistos no texto com algo que é próprio daquele 
ilustrador. Pensamos as ilustrações como algo retirado da 
narrativa escrita, porém não só o que está escrito, mas também 
o que é próprio do ilustrador e da sua interpretação textual da 
fábula original de Esopo. A fábula também permite releituras e 
adaptações para a sociedade atual. Os estudos destas imagens 
ampliaram os entendimentos sobre as produções de ilustrações 
referentes às fábulas nos permitindo pensar na necessidade 
de uma alfabetização visual, pois esta educação através das 
imagens está sendo construída desde a infância e participando 
ativamente na construção de um sujeito consumidor.

Palavras-chave

Educação visual; linguagem; fábulas

Abstract

This paper has try to investigate the Esopo fable “The 
Cicada and the Ant” trying to check  how this fable was 
illustrated in differents seasons, studying the education and 
artistic aspects such as: colors, lines, shapes, symbols and 
space, trying to refl ect the visual and verbal language. Whith 
the different images of the same fable, we will describe how 
illustrators compose their pictures and so we can compare 
and analyze images with elements that can be seen in the text 
with something that is typical about that illustrator. We think 
the illustrations as something out of the written narrative, 
but not only what is written but also what is by illustrator 
and his textual interpretation of the original fable of Esopo. 
The fable also allows reinterpretations and adaptations to 
the present society. The studies of this images expanded the 
understanding about the illustrator productions regarding to 
the fables letting us to thinking about the need of a visual 
literacy, as this education through the images is being built 
from childhood  and actively participating in the construction 
of an individual consumer.

Keywords

Visual education; language; fables.
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Introdução

  As fábulas têm permanecido presentes em diversas 
culturas do mundo sob diferentes formas de linguagem. As 
manifestações que se referem a ela são produções da pintura, do 
desenho animado, da charge, música, animações, dentre outras. 
Estas novas possibilidades de linguagem, seja ela verbal ou 
visual, são fundamentais para investigar o campo da educação 
visual. Neste presente texto, temos como objeto de estudo as 
imagens que ilustram ou fazem referências a fábula “A Cigarra 
e a Formiga” de Esopo. 

 Esta fábula recebeu diferentes versões textuais e imagéticas. 
Neste trabalho vamos discorrer sobre algumas destas versões, 
através de uma experimentação ao trabalhar com ilustrações 
coletadas em diferentes meios e versões textuais da fábula 
original, além da própria fábula considerada a mais próxima do 
original, escrita por Esopo. 

As análises seguiram o seguinte procedimento: comparamos 
uma ilustração de Sadeler (1973) com o texto original do livro 
de Esopo (2004). Na sequencia, iremos trazer uma imagem 
de Detmold (1909) com uma versão da fábula escrita por 
Angelotti (2009) e, por fi m, trataremos de uma imagem de 
Muszkat (2006) com uma versão adaptada desta fábula por 
Bocage (s/d). Assim, nenhuma ilustração diz respeito ao texto 
da fábula. É neste ponto que se encontra a experimentação que 
nos propomos fazer e pensar: como as ilustrações nos ensinam 
sobre uma determinada fábula e como uma versão também diz 
sobre esta fábula, sem sabermos exatamente, em quem esses 
ilustradores/tradutores se inspiraram.

Nossa hipótese é que, mesmo quando as ilustrações 
acompanham um determinado texto, não podemos afi rmar 
que aquela ilustração foi feita a partir daquele texto, ainda 
mais, se este texto for uma fábula, sem uma data de origem 
precisa. Assim, nosso princípio foi de que essa fábula está no 
imaginário dos ilustradores e dos tradutores e cada um coloca 
algo da possível história original e outros elementos que eles 
constroem.

Desse modo, tomamos a liberdade de criar interpretações 
para essas ilustrações e versões do texto da fábula “A Cigarra 

e a Formiga”. 
O objetivo deste trabalho é aprofundar nosso conhecimento 

em torno das produções realizadas sobre as imagens da fábula 
“A Cigarra e a Formiga”, refl etindo como os ilustradores podem 
compor suas imagens a partir de versões de um mesmo texto. 
Analisar as diferentes possibilidades de linguagens que uma 
mesma fábula pode transmitir seja de forma textual ou visual, 
e sua permanência na contemporaneidade, pois esta se adapta 
e se renova através destes recursos. É também nosso objetivo 
verifi car os elementos artísticos que constituem essas linguagens 
narrativas, como por exemplo, a composição, as linhas, as cores, 
as proporções, recorrentes nas fábulas que, apesar de terem 
origens tão antigas, não se perderam no tempo e continuam 
se atualizando através de novas ilustrações, releituras, que as 
permitem diferentes linguagens para continuarem atuais.

Procuramos demonstrar, neste artigo, que as fábulas podem 
ser consideradas objetos de investigação, pois trata-se de uma 
representação do mundo e suas dinâmicas sociais e culturais, 
utilizando um recurso imaginário, fabuloso para trazer esse 
mundo em diferentes linguagens, neste caso a linguagem 
escrita e a linguagem da ilustração. Consideramos que, este tipo 
de pesquisa pode desenvolver o que chamamos de educação 
visual.

O ‘fábulAR’ nas produções imagéticas e textuais

Segundo Nelly Novaes Coelho (2000) fábula “é a narrativa 
(de natureza simbólica) de uma situação vivida por animais que 
alude a uma situação humana e tem por objetivo transmitir certa 
moralidade.” As fábulas são narrativas alegóricas que utilizam 
animais para representarem e criticarem o comportamento 
humano, uma situação real ou explicação racional de 
acontecimentos do cotidiano. Ela é formada geralmente um 
parágrafo que inicia a fábula.  No fi nal do texto existe a “moral 
da história”, que é um recurso presente em todas as fábulas, 
porém não se encontra dentro do texto, mas sim num parágrafo 
à parte. 

Para Aroldo José Albuquerque Cavalcanti (2002), a fábula 
é “uma composição breve, constituída na maior parte dos 
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casos por um só episódio – algumas vezes dois fortemente 
ligados – que podem estar compostos em prosa ou verso” 
(MARCHESE & FORRADELLAS, 1994, p.161). As fábulas 
são responsáveis por inúmeras ilustrações que inspiram artistas 
a contar suas histórias, possibilitando aos leitores adentrarem 
um universo novo, o da imagem, incentivando uma nova 
versão e criação a ser pensada, além da linguagem escrita 
da fábula, a ilustração que foi inspirada nela, esta repleta de 
características individuais, subjetivas e sociais representadas 
por cada artista.  

Segundo Milton José de Almeida (1994, p.8), “(...) há uma 
grande maioria de pessoas cuja inteligência foi e está sendo 
educada por imagens e sons, pela quantidade e qualidade de 
cinema e televisão a que assistem e não mais pelo texto escrito”. 
Embora Almeida (1994) esteja tratando de imagens e sons, 
como o cinema e a televisão, podemos entender que as imagens 
estáticas, como por exemplo, as ilustrações e as fotografi as 
também têm educado pessoas ao longo dos séculos e, para tal, 
também é necessário um tipo de alfabetização visual.

As ilustrações de fábulas possibilitam aos leitores, novas 
formas de interpretação, linguagem e expressão, permitindo 
a eles, experimentar sua própria imaginação e criatividade. 
O sentido não é algo a ser descoberto, mas algo a produzir, 
e é sempre em função do não-senso que ele é possível, que 
podemos produzir sentidos (DELEUZE, 1974, p. 74). As 
educações visuais oferecidas através das imagens podem ser 
um exercício do pensamento na construção de conhecimentos. 
Da mesma forma como nos diz Wunder (2006):

Exercício de pensar o fora e o dentro da imagem, 
escorregar por profundidades imaginárias. A fotografi a 
como passagem, uma janela em que os acontecimentos 
passam, atravessam vidas. Memórias, conteúdos de 
vida, de existências, impregnados na imagem, que se 
deixam perdurar nas superfícies. Como entrar neste 
mundo que as imagens nos proporcionam? Mundo de 
outros sentidos, não apenas de expressão de sentidos 
dados, já estabelecidos, o expresso é o sentido... o 
acontecimento. (WUNDER ET all, 2006) 

Almeida (1994), afi rma que é fundamental desenvolver 
um trabalho com imagens na sociedade, buscando perceber 
de que forma os espectadores são solicitados, quais caminhos 
percorremos em busca de entendimentos, experiências, 
encontros e quais teorias poderiam subsidiar essa análise, 
invertendo uma posição acadêmica já comum, que aplicam, 
previamente, teorias às análises de imagens.

 Segundo Amorim (2007 p. 15-16 IN Zanfelice, 2008,), 
é preciso manter a vontade, a capacidade de deslizar sobre 
a imagem, e com ela, colocar o pensamento em movimento, 
estabelecendo uma política de superfície, ou seja, não buscando 
nela ou por trás dela (DELEUZE, 1995) uma representação, 
algo dado, mas com ela, sobre ela, através dela, ou ainda, a partir 
dela, produzir novas formas de pensar e diferentes sentidos.

Neste sentido, também Almeida (1994) adverte para os 
riscos de analisarmos as imagens do cinema e da televisão 
como construções de realidade e como fatores de identifi cação 
dos sujeitos a essas imagens.

A partir dos estudos teóricos buscamos deslizar sobre 
as imagens da fábula de Esopo “A Cigarra e a Formiga”, 
conhecendo seus elementos artísticos, experimentando como 
alguns ilustradores poderiam se apropriar de elementos textuais 
da fábula para construírem suas ilustrações de modo que 
podemos inferir que nestas ilustrações tem algo que pode ser 
visto no texto e algo que é próprio daquele ilustrador, ou seja, uma 
interpretação deste texto através de imagens, e as possibilidades 
de diferenciação das linguagens a partir uma mesma fábula. 
Haveria, na relação com estas imagens, insensatas, uma força 
que leva a um exercício criativo de pensamento, uma vez que 
“pensar é romper com a passividade, é sofrer a ação de forças 
externas que o mobilizem” (VASCONCELLOS, 2006, p.5).

Neste trabalho, nos propomos trazer imagens da fábula “A 
Cigarra e a Formiga” de Esopo que conta a história de duas 
personagens, sendo elas a cigarra e a formiga. A primeira passa 
o verão cantando, enquanto a formiga se dedica a trabalhar a 
fi m de reservar alimentos para o inverno para a sobrevivência 
do grupo. Com a chegada do frio, a cigarra percebe que está 
desprovida de alimento e decide ir atrás da formiga, em busca 
de socorro. O fi nal desta narrativa possui diferentes versões, 
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em virtude da incorporação de novos percursos narrativos 
provenientes de diferentes visões de mundo, mas de acordo 
com a versão de Esopo, a cigarra não consegue a ajuda da 
formiga e ironiza sua perda de tempo no verão que passou 
cantando.

Apresentamos, a partir deste momento, as ilustrações e 
versões escolhidas para nossa experimentação. 

Figura 1: A. Sadeler (1973). “A Cigarra e a Formiga”
Fonte: Era Uma vez Esopo/ Recontado por Katia Canton. – São Paulo: 

DCL, 2006.

A fábula original escrita por Esopo foi composta de forma 
simples e objetiva. O autor da ilustração é A. Sadeler (1973) 
que ilustra a fábula “A Cigarra e a Formiga”, representada em 
preto e branco. Podemos analisar que a imagem esta dividida 
em vários planos. No primeiro plano estão as formigas, que 
estão dispostas na ilustração, uma após a outra, subindo um 
pequeno monte de terra, dando-nos a sugestão de movimento, 
no qual podemos perceber que estão caminhando em direção a 
uma cerca. Logo atrás encontra-se uma árvore alta com muitos 
galhos secos, onde dois pássaros pousaram. Atrás das formigas 

está à cigarra parada com o olhar fi xo nas formigas, como se 
tivesse observando-as passarem. O plano de fundo da imagem 
é representado com profundidade de campo, dando amplitude 
à imagem. O cenário é representado por um campo plano 
com diversas árvores e o solo apresenta algumas elevações 
de terra. No fundo da imagem podemos ver uma cerca longa, 
e no canto esquerdo da ilustração possui uma casa com uma 
fumaça saindo pela chaminé. Percebe-se que é dia, pois o céu 
está representado por tons claros, e no último plano da imagem 
está representado por árvores e montanhas no fundo e no céu 
há várias aves voando.

Segue o texto da fábula:

Durante o inverno, as formiga trabalhavam para secar 
o grão úmido, quando uma cigarra faminta lhes pediu 
algo para comer. As formigas lhe perguntaram:
“Por que, no verão não reservaste também seu 
alimento?” 
E a cigarra respondeu:
“Não tinha tempo, pois cantava, alegrando o mundo 
com minha melodia”.
E as formigas, rindo disseram
“Pois bem, se cantavas no verão, dança agora no 
inverno”.
Moral: Descuidar de certos trabalhos pode trazer 
tristeza e faltas. 
(ESOPO, 2004, p.161).

Propomo-nos a descrever e comparar os elementos que 
estão presentes no texto da fábula com os elementos que o 
ilustrador compôs a sua ilustração. Nesta perspectiva podemos 
observar que, o ilustrador utiliza a imagem da formiga que 
se encontra carregando seu alimento em direção a árvore, já 
na estória escrita elas estocam sua comida para a chegada do 
inverno. A cigarra está presente tanto no texto como na imagem 
de maneira estática, observando as formigas trabalharem. A 
imagem está representada pelo dia que se assemelha ao texto 
escrito da fábula. 

Uma outra ilustração que gostaríamos de apresentar foi 
feita por Edward Julius Detmold (1909).
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Figura 2: Edward Julius Detmold (1909) “A Cigarra e a Formiga”
Fonte: http://www.nocloo.com/gallery2/v/edward-julius-detmold-aesop-

fables/detmold-aesop02.jpg.html

A imagem está representada em três planos, sendo que, no 
primeiro plano, o ilustrador simula um caminho feito por várias 
formigas de cor marrom escuro, caminhando sobre a neve 
carregando folhas e grãos em direção ao formigueiro, no qual 
a comida está sendo armazenada e é representada por formas 
arredondadas em tom beje claro. A cigarra está representada 
com tons de verde verticalmente, suas asas variam entre os 
tons de vermelho e rosa, suas pernas estão fi xas no chão e 
mais elevadas que o seu corpo. A cigarra está num plano mais 
elevado que as formigas, ela está parada, olhando-as e, logo 
atrás da cigarra tem um pequeno galho verde com fl ores nas 
pontas. O fundo da imagem é composto por um céu claro em 
tons de azul e branco.

Trazemos agora, uma versão da fábula de Esopo, contada 
por Angelotti (2009), no qual poderemos ver alguns dos 
elementos presentes na fábula original e outros inseridos pela 
própria autora.

Era uma vez uma cigarra que vivia saltitando e cantando 
pelo bosque, sem se preocupar com o futuro.Vivia a 
dançar, a cantar e só parava para descansar e comer. 
Um dia ao encontrar uma formiguinha, que carregava 
uma folha pesada, perguntou:
–Ei, formiguinha, para que todo esse trabalho? O verão 
é época para nos divertirmos! 
– Não, não e não! Nós, formigas, não temos tempo 
para diversão. É preciso trabalhar agora para guardar 
comida para o inverno. Temos que ser prudentes.
Durante todo o verão, a cigarra continuou se divertindo 
e passeando por todo o bosque, ela era pura alegria. 
Quando tinha fome, não havia necessidade de grandes 
esforços, era só pegar uma folha e comer. Dava até 
para escolher a folha mais verdinha e suculenta de 
tanta opção que havia. Um belo dia a formiguinha 
carregando outra pesada folha passou novamente por 
perto da cigarra.
A cigarra, toda sorridente, novamente a convidou: 
– Deixa de trabalhar tanto! Vamos nos divertir. Vamos, 
formiguinha, vamos cantar! Vamos dançar! Afi nal, a 
vida é curta! Para que esperar?
A formiguinha, cansada do exaustivo trabalho, aceitou 
a sugestão. Ela resolveu experimentar a vida que a 
cigarra levava e fi cou encantada. Sem preocupação, 
sem trabalho, todo tempo a festejar. 
Mas, no dia seguinte, a rainha do formigueiro veio 
ao encontro da formiguinha e, ao vê-la se divertindo, 
olhou feio para ela e ordenou que voltasse ao trabalho. 
Tinha terminado a boa vida.
A rainha das formigas falou então para a cigarra:
– Se não mudar de vida, no inverno você há de se 
arrepender, cigarra! Irá passar fome e frio. A cigarra 
nem ligou, fez uma reverência para rainha e comentou 
ironicamente:
– Hum... inverno ainda está longe, querida! Agora é 
hora de curtir a vida! 
Para a cigarra, o que importava era sempre se divertir, 
aproveitar o hoje, sem pensar no amanhã. Para que 
construir um abrigo? Para que armazenar alimento? 
Pura perda de tempo – costumava falar.
Certo dia o inverno chegou, e a cigarra começou a tremer 
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de frio. Sentia seu corpo gelado e não tinha o que comer. 
A fome a deixava fraca e triste. Desesperada, foi bater 
na casa das formigas. Ao abrir a porta, a formiguinha 
viu na sua frente a cigarra dura, só piscava os olhos, 
quase morta de frio. Puxou-a para dentro, agasalhou-a 
e deu-lhe uma sopa bem quente e deliciosa.
Naquela hora, apareceu a rainha das formigas que disse 
à cigarra:
– No mundo das formigas, todos temos que trabalhar. 
Se você quiser fi car conosco, faça o seu trabalho: toque 
e cante para nós.
E então, a cigarra aprendeu que ser prevenida também 
é bom. Tanto para a cigarra como para as formigas, 
aquele foi o inverno mais feliz das suas vidas.
(ANGELOTTI, 2009, s/p)

Ao examinar o texto e a imagem, podemos inferir que tanto 
o artista quanto a autora do texto trazem para suas releituras as 
formigas a fi m de representar sua forma de trabalho em equipe, 
que era carregar sua comida como os grãos e as folhas para 
o seu formigueiro. O texto trás elementos como a rainha das 
formigas que incentivava o trabalho e ensinava as formigas à 
importância de armazenar comida para o inverno. O ilustrador 
também utiliza na imagem a cigarra que está estática olhando 
para a formiga como se não entendesse por que elas trabalham 
tanto. Já no texto escrito, esta passagem pode ser vista quando 
as formigas passam carregando suas folhas enquanto a cigarra 
está cantando, pois não entende a necessidade do trabalho, pois, 
como é verão ela pode escolher a folha mais suculenta quando 
quer se alimentar, não pensando que no inverno esse alimento 
irá faltar. O que distingue esta versão do texto anterior é o seu 
fi nal, no qual a cigarra é abrigada pelas formigas e canta para 
elas. 

O ilustrador trás para as imagens elementos próprios tanto 
sociais quanto pessoais que estão implícitos na construção da 
ilustração. A partir disto podemos entender que por mais que os 
autores e ilustradores tenham como referência a mesma fábula, 
seus trabalhos serão repletos de aspectos subjetivos.

Por fi m, selecionamos uma ilustração contemporânea, 
criada por Débora Muszkat (2006) uma artista plástica, que 

utiliza cristal pigmentado derretido com massarico, o qual 
ela modela com pinças metálicas e depois fotografa e edita 
utilizando softwares adequados para o manuseio de imagens.

Figura 3: Débora Muszkat (2006) “A Cigarra e a formiga”
Fonte: Canton, 2006.

Formas e cores se destacam nesta ilustração 
contemporânea. Em primeiro plano está a cigarra que assume 
o lado esquerdo da imagem. Ela possui diversas cores: suas 
asas são vermelhas, seu corpo é verde e ela está usando botas 
de cor lavanda. Está com um violão nos braços como se 
estivesse tocando e dançando. As formigas estão espalhadas 
por toda imagem em diversas cores e formas, sempre com 
um pequeno detalhe nas suas costas. O fundo da imagem é 
composto por ondulações com variações de tons verde, azul 
e amarelo. Essas ondulações, as formas e a composição nos 
sugerem uma ideia de movimento.
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Outro elemento da ilustração são as formigas, que na 
imagem estão segurando algo nas costas podendo representar 
a comida, as folhas ou os grãos que no texto elas carregam e 
armazenam para a chegada do inverno, enquanto a cigarra está 
cantando e não se preocupa em colher seus alimentos. 

Tendo a cigarra em cantigas. Folgado todo o verão.
Achou-se em penúria extrema na tormentosa estação. 
Não lhe restando migalha. Que trincasse a tagarela. 
Foi valer-se da formiga, que morava perto dela.
Rogou-lhe que lhe emprestasse, pois tinha riqueza e 
brilho, 
algum grão com que manter-se até voltar o aceso Estio.
Amiga, diz a cigarra, prometo, à fé d’animal, 
pagar-vos antes d’agosto, os juros e o principal.
A formiga nunca empresta, nunca dá, por isso junta. 
No Verão em que lidavas?
À pedinte ela pergunta.
Responde a outra: Eu cantava, noite e dia, a toda a hora. 
Oh! bravo!, torna a formiga.
- Cantavas? Pois dança agora! 
(BOCAGE)
Fonte:
http://peregrinacultural.wordpress.com/2009/07/06/a-
cigarra-e-a-formiga-em-versos-por-bocage/

Nesta versão de Bocage, percebemos a mesma ironia presente 
na versão original de Esopo. As formigas não abrigam a cigarra 
como no texto de Angelotti, pelo contrário, dão uma lição de 
moral na cigarra dizendo que “A formiga nunca empresta, nunca 
dá, por isso junta” e, por fi m, manda a cigarra dançar.

As ilustrações e as releituras selecionadas, nos mostram 
versões diferentes da fábula original de Esopo “A Cigarra e 
a formiga”. Esta analise nos possibilitou perceber que tanto 
as ilustrações como as releituras, são realizadas de diversas 
maneiras a depender da época e da sociedade e, tanto a 
linguagem verbal quanto visual tendem a apresentar novos 
elementos e permitir novas criações e expressões. Mesmo 
tendo como referência uma mesma fábula, cada artista se 
expressa com as suas próprias características, trazendo algo de 

si para cada arte, sejam palavras, cores, símbolos, permitindo 
ao receptor se afectar, e criar novas manifestações. 

A imagem é produção de um ponto de vista; o do 
sujeito observador, ou seja: “objetividade” da imagem. 
A condição dos efeitos das imagens, simulação que 
se apóia numa construção que inclui o ângulo do 
observador. A simulação parece o que é a partir de 
um ponto de vista; O do sujeito está aí pressuposto. 
Portanto, o processo de simulação não é o da imagem 
em si, mas o da sua relação com o sujeito [...]. (Xavier 
IN NOVAIS, 1988, p.379).

Estas narrativas textuais e visuais estão sendo modifi cadas 
e atualizadas ao longo do tempo, partindo da versão original 
de Esopo, transformando-se e se inserindo na sociedade com 
novas roupagens. Da mesma forma que as narrativas textuais, 
as ilustrações também vão se modifi cando, assim como o texto 
escrito.

Refl etindo sobre as fábulas e suas produções decorrentes 
dela, busca-se a especifi cidade de sua linguagem, a relação 
imagem-texto e por fi m o conteúdo da história. É necessário 
pensar na linguagem visual, e no conteúdo escrito, discutindo 
o atrelamento entre o código escrito e o código visual. Com 
isso, consideramos que a compreensão da especifi cidade da 
linguagem que está sendo utilizada seja importante e muito 
contribua para a ampliação de conceitos, ideias e maneiras 
de abordar os conteúdos, sejam eles textos ou ilustrações. 
Entretanto, também é preciso refl etir sobre a constituição dos 
sujeitos a partir do questionamento das produções imagéticas 
que estão a nossa volta e que nos destinam e conformam a uma 
determinada educação visual, tanto quanto o faz a produção da 
escrita no mundo contemporâneo. 

Ao pensarmos sobre as produções imagéticas, sobre o 
verbal e o visual, percebemos que não podemos representar ou 
substituir a imagem por palavras, estas podem tentar representar 
algo que está presente dentro da ilustração, porém jamais 
conseguirá traduzir seu conteúdo visual totalmente, pois é a 
possibilidade de enxergar a imagem que permite a existência 
real da sua forma materializada. A interpretação do texto ou da 
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imagem está relacionada com o individuo social e pessoal. O 
aprimoramento visual ocorre através do trabalho e do estudo 
do visual e não do verbal. Este aprimoramento possibilita novas 
criações, novas linguagens e, a partir delas, afectar e transmitir 
continuamente. 

Fischer (2003) discute a possibilidade de experimentação 
das imagens da mídia, na pesquisa em educação,

(...) a partir de um trabalho que possa dar conta da 
complexidade das práticas que estão jogo nos processos 
de comunicação, as quais se operam nos entre-lugares 
da produção (o trabalho dos criadores, roteiristas, atores, 
técnicos dos diversos níveis) e dos “destinatários”, 
daqueles a quem se endereçam os produtos midiáticos, 
nas mais distintas situações e condições de “recepção”. 
(FISCHER, 2003, p. 2-3)

Ou seja, a autora propõe que se busquem os enunciados, 
os discursos veiculados na mídia e a recepção por parte dos 
leitores/espectadores dos produtos culturais que consomem 
e experimentam. Colocando-nos como um desses leitores/
espectadores privilegiados por estar em posição de pesquisador, 
buscamos verifi car como os ilustradores que aqui apresentamos, 
podem utilizar elementos textuais presentes nas fábulas para 
construírem suas ilustrações. Desse modo, trouxemos para este 
trabalho diferentes expressões em imagens e textos de uma 
mesma fábula. 

A fábula é muito mais que um recurso educativo infantil 
de transmissão de comportamentos e de uma moral de uma 
determinada cultura e sociedade, ela pode variar e se adequar 
a estas, permitindo reinvenções e novas formas de expressões, 
como observamos nas produções que aqui trouxemos. A moral 
que está exposta na fábula é construída para garantir que o 
leitor tenha o entendimento proposto pelo fabulista, e que sua 
interpretação seja a mais próxima possível do que este propôs. 
No entanto, quando um autor modifi ca a fábula original, 
propondo-lhe um outro fi nal, ele está modifi cando esta moral 
e dando-lhe outra. Mesmo assim, a fábula continua tendo um 
direcionamento interpretativo, limitando o papel do leitor. 

Considerações fi nais

Esta fábula foi escolhida, pois é uma das fábulas mais 
adaptadas e uma das que dispõe de um grande número de 
ilustrações disponíveis para consulta, tanto na internet 
quanto em livros impressos. Contudo, sua construção e 
seus elementos possuem algo de singular e especial que 
nos afetaram de forma diferente das outras fábulas, suas 
releituras e imagens auxiliaram para determinação desta 
escolha, pois expressa de diferentes formas as ideias trazidas 
pela fábula original.

As fábulas, além de possuírem um enorme potencial 
artístico e educativo, conseguem se adaptar às diversas 
culturas presentes no mundo, através das suas releituras como 
tentamos mostrar neste texto. Esperamos, com este trabalho, 
que possamos ampliar as discussões e os entendimentos sobre 
a produção de imagens que ilustram ou fazem referência às 
fábulas, pois acreditamos que as imagens que são consumidas 
desde a infância, contribuem para a construção do sujeito, de 
sua personalidade e de suas moralidades.

Com este estudo, que privilegia as ilustrações, 
esperamos provocar nos leitores a reflexão para um trabalho 
com as fábulas na contemporaneidade e suas formas de 
linguagem escrita e visual, já que trazem uma série de 
moralidades para um novo sujeito, fruto de seu contexto 
histórico e mostrar importância de pensar sobre as imagens 
que nossa sociedade consome, principalmente as crianças 
e os educadores. 

Com o estudo das imagens estamos contribuindo para a 
construção do sujeito, e construção de uma educação visual 
essencial para nosso conhecimento. 

Com esta experimentação interpretativa de diferentes 
ilustrações e versões de uma mesma fábula, quisemos mostrar 
que é necessário trabalhar a temática da alfabetização visual 
que é construída desde a infância e, além disso, discutir a 
importância que as fábulas exercem em nossa sociedade, em 
experimentações criativas e artísticas, expressas em diferentes 
linguagens, na preservação ou na transformação da cultura e 
nos seus imensos recursos educativos e artísticos. 
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Resumo

Esse trabalho procura explicitar algumas das peculiaridades 
do Grupo de Terça do GEPEC – Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Educação Continuada – da Faculdade de Educação da UNICAMP 
e algumas de suas produções teóricas. O destaque especial é para 
as “Pipocas Pedagógicas”, um gênero narrativo adotado pelo 
grupo, que instiga e inspira a refl exão sobre a prática educativa 
cotidiana dos seus participantes, tanto dos que frequentaram os 
encontros em momentos passados e que continuam ‘presentes’ 
virtualmente através da lista de discussão online, como daqueles 
que retornaram e os que estão chegando agora, todos acolhidos e 
produtores-autores do processo refl exivo que acontece no grupo. 
Procuramos dar a ver a polifonia das vozes e das presenças não 
óbvias expressas em narrativas e gestos poéticos. Presenças não 
só de educadores, mas também de seus fi lhos, sobrinhos, alunos 
e outros elementos provocadores de manifestações diversas que 
culminam em registros diferenciados. Os considerados outros por 
muitos, para nós, são também educadores que nos ajudam a ter 
um olhar mais sensível para o mundo e sua complexidade. Se há 
um espaço de trocas e possibilidades, que acolhe as diferenças, 
cresce com elas, ouve e se interessa pelo que diz e faz o educador, 
que o socorre nas angústias cotidianas transformadas em “Pipocas 
Pedagógicas”, que tem portas e corações abertos, esse lugar se 
chama Grupo de Terça do GEPEC. Aqui nosso grito tem escuta!

Palavras-chave

Produção do conhecimento; pipocas pedagógicas; Grupo 
de Terça; cotidiano; narrativas. 

Abstract

This study aim to explain some peculiarities of Tuesday 
GEPEC (Brazilian abbreviation for Study group of continuing 
education research) group, from UNICAMP Education School 
and some theoretical productions. The special highlight is for 
“Pedagogical popcorns”, a narrative genre adopted by the group, 
which excites and inspires everyday educational practice of its 
participant’s refl ections. These refl ections include the previous 
participants who are present only online, people who regressed 
for the group and people who are already arriving in the group, 
everybody welcomed and producer’s authors of the refl ective 
process that happens in the group. We try to provide and observe 
the polyphony of voices and not obvious presences expressed 
in narrative and poetic gestures. Attendance not only educators, 
but also their children, nephews, students and other trigger 
elements that culminate in several different records. The events 
considered “other” by several people, are also educational 
events that help us to have a more sensible perspective about 
the world and its complexity. If there is a space of exchange 
and possibilities that welcomes differences, grows with them, 
listens and is interested in what the teacher says and does, that 
the distresses daily in succors transformed into “Pedagogical 
Popcorn”, which has doors and hearts open, this place is called 
the Tuesday Group GEPEC. Here our scream is listening!

Keywords

Knowledge production; pedagogical popcorn; Tuesday 
Group; everyday life; narratives.
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que preto, que branco que índio o quê?
que branco, que índio, que preto o quê?
que  índio, que preto, que branco o quê?

que preto branco índio o quê?
que branco índio preto o quê?
que índio preto branco o que?

aqui somos mestiços mulatos
cafuzos pardos mamelucos sararás

crioulos guaranisseis e judárabes
orientupis orientupis

iberibárbaros indo ciganagôs

somos o que somos 
inclassifi cáveis

não tem um, tem dois
não tem dois, tem três,

não tem lei, tem leis,
não tem vez tem vezes,

não tem deus, tem deuses, 
não há sol a sós

aqui somos mestiços mulatos
cafuzos pardos tapuias tupinambocvlos

americarataís yorubárbaros

somos o que somos 
inclassifi cáveis

Arnaldo Antunes

Difícil encontrar palavra que dê conta da dinâmica 
do GEPEC, Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação 
Continuada, da Faculdade de Educação da UNICAMP, sob a 
liderança compartilhada de Corinta Maria Grisolia Geraldi e 
Guilherme do Val Toledo Prado.

Sua constituição se deu em função da necessidade de 
professoras e professores das redes públicas de Campinas que, 
sem possibilidades de participar das disciplinas e/ou grupos 
acadêmicos, a convite e sob a orientação da Profa. Corinta, 
em 1996, passaram a reunir-se aos sábados - único dia em 
que não estavam em sala de aula - para estudar, refl etir sobre 
o fazer pedagógico, a lida docente e fortalecer-se, uma vez 
que ali éramos ouvidas e ouvidos. Esse impulso e organização 
inicial criou espaço para a participação em muitos eventos, 
inclusive com a produção de trabalhos que foram publicados, 
dentre as quais podemos citar “Com as mãos na massa”, 
“Fala Professor”, “Entre galhos e penas”. Essa produção 
e o estreitamento de laços entre os participantes também 
possibilitaram a organização de um Seminário promovido pelo 
GEPEC. Inicialmente denominado de “Fala Professor”, após a 
primeira edição passou a ser chamado de “Fala outra Escola”, 
tais criações contribuíram para afastar de nós a sensação de 
solidão no desenvolvimento do trabalho docente. 

Com o crescimento do grupo e o interesse na educação 
continuada, as reuniões passaram a acontecer às terças-feiras, 
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pois muitos professores vinham de fora para a disciplina da 
Corinta, na terça-feira à noite. Assim, o “Grupo de Terça” se 
estruturou com muita peculiaridade sendo realmente um espaço 
acolhedor e com uma dinâmica própria, fugindo às regras 
convencionais, mas com uma produção intensa, coerente e 
fortemente relacionada ao cotidiano escolar. Nesse grupo, 
aqueles peregrinos acadêmicos, que não se enquadravam nas 
diferentes faculdades e institutos, embora especialistas dos 
mesmos, por serem educadores, desenvolveram e desenvolvem 
suas pesquisas e contribuem, realmente, com a qualidade do 
ensino, em seu sentido mais caro a nós, educadores e educadoras.

O grupo se mantém, agora sob a liderança do Prof. 
Guilherme, com os mesmos princípios que sulearam3 sua 
criação, incluindo a abertura, o acolhimento e a dinâmica ímpar 
de suas refl exões potencializadoras e transformadoras. 

Assim, esse trabalho tenta explicitar essa dinâmica, as 
“Pipocas Pedagógicas” e as refl exões decorrentes destas e do 
cotidiano dos participantes do Grupo de Terça, que já estiveram 
presentes em algum momento, continuam participando e se 
alimentando, aqueles que voltaram e os que estão chegando 
agora, todos, porém, sentindo-se em casa.

Esses encontros são salpicados de polifonia, presenças não 
óbvias e narrativas poéticas. Presenças não só de educadores, 
mas de seus fi lhos, sobrinhos, alunos e outros elementos que 
nos provocam e geram manifestações diversas que culminam 
em registros diferenciados. Esses, considerados outros por 
muitos, para nós, são também educadores que nos ajudam a ter 
um olhar mais sensível para o mundo e sua complexidade.

A situação de educando que nos educa é a situação docente-
discente apresentada por Paulo Freire, sendo fruto dos diálogos 
com autores como Bakhtin, Benjamin, Larrosa, Heller, entre 

outros, que alimentam e ‘suleiam’ nossas refl exões, atitudes, 
diálogos entre os pares e registros dos encontros, também nada 
óbvios.  Tais registros podem ser acrescidos à “Ata ofi cial”, 
partilhados virtualmente, ou através de gestos e imagens. 
Aqui as crianças são atuantes, colaboradoras do nosso pensar 
e compositoras do universo poético, das diversidades de 
referências que se colocam em enfrentamentos pacífi cos, porém 
intensos. Porque discutimos sem brigar, problematizamos 
ressignifi cando o amor pelo conhecimento que está dentro de 
cada um e em cada fricção.

O vidente

Primeiro o menino viu uma estrela pousada nas
 pétalas da noite

E foi contar para a turma.
A turma logo falou que o menino zoroava.

Logo o menino contou que viu o dia parado em cima
de uma lata

Igual que um pássaro pousado sobre uma pedra.
Ele disse: Dava a impressão que a lata amparava o dia.

A turma caçoou.
Mas o menino começou a apertar parafuso no vento.

A turma falou: Mas como você pode apertar parafuso
no vento

Se o vento nem em organismo.
Mas o menino afi rmou que o vento tinha organismo

E continuou a apertar parafuso no vento.

    Manoel de Barros – Tratado Geral da Grandeza do Ínfi mo
  

3 -    Joaquim Torres Garcia. Disponível em:< http://www.cyberartes.com.br/artigo/?i=1290&m=44>. Acesso em: 11 mar. 2012.
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Das trocas e fricções surgem relações humanas diferentes 
que se manifestam também nas “Pipocas Pedagógicas” – 
pequenos escritos que partilhamos com o grupo, quando sentimos 
necessidade, e também uma maneira de não nos sabermos sós. 
As pipocas são crônicas do cotidiano escritas pelos educadores 
que participam do GEPEC, que em uma ou duas páginas narram 
histórias da lida e da vida na educação – histórias que pipocam na 
sala de aula, na escola, no diálogo com os alunos e com os colegas, 
no silêncio e no barulho da refl exão sobre as coisas acontecidas.

Pipocas, não comestíveis, mas digeríveis que reverberam em 
nós e em muitos espaços. Estão nas árvores em forma de fl ores 

fugazes que duram dois dias e são metáforas para um grupo de 
pessoas sensíveis. Trazem nossas angústias e aquelas decisões e 
soluções imediatas que temos que tomar /encontrar muitas vezes 
na semana e, até várias vezes no mesmo dia, em nossas salas 
de aula. Além disso, nos provocam e provocam refl exões as 
mais variadas e, consequentemente, maior cumplicidade, apoio, 
orientação e mudanças de atitudes que, embora pequenas, são 
muito signifi cativas no contexto escolar e do grupo, provocam, em 
várias direções e em desdobramentos inesperados:

      

  

Imagem suprimida por ausência
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de autorização de uso
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Todas as Estrelas de Sedna

No começo do ano com a entrega dos novos uniformes, 
alguns alunos ganharam tênis e outros não. Eu acho 
esse tênis muito lindo. Eu também queria um.
Da turma que não ganhou o Petrocelli, fi cou 
inconformado, todo dia reclamava, a mãe mandava 
mil bilhetes, só que não chegou o nº dele (31), então 
era todo dia choro. Queria ser igual ao seu grupo de 
amigos e ninguém aguentava mais:
- Prô dá um jeito no Petrocelli, ele fi ca chorando e eu 
não consigo pensar. Seu melhor amigo Skywalker. – 
Que jeito! Pensava eu.
Ele usava tênis All Star e um dia chegou com um novinho 
em folha, apesar de todos os elogios, até da antiga Dir.Ò, 
ele não queria saber, queria o tênis de uniforme.
Na sala de aula tive uma ideia rápida, assim que ele 
começou a chorar novamente:
- Petrocelli, tira esse tênis e coloca aqui perto da minha 
mesa agora! Em tom alto de espanto, reprovação, 
indignação e todos “ãos” possíveis.
- Parou de chorar, olhou para minha mesa alegre e 
perguntou?
- Chegou o meu número?
- Não, respondi balançando a cabeça. – Mas esse tênis é 
do meu planeta, é do robô XPTz 15 e ele não pode fi car 
descalço, devolva ele agora.
Todos deram risada, inclusive ele que perguntou mais 
alegrinho, apesar das lágrimas:
- Como assim? Minha mãe comprou ontem na loja, é 
novinho, olha aqui. Mostrando a sola nova.
- Não quero saber, acho que quando o XPTz 15 pendurou 
ele no céu para brilhar, caiu aqui e alguém pegou, aliás 
todos os nossos tênis estão aqui no planeta de vocês. 
Uns ainda são novos, então os donos das lojas pegam 
pra vender na loja. Outros mais velhos caem na casa de 
vocês, porque todo mundo tem All Star aqui na Terra.
Claro que tive que inventar uma história do tênis a partir 
do nome e dizer que os tênis eram também todas as nossas 
estrelas de Sedna e que eles faziam falta lá, porque nosso 
planeta era longe do Sol, que eles iluminavam tudo para 
gente e aqueciam o fogo para fazer novos robôs.

Todos eles balançavam a cabeça negando e girando o 
dedo em volta da cabeça, dando risada.
Ele parou de chorar na hora e deixou o tênis na frente, 
todo empolgado. Na saída emprestei para ele ir embora, 
pedindo que no dia seguinte viesse com outro tênis para 
a escola. Não sem antes escrever no caderno de recado 
o motivo dele ter fi cado descalço.
Na realidade arrumei um problema maior. No dia seguinte 
um grande número de alunos estava com All Star e 
deixando, sem eu pedir, na entrada da sala. Quando entrei 
perguntaram de quem era cada um deles, ainda disseram 
que, se nós robôs éramos tão espertos, devíamos arrumar 
um jeito melhor de pendurar nossas estrelas.
A Dir. Ó fez um escândalo na minha cabeça e na cabeça 
deles, que nem eu e nem eles resolvemos dar atenção, 
continuamos a nossa história.
Hoje todos eles vão de All Star, só de vez em quando 
com o tênis de uniforme. Escrever na lousa é uma 
gincana de empurrar os tênis para o lado, para não 
tropeçar e vigiar os iguais de nº e cor, na hora da saída. 
Atividade dividida com os mais espertos:
- A Gata você calçou o tênis do Bowie! A Dona do Mundo.
A equipe gestora deixou de brigar com eles e comigo 
por causa disso, os pais dão muita risada quando o 
assunto é esse, as funcionárias acham divertido e as 
substitutas proíbem tal atitude quando não estou.
Ontem fi camos classifi cando as cores, números e os 
tipos de cada um deles, e descobrimos que o céu de 
Sedna tem estrelas lindas e diferentes e que a escola da 
Terra tem crianças lindas e únicas com o mesmo brilho 
intenso das estrelas (CrisHop, 2011).
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A árvore e os carros

Pipocas dão em árvores? No GEPEC SIM. A beleza estética 
e a importância da poesia que a VIDA carrega em si estão 
presentes neste Grupo de Terça, onde educadores, dentro de 
uma das universidades mais importantes do país, se “atrevem” 
a confrontar o rigor científi co que, por vezes, é excludente, pois 
se confi gura em um discurso acadêmico para os acadêmicos. Na 
terça-feira estes educadores preferem um discurso que valoriza a 
HUMANIDADE, um discurso que vence a burra dicotomia entre 
Ciência e Arte. Através de suas “Pipocas Pedagógicas”, narrativas 
da escola, situações e falas de professoras(es) e alunas(os), ou 
melhor, falas e situações que brotam da relação destes sujeitos, os 
educadores mostram e evidenciam um outro olhar possível. Nesta 
imagem você vê carros, um asfalto quente e uma realidade urbana 
cheia de pressa típica de um capitalismo frio, pois bem, eu vejo um 
lindo Ipê Branco, uma árvore que dá PIPOCAS... (Rafael, 2012).

 

Pipocas dão em todos os lugares, dão até em árvores!
Todos têm uma pipoquinha para refl etir e compartilhar 

com as pessoas, basta pensar um pouco nas relações que 
estabelecemos com nossos alunos, ou então, estar disposto a ver 
e ouvir o cotidiano escolar que irá estourar uma pipoca inédita 
para alimentar nossos pensamentos e refl exões (Vanessa).

Nem pessoa, nem sujeito: educador, mas tudo que dentro 
lhe couber quanto seiva e fora lhe for possível alcançar com 
suas raízes. O que pode um Ipê Branco com cores infi nitas e 
luminosas que o eucalipto e o jequitibá jamais sonharam? 
(Tânia, 2012).

E o educador? Que terá acontecido com ele? Existirá 
ainda o nicho ecológico que torna possível a sua 
existência? Resta-lhe algum espaço? [...] Há árvores 
que têm uma personalid ade, e os antigos acreditavam 
mesmo que possuíam uma alma. É aquela árvore, 
diferente de todas que sentiu coisas que ninguém 
sentiu. Há outras que são absolutamente idênticas umas 
às outras, que podem ser substituídas com rapidez e 
sem problemas.
Eu diria que os educadores são como as velhas árvores 
(ALVES, 1985, p.12-13).

Professor e alunos são cada vez mais impedidos de 
deixar rastros. São progressivamente, submetidos 
à extensa rede de controle: fi chas de frequência, 
números de matrícula, notas, informações mensuráveis 
substituem conhecimentos e experiências comuns. 
Tornam-se, professor e alunos, meras mercadorias?
Como recuperar a capacidade de deixar rastros? Ou seja 
de deixar marcas? Ou ainda de ser autor? Como ver em 
cada qual, adulto ou criança, sua história? Como ler em 
cada objeto sua história? (KRAMER, 1993, p. 58- 59).
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Dito, escrito, reconstruído. Reinventado. 

Quantas vezes em nossas práticas pedagógicas diárias não 
nos deparamos com situações que provocam uma coceira, um 
incômodo, uma curiosidade, um querer entender... e fi cam ali, 
de tempos em tempos voltando e despertando novas formas 
de interpretação? Esses são momentos especiais, pelos quais 
ganhamos oportunidades de crescer como seres humanos. 
São rotineiros em nosso ofício de professor, por estarmos tão 
rodeados de mentes e palavras curiosas. Mas precisam ser 
notados, elaborados, revisitados, reinventados...

As diversas formas de expressar, de tirar de si e tornar 
coletivos esses singelos acontecimentos podem transformar 
olhares, interpretações, sensações a respeito de sua própria 
vivência, quando compartilhada. 

Como é rico esse momento em que as nossas experiências 
tornam-se vias de muitas mãos, ou muitos olhares, ou 
muitas falas! Pois é com os olhos, com as palavras, com 
a mente e o coração dispostos, que se toma e retoma aquela 
Pipoca Pedagógica, elaborando tantas conexões quantas 
forem possíveis, que dão sentido para ela e transbordam em 
reconstruções para todos os envolvidos. Momentos assim como 
os que temos no GEPEC: um divã coletivo, no qual você se 

sente confortável e acolhido para expressar, retomar, rever e 
reconstruir suas vivências... um espaço onde as palavras faladas, 
ouvidas e registradas em imagens, poesias e narrativas tornam-
se agentes da alma humana a serviço de sua própria reinvenção 
(Mirella, 2012). “Porque a vida, só é possível reinventada” 
(Cecília Meirelles). 

Arroz Doce com Canela

Outro dia propus às alunas e aluno4 que organizássemos 
uma exposição com objetos de nossa infância. Desejava 
partilhar ‘lugares de memória’ e não apenas reunir 
objetos antigos. Fizemos as tratativas animadamente 
porque fi camos empolgadas(o) com a possibilidade que 
se abria à nossa frente.
Eu alimentava a intenção de provocar um diálogo 
mais cuidadoso sobre as nossas sensibilidades e 
nossos modos de ser e estar no mundo, a partir da 
rememoração de acontecimentos vividos na infância. 
Solicitei, então, que procurassem nos seus baús de 
achados e guardados algum objeto da infância. Poderia 
ser brinquedo, livro, roupa, enfi m, o que tivesse sido 
preservado da destruição, por algum motivo. 
No dia combinado arrumei a sala de aula com a mesa 
bem ao centro para receber os objetos ‘encantados’. 
Levei um retalho de tecido semelhante ao da minha saia 
de uniforme dos primeiros quatro anos do ‘Primeiro 
Grau’ – como era nomeado no século XX – para 
servir como uma toalha. Carinhosamente foram sendo 
retirados das bolsas e mochilas, com todo cuidado, as 
encomendas trazidas: casaquinho de lã cor-de-rosa; 
carrinho; bonequinho ‘smurf’; disco sonoro de histórias 
infantis, tipo ‘bolachão’; disco compacto simples dos 
Beatles; boneca ‘Barbie’ e o namoradinho dela, que 
não lembro o nome agora; minha boneca ‘Susi’ com 
roupa mexicana; livros infantis; chaveiro de couro; 
canequinha de louça com cara de palhaço e mais uma 
infi nidade de objetos carregados de signifi cados para 
seus donos... 
Para nossa surpresa uma aluna trouxe consigo um 4 - Essa turma é composta por 27 alunas e 1 aluno.
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grande pirex, todo enrolado em papel alumínio. 
Ficamos curiosas (o): o que seria? 
- Ah! Professora, não achei um objeto da infância, 
então preparei um doce que minha mãe fazia quando eu 
era criança. Eu adorava! 
Assim, alimentamos a alma e o corpo que, 
teimosamente insistimos em separar, apegadas à nossa 
visão positivista de mundo. Essa aluna nos ensinou, 
mais uma vez, que corpo e alma, tudo junto ao mesmo 
tempo, experimenta a rememoração. Olhar, provar, 
sentir, tocar, experimentar... tudo isso nos emociona e 
nos permite ressignifi car a nossa história, revisitando 
proustianamente o ‘tempo perdido’... 
Nossos diálogos foram saborosos! (Aninha, 2012).

Coluna grega, arco romano, arroz doce aninhano

Sala nova de arte só para mim! Adaptada com divisória 
de amianto e permitindo a passagem de todo tipo de 
som; cortinas, embora despencando, mas raridade 
na escola; porta transformada em parede, mas com 
o vazado do buraco da antiga fechadura, servindo de 
meio de comunicação entre os adolescentes nas trocas 
de aulas; um ventilador barulhento que não pode ser 
virado para baixo, pois quebrou e fi cou mais curto com 
o conserto; um microondas para os alunos, de todas as 
turmas utilizarem no almoço e toda “organização” típica 
dessa idade, quando bate o sinal e tento desmontar os 
equipamentos com extensões e fi os se enroscando em 
pés agitados...
No meio do calor insuportável no início das aulas da 
tarde, euforia e tentativa de retomar o assunto da aula 
anterior, quando uma rajada inesperada de vento levanta 
partes do forro e uma fi ca dependurada. Correria, 
pedido de ajuda e a resposta: “se cair em alguém não 
mata é leve, só dá coceira porque é de fi bra de vidro”. 
Serenada a confusão retomo para organizarmos as 
apresentações/avaliações que serão em grupo e em 
diferentes linguagens. Deverão demonstrar a visão de 
mundo dos egípcios, gregos e romanos e como isso se 
refl etiu na produção artístico-cultural. Agitação total 
interrompida pela solicitação do Victor:

- Prô, mostra as imagens das esculturas gregas, quero 
ver se sou um deus grego mesmo!
- Aproveita e prepara uma apresentação sobre isso, 
coloque umas espumas sob a roupa para fi car igual a 
eles
- A gente quer fazer sobre o Egito!
- E nós gladiadores romanos!
Abro o ‘pen drive’ para selecionar os ‘slides’ e enquanto 
procuro alguém pergunta:
- Professora, o que é esse arquivo “arroz doce com 
canela” é uma receita?
- Não, é uma pipoca
- PIPOCA!!! (vários alunos)
- Faço parte de um grupo de pesquisa. Lá estudamos, 
conversamos e partilha nosso cotidiano de sala de aula 
e, muitas coisas como as que aconteceram agora pouco, 
acontecem com mais professores, algumas legais, 
outras nem tanto, que fi cam pipocando em nós e nos 
lugares onde trabalhamos e aí escrevemos sobre elas, 
dividimos com o grupo e sempre aprendemos com isso. 
Na verdade acho que a gente procura fazer da escola e 
de nossas aulas espaços um pouco mais humanos. Essa 
é a pipoca da Aninha. 
Abrimos o texto, lemos juntos, eles adoraram e pediram 
para eu fazer arroz doce com canela para eles. 
- Porque na sala dela tem 27 mulheres e um homem?
- ????
- Talvez seja uma turma de EJA?? Também não sei!
- Minha mãe fez EJA! 
- A minha também! (explicam aos demais o signifi cado 
da sigla)
- Minha avó fazia arroz doce pra mim, deu saudades!
- Eu nunca comi! - Prô, você faz mesmo?
- No dia das apresentações fi nalizamos com arroz doce 
com canela!
- Pode trazer pipoca pra fazer no microondas também?
- Deixa pra quando a prô passar o fi lme!
Numa suspensão do tempo “escola/conteúdo/
problemas” falamos de Proust, avós, mães, cheiros, 
sabores, colunas gregas, arcos romanos e do vírus 
‘Cavalo de Tróia’ (Zezé, 2012).



SOBRE PIPOCAS, SENSIBILIDADES E COTIDIANO ESCOLAR: GEPEC

1747LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

“Pipocas Pedagógicas”

Pipocas Pedagógicas Perseveram
Pulando Peraltamente

Posicionando Pensamentos
Para Perder Preconceitos

Pondo Pés Para Pisar Perversidades
Perdendo Portas Paralisantes Prolixas

  Potentes Palavras Povoando Prateleiras
Pressionando Pressupostos Para Peneirar

Pirantes Parâmetros Pontuais
Pendendo Para Popular

Produções Pestilentas Programadas 
Paralelepipedeando Por Panelas 

Pairando Perfumadas 
Poesias Pueris 

Preparadas Por Professores

(Tânia, 2012)                                                         

Imagem suprimida por ausência
de autorização de uso
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O que grita o menino?
Ouço o que está escrito nos espaços vazios, entre os seus dentes: os 
dentes que estão por nascer. Aqueles que já estavam lá desde que o 

menino nasceu. 
Algo só possível de ‘escutar’ quando o menino grita!!! 

Quanto mais a boca se abre, mais a sombra se transforma em LUZ.
É preciso que o grito seja bem articulado para que luz e sombra, 

cheio e vazio se entrecruzem, possibilitando leituras de um vir a ser. 
Nascer.

O que está por nascer, espera seu tempo no escuro espaço entre osso 
e dente: ocidente. 

O que está por nascer, espera seu tempo no claro espaço do vazio 
entre os dentes: oriente

(Raquel, 2012)

 Eu sempre sonho que uma coisa gera,
nunca nada está morto.

O que não parece vivo, aduba.
O que parece estático,espera.

Adélia Prado, 1991

Polifônico: cada dente uma ressonância de nossas próprias 
vozes dissonantes... Não há grito. O grito está é nas nossas 
cabeças reverberando e criando espaços inusitados dentro 
da gente. Tentativa completamente brincalhona de tirar uma 

foto do próprio rosto e não de parte.  Metáfora do que somos: 
tentamos ser inteiros. O que vem de nós são clarões. Relances, 
vultos, faíscas dentro de todo o mito da caverna que nos habita. 
Inteireza nem sempre presente no cotidiano escolar, onde 
o mesmo aluno que frequenta um projeto, mas não a escola, 
justifi ca sua ausência na mesma porque a professora grita muito 
e não o escuta (Tânia, 2012). 

Polifonia explícita na construção desta produção, com a 
contribuição dos participantes do Grupo de Terça do GEPEC, 
Aninha (Ana Maria de Campos), Marcemino Bernardo Pereira, 
CrisHop (Cristina Maria Campos), Zezé (Maria José Oliveira 
Nascimento), Wilson Queiroz, Rosaura Soligo, Tânia Villarroel 
Andrade, Adriane Almeida Pinto, Mirella Leme, Rafael 
Fernando da Costa, Mafê (Maria Fernanda Pereira Buciano), 
Guilherme do Val Toledo Prado, Helô (Heloísa Helena Dias 
Martins Proença), Cláudia Roberta Ferreira, Glória Pereira 
da Cunha, Alda Mendes Bafa, Rúbia Cristina Cruz, Márcia 
Alexandra Leardine, Elisa Santos, Margareth Buzinaro, Ruti 
Borges da Costa, Kamylla dos Santos, Vanessa Guidotti, Raquel 
Pereira Alves, Adriana Stela Pierini, Nana (Luciana Haddad), 
Marciene Reis, Carla Clauber, Juliana Calil, Renata Frauendorf, 
Zaqueu Assis, Helvécio Júnior, José Antônio Oliveira:  

Ler e pensar na fi losofi a do ato responsável aqui na favela 
do Bode, bairro do Pina, Recife, junto dessa comunidade 
que frequento desde 2009, me faz ouvir outras vozes, 
outras relações que não conseguia fazer em Campinas, 
simplifi cando: é doido demais esse Bak! Em alguns 
momentos parece que aquele texto velhinho feito por um 
jovem lá do outro lado do mundo fala do meu maracatu, 
dos meus amigos, nas relações que tenho estabelecido com 
essas pessoas e com essa cultura, das responsabilidades que 
sinto em relação a tudo isso que, para outros, é apenas uns 
dias de folia, mas que tem me dado muito e muito mais do 
que isso; não tem relação com a música e a cultura popular, 
mas com as pessoas, com a comunidade, com a convivência 
de diferentes, vivendo a diferença; muitas coisas ainda não 
estão defi nidas ou claras para que eu possa escrever mesmo 
sobre isso, mas hoje cedo eu tive a nítida impressão de que 
o Bakhtin escrevia pra mim (Glória, 2012). 
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Considerando que quando nos misturamos com os autores, 
como na “Pipoca” acima, é inegável que a polifonia se faça 
presente nas vozes que compõem esse ‘texto’. No entanto, de 
acordo com as normas vigentes para apresentação de trabalhos 
acadêmicos, não foi possível inscrever todos os autores, porém 
o texto verbal/não-verbal apresentado é fruto de uma produção 
coletiva, de nossos encontros, embates, registros e amorosidade, 
implícitos nas vozes e imagens constituintes deste.

E somente o somatório dos diversos sentidos 
humanos - tato-paladar-olfato-audição-visão - e outros 
que possivelmente saibamos - que limitadamente 
percebemos o que esta escrita, esta refl exão e esta 
possibilidade nos convida a refl etir e (des)construir 
(Wilson, 2012).

Nossos alunos gritam por atenção, pedem socorro.
Quem nos socorre?
Se há um espaço de trocas e possibilidades, que acolhe as 

diferenças, cresce com elas, ouve e se interessa pelo que diz 
e faz o educador, que nos socorre nas angústias cotidianas 
transformadas em “Pipocas Pedagógicas”, cujas portas e 
corações estão sempre abertos, esse lugar se chama GEPEC.

Aqui nosso grito tem escuta!
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A LEITURA QUE SURGE ENTRE OS XIQUEXIQUES E OS CAROÁS1: O AUTO DA 
COMPADECIDA E OS CONCEITOS DE REGIONALISMO

João Evangelista do Nascimento Neto2

1 - Plantas típicas da caatinga, são classifi cadas como xerófi las por sua capacidade de reter água em suas raízes, folhas ou caules. As folhas do caroá fornecem 
fi bras resistentes e de boa durabilidade.  O xiquexique é utilizado pelos agricultores para servir de alimento aos animais em caso de secas extremas. Também 
são plantas do sertão o umbuzeiro, o juazeiro, o cacto, a palma e o mandacaru. (http://www.slideshare.net/goretteleal/plantas-tpicas-da-caatinga).
2 - Professor da área de Literatura da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), é mestre em Literatura e Diversidade Cultural pela Universidade Estadual de 
Feira de Santana (UEFS) e faz doutoramento em Teoria da Literatura pela Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul (PUCRS).

Resumo

O Nordeste foi, sem dúvida, o foco principal do 
Regionalismo de 30. O Auto da Compadecida, texto de Ariano 
Suassuna, é infl uenciado pelas escritas dos neorregionalistas, 
mas foge da problemática dos conceitos de regionalismo por 
ser maior do que o ambiente que retrata. João Grilo e Chicó 
juntam-se ao Padre João, ao Padeiro e sua Esposa, ao Bispo, ao 
cangaceiro Severino de Aracaju. Não satisfeitos, trazem à baila 
a Compadecida e Manuel, ou seja, o palco está montado: o Auto 
da Compadecida entra em cena e, ao fazê-lo, traz à ribalta a 
discussão de uma identidade nacional a partir das expressões 
do sertão nordestino. Desse modo, o autor paraibano consegue 
forjar em seu texto uma discussão que excede a cor local e 
expõe ao leitor/espectador, por meio do riso, a cultura popular, 
que resiste às intempéries do preconceito e do etnocentrismo 
ainda vigentes na sociedade brasileira. Neste trabalho, com o 
contributo de teóricos, como Chiappini (1997), Farias (2009), 
Freyre (1976), Santiago (1974) e Vassalo (1993), dentre outros, 
o texto teatral de Ariano Suassuna é lido enquanto elemento 
cultural que rompe com os limites entre cultura erudita e 
popular, e, ao fazê-lo, questiona uma linearidade espaço-
temporal apresentando o ser humano a ele próprio.

Palavras-chave

Auto da Compadecida; regionalismo; cultura; nordeste.

Abstract

The Northeast was, undoubtedly, the main focus of 
Regionalism, in the 30’s. The Auto da Compadecida, text 
written by Ariano Suassuna, is infl uenced by the writings 
of neo regionalist, but escapes the problematic concepts of 
regionalism to be greater than the environment it portrays. João 
Grilo e Chicó join the priest João, the Padeiro and his Wife, the 
Bispo, the outlaw Severino de Aracaju. Not satisfi ed, they bring 
to the scene the Compadecida and Manuel, ie, the stage is set: 
The Auto da Compadecida enters the evidence and, in doing 
so, brings into focus the discussion of national identity from 
expressions of the northeastern backlands. Thus, the author 
can forge a discussion in his text that exceeds the local color 
and exposes the reader/viewer, through laughter, the popular 
culture, that resists the prejudice and ethnocentrism still 
prevailing in Brazilian society. In this work, the contribution 
of theorists, such as Chiappini (1997), Farias (2009), Freyre 
(1976), Santiago (1974) and Vassalo (1993), among others, the 
theatrical text of Ariano Suassuna is read as cultural element 
that breaks the boundaries between high culture and popular 
culture, and, in doing so, asks a linear space-time by presenting 
the human being himself. 

Keywords

Auto da Compadecida; regionalism; culture; northeast.
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Pelos atalhos feitos num chão árido, sob o sol 
causticante do sertão, um duo de pícaros trilha caminhos 
que não são somente seus, mas representam os caminhos 
dos sertanejos, veredas de uma expressão dita regional, de 
uma cultura popular, num jogo dialético entre o local e o 
universal.

João Grilo e Chicó juntam-se ao Padre João, ao Padeiro 
e sua Esposa, ao Bispo, ao cangaceiro Severino de Aracaju. 
Não satisfeitos, trazem à cena a Compadecida e Manuel. 
Enfi m, o palco está montado: o Auto da Compadecida 
entra em cena e, ao fazê-lo, traz à ribalta a discussão de 
uma identidade nacional a partir das expressões do sertão 
nordestino.

Obra do paraibano Ariano Suassuna, o Auto da Compadecida 
é um texto teatral escrito em 1955 e encenado pela primeira 
vez em 1957 com evidente infl uência do Regionalismo de 
30, vertente do Modernismo brasileiro que se voltou para 
as periferias do país, a saber, locais de pouca visibilidade 
social, econômica e cultural no período e/ou com uma visão 
estereotipada construída ao longo da História.

O Nordeste foi, sem dúvida, o foco principal do Regionalismo 
de 30.  Jorge Amado, José Lins do Rêgo, Rachel de Queiroz e 
Graciliano Ramos são grandes expoentes desse veio literário, 
embora não focalizem, em seus textos, necessariamente os 
mesmos ambientes. Contudo, o sertão nordestino ganhou 
espaço especial. 

Se as transformações socioeconômicas demoravam a 
chegar, a literatura expunha a problemática da seca e do descaso 
político na região. É assim em Vidas Secas, de Graciliano 
Ramos, como em O Quinze, de Rachel de Queiroz. Mas essas 
não são obras localistas, embora regionalistas. Vão além do 
período que retratam, já que falam de sentimentos, abordam 
a humanidade e tudo o que ela pode trazer de idiossincrasias. 

É o mesmo que pretende Ariano Suassuna com o seu Auto da 
Compadecida.

A obra é infl uenciada pelas escritas de 30, mas não se pode 
classifi cá-la como um texto neoregionalista3. Embora defenda 
uma identidade brasileira pautada na cultura popular de uma 
região subalternizada, não utiliza o viés naturalista comum às 
obras daquele período, quando o meio determinava as ações e 
o fi m das personagens:

Aliás, seria essa uma das diferenças básicas entre a 
obra de Suassuna e a dos chamados romancistas do 
Nordeste, pois em Suassuna não existe a intenção de 
fazer um levantamento artístico-sociológico da região 
nordestina, dentro dos moldes da escola naturalista, 
mas antes busca ele uma recriação poética do Nordeste 
através dos textos do romanceiro popular, graças aos 
folhetos da literatura de cordel. (SANTIAGO, 1974, p. 
14).

 Em Suassuna, o determinismo pode (e deve) ser burlado 
pela religião. Ao contrário de Fabiano e sua família, em Vidas 
Secas, que andam em círculos, não conseguindo mudar seu 
destino, no Auto, há uma segunda chance, outros caminhos a 
seguir.

O enredo da peça é baseado em três folhetos de cordéis 
que dão o tom para cada ato. O primeiro folheto, O dinheiro 
(A morte do cachorro), de autoria de Leandro Gomes de 
Barros4 (2005), aborda as peripécias de um homem que 
deseja enterrar seu cachorro em latim; o segundo folheto, 
História do cavalo que defecava dinheiro, também de 
Leandro Gomes de Barros (2006), fala da disputa entre 
dois compadres, um duque rico e invejoso e o outro um 
lavrador pobre. Este cria a artimanha de vender para o 

3 - O uso do termo neoregionalista aqui se refere especifi camente ao 2º movimento do Modernismo brasileiro e às obras produzidas nesse período.
4 - Leandro Gomes de Barros nasceu em Pombal, município do estado da Paraíba em 19 de novembro de 1865 e é um dos introdutores dos folhetos de cordel no 
Brasil ao lado de Silvino Pirauá e Francisco das Chagas Batista. Após sua morte em 4 de março de 1918 na cidade de Recife, os direitos autorais de sua extensa 
obra passaram pelo domínio de João Martins de Athayde, José Bernardo da Silva e atualmente estão em poder da Academia Brasileira de Cordel, sediada em 
Fortaleza, Ceará. É considerado o maior poeta popular brasileiro e, como todo poeta popular, sua obra delineia os acontecimentos da vida do Nordeste, por isso 
mesmo, enfoca assuntos diversos ligados à tradição do lugar. (http://www.ablc.com.br/historia/hist_cordelistas.htm)
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duque um suposto cavalo que “descome” dinheiro a fim de 
sair da miséria. O terceiro cordel, O castigo da soberba5, 
anônimo, relata o julgamento de vários personagens com a 
interferência de Nossa Senhora.

Suassuna retoma o teatro clássico grego ao inserir o Palhaço 
como narrador, papel do coro nas representações dramáticas, que 
dialoga com o público, apresenta as personagens e emite juízo 
de valor acerca das atitudes e discursos proferidos. Também 
antecipa acontecimentos e leva o espectador a refl etir sobre a 
ideologia da peça, em tentativas sucessivas para convencê-lo 
do que é certo ou errado; em seguida, deixar uma lição de moral 
e impeli-lo a seguir o caminho apresentado como salvação da 
sociedade:

Palhaço, grande voz
Auto da Compadecida! O julgamento de alguns 
canalhas, entre os quais um sacristão, um padre e um 
bispo, para exercício da moralidade. [...] ao escrever 
esta peça, onde combate o mundanismo, praga de sua 
igreja, o autor quis ser representado por um palhaço, 
para indicar que sabe, mais do que ninguém, que sua 
alma é um velho catre, cheio de insensatez e solércia. 
Ele não tinha o direito de tocar nesse tema, mas ousou 
fazê-lo, baseado no espírito popular de sua gente, 
porque acredita que esse povo sofre, é um povo salvo 
e tem direito a certas intimidades. [...] (SUASSUNA, 
1957, p. 25-26).

O Palhaço representa o próprio autor, que não ousa falar 
por si mesmo, por isso empresta sua voz ao narrador para que 
esse perpetre as denúncias que gostaria de fazer e exponha 
seu ideário de Nordeste, de Brasil. Em um tom onipotente, 
ao combater o ‘mundanismo’ e ao defender a ‘sua igreja’, 
apropria-se de todo o poder para julgar as personagens e seus 
atos. Sua autodefi nição de ‘insensato’ ecoa como uma tentativa 
de apaziguar uma possível ojeriza do espectador pelo pretenso 

ar de superioridade expresso na fala. A ‘solércia’ traze-o 
novamente ao patamar de humano. Assim, sua concepção é 
permeada por dois lados: o divino, amparado na autoridade 
para julgar e o humano, pela capacidade de criar artimanhas. 

Embora seja signifi cante a fi gura do Palhaço, é um 
personagem que serve como o fi o condutor dos três atos da obra 
suassuniana, João Grilo. É a sua presença que une os enredos, 
originalmente independentes. São suas ações que propiciam 
unicidade ao texto. Contraponto do Palhaço, Grilo não segue 
o discurso politicamente correto, muito menos suas atitudes 
demonstram seguir a norma ofi cial vigente. Ao contrário, adota 
uma ética que consiste em se dar bem não importando os meios 
para isso.

De origem europeia, o Amarelo adaptou-se ao sertão 
nordestino, sobrevivendo entre cactos e xiquexiques, 
alimentando-se de palma e mandacaru. Sua origem é relatada 
no cordel As Proezas de João Grilo, de autoria de João Ferreira 
de Lima6. É aí que são descritas as suas características, desde 
seu nascimento inesperado, até seus mais ardis atos em busca 
de alimento, sobrevivência, diversão e vingança.

Através do riso, Suassuna evidencia sua visão de Nordeste, 
seu olhar sobre o sertão. Com um teor católico-cristão acentuado, 
o autor acrescenta infl uências da religiosidade popular e de 
autores como Molière, Shakespeare, Gil Vicente e Cervantes. 
Numa discussão sobre a intersecção entre o erudito e o popular, 
o cômico dá o matiz às cenas. O ambiente transforma-se em 
pano de fundo para discussões morais e políticas. É uma 
concepção ideológica para o país.

Aí surge uma problemática envolvendo o Auto e o conceito 
de regionalismo enquanto obra localista, que visa apenas 
evidenciar a cor local, cujo ambiente é utilizado como pretexto 
para um enredo e personagens que não se encaixam no referido 
espaço. Muito comum no período romântico, essa ideia de 
regionalismo pode ser comprovada em obras como O tronco 

5 - Esse folheto de cordel é encontrado em MOTA, Leonardo. Violeiros do norte. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora A Noite, 1955.
6 - João Ferreira de Lima, pernambucano do município de São José do Egito, nasceu em 3 de novembro de 1902. Sua obra não é extensa, mas de qualidade. 
É autor do famoso Romance de Mariquinha e José de Sousa Leão e do Almanaque de Pernambuco, o mais célebre almanaque popular nordestino. Radicou-se 
em Caruaru, Pernambuco, onde faleceu em 19 de agosto de 1972. (http://www.ablc.com.br/historia/hist_cordelistas.htm)
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do ipê, de José de Alencar, em que o lugar pouco acrescenta 
ao romance do casal adolescente, ou ainda em O seminarista, 
de Bernardo Guimarães, quando os costumes locais são 
apresentados como atraso ou crendice, a fi m de difi cultar o 
enamoramento dos jovens protagonistas.  

O Auto da Compadecida vai além disso. Imbuído de um 
projeto literário nacional que dialoga com o regionalismo 
de Gilberto Freyre, o texto teatral pretende visibilizar uma 
tradição cultural nordestina. E mais, como Freyre, defende 
a ascensão das regiões, em detrimento da defesa de estados, 
enquanto fortalecimento da cultura nacional. Essa cultura 
popular nordestina, evidenciada, trará à tona o que o sociólogo 
intitula de verdadeiros valores brasileiros:

[...] no Nordeste, quem se aproxima do povo desce a 
raízes e a fontes de vida, de cultura e de arte regionais. 
Quem se chega ao povo está entre mestres e se torna 
aprendiz, por mais bacharel em artes que seja ou por 
mais doutor em medicina. (FREYRE, 1976, p. 76).

 
Para o autor paraibano, como o juazeiro que não se dobra 

a mais dura seca, a cultura popular resiste às intempéries do 
preconceito e do etnocentrismo ainda vigentes na sociedade 
brasileira. A ideia é transformar essa cultura no expoente 
nacional. Por isso, Suassuna, centraliza o enredo no agreste, 
como ponto oposto à região centro-sul. Ao escolher um espaço 
desprivilegiado economicamente, faz emergir dele, por baixo 
da poeira do sertão, os caracteres necessários para transformar 
o Nordeste no microcosmo do Brasil. Enquanto o Sudeste 
representa o global, aí também está implícita, para Suassuna, a 
infl uência estrangeira que domina tal região, o sertão nordestino 
é o local que combate o cosmopolitismo, aqui entendido pelo 
autor como a dominação ianque, a homogeneização cultural.

Proposta ousada, transformar a cultura popular nordestina 
em cultura erudita brasileira. Para isso, encabeça o Movimento 
Armorial, retrocedendo ao Barroco, recriando as cavalhadas, 
apregoando em suas aulas-espetáculo o seu Brasil real, 

construído pelos homens simples, com costumes simples, 
abominando o Brasil ideal, aquele que deseja assemelhar-se aos 
Estados Unidos. 

Ainda há que se ressaltar o fato de a peça suassuniana 
ser intertextual. Se um conceito recorrente para regionalismo 
lida com os caracteres locais, uma expressão de um grupo 
social, como explicar todos os diálogos contidos no Auto? Da 
trilogia das barcas7, de Gil Vicente, à sovinice de O Avarento, 
de Molière. De indicações de Shakespeare, em O Mercador de 
Veneza, às picardias do Lazarillo de Tormes e às desventuras de 
Quixote e Sancho Pança, na obra de Cervantes, tudo na obra de 
Suassuna é um intertexto com outras obras de origem ibérica 
e do cânone europeus revistas com o olhar do sertão. Para ele, 

[...] a representação do espaço regional pressupõe as 
formulações sobre a arte e a cultura populares e sua 
integração a literaturas eruditas, vinculadas à noção 
de cultura brasileira e à questão do nacionalismo. 
(FARIAS, 2009).

Ao misturar autores canônicos à literatura de cordel, o 
teatrólogo combate a ideia de purismo e de separação entre 
culturas erudita e popular. Contudo, apoia-se na ideologia, 
certamente um arrebatamento romântico, de que essa cultura 
nordestina que defende é a pura cultura brasileira, a origem e 
para onde o país deve voltar-se. O Auto da Compadecida é a 
história da sobrevivência de uma cultura, por isso mesmo não 
folclorizada, mas resultante da contribuição dos indígenas, dos 
árabes, dos europeus e dos negros.

De origem aristocrática, Suassuna segue a ideologia 
freyriana ao optar por retratar as zonas rurais, numa clara 
alusão às oligarquias enquanto detentoras e guardiãs da cultura 
e dos valores brasileiros, gerando a tensão entre o local e o 
universal. Para o teatrólogo, o sertão é o universo, assim como, 
para Rosa, o sertão é o mundo. Todos os itens que formam a 
sociedade estão lá, permeando as atitudes e os pensamentos de 
cada personagem. 

7 - Cabe lembrar que Gil Vicente não escreveu o Auto da Barca do Inferno, o Auto da Barca do Purgatório e o Auto da Barca da Glória como uma trilogia, mas 
esse termo é utilizado por muitos teóricos para o estudo desses autos.
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É através da comicidade que o autor denuncia a problemática 
social em quatro níveis: o religioso, através da corrupção dos 
membros da Igreja; o judicial, pela falta de ação do poder 
ofi cial, gerando a ação dos cangaceiros e do coronelismo; o 
familiar, pela falência da concepção de família, sobrepujada 
pelo interesse fi nanceiro, e o econômico pela prática recorrente 
da usura nas transações comerciais. 

Se há uma crítica ao descritivismo de certos textos regionalistas, 
no Auto isso não ocorre. As rubricas do texto dão conta de indicar 
as relações entre as personagens, suas performances em cena, 
do que retratar um espaço pitoresco. Cabe ao leitor/espectador 
criar as imagens de Taperoá pela construção das personagens, 
quer seja pelo seu cenário de caracterização simples, quer seja 
pelo uso do léxico regional adotado. A preocupação da peça é em 
retratar a aridez das relações humanas:

João Grilo
[...] ainda hei de me vingar do que ele e a mulher me 
fi zeram quando estive doente. Três dias passei em cima 
de uma cama para morrer e nem um copo d’ água me 
mandaram. [...] (SUASSUNA, 1975, p. 37-38).

É pelas relações sociais que as personagens serão julgadas 
no terceiro ato da peça. A obra, dividida entre o sagrado e o 
profano, segue o traçado do teatro medieval, comprovado 
no forte teor moralizante existente, sobretudo, no último 
ato. Suassuna compreende o homem como um ser duplo, 
parte carnal, parte espiritual, por isso não vê problema nessa 
dualidade, desde que os dois lados estejam em harmonia. 
Quando o humano fala mais alto, há a superabundância de 
vícios, como os listados pelo Encourado: 

Simonia [...] velhacaria, política mundana, arrogância 
com os pequenos, subserviência com os grandes. [...] A 
preguiça [...] Hipocrisia e auto-sufi ciência [...] Avareza 
do marido, adultério da  mulher [...] (Suassuna, 1957, 
p. 154; 156; 157)

Não existe a possibilidade de o homem abolir sua face 
carnal, mas é mister não se deixar contaminar por ações que 
o embruteçam. Mais uma vez, Taperoá simboliza o Brasil, 
não apenas uma pequena cidade do sertão paraibano. A 
dureza dos personagens não é refl exo especifi camente da 
vida dura do agreste, mas da vida em sociedade, seja ela 
onde for. No julgamento, a personagem Severino de Aracaju 
é justifi cada pela infância traumática e pela perda de suas 
faculdades mentais. Desse modo, o autor foge da armadilha 
do determinismo social. Ariano Suassuna também cria o 
personagem do Frade, honesto e puro, a fi m de mostrar 
que cada um faz as suas escolhas, mesmo vivendo em um 
ambiente hostil.

Percebe-se que a sociedade retratada pelo autor possui uma 
estratifi cação social bem defi nida, há o grupo dos desvalidos, 
como o cangaceiro e o retirante, e há a burguesia representada 
pelo clero, pelo fazendeiro e pelos comerciantes. Ao fazer essa 
divisão, Suassuna inverte a pirâmide social e valoriza o grupo 
dos miseráveis, aqueles que são, por algum motivo, vítimas 
das condições físicas e econômicas existentes no sertão. Por 
outro lado, há sempre uma força maior que julga a todos os 
personagens, a quem todos estarão sujeitos mais cedo ou mais 
tarde. (VASSALO, 1993).

A respeito do conceito de regionalismo como algo 
ultrapassado, marcado por uma data específi ca, portanto, 
reacionário, já que não caberia mais na contemporaneidade 
pela industrialização do campo, nunca é demais lembrar que 
a literatura labuta com a imaginação, sem, necessariamente 
precisar lidar com o mundo real. Para isso já há a História, 
a Antropologia e a Sociologia que dizem fazê-lo, e isso 
sem levar em consideração os estudos de metafi cção 
historiográfi ca8. 

Mesmo que não houvesse mais espaços como aqueles 
retratados por Graciliano Ramos ou Rachel de Queiroz, embora 
não existissem tantas outras Taperoás espalhadas pelo sertão 
nordestino, eles continuariam a existir no imaginário do autor e 

8 - Para aprofundamento sobre a temática, ler: HUTCHEON, Linda. Poética do pós-modernismo: história, teoria, fi cção; tradução Ricardo Cruz. Rio de Janei-
ro: Imago, 1991.
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dos leitores/espectadores. Essa é a beleza da literatura, (re) criar 
ambientes e fazer deles morada de Fabianos, Chicos Bentos e 
Joões Grilos. 

Ao destacar a discussão de luta de classes, o texto 
regionalista é atualizado e apresenta as disparidades ainda 
persistentes entre campo e cidade. (CHIAPPINI, 1997). 
Essa visão capitalista do lucro acima de qualquer coisa é 
fartamente exposta no Auto. As relações entre o Padeiro 
e seus empregados, Grilo e Chicó, exibem a exploração de 
um mundo dominado pela reifi cação, conceito marxista que 
designa a importância do ser humano por objetos de troca, ou 
seja, o homem vale pelo que tem fi nanceiramente ou pelo que 
pode produzir sendo explorado, deixando de lado seus valores 
éticos e morais9:

João Grilo
[...] Vou entrar também no testamento do cachorro. [...] 
Eu não lhe disse que a fraqueza da mulher do patrão 
era bicho e dinheiro? [...] Pois vou vender a ela, para 
tomar o lugar do cachorro, um gato maravilhoso, que 
descome dinheiro. (SUASSUNA, 1957, p. 88)

 
Os personagens carentes de Ariano Suassuna rivalizam com 

os abastados, mas estão todos eles, pobres e ricos, reifi cados, 
exceto o Manuel e a Compadecida. O autor caminha, então, no 
processo contrário. Pretende o retorno das personagens humanas 
ao estado inicial, o que equivale ao encontro do homem com 
sua humanidade. O viver social é uma troca contínua, no campo 
ou na cidade, numa região periférica ou no centro do país. 
Exige um pensar coletivo acima do desejo individual. Suassuna 
vincula esse estado primitivo a uma religiosidade ainda muito 
presente nas zonas rurais, onde a tradição resiste e se atualiza 
em contraponto com as metrópoles e seu grande trânsito de 
cultura de massa. 

Há uma defi nição acerca de regionalismo que atribui, 
a esse tipo de literatura, um caráter violento, que retrata um 

ambiente hostil, onde opera a lei do mais forte, a barbárie, em 
contraponto com a cidade, civilizada, em que o diálogo dita as 
relações interpessoais. Sobre tal afi rmativa, os teóricos que a 
defendem citam obras como O Cabeleira, de Franklin Távora, 
classifi cada por muitos como o primeiro romance romântico 
regionalista, que enfoca o ciclo do cangaço no Nordeste. Contra 
tal argumento, pode-se estabelecer uma comparação com a 
literatura contemporânea brasileira, cujo ambiente e temática 
centralizam as discussões na violência urbana, na selvageria do 
cotidiano e na solidão em meio à multidão10, como as obras de 
Rubem Fonseca.

No Auto da Compadecida, o cangaço não é o tema central, 
mas coexiste em meio a tantas outras questões. Suassuna 
defende que mais forte que a violência física é a agressão 
moral, destilada dia após dia em um jogo psicológico de 
destruição da autoestima. É por isso que dá um tratamento 
diferente ao Cangaceiro Severino de Aracaju, também visto 
como um produto do descaso do sistema, logo, perdoado por 
Manuel.

Força e sensibilidade, guerra e paz. O Auto da 
Compadecida nega-se a pertencer a um regionalismo que 
só apreende violência, que só gera dor e caos. Na peça, os 
dois lados coexistem, pois são facetas do próprio homem, 
residindo em cada ser. Sentimentos e ações presentes nos 
habitantes da metrópole de Ensaio sobre a cegueira, de José 
Saramago, bem como sob o sol causticante do Nordeste de 
Suassuna. 

 No Auto, as personagens de menor poder aquisitivo 
reagem ao autoritarismo dos poderosos. João Grilo e Chicó 
centralizam a luta dos pequenos, dos humildes contra toda 
a organização social contaminada pela ganância, pelo 
enriquecimento fácil:

João Grilo
Ladrão é você, presidente da Irmandade. Três dias passei 
em cima de uma cama, tremendo de febre. Mandava 

9 - Esse conceito foi desenvolvido por Lukács e retomado pela Escola de Frankfurt. (www.pt.wikipedia.org/wiki/Reifi ca%C3%A7%C3%A3o_(marxismo).
10 - Para aprofundamento sobre a literatura contemporânea, ler RESENDE, Beatriz. Contemporâneos: expressões da literatura contemporânea. Rio de Janeiro: 
Casa da Palavra, 2008.
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pedir socorro a ela11 e a você e nada. Até o padre que 
mandei pedir para me confessar não mandaram. E 
isso depois de passar seis anos trabalhando naquela 
desgraça! [...] Ladrão é você, ladrão de farinha. Eu o 
que faço é me defender como posso. (SUASSUNA, 
1957, p. 103-104)

Esse duelo conquista os leitores/espectadores, pois estes 
se veem representados nas ações dos pícaros. Os enganos e as 
trapaças criadas ganham outra concepção, pois são revestidas 
da justifi cativa da sobrevivência. Se o sertão é seca, dureza, 
também é fortaleza, persistência. No Auto, o sertanejo é 
concebido com suas dores, mas também suas alegrias. Se não 
possui força política, detém o poder da palavra. E é cônscio do 
seu discurso, que luta, engana, persuade. 

Chicó é o contador de histórias, seus enredos distraem e 
fazem do sertão um lugar mítico, povoado de sonhos e mistérios. 
A história do pirarucu que pesca o homem, a assombração do 
cachorro, e o cavalo bento são momentos de lirismo em uma 
peça de cunho social. Assim, a vida é permeada de agruras, 
mas a própria literatura, nesse caso de cunho oral, é o meio 
de apaziguar as consternações porventura existentes. Nesses 
momentos, o texto teatral torna-se metalinguístico e expõe a 
importância da literatura para tornar a existência do homem 
doce e útil, como afi rmaram Wellek e Warren (1962). Isso 
pode ser encontrado na Paris, de Victor Hugo; na Moscou, de 
Tolstói; no Rio de Janeiro, de Machado de Assis ou na Taperoá, 
de Ariano Suassuna. 

João Grilo também possui o dom da palavra, mas utiliza-se 
de suas histórias para obter o sustento diário. Não há lirismo 
no que inventa, há sagacidade.  Dessa forma, não difere do 
Leonardo Pataca, de Joaquim Manuel de Macêdo, nem do 
Macunaíma, de Mário de Andrade. 

 O Auto da Compadecida, em sua dicotomia entre o local e 
o universal, conseguiu alçar longos voos. Como uma patativa12, 
pode mesclar, de forma melodiosa, a tristeza das disparidades 
sociais, com a beleza da capacidade do homem de sempre 
renovar-se e o meio a sua volta. Assim, Suassuna viu seu texto 
pousar nas mãos de leitores e na percepção de espectadores 
espanhóis, ingleses, franceses, alemães, tchecos, poloneses, 
fi nlandeses, holandeses e hebraicos (SUASSUNA, 2003), bem 
como a descoberta de seus textos pelos meios de comunicação 
de massa: a televisão, com a exibição de uma microssérie em 
quatro capítulos, e o cinema, com três adaptações13.

Rompendo classifi cações que o delimitam, o Auto da 
Compadecida é autoria de um letrado que escreve sobre cultura 
popular e sua intertextualidade com Molière, com Gil Vicente, 
com o bardo inglês, com Miguel de Cervantes. Mas também é 
autoria do próprio povo, com seu mamulengo, com o bumba-
meu-boi, com suas rezas milagrosas e sua fé em Nossa Senhora. 
É a arte de versar sobre o povo que Suassuna apresenta em sua 
obra, por meio do riso frouxo e refl exivo, permeada de uma 
moral católica com sua origem no Período Medieval, mas 
disseminada pela linguagem de cordel, esse texto que, assim 
como Grilo, viera nas caravelas dos conquistadores e criara 
raízes no Brasil, no Nordeste, no sertão.

E se alguém questionar como pode um texto, que fala de 
sertão, com personagens de origem humilde e de fala simples, 
abarcar tanta grandeza, talvez não exista uma resposta que 
satisfaça a tal pergunta, basta apenas dizer: “não sei, só sei que 
foi assim”. (SUASSUNA, 1957, p. 31).
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Resumo

Este trabalho analisa as diversas edições do livro do 
escritor Pedro Bandeira intitulado O dinossauro que fazia au-
au, que surgiu em 1983 pela Editora Moderna, e teve duas 
grandes mudanças no texto e no projeto gráfi co: na 9ª edição, 
de 1987, e na 1ª edição da Editora Melhoramentos, de 2006. 
Mesmo com introduções e desfechos diferentes, a obra não 
perde a temática central, que é a difi culdade de um menino 
com dinossauro ser aceito no mundo adulto contemporâneo. O 
autor soube como poucos articular o conhecimento científi co a 
uma trama interessante, original e cativante, numa obra onde 
o caráter lúdico, a imaginação e a literariedade convivem em 
plena harmonia como mundo da Paleontologia. É o primeiro 
livro infantojuvenil de autor brasileiro a falar de dinossauros, 
lembrando sutilmente aos paleontólogos da importância 
de divulgar em livros infantojuvenis as descobertas e as 
reconstruções de mundos passados que tão poucos cientistas 
estão capacitados a desvendar. 

Palavras-chave

Dinossauros; literatura infanto-juvenil; Pedro Bandeira.

Abstract

This paper examines the various editions of the book of the 
Brazilian writer Pedro Bandeira, titled O dinossauro que fazia 
au-au, which appeared in 1983 by Editora Moderna. Since 
then, the book had two major changes in the text and design 
project: in the 9th edition, from 1987, and in the 1st edition 
of Editora Melhoramentos, from 2006. Even with different 
introductions and outcomes, the story does not lose the central 
theme, which is the diffi culty of a boy with dinosaur be accepted 
into the contemporary adult world. The author knew articulate 
scientifi c knowledge to an interesting plot, original and catchy, 
in a book where the playful character, imagination and literality 
live in complete harmony with the world of Paleontology. It 
is the fi rst children’s book about dinosaurs from a Brazilian 
author, subtly reminding to the paleontologists the importance 
of disseminating in children and young people books the 
discoveries and reconstructions of past worlds that so few 
scientists are able to unravel.

Keywords

Dinosaurs; children’s literature; Pedro Bandeira.



‘O DINOSSAURO QUE FAZIA AU-AU’ DE PEDRO BANDEIRA, UM LIVRO PIONEIRO

1760LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

1. Introdução

Dinossauros e dragões na literatura infantojuvenil fascinam 
e povoam o imaginário de crianças e adolescentes que têm o 
privilégio de ler ou ouvir histórias fantásticas em que eles fi guram 
como personagens. Consultas a bibliografi as analíticas e outros 
compêndios sobre literatura infantil brasileira indicam que haveria 
cerca de meia centena de livros sobre estes temas escritos por 
autores nacionais, além de um número similar de traduções. As 
obras brasileiras surgiram depois de 1948, mas, efetivamente, a 
grande maioria foi publicada nas duas últimas décadas. O livro-
objeto do presente trabalho, O dinossauro que fazia au-au, é de 
autoria de Pedro Bandeira. Narra a história de um menino que, para 
ter seu dinossauro reconhecido pela sociedade, teve que disfarçá-
lo de dragão, o que permite diversas considerações sobre estes 
curiosos seres, aqui transformados em personagens. Deste modo, 
o presente estudo visa prioritariamente identifi car a forma como os 
conhecimentos de Paleontologia são articulados à fi cção infantil, 
oscilando entre um caráter didático e um caráter lúdico e analisar 
as sucessivas reedições do livro, que implicaram reformulações do 
texto e do projeto gráfi co, procurando interpretar quais seriam as 
motivações de tais mudanças.

Segundo o conhecimento científi co atual, os dinossauros, 
quando surgiram, tinham o corpo coberto por escamas. Não 
sabemos de que cor eles eram ou que padrão pigmentar 
possuíam. Todos tinham caudas musculosas e quatro patas, 
ainda que uns possuíssem as anteriores bem reduzidas. 
Algumas das quase mil espécies hoje conhecidas chegaram 
a ter 30m de comprimento e perto de 85 toneladas (Novelli, 
2008). Os dinossauros existiram durante cerca de 160 milhões 
de anos na superfície da Terra, como comprovam seus fósseis 
preservados nas rochas. São reunidos em dois grandes grupos: 
os ornitísquios com quadril similar ao das aves e os saurísquios 
com o quadril semelhante ao dos lagartos. Deste último grupo, 
há formas quadrúpedes e herbívoras (os sauropodomorfos), e 
bípedes e carnívoras (os terópodos), como Tyrannosaurus rex. 
Restos de dinossauros foram registrados há quase 2000 anos 
atrás, em rochas jurássicas da China, tendo sido interpretados, 
na época, como ossos de dragões. No início do século 19, na 

Inglaterra, grandes ossos e dentes foram reconhecidos como 
pertencentes a um extinto grupo de grandes répteis denominados 
dinossauros em 1842. Eles viviam em planícies e terrenos de 
vegetação mais densa, sob climas tropicais ou mais amenos, 
onde andavam solitários ou em pequenas manadas, pastando 
lentamente ou rapidamente emboscando suas presas (Anelli, 
2010).

Já os dragões, personagens fi ccionais, têm sido representados 
majoritariamente como grandes seres com o corpo coberto por 
escamas, com uma fi leira dorsal de escamas triangulares e 
uma cauda sagital. Em sua representação usual, soltam fogo 
pelas ventas, fazem tremer a terra quando a pisam com suas 
quatro pesadas patas, e podem facilmente fl utuar no ar com 
suas denteadas asas (Aubier, 1991). Durante a Idade Média, 
a existência dessas criaturas era tida como inquestionável, 
e muitas famílias possuíam a imagem de dragões em seus 
brasões. Acredita-se que os dragões viviam em locais quase 
inacessíveis, em profundas cavernas e lagos, ou no cimo gelado 
das mais elevadas montanhas. 

2. O livro

O livro em pauta, O dinossauro que fazia au-au, é de autoria 
de Pedro Bandeira de Luna Filho, professor, ator, diretor, 
cenógrafo, publicitário, jornalista, escritor e ocasionalmente 
ilustrador (Bandeira, 1983). É seu primeiro livro infantojuvenil, 
publicado em 1983, quando completava 41 anos de idade. 
Desde então, Pedro Bandeira tem se dedicado inteiramente à 
literatura, o que lhe rendeu inúmeros prêmios e distinções. Com 
mais de meia centena de obras, no Brasil é um dos escritores 
que mais vende livros para a faixa adolescente (Coelho, 1995).

O dinossauro que fazia au-au surgiu com texto e desenhos 
do autor, e foi um livro muito bem recebido pelo público. 
Com 27 edições em 29 anos de existência, é até hoje bastante 
lido e apreciado, também em função de ser ocasionalmente 
indicado como leitura adicional em aulas de língua e literatura 
em diversas escolas de todo o país. Na 9ª edição, de 1987, o 
texto foi reformulado e as ilustrações passaram a ser elaboradas 
por Paulo Tenente. Em 2006, Pedro Bandeira, que publicava 
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este livro pela Editora Moderna, passou a editá-lo pela Editora 
Melhoramentos, introduzindo novas modifi cações no texto 
e contando agora com as ilustrações de Renato Moriconi. A 
1ª edição indicada na publicação da Editora Melhoramentos 
corresponde à 27ª edição do livro.

Em todas as edições, o livro se mantém bastante simples. 
A ilustração colorida da capa das diferentes edições da Editora 
Moderna (Fig. 1) mostra o nascimento atual de um dinossauro, 
fato que dá início às aventuras do menino Galileu. Junto com 
ele aparecem outros personagens: um rato e um papagaio. Na 
edição da Editora Melhoramentos, a fi gura da capa adiciona 
novos personagens e mostra um dinossauro feliz e integrado no 
convívio humano e na paisagem urbana, situação que ocorre no 
desfecho da história (Fig. 1). Ambas as situações são insólitas 
e intrigantes.

 A   B   C
 

Figura 1. Capas da primeira edição e das edições posteriores que 
introduziram mudanças no texto e no projeto gráfi co de O dinossauro que 

fazia au-au de Pedro Bandeira: A - 1983; B -1987; C - 2006.

Na primeira edição e nas sete subsequentes (que daqui por 
diante denominaremos de ‘edições A’), há 25 capítulos, com 
vinhetas simples, distribuídos por 76 páginas, três delas com 
uma gravura de página inteira. Os desenhos de Paulo Bandeira 
são simples e retratam imagens do nosso cotidiano real (Fig. 
2). A história se inicia com a frase ‘Galileu morava num prédio 
de apartamentos onde era proibido ter cachorro’, situando a 
trama diretamente num espaço urbano com explícitas regras 

de convivência. No desfecho do livro, o dinossauro acaba com 
uma placa no pescoço identifi cando-o como um canguru e 
assim podendo viver harmonicamente entre os humanos. 

Figura 2: Ilustração de Pedro Bandeira na primeira edição (1983) de O 
dinossauro que fazia au-au (p.45).

Da 9ª edição em diante, ainda na Editora Moderna (que 
indicaremos neste trabalho como ‘edições B’), encontramos 
87 páginas reunidas em 14 capítulos, com vinhetas mais 
elaboradas e dez fi guras de meia página. As ilustrações de 
Paulo Tenente são mais caricatas e o dinossauro é francamente 
fantasioso, a ponto de ter cauda em caracol (Fig. 3). Nesta 
edição, a história se inicia com uma interpelação direta ao leitor 
- ‘Você é criança?’-, tecendo considerações sobre esta questão, 
para depois iniciar o relato das ações. No desfecho do livro, 
o dinossauro é aceito como um dragão que faz au-au e deste 
modo diverte os espectadores do grande circo humano. 
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Figura 3: Ilustrações de Paulo Tenente na edição de 1987 do livro O 
dinossauro que fazia au-au (p.45 e 53).

Na edição de 2006 (neste estudo, nomeada ‘edição C’), o 
livro tem 100 páginas e 15 capítulos, que passaram a ter a vinheta 
padronizada de um dinossauro. As ilustrações em geral são de 
página inteira (sete) ou ocupam um terço da página (seis), com 
apenas duas fi guras de meia-página (Fig. 4). Assim, à medida 
que as edições se modernizaram, mais ilustrada fi cou a obra, 
numa tendência que acompanha a própria evolução da indústria 
gráfi ca e da literatura infantil, mas sempre mantendo fi guras em 
preto e branco. A história se inicia com a frase ‘Há quase dez 
anos, o menino Galileu nasceu numa cidade muito pequena’, 
retrocedendo no tempo antes de se iniciarem as aventuras 
narradas e indicando que o protagonista está em ambiente 
novo ao qual terá que se adaptar. Nesta edição é inserido um 
penúltimo capítulo, no qual, numa sessão do circo, as crianças, 
depois os velhos e fi nalmente todos reconhecem que Isauro é um 
verdadeiro dinossauro. Neste caso, o desfecho conta que a cidade 
fi cou famosa por possuir um dinossauro, enquanto o professor de 
Paleontologia relatava na TV sua grande descoberta...

    

Figura 4: Ilustrações de Renato Moriconi na edição de 2006 do livro O 
dinossauro que fazia au-au (p. 25 e 59).

Com alternâncias do clima narrativo, claras relações causais 
e uma linguagem coloquial, a trama permite a identifi cação dos 
eventuais leitores com o protagonista e o acompanhamento 
bastante fácil do enredo. A verossimilhança dos personagens 
e da concatenação lógica dos fatos oferece uma empatia quase 
imediata com o menino Galileu e seus amigos, permitindo que 
o público se torne um participante da história narrada. O que 
move a ação do livro é a necessidade de reconhecimento de um 
dinossauro entre humanos nos dias atuais.

O ritmo, bastante rápido na edição A, torna-se mais lento 
nas edições B e C, com a introdução de muitas divagações e 
esclarecimentos. A partir da edição B, as explicações inseridas 
parecem refl etir contribuições de leitores e colegas nos anos de 
‘vida’ do livro, como se observa quando se fala do tempo geológico. 
Nas edições A encontra-se a menção a ‘répteis pré-históricos desde 
a Era Arqueozóica (quando nem existiam organismos na face da 
Terra) até o início da Era Cenozóica’, o que nas edições B e C é 
corrigido para ‘répteis pré-históricos desde a Era Mesozóica’, a era 
dos dinossauros. Também a narrativa fi ca mais fantasiosa, sendo 
criado um mundo paralelo imaginário, exemplifi cado no seguinte 
texto inserido nas edições B (Bandeira, 1987, p. 10):

“- Meu domínio! O Império Secreto de Galileu 1º, o 
Rei dos Narigadores de Cavernas!
Galileu 1º, um rei justo, e também o guerreiro mais 
valente de todas as cavernas. Com sua espada de 
pau reinava absoluto sobre sua corte, composta pelo 
Comandante Moreno e pelo Príncipe Cuim.”
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O protagonista do livro O dinossauro que fazia au-au 
não é um dinossauro, e sim um menino chamado Galileu, 
com coadjuvantes muito presentes: um ratinho (de bolso), 
um papagaio palrador e irritadiço, um dinossauro que nasce 
de um ovo escondido numa caverna, e dois personagens 
circenses: o velho palhaço tio Bebeto e a pequena bailarina 
Nildinha. A maioria dos personagens mantém seus nomes 
ao longo das edições, com exceção do ratinho Pirueta, que 
passa a chamar-se Cuim a partir das edições B. Alguns 
outros personagens são identifi cados por suas ocupações, 
como o distraído guarda fl orestal (ou vigia, na edição C), a 
funcionária que dá informações equivocadas por não ouvir 
o que o cliente deseja saber, o professor preconceituoso que 
só fala de si e só vê o que quer ver, o prefeito preocupado 
com coisas de somenos importância, os gordos fi scais 
burocráticos, o síndico xerife, etc. Estes personagens são 
planos e frequentemente caricaturais, pois personifi cam 
o antagonista, o poder instituído do mundo dos adultos, 
sempre ameaçador com suas regras, burocracia e saber 
quase fossilizado. Por outro lado, constituem elementos que 
desencadeiam o humor, pela repetição de ações e atitudes ou 
pelo absurdo de suas ações, por exemplo.

Em todas as edições a narrativa mostra a típica estrutura 
quinária, organizando os fatos cronologicamente segundo uma 
progressão linear, como observado por Lluch (2003). Assim, 
o livro descreve claramente a situação inicial de um cotidiano 
infantil relativamente estável: um prédio de apartamentos 
num bairro de cidade grande onde Galileu vive. Depois, 
apresenta um confl ito para ser resolvido ao longo da história: 
o nascimento de um dinossauro e sua aceitação na sociedade 
atual. Depois, aventuras são desenvolvidas na tentativa de 
convencer os adultos urbanos da existência deste animal nos 
dias de hoje, e deste modo resolver o confl ito narrativo. A trama 
segue apresentando desenlaces inusitados, com a aceitação da 
sociedade em geral da existência de um canguru (edições A) 
ou dragão (edições B) ou dinossauro (edição C) convivendo 
no espaço urbano atual. E conclui mostrando a volta a uma 
situação de relativa estabilidade, distinta da inicial, pois agora 
o cotidiano de Galileu inclui o dinossauro Isauro. Esta estrutura 

narrativa é mesma encontrada na grande maioria de obras 
escritas para público adolescente, como constatou Colomer 
(2003).

Ao longo da história das edições de O dinossauro que 
fazia au-au, os títulos de sete capítulos foram conservados 
e se mantiveram: ‘O Grande Circo Maxambomba’, ‘Pão 
com manteiga e novas amizades’, ‘Um dinossauro na 
universidade’, ‘Ninguém acredita em dinossauros’, ‘A 
grande ameaça’, ‘Dedeco contra o Esquadrão Caça-dragão’, 
e ‘O espetáculo não pode parar’. Estes títulos basicamente 
resumem o argumento das ações neles narradas. Entre os 
títulos que desapareceram a partir das edições B, estão 
alguns que pouco explicitavam seu conteúdo (como ‘O créc’ 
e ‘O segundo pluf’) e outros que traziam realidades pouco 
atraentes do mundo adulto, como ‘Confusões burocráticas’, 
‘Galileu chora’ e ‘Café com bolinhos’. A partir de 1987 
(edições B e C), o título dos capítulos se mantém variando 
somente no último. Este derradeiro capítulo mudou de 
enunciado e enfoque. Nas edições A, é ‘Dinossauro faz au-
au, logo existe’, uma afi rmativa conclusiva (ainda que ele 
leve uma placa identifi cadora de ‘canguru’). Nas edições B, 
o último capítulo se intitula ‘O resto que se dane!’, o que é 
uma demonstração de soberania (embora o dinossauro precise 
permanecer disfarçado de dragão). E na edição C, o título do 
último capítulo é ‘Na direção do vento’, indicando um futuro 
incerto para o(s) dinossauro(s).

O narrador é onisciente e onipresente, esclarecendo 
pensamentos e acontecimentos em uma única voz narrativa, 
quer avaliando os personagens e suas ações através de 
comentários, quer selecionando palavras que refl etem sua 
simpatia ou antipatia por eles. O autor explora o ridículo do 
poder estabelecido com repetições e séries de causa e efeito. 
Assim, o prefeito procura incessantemente seu sapato durante 
dois ou três capítulos (‘A grande ameaça’, ‘O Esquadrão 
Caça-dragão’ e ‘Dedeco contra o Esquadrão Caça-dragão’), e 
a funcionária acadêmica (‘Um dinossauro na universidade’) 
e os fi scais (‘Confusões burocráticas’ ou ‘O Grande Circo 
Maxambomba’) solicitam séries infi ndáveis de procedimentos 
ou documentos, um após o outro. Trata-se de recursos de 



‘O DINOSSAURO QUE FAZIA AU-AU’ DE PEDRO BANDEIRA, UM LIVRO PIONEIRO

1764LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

humor (exagero, repetição) frequentemente usados na literatura 
infantil, dentro do constante questionamento da organização do 
mundo adulto.  Assim, lê-se nas páginas 29 e 30 da primeira 
edição (Bandeira, 1983):

“- Que licença? - perguntou o Tio Beteto.
- A Licença de Espetáculo de Circo em Praça Pública - 
explicou o primeiro fi scal gordo.
- E a Taxa de Emolumentos de Impostos - continuou o 
segundo fi scal gordo.
- E o Recibo das Doações Compulsórias.
- E a primeira via da Declaração de Quem Não Tem 
Nada a Declarar.
- E a segunda via do Requerimento para Requerer 
Requerimentos.
- E a quarta via da Solicitação da Quinta Via.”

3. Reconhecendo um dinossauro
 
O dinossauro do livro de Pedro Bandeira nasce de um 

ovo, como estudos paleontológicos postulam, que é descrito 
originalmente como grande, lisinho, roliço, branco e cheio 
de pintas. Isto é possível quanto à correspondência com o 
mundo real, pois ovos fósseis raramente preservam um padrão 
de coloração. Foi chocado com o calor solar, como se espera 
acontecer com um ovo reptiliano. Por outro lado, o dinossauro 
nasce a partir de um ovo deixado numa caverna, hábitat por 
excelência desses seres imaginários que são os dragões, 
mostrando, já desde início da história, que dinossauro e dragão 
se confundem no imaginário infantil e de muitos adultos. Basta 
lembrar que restos de dinossauros pioneiramente encontrados 
na China foram interpretados pelos cientistas da época como 
ossos de dragões.

Ao romper-se, o ovo mostrou primeiro a cauda, uma 
estratégia literária para produzir suspense, pois em geral é a 
cabeça que rompe os ovos. A cauda era alaranjada e roliça e, 
nas edições A e B, cheia de escamas. Ainda nessas edições, é 
explicado que dinossauros têm escamas e não pelos, e que as 
aves descendem de dinossauros. Na edição C, mais recente, 
estes detalhes morfológicos e evolutivos foram omitidos, 

talvez em consideração a novas descobertas paleontológicas 
que indicam que muitos dinossauros eram cobertos por penas, 
mormente os bípedes, como é o caso do dinossauro Isauro. 
O ovo fi cara guardado dentro das rochas durante milhões 
de anos, como convém a um fóssil. Nos desenhos de Pedro 
Bandeira, o dinossauro tem uma cauda musculosa típica destes 
organismos (Fig. 2), mas nas edições B as ilustrações de Paulo 
Tenente trazem uma cauda serpenteante (como são as caudas 
de dragões) ou em caracol (Fig. 3). Renato Moriconi adota uma 
cauda sauromorfa (Fig. 4).

O dinossauro é identifi cado como pertencente ao grupo 
dos répteis, um fi lhote de tiranossauro, do tamanho de um 
homem adulto, conforme as edições B e C. Tinha cabeça, boca 
e abdômen enormes, membros posteriores fortes e anteriores 
pequenos. Com essas informações, corresponde a um saurísquio 
terópodo, bípede e carnívoro, como Tyrannosaurus rex. Diante 
da possível ferocidade do animal, o narrador ameniza sua 
descrição acrescentando que possuía uma carantonha simpática 
e olhos tímidos. Os terópodos eram carnívoros, mas Isauro, 
além de viver entre humanos, era saudavelmente herbívoro: 
comia cenouras e sementes de girassol, e bebia limonada. 
Assim, é ilustrado sem garras ou dentes afi ados, mostrando 
uma índole benevolente, como um cachorro de estimação, que 
ladra, mas não morde. 

 Com difi culdade para que as pessoas reconheçam sua 
grande descoberta (um dinossauro novinho em folha), o menino 
Galileu o leva a uma universidade de sua cidade, pois ouvira 
falar que ‘lá tem uma porção de professores que passa a vida 
inteira estudando ossos de dinossauro’ (edições A e B). Esta é 
uma afi rmativa que corresponde ao imaginário social alimentado 
pelas constantes notícias sobre dinossauros veiculadas pela 
mídia, mas que está muito longe da realidade brasileira, onde a 
maioria dos paleontólogos universitários trabalha só com seus 
alunos, e muito poucos se dedicam ao estudo dos dinossauros. Ao 
chegar à universidade, o menino passa por estudantes desatentos 
pensando como encontrar um ‘professor de dinossauro’ (ainda 
que dinossauro não vá à escola!) e que talvez ele seja um professor 
de dinossaurologia. Então, Galileu sabe que o sufi xo ‘logia’ 
signifi ca algo relacionado a estudo, conhecimento. Porém, mais 
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tarde na história, nas edições B e C, insiste em nomear ‘Paleo-
não-sei-o-quê’, num inexplicável ataque de amnésia.

A funcionária do setor de informações da universidade 
indica ao menino que se dirija ao Departamento de 
Antropologia, uma das confusões bem frequentes do público 
leigo entre esta ciência, a Arqueologia e a Paleontologia. Por 
convenção, Antropologia é o estudo das culturas desenvolvidas 
pelo Homo sapiens e Arqueologia, das construções e artefatos 
feitos pelos representantes desta espécie. Ambas participam 
das Ciências Humanas. Paleontologia estuda restos e vestígios 
de seres que viveram antes de 11 mil anos, quando ainda não 
existia na superfície terrestre o Homo sapiens. É uma das 
geociências. Pedro Bandeira, sabedor destas convenções e/ou 
convenientemente assessorado, deixa claro este equívoco ao 
remeter seus personagens a diferentes departamentos.

O professor de Paleontologia é um personagem muito 
caricato: um velho senhor de avental branco e óculos pequenos, 
careca (nas representações dos três ilustradores; Figs. 2 a 4), 
com uma pilha de livros e um saber petrifi cado que procura 
disfarçar com seu ar arrogante e um comportamento aloprado. 
Nas edições B e C, no desfecho do livro, há mais comentários 
sobre professores de Paleontologia (nomeados professores 
de Paleo-não-sei-o-quê), insistindo-se em seu conhecimento 
fossilizado, pouco humilde, descolado da realidade. De certa 
forma, isto refl ete a distância da Paleontologia do cotidiano das 
pessoas, diferentemente do que ocorre com a Informática, a 
Biologia e outras ciências, cujos estudos adquiriram visibilidade 
condizente com as implicações que têm em suas vidas.

 Quando o menino Galileu e seus amiguinhos vão embora 
da universidade, o velho professor vê pegadas de dinossauro 
deixadas por Isauro e diz ser isto uma descoberta digna de 
causar inveja a seus pares da academia, remetendo de certa 
forma às disputas acadêmicas. Nas edições B e C, o narrador 
explica detalhadamente como estas pegadas (conhecidas como 
icnofósseis) deveriam ter se formado. Também há ilustrações 
delas: nas edições B parecem pegadas de ursos (Fig. 3) e na 
edição C são nitidamente humanóides (Fig. 4). Sabe-se hoje em 
dia que tiranossaurídeos deixam pegadas bem características, 
com três dedos bem distintos e fortes.

Para disfarçar o dinossauro em dragão, uma fi leira de 
bandeirolas triangulares em feltro vermelho é colada em suas 
costas e dois espanadores coloridos são presos na cabeça para fazer 
as orelhas, elemento corporal que dinossauro não tem. Nas edições 
B e C são acrescentadas duas ventarolas nas costas do dinossauro 
a guisa de asas, as escamas de feltro vermelho são substituídas 
por esbranquiçadas conchas de moluscos, e seu corpo é pintado 
de vermelho com círculos coloridos. É curioso que ventarolas ou 
leques foram inventados pelos chineses, que reverenciam os dragões 
a ponto de dedicar-lhes um ano de seu horóscopo, como o ano que 
vivemos, 2012. Para fi nalizar a fantasia de dragão, é colocada em 
sua cabeça uma coroa de lata, indicando que ele é um tiranossauro-
rei (como o Tyrannosaurus rex, seu ‘primo’). Ao se transformar o 
dinossauro em dragão, dentro da trama, fi cam bastante claras suas 
diferenças: o último tem orelhas, asas e escamas dorsais. 

4. Considerações fi nais

O dinossauro que fazia au-au é um livro que retrata 
basicamente o mundo masculino infantil. A história tem 
personagens predominantemente masculinos: o menino 
Galileu, o dinossauro Isauro, o papagaio Moreno, o ratinho 
Pirueta, o pai Bráulio, o tio Bebeto, o caminhão Dedeco, o velho 
professor de Paleontologia... As fi guras femininas atuantes são 
poucas: a ajudante Nildinha (no diminutivo!) e a mãe Lazinha 
(no diminutivo, também). Mas entende-se esta posição, pois o 
espírito investigativo tradicionalmente tem sido atribuído aos 
homens e só mais recentemente a ciência passou a receber de 
forma signifi cativa a contribuição feminina. Wormann (2002), 
ao analisar outros livros infantojuvenis com professores como 
personagens de destaque (inclusive um livro de Pedro Bandeira, 
‘Pântano de sangue’), também identifi cou esta tendência de a 
ciência ser representada por personagens masculinos, cabendo 
às fi guras femininas um papel secundário. Disfarçar dinossauro 
de dragão para que seja aceito pela sociedade, nas primeiras 
edições é uma ideia da menina Nildinha (‘Nildinha tem uma 
ideia’), desqualifi cada por seu tio Bebeto e por Galileu, que 
afi rmam que dragões não existem, que são invenção humana. 
Mas a partir de 1987 (edições B e C), esta ideia passa a ser 
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atribuída a Galileu (‘Cabeça erguida, cheia de ideias’), 
possibilitando a interpretação de que boas ideias não podem vir 
de uma cabeça feminina.

A primeira edição (1983) e as edições subsequentes 
que introduzem mudanças textuais (de 1987 e 2006) trazem 
introduções e desfechos diferentes, sem perder a temática central 
da obra, que é a difi culdade de um menino com dinossauro ser 
aceito no mundo adulto contemporâneo. Nas edições A, a frase 
inicial remete diretamente à questão central, pois onde Galileu 
mora é proibido ter cachorro, ou seja, é proibido ter algo fora 
da norma do prédio. No desfecho, o dinossauro acaba com uma 
placa que o identifi ca como um canguru e assim disfarçado é 
aceito pela sociedade, mesmo continuando a ser o dinossauro de 
sempre. Já nas edições B, o texto é iniciado com considerações 
sobre o fato de ser criança num mundo de adultos e termina com 
a aceitação de um dragão que faz au-au, um ser quase inexistente 
que pouca ameaça traz à sociedade. E na edição C, a primeira frase 
lembra que Galileu é pequeno, que veio de uma cidade pequena, 
e que não está adaptado à realidade de um grande centro urbano. 
Ao término do livro, todos aceitam a existência de um menino 
com um dinossauro entre eles, passando a conviver com esta 
realidade. Assim, as sucessivas edições de O dinossauro que fazia 
au-au mostram três possíveis formas de acomodação dos adultos 
a crianças que apresentem uma característica pouco conveniente 
(no caso, o menino Galileu era muito curioso, ‘perguntão’): fazer 
de conta que não se vê a quebra das normas, minimizar o risco e 
a perturbação de uma situação ou aceitar a realidade.

Relembre-se que este livro tem sido já há vários anos bastante 
utilizado nas escolas brasileiras, principalmente nas disciplinas 
relacionadas a língua portuguesa, comunicação, literatura e leitura. 
E com certeza deve ser um refresco aos olhos das crianças e jovens 
ler um texto cheio de aventuras e informações científi cas numa 
linguagem tão simples e coloquial. Entretanto, seria extremamente 
interessante que O dinossauro que fazia au-au fosse introduzido 
nas aulas de ciências, pois ele permite inúmeras refl exões sobre 
temas paleontológicos, introduz vários conceitos, explica diversos 
processos geológicos com palavras acessíveis, além de remeter a 
discussões que certamente seriam muito proveitosas aos alunos, 
tudo isso dentro de uma trama fi ccional interessante.

O dinossauro que fazia au-au é o primeiro livro infantojuvenil 
de autor brasileiro a falar de dinossauros. Esta é uma imensa dívida 
que toda a sociedade de paleontólogos brasileiros tem com Pedro 
Bandeira, que, sem ser paleontólogo, trouxe para o mundo infantil e 
adolescente, o vislumbre de outras vidas ainda presentes em nossas 
vidas. E Pedro Bandeira soube fazer isso com maestria, leveza 
e humor. O autor soube como poucos articular o conhecimento 
científi co a uma trama interessante, original e cativante, numa obra 
onde o caráter lúdico, a imaginação e a literariedade convivem 
em plena harmonia como mundo da Paleontologia. Mostra uma 
simbiose entre fi cção e conhecimento científi co, que pode ser 
aproximada ao que Monteiro Lobato, nas décadas de 20 a 40 
do século XX, efetuou em relação a conhecimentos geológicos, 
geográfi cos, matemáticos, etc. As informações sobre os fósseis 
correspondem ao que os estudos paleontológicos têm mostrado 
e permanecem atualizadas depois de muitos anos, às vezes por 
pequenas mudanças que o autor introduziu no texto.

O livro também lembra sutilmente a todos nós, paleontólogos, 
da importância de divulgar em livros infantojuvenis os achados, 
as descobertas, as reconstruções destes mundos passados que 
tão poucos cientistas estão capacitados para desvendar. A crítica 
sobre os petrifi cados professores de Paleontologia é absolutamente 
válida, um alerta para que deixemos nossas limitantes lupas de mão 
e abramos os olhos para um mundo maior, o mundo habitado por 
todos os humanos. O mundo que não é nosso, porque passaremos 
como os dinossauros passaram, mas é o mundo no qual vivemos, o 
mundo no qual sonhamos... com dragões e dinossauros. 

5. Conclusões

Através da análise das diversas edições da obra infantojuvenil 
do escritor brasileiro Pedro Bandeira intitulada O dinossauro 
que fazia au-au, que surgiu em 1983, e teve duas grandes 
mudanças no texto e no projeto gráfi co (na 9ª edição, de 1987, 
e na 1ª edição da Editora Melhoramentos, de 2006), podemos 
assinalar conclusivamente que o livro apresenta um enredo 
com claras relações causais, verossimilhança dos personagens 
e uma linguagem coloquial que possibilita a empatia do leitor 
com o protagonista e seus coadjuvantes, assim como o fácil 



‘O DINOSSAURO QUE FAZIA AU-AU’ DE PEDRO BANDEIRA, UM LIVRO PIONEIRO

1767LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

acompanhamento da trama. A partir da 9ª edição, apresenta um 
ritmo mais lento, com muitos esclarecimentos que desaceleram 
a narrativa, que se torna também mais fantasiosa. 

É um livro que retrata basicamente o mundo masculino 
infantil, com poucas fi guras femininas, nomeadas por 
diminutivos, reforçando que o espírito investigativo é 
tradicionalmente atribuído aos homens. Até a ideia de disfarçar 
o dinossauro de dragão para que fosse aceito pela sociedade, 
que nas primeiras edições é atribuída a menina Nildinha, a partir 
da 9ª edição, passa a ser uma ideia do protagonista Galileu.

O dinossauro que fazia au-au é o primeiro livro 
infantojuvenil de autor brasileiro a falar de dinossauros, 
apresentando informações atualizadas sobre os fósseis, 
relembrando à academia da importância de se divulgar a 
ciência, mormente a distante Paleontologia, de modo acessível 
às crianças e jovens. A qualidade do seu enredo, o uso de 
recursos do humor, de uma linguagem coloquial e de outros 
recursos composicionais condizentes com o público a que se 
destina, além de proporcionar boa e prazerosa leitura, permitem 
inúmeras refl exões sobre temas paleontológicos. O autor soube 
articular com maestria o conhecimento científi co a uma trama 
interessante, original e cativante, numa obra onde o lúdico, 
a imaginação e a literariedade convivem em plena harmonia 
como mundo dos dinossauros e dos dragões. 
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Resumo

Uma imagem colocada diante de nossos olhos é, certamente, 
vista, porém nem sempre lida. Com base nessa afi rmação, temos 
a intenção de discutir como auxiliar um leitor em formação a ver 
melhor uma imagem, desenvolvendo a sua capacidade leitora do 
texto imagético. Para buscar responder como podemos propiciar 
práticas de leitura mediada da imagem do livro de literatura 
infantil, o presente trabalho, que é um recorte de uma pesquisa 
maior, procura inicialmente defi nir mediação, e, posteriormente, 
indicar como esse caminho pode nos auxiliar a propor uma 
experiência de leitura mediada da imagem a partir de um livro 
de imagem da literatura infantil. O conceito de mediação é 
estabelecido a partir das concepções de Reuven Feuerstein (et al, 
1998) que enfoca o papel do mediador e ações essenciais para uma 
experiência que visa o desenvolvimento por meio da mediação. 
E também, as ideias de Erik Landowski (2009) a respeito dos 
regimes de interação delineados por ele que apontam modos de 
ser e de agir nas interações dos sujeitos entre si ou com objetos 
de sentido. Por fi m, a leitura de um livro de imagem da literatura 
infantil, A menina e o tambor (JUNQUEIRA, 2009) a partir da 
teoria semiótica, provoca uma reconceituação da ideia de texto e 
da própria leitura que precisam ser consideradas para instaurar a 
experiência de leitura mediada da imagem.

Palavras-chave

Leitura; imagem; mediação; literatura infantil.

Abstract

An image that is placed in front of our eyes is, certainly, 
seen, but not always read. Based on this assertion, we 
have the intention to discuss how to contribute to the 
development of a reader in order to see better an image, 
developing his reading capacity of an image text. To find an 
answer, this work, that is a part of a bigger research, at the 
beginning tries to define mediation, and, next shows a way 
that can be useful to propose a mediated reading experience 
of the image based on a picturebook from children’s 
literature. The concept of mediation is established using the 
conceptions of Reuven Feuerstein (1998) which highlight 
the role of the mediator and essential actions in order to 
create an experience that aims to achieve development 
through mediation. And, also, the ideas of Erik Landowski 
concerning some patterns of interaction that shows ways of 
being and acting in interactions established among subjects 
or with objects of meaning. At the end, a picturebook 
from children’s literature reading, A menina e o tambor 
(JUNQUEIRA, 2009) based on discursive semiotic, leads 
to a reconceptualization of the ideas of text and reading 
that should be considered to set an experience of mediated 
reading of image texts.

Keywords

Reading; image; mediation; children’s literature.
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A capacidade da leitura do verbal pode ser explicitada — 
de um maneira bastante simplista, talvez —  pela visão que, de 
repente, passa a perceber e compreender símbolos que até então 
eram estranhos ou nada representavam. Como o menino João 
personagem da história de Ruth Rocha O menino que aprendeu 
a ver2. E a leitura da imagem? 

Uma imagem colocada diante de nosso olhos é, certamente, 
vista, porém nem sempre lida. A leitura da imagem não se 
resume à uma visão efi ciente. A presença de diversas imagens 
no nosso cotidiano é ressaltada por diferentes autores em várias 
discussões a respeito da importância que a visualidade exerce 
em nossas vidas. Essas discussões, normalmente, vem também 
acompanhadas de refl exões sobre como tornar visíveis e lisíveis 
as imagens que nos cercam (BARBOSA, 2010; ACASO, 2006).

A mediação cultural pode ser o caminho a ser tomado 
para possibilitar que as imagens sejam vistas como textos que 
precisam ser calmamente observados e lidos. Dessa forma, 
entendemos que o ato de mediar permitirá qualifi car a capacidade 
de ver por meio de uma interação que envolve tanto as imagens 
que nos são apresentadas, quanto os diferentes olhares que para 
elas se voltam buscando atribuir-lhes signifi cado.

Mediar é estabelecer, portanto, uma interação social que 
não está baseada na transmissão de sentidos a partir do que 
se vê/lê, mas na produção de signifi cados que surgem como 
consequência da imagem e dos olhares que para ela se voltam. 
Uma leitura mediada é uma experiência que propicia além 
do contato com o texto imagético, também a possibilidade de 
exercitar a capacidade sensível e cognitiva de produzir sentidos.

Essas são refl exões que surgem na tentativa de responder 
à questão de como propiciar práticas de leitura mediada da 
imagem do livro de literatura infantil?

Para delinear uma resposta, pensaremos de maneira teórica 
e prática como instaurar experiências de leitura mediada que 
não ignorem que o leitor diante da imagem é capaz de vê-la, 
porém essa visão nem sempre é sensível ao modo de expressão 

do texto imagético e possibilita produzir sentidos que vão 
além da narrativa por ele apresentada. Trata-se, portanto de 
refl etir a  respeito de como propor uma experiência educativa 
e cultural que considera a interação social como caminho para 
o desenvolvimento do olhar sensível e produtor de sentidos 
frente à imagem.

Para que essa interação se estabeleça, a fi gura do mediador 
torna-se essencial. Entendemos que é o mediador, por meio de 
suas leituras/experiências que exerce a função primordial de 
apresentar ou presentear (PERISSÉ, 2009) seus alunos com 
momentos de contato com a imagem, um contato que permite 
a produção de sentido, o (re)conhecimento do mundo e de si 
mesmo a partir de textos que ocupam o espaço por meio de 
formas, cores, texturas, ... . Assim, o presente trabalho, que é 
um recorte de uma pesquisa maior3, procura inicialmente defi nir 
mediação, e, posteriormente, indicar como esse caminho pode 
nos auxiliar a propor uma experiência de leitura mediada da 
imagem a partir de um livro de imagem como exemplo.

Iniciamos por defi nir o ato de mediar, baseando-nos nas 
concepções de Reuven Feuerstein (FEUERSTEIN et al,1998;  
MENTIS, 2002). Esse teórico coloca relevância na fi gura do 
mediador e em três características essenciais para que se defi na 
uma experiência de mediação, que visa o desenvolvimento 
do sujeito e não a transmissão de informações. Em seguida, 
buscamos apoio nas ideias de Eric Landowski (2009) a respeito 
do regimes de interação delineados por ele. Esses regimes 
apontam modos de ser e de agir que podem ser observados nas 
interações dos sujeitos entre si ou com objetos de sentido. 

Essas teorizações nos auxiliam a iniciar um delineamento 
de princípios que podem defi nir uma experiência de leitura 
mediada bem como o comportamento do mediador. Para 
fi nalizar,  é preciso pensar que essa leitura mediada será 
vivenciada frente ao texto imagético — mais especifi camente 
o livro de imagem da literatura infantil — e, portanto, os 
princípios e o comportamento do mediador precisam considerar 

2 - ROCHA, Ruth. O menino que aprendeu a ver. 2.ed. São Paulo: Quinteto Editorial, 1998.
3 - O presente trabalho é um recorte da minha pesquisa de doutorado vinculada ao Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul e fi nanciada pelo CNPq.
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o modo de produção de sentido desse texto. A título de 
exemplo, analisamos um livro de imagem, A menina e o tambor 
(JUNQUEIRA, 2009), observando, com base na semiótica 
plástica (GREIMAS, 2004; OLIVEIRA, 2004), de que modo 
o sentido pode ser percebido. Essa observação, dos efeitos de 
sentido que emergem do texto imagético, serão essenciais para 
que o mediador estabeleça a experiência de leitura mediada.

1. O ato de mediar
 
Para Reuven Feurstein a experiência que envolve a mediação 

é identifi cada em primeiro lugar pela presença de um sujeito 
mediador, que toma para si o papel de instaurar uma interação 
que não se baseia na transmissão de conhecimento. Nessa 
interação prevalecem três aspectos essenciais: a associação 
entre intencionalidade e reciprocidade, a transcendência e a 
mediação do signifi cado (FEUERSTEIN et al,1998;  MENTIS, 
2002).

Intencionalidade e reciprocidade são duas características 
básicas na interação entre o mediador e o mediado segundo 
Feuerstein. A primeira consiste no objetivo principal do mediador 
que é o de propor desafi os ao sujeito mediado para que se 
desenvolva. A segunda pode ser considerada uma conseqüência da 
primeira, por isso se apresentam juntas. A intenção demonstrada 
pelo mediador resulta em reciprocidade por parte do mediado, que 
demonstra receptividade e envolvimento na interação (MENTIS, 
2002). Essas duas características, portanto, dizem respeito à 
maneira com que a relação entre os sujeitos será estabelecida, 
pois, para que a interação ocorra é fundamental que ambos 
estejam de acordo, visando o mesmo objetivo a ser alcançado, e, 
principalmente, que ambos estejam abertos a participarem dessa 
experiência. Este é um contrato que se estabelece entre professor 
e aluno. A partir da aceitação deste contrato, os personagens dão 
início ao jogo.

A transcendência, segunda característica, ressalta a função 
de cruzar a linha do tempo do “aqui-e-agora” [grifo meu]. Isso 
signifi ca dizer que aquilo que é vivido, não se restringe apenas 

àquele momento, mas se estende a outras experiências. No que 
diz respeito à leitura da imagem, por exemplo, a interação com 
o livro de imagem da literatura infantil poderá servir para a 
leitura de outras imagens, em outros contextos.

A terceira característica apontada por Feuerstein, a 
mediação do signifi cado, diz respeito à transmissão do valor 
daquilo que é ensinado. Trata-se, portanto, da união do aspecto 
cognitivo ao afetivo-emocional, pois o mediador compartilha 
com o mediado a sua maneira de ver o mundo, de entender 
o que está ensinando, transmitindo não apenas conhecimento, 
mas também valores, principalmente estéticos no caso da 
imagem.

A delimitação desses três fatores demonstra que em uma 
experiência de mediação o foco está em como a interação 
entre o mediador e o mediado acontece para que se perceba 
e se tenha como resultado o desenvolvimento sensível e 
cognitivo do segundo. E esse desenvolvimento não ignora 
quem o sujeito é, quais as capacidades já adquiridas por ele 
— zona de desenvolvimento real — e aquelas que ainda estão 
por ser desenvolvidas — zona de desenvolvimento proximal 
— (VIGOSTKI4, 1998), de modo que seja possível perceber a 
dinamicidade da experiência e das consequências qualitativas 
na maneira com que o sujeito passa a se relacionar com a 
imagem.

Assim, entendemos que o estabelecimento de uma 
experiência de leitura mediada tem como base uma relação 
sociointeracionista, na qual a função do professor como 
mediador é promover a interação dos aprendizes com objetos 
de leitura. Nessas experiências são estabelecidas relações de 
diferentes ordens, que podem ser explicitadas pelos regimes de 
interação propostos por Landowski (2009).

Com base nos regimes descritos por Landowski, 
compreendemos que o ato de ler — não importa se texto verbal 
ou imagético — não é uma ação que se resume a um olhar que 
se volta para o texto. Ler envolve o texto, com seu modo de 
organização, e o sujeito que coloca o seu olhar diante dele. 
Dessa forma, toda e qualquer experiência de leitura torna-se 

4 - Utilizamos aqui a grafi a apresentada na obra que foi consultada.
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uma prática discursiva ou de produção de sentido que parte do 
texto, mas que também pode extrapolá-lo de acordo com cada 
leitor, suas experiências e seus modos de ser e agir.

Essa prática discursiva pode ocorrer envolvendo apenas 
texto e leitor, um ato solitário, ou pode se tornar um ato solidário 
no momento em que colocamos mais de um leitor frente a um 
texto e buscamos a produção de sentidos. Assim, voltamos nossa 
atenção agora para o “fazer dinâmico” da mediação, que nos 
auxilia a compreender como os sujeitos podem ser e (inter)agir.

Landowski (2009) aponta quatro regimes de interação que 
correspondem aos modos de ser e agir dos sujeitos no mundo: 
regime da programação, regime da manipulação, regime do 
ajustamento e regime do acidente. Para nós, essa proposição teórica 
auxilia no entendimento de como os sujeitos envolvidos no ato da 
leitura, no ambiente escolar, podem ser caracterizados — modos de 
ser — e agir — modos de agir — em interação com um livro.

O regime de programação diz respeito às interações nas quais a 
regularidade de comportamento é característica principal; sujeito e 
objeto, ou dois sujeitos, agem em um programa de comportamento 
pré-determinado, seguem papéis e funções pré-estabelecidos em 
uma adaptação unilateral de um sujeito em relação ao outro. Essa 
modalidade de interação, segundo Landowski (2010), pode ser 
compreendida a partir da imagem de um círculo, um caminho 
previsível, sem perturbações ou desvios. Um exemplo, de interação 
programada em um contexto educacional, pode ser observado 
em uma palestra ou conferência na qual a expectativa do público 
assistente é de que seu papel seja o de, principalmente, ouvir o 
que o palestrante ou conferencista tem a dizer sobre determinado 
assunto. Esse também pode ser um comportamento observado 
também em uma sala de aula, onde o professor entende que seu 
papel é o de transmissor de conhecimentos para os alunos que 
desconhecem as informações por ele apresentadas. Diante do livro 
de imagem, essa modo de interagir pode ser observado em uma 
leitura que entende a imagem como mera ilustração cuja função é 
adornar e atrair o olhar, talvez pelo seu modo de constituição, uma 
interação previsível e limitada.

No regime da manipulação a intencionalidade e a 
interdependência entre os sujeitos são palavras-chave para 
que a interação se estabeleça; nessa relação, o manipulador 
busca conhecer o sujeito com o qual interage para obter a 
sua reciprocidade ou, como nos diz Landowski (2009) o seu 
consentimento mais ou menos forçado para que se envolva 
na interação. Trata-se de uma interação alicerçada em bases 
desiguais, em que um sujeito manipula e tenta modifi car o 
outro (LANDOWSKI, 2010). Uma relação desse tipo pode ser 
estabelecida em uma prática de leitura, quando o professor, 
valendo-se da sua efi ciência interpretativa, decorrente por vezes 
apenas de um tempo maior de contato com o texto, impõe a sua 
interpretação, ignorando qualquer produção de sentido exercida 
pelo aluno. O professor compreende o texto de uma maneira e 
pretende que o aluno tenha a mesma compreensão. Para isso 
entram em jogo a sedução e a subjetividade para convencer o 
aluno do caminho interpretativo a ser tomado. Diante da imagem, 
o olhar do leitor mediado é guiado a seguir um determinado 
caminho, sem liberdade para seguir o seu modo de ver.

O terceiro regime é o do ajustamento, baseado na co-
presença dos atores envolvidos na interação. É um regime que 
comporta mais riscos do que os outros dois já defi nidos, pois no 
plano prático da interação os sujeitos envolvidos não possuem 
qualquer tipo de hierarquia e os princípios que regulam a interação 
“emergem pouco a pouco da própria interação, em função do que 
cada um dos participantes encontra e, mais precisamente [...] em 
função do que sente [grifo do autor] na maneira de atuar de seu 
co-participante”(LANDOWSKI, 2009, p. 46)5. Essa maneira de 
interagir pode ser identifi cada naquele professor que permite a 
alternância de vozes, a sua e a de seus alunos, no processo de 
signifi cação do texto que se torna coerente com o próprio texto e 
com as experiências de seus leitores. O que se tem é uma relação 
estabelecida com base na reciprocidade de comportamentos, que 
permite a todos exercitarem o seu olhar.

O último regime defi nido por Landowski é o do acidente 
que nega os demais regimes pela sua imprevisibilidade, pela 

5 - Tradução livre a partir do original: “emergen poco a poco de la interacción misma, en función de lo que cada uno de los participantes encuentra y, más 
precisamente, como veremos, en función de lo que siente en la manera de actuar de su coparticipamente”(LANDOWSKI, 2009, p. 46).
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ruptura com a regularidade, com a intencionalidade, o sentido 
aqui é decorrente do “puro risco” (FECHINE; NETO, 2010, 
p.8). Podemos dizer que se trata de uma relação na qual o 
professor não demonstra nem regularidade de comportamento, 
ou imposição de suas ideias e, não estabelece uma relação com 
os alunos, deixando as práticas ocorrerem sem qualquer plano 
ou comportamento pré-estabelecido. Esse exemplo revela um 
modo de interagir extremo, pois a relação em uma sala de aula 
possui papéis e funções de seus actantes normalmente bastante 
defi nidos. A interação baseada no acidente, no entanto, precisa 
ser considerada como possibilidade defl agradora de signifi cação. 
A falta de regularidade de comportamento pode instigar os 
sujeitos, professor ou aluno, a verem o objeto de sentido, o texto 
ou a prática de leitura, de uma maneira diferente daquela a qual 
se está acostumado. O livro de imagem em si é um objeto que 
pode ser defl agrador de uma interação que promove o acidente, 
pois o leitor está diante de um livro que pouco ou nada possui de 
texto verbal e prevê um outro comportamento leitor.

A defi nição de cada um desses regimes não signifi ca, no 
entanto, que eles na prática discursiva ocorram de maneira 
isolada ou estanque, separados. Segundo Landowski, “é 
certo que entre esses regimes existem transições, assim como 
possíveis superposições e combinações” (2009, p. 29)6, 
tendo em vista a sua vinculação com a dinâmica das práticas 
discursivas com as quais nos envolvemos.

Na prática de leitura do livro de imagem no ambiente escolar 
podemos, a partir de cada um desses regimes, compreender 
como a mediação da leitura está sendo proposta. Além disso, 
os regimes de interação propostos por Landowski oferecem 
ao professor, sujeito mediador da leitura no ambiente escolar, 
também um caminho para refl etir sobre o seu papel.

No ambiente escolar, é o professor que pode defl agrar e 
auxiliar o seu aluno a produzir sentido a partir do que lê. O 
modo com que esse aluno irá ler depende da relação com o 
texto proposta pelo professor, isto é, do regime de interação que 
será estabelecido ou como será realizada a mediação. O livro de 

imagem pode ser lido como um exercício de organização de um 
enredo narrativo a ser oralizado ou escrito; e/ou como objeto 
sensível, capaz de proporcionar o desenvolvimento estético-
estésico do leitor a partir da possibilidade de construção de 
sentidos pela leitura da imagem.

Entendemos que se a prática da leitura ignorar a constituição 
do texto e se deter apenas na enumeração dos fatos narrativos 
descritos pelas imagens, o professor estará propondo uma prática 
da ordem da programação e da manipulação, pois conduz o 
olhar do leitor a perceber apenas elementos estruturais de uma 
narrativa. Se a leitura voltar-se tanto para a imagem, buscando 
compreendê-la, como para o leitor, seu contexto e interesses 
ao produzir sentido, a interação estará próxima do regime do 
ajustamento. No entanto, essa proximidade não signifi ca que 
somente esse modo de interação estará envolvido.

Dissemos anteriormente, que a coexistência dos regimes é 
possível e previsível diante da dinâmica das práticas discursivas. 
E, em se tratando, de uma prática discursiva como é a da leitura 
realizada no ambiente escolar a simultaneidade dos regimes 
é por vezes necessária. O planejamento, a intencionalidade, 
a participação de todos e, até mesmo, a abertura para o 
imprevisível defi ne o que entendemos ser a prática da leitura.

Um professor, em geral, não propõe [ou ao menos não 
deveria] um livro para que seus alunos leiam sem conhecê-
lo. O planejamento da leitura que acontecerá em sala de aula 
inicia na escolha do livro que será lido. Essa escolha revela a 
intencionalidade do professor, que passa por suas preferências 
de leitura e, demonstra, ao aluno, o seu prazer por ler esse livro. 
Falo aqui de uma manipulação que busca despertar o desejo, o 
gosto pela leitura. E o que se espera é que esse desejo, partindo 
da intenção do mediador contagie o aluno, estabelecendo, assim, 
um regime de ajustamento que permite diferentes produções de 
sentido dos diversos olhares que se voltam para o texto. E, ao 
estar aberto para a co-presença de olhares, é essencial que se 
esteja preparado para  o imprevisto, pois cada olhar é único.

A imprevisibilidade para a qual o professor precisa estar 

6 - Tradução livre a partir do original: “Es cierto que entre estos regímenes existen transiciones, así como posíble superposiciones y combinaciones”(LANDOWSKI, 
2009, p. 29)
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preparado não está apenas no texto. O inesperado, o imprevisto 
pode estar também na prática leitora, pois apesar das qualidades 
sensíveis do texto que podem interpelar o leitor, o olho é 
dinâmico e livre para percorrer a imagem e desconstrui-la, de 
acordo com a sua sensibilidade na busca pelo sentido. Por isso é 
que, pensar a leitura do livro de imagem não é somente conhecer 
o modo de constituição do texto, mas é também compreender as 
práticas nas quais esse texto pode ser envolvido, identifi cando 
os leitores, seus contextos, idades e experiências.

Para Landowski (2004), o sentido do texto é construído 
na prática de leitura a qual ele está envolvido. E essa prática 
também é produtora de signifi cados decorrentes do modo 
com que os leitores interagem com o texto e entre si. Texto e 
prática, portanto, estão vinculados em um ato interativo, sendo 
ambos produtores de sentido. Desse modo, a busca é pelo 
estabelecimento de uma melhor compreensão desse processo 
de leitura do livro de imagem para que se possa estabelecer 
princípios que permitam instaurar experiência de leitura 
mediada do livro de imagem e que possam ser utilizadas na 
constituição de uma abordagem de letramento visual.

2. Leitura do livro de imagem 

Figura 1: Capa aberta de A menina e o tambor

A leitura do livro de imagem A menina e o tambor 
(JUNQUEIRA, 2009) (Figura 1) ultrapassa a fi gurativização 

de uma narrativa se voltarmos o nosso olhar leitor para a 
constituição da imagem. A imagem, segundo Rui de Oliveira, 
“não possui uma sintaxe específi ca, tampouco uma gramática, 
como habitualmente estamos acostumados [na linguagem 
verbal]” (2008, p.34). No entanto, é possível perceber de que 
modo os elementos plásticos que compõem essa imagem se 
relacionam no espaço da página, estabelecendo possibilidades 
para o leitor construir efeitos de sentido.

O modo como, topologicamente, as imagens se organizam é 
um dos elementos que auxiliam o leitor a perceber o desenrolar 
dos fatos nessa história. Ocupando toda a página e impingindo 
ao olhar um movimento que vai da esquerda para a direita, as 
imagens conduzem o leitor. Nesse modo de ocupar o espaço, 
percebemos uma perspectiva que “possibilita uma participação 
e integração [emocionalmente satisfatória] naquilo que está 
sendo narrado (OLIVEIRA, 2008, p. 55)

Conhecemos a personagem principal da história na capa 
(Figura 1), uma menina sentada em um quarto, provavelmente 
o seu em função dos brinquedos e do modo à vontade com que 
ela se mostra. De pés descalços, recosta ao pé da cama, cercada 
por seus brinquedos ela toca fl auta, notas musicais fl utuam 
indicando isso. Ela veste blusa amarela e calça vermelha, cores 
que atraem o nosso olhar para a menina que se torna o centro da 
imagem. Nada sabemos sobre ela ainda.

Ao abrirmos o livro, a contracapa interna e a primeira página 
surgem em com fundo verde onde existem três notas musicais 
esparsamente colocadas, indicando a questão da sonoridade, já 
antecipada pela fl auta da capa e, também, pelo vocábulo tambor 
no título da narrativa . A presença dos símbolos musicais segue 
nas páginas seguintes, que, em fundo  amarelo, apresentam 
informacões editoriais na página à esquerda e, à direita os nomes 
das autoras, da editora e a fi gura da menina. Localizada na 
metade inferior da página, a personagem caminha como indica 
a posição de suas pernas e braço. Assobiando, ela deixa e leva 
consigo um rastro de som para o interior da narrativa. 

Na dupla de páginas seguintes, inicia a narrativa que conta 
a história de uma menina sorridente que ao caminhar pelas 
ruas percebe que as pessoas demonstram em suas feições e 
comportamentos um ar de tristeza ou preocupação. A menina, 
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personagem principal, tenta reverter esse comportamento de várias 
maneiras — usa um nariz de palhaço, faz caretas, oferece doces 
às crianças que choram —, mas nada parece adiantar. A tristeza 
das pessoas acaba por atingir a menina. No entanto, em meio ao 
seu desânimo ela ouve seu coração bater e entende que esse som 
representa a vida e pode trazer de volta a alegria de viver. Busca, 
então, um pequeno tambor que leva para as ruas. O som desse 
instrumento, imitando as batidas do coração, atrai a atenção das 
pessoas. Dessa forma, a pequena garota contagia a todos por meio 
do som, colocando em cada rosto um sorriso, deixando para trás 
toda tristeza e preocupação que acompanhava cada um.

O desenrolar dessa história pode ser percebido através das 
imagens. A leitura da imagem, no entanto, vai além de uma 
interação que apenas identifi ca/decodifi ca os elementos por ela 
fi gurativizados. O texto imagético, assim como outros textos 
que se abrem para o ver, está disponível para que todo e qualquer 
sujeito o complete, lhe atribua sentidos. Assim, estabelecemos 
uma relação que deixa de ser somente da ordem do ver e passa 
a ser também da ordem do ler. Em outras palavras, não olhamos 
somente para a imagem, mas procuramos deter o nosso olhar 
naquilo que vemos, selecionar uma parte do que vemos e  
compreender o sentido que construímos de modo que essa 
interação nos modifi que (ACASO, 2006).

Nessa perspectiva, ler não é apenas decodifi car ou 
identifi car o que já está posto no texto, mas é estabelecer 
relações, produzir sentido, atividade a qual todos nós como 
seres semióticos “estamos condenados”7 desde que não 
ignoremos a nossa capacidade sensível e inteligível de ser e 
estar no mundo (LANDOWSKI, 2009). A imagem pode, então, 
ser caracterizada como texto, uma noção cara para a semiótica 
discursiva que não se limita em (re)conhecer a produção de 
sentido e sua apreensão, valendo-se apenas dos enunciados 
gráfi co ou fônico verbalmente apresentados, mas também volta 
sua atenção para os enunciados visuais (pinturas, fotografi as, 
esculturas, etc.) (GREIMAS, 2004). 

Assim, o ato de ler não deve ser visto somente como uma 

decifração nem apenas compreensão da linguagem escrita. 
Essa afi rmação encontra apoio na proposta de leitura de Maria 
Helena Martins (2006), ao relacionar as ações de decodifi car 
e compreender com todos outros códigos além do alfabético. 
Ler, sob a ótica da autora, estabelece vínculo com todas as 
sensações que se pode ter, de toque, de aconchego, de irritação, 
de desagrado que sentimos desde que nascemos, pois são esses, 
“os primeiros passos para aprender a ler” (MARTINS, 2006, p. 
11) o mundo e seus códigos.

A leitura deixa de ser apenas a decifração de um código e passa a 
envolver a compreensão de uma linguagem tanto em seus aspectos 
inteligíveis como também em sua sensorialidade. A mesma autora 
ainda afi rma que a leitura só acontece realmente quando é capaz de 
“preencher uma lacuna em nossa vida, precisa vir ao encontro de 
uma necessidade, de um desejo de expansão sensorial, emocional 
ou racional, de uma vontade de conhecer mais” (MARTINS 
2006, p. 82). Tal observação é algo a ser destacado e considerado 
principalmente na leitura do texto literário, como artefato cultural 
de desenvolvimento sensível e estético.

Neiva Panozzo (2001), em sua dissertação — Literatura 
infantil: uma abordagem das qualidades sensíveis e inteligíveis 
da leitura imagética na escola —, quando discute a leitura de 
textos imagéticos com base na teoria semiótica discursiva, mais 
especifi camente os textos literários constituídos unicamente 
por imagens com ausência de verbal; destaca outro autor que 
possibilitou uma ampliação do conceito de leitura. Segundo 
ela, Paulo Freire trouxe para o ato de ler o processo interativo 
não apenas do leitor com o texto, mas também desse leitor 
com o contexto, com o mundo e os sujeitos que o cercam. A 
leitura torna-se um ato interativo e crítico ao mesmo tempo, 
uma compreensão “que não se esgota na decodifi cação pura da 
palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que se antecipa e 
se alonga na inteligência do mundo” (FREIRE, 2005, p. 11).

O ato de ler ao se alicerçar nessas perspectivas teóricas, 
deixa de ser uma ação somente de decodifi cação e, voltada 
apenas para o código alfabético. A leitura atinge outras maneiras 

7 - Essa é uma expressão de Maurice Merleau-Ponty presente em sua obra Fenomenologia da percepção (publicada em português pela editora Martins Fontes, 
2006) que muito apreciada por Greimas em seus estudos semióticos. (LANDOWSKI, 2009).
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de expressão, as plásticas, por exemplo, e pode ser considerada 
como a primeira interação de ordem fi gurativa do mundo que 
cerca o leitor. Por essa razão, a leitura do texto imagético no 
livro de literatura infantil possibilita uma interação do leitor 
com outros universos e modos de apresentação do mundo, 
promovendo sua sensibilidade estética e, ampliando sua visão 
daquilo que vê/lê. 

Vincula-se, assim, a leitura também aos conhecimentos 
artístico e estético, oportunizando um exercício de leitura 
atenta, estésica e estética. Este exercício permite vivenciar 
“o agir e o julgar na ausência de regras, a confi ar nos 
sentimentos, a prestar atenção a nuances, a agir e a apreciar 
as conseqüências e escolhas, a revê-las e, depois, fazer 
outras escolhas”(EISNER, 2008, p. 10). A presença desse 
tipo de experiência se faz necessária no ambiente escolar, 
pois possibilita ao aprendiz construir signifi cados de maneira 
sensível por meio de vivências que conduzem o sujeito ao 
desenvolvimento da sua sensibilidade e capacidade refl exiva 
para ver e sentir o mundo.

Oferecer, por exemplo, uma imagem ampliada, como em 
uma tela de cinema ou de televisão, permite que nos tornemos 
espectadores privilegiados. Na narrativa aqui utilizada como 
exemplo, é essa a posicão que ocupamos. Podemos ver uma 
ação de cada vez, ou diferentes ações, num quadro a quadro 
simultâneo. Esse modo de ocupar o espaço confere liberdade para 
o olhar percorrer uma cena, bem como dinamicidade à narrativa.

Figura 2: Uso das cores claras associadas à tristeza

Figura 3: Uso das cores fortes associadas à alegria

No que diz respeito ao uso das cores — “um dos elementos 
constitutivos da imagem narrativa que possui o maior poder 
emotivo e evocativo”(OLIVEIRA, 2008, p.50), as imagens da 
obra A menina e o tambor se valem do contraste entre cores vivas, 
para destacar a alegre personagem, e tons pastéis na apresentação 
das pessoas tristes que estão próximas a ela. Essa diferenciação 
no desenrolar da narrativa evidencia o estado inicial das pessoas 
tristes e preocupadas que infl uenciam até mesmo o ambiente que 
ocupam, tudo representado por cores mais claras, em contraste 
com a menina que, desde o início surge com cores intensas 
ressaltando sua alegria. A passagem da tristeza para a alegria a 
partir do fazer da menina e seu tambor é percebida nas imagens, 
pois não é apenas o som do tambor que contagia a todos, mas 
também as cores. A batida do tambor chega ao coração das 
pessoas e elas acabam por se sentirem felizes e essa felicidade 
se mostra nas cores mais fortes que se evidenciam nas suas 
fi gurativizações.

A cor, portanto, torna-se  um elemento de expressão 
com importante signifi cado. Se associarmos cores e formas 
perceberemos a função signifi cante desses elementos plásticos. 
As Figuras 2 e 3, por exemplo, nas quais se evidencia o contraste 
de cores em duas duplas de páginas da narrativa, apresentam o 
uso das formas de maneira diferente na apresentação dos rostos 
dos personagens. Percebemos, numa rápida comparação, a 
mudança no modo com que olhos e bocas são apresentados na 
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primeira cena e como surgem na segunda. Linhas retas e formas 
pequenas fi gurativizam a tristeza nos rostos; enquanto linhas 
curvas, ascendentes e formas grandes, com bocas escancaradas 
em amplos sorrisos são lidas como alegria na cena seguinte. 

A leitura dessas informações não é algo que se dá de maneira 
imediata, ou, até mesmo, inata. Não podemos considerar que 
ler a imagem é sinônimo de ver a imagem. A visão, mesmo 
que seja uma capacidade que  nos pertença naturalmente,  só 
nos levará à leitura da imagem se refl etirmos sobre o que 
vemos. Para Oliveira (2008) e Ramos (2011), essa capacidade 
é adquirida, e pode ser cultivada. A leitura de imagem, para se 
tornar mais qualifi cada necessita de um processo que desafi e o 
sujeito que vê a refl etir sobre aquilo que vê.

Essa refl exão pode ser alcançada a partir de um trabalho baseado 
na mediação. O reconhecimento dos efeitos de sentido que surgem 
do modo de organização do texto imagético é o primeiro passo para 
que o mediador comece a pensar sobre o signifi cado e a intenção da 
leitura do texto escolhido para ser lido. Essa consciência auxiliará 
a alcançar a reciprocidade do olhar do aluno, desafi ando-o a não 
somente identifi car o desenrolar narrativo com seus elementos 
(espaço, tempo, personagens,...), mas também a perceber como 
a expressão plástica infl uencia e permite essa identifi cação e, 
consequente a produção de sentido daquilo que se vê/lê.

Referências

ACASO, María. La diferencia entre ver y leer. In: ______. Esto 
no son las torres gemelas: como aprender a leer la televísion y 
otras imágenes. Madrid: Catarata, 2006, p. 89-91.

BARBOSA, Ana Mae Tavares Bastos. A imagem no ensino da 
arte: anos 1980 e novos tempos. 8.ed. São Paulo: Perspectiva, 
2010.

EISNER, Eliot. O que pode a educação aprender das artes 
sobre a prática educativa. Currículo sem fronteiras, v.8, 
n.2, pp.5-17, jul/dez 2008. Disponível em: < http://www.
curriculosemfronteiras.org/vol8iss2articles/eisner.htm> Acesso 
em: 16 out. 2009

FECHINE, Yvana; NETO, João Pereira Vale. Regimes de 
interação em práticas comunicativas: experiência de intervenção 
em um espaço popular em Recife (PE). p.1-15. Disponível em: 
<http://compos.com.puc-rio.br/media/gt4_yvana_fechine_joao_
neto.pdf> .  Acesso em: 8 Jul. 2010.

FEUERSTEIN, Reuven, FALIK, Louis H., FEUERSTEIN, 
Rafi . The learning potential assessment device. In: SAMUDA, 
Ronald, [et al].  Advances in Cross-Cultural Assessment. 
Califórnia: Sage Publications, 1998, p. 100-161.

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos 
que se completam. 46.ed São Paulo: Cortez, 2005.

GREIMAS, Algirdas Julien. Semiótica fi gurativa e semiótica 
plástica. In: OLIVEIRA, Ana Claudia de (Org.). Semiótica 
plástica. São Paulo: Hacker Editores, 2004, p. 75-96.

JUNQUEIRA, SONIA. A menina e o tambor. Desenhos de 
Mariângela Haddad. Belo Horizonte, Autêntica Editora, 2009.

LANDOWSKI, Eric. Modos de presença do visível. In: 
OLIVEIRA, Ana Claudia de (Org.). Semiótica Plástica. São 
Paulo: Hacker Editores, 2004, p.97-112.

______. Interacciones arriesgadas. Traducción de: Desiderio 
Blanco. Lima: Universidad de Lima, Fondo Editorial, 2009.

______. Regimes de interação e sentido na educação. Porto 
Alegre. UFRGS, 2010 (Comunicação Oral).
MARTINS, Maria Helena. O que é leitura. 19.ed. São Paulo: 
Brasiliense, 2006.

MENTIS, Mandia (coord.). Aprendizagem mediada dentro e 
fora da sala de aula. 3.ed. São Paulo: Senac, 2002.

OLIVEIRA, Ana Cláudia. Semiótica plástica ou semiótica 
visual? In: OLIVEIRA, Ana Claudia de (Org.). Semiótica 
plástica. São Paulo: Hacker Editores, 2004, p. 11-25.



EXPERIÊNCIA DE LEITURA MEDIADA DO LIVRO DE IMAGEM

1777LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

OLIVEIRA, Rui de. Pelos Jardins Boboli: refl exões sobre a 
arte de ilustrar livros para crianças e jovens. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 2008b.

PANOZZO, Neiva. Literatura infantil: uma abordagem das 
qualidades sensíveis e inteligíveis da leitura imagética na 
escola. 2001. 169 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 
Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, 2001.

PERISSÉ, Gabriel. Estética & educação. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2009.

RAMOS, Graça. A imagem nos livros infantis: caminhos para 
ler o texto visual. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011.

VIGOTSKI, Lev Semenovich. A formação social da mente: o 
desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. 6.ed. 
São Paulo: Martins Fontes, 1998.



ALMAS MORTAS: A LITERATURA COMO FONTE DE REFLEXÃO ACERCA DA EDUCAÇÃO 
BRASILEIRA

 Meire Aparecida Lóde Nunes1

 Terezinha Oliveira2

1 -  UEM/CNPQ.
2 - DFE/PPE/UEM.

Resumo

O objetivo deste texto é analisar a obra literária Almas Mortas 
de Nikolai Gogol (1808-1852) verifi cando como as questões 
pertinentes a educação/formação do homem são tratadas pelo 
autor. A hipótese que se constrói é de que o conhecimento deve, 
primeiramente, ser ato naquele que ensina, pois os exemplos 
são mais fortes do que as palavras. Podemos verifi car que para 
Gogol o meio social é signifi cante na formação do individuo 
e, nessa perspectiva, o professor ocupa a centralidade do 
processo educacional. A leitura propicia a compreensão de que 
a educação ideal, para o autor, é pautada no conhecimento e 
liberdade, as preocupações com a indisciplina não deve ser 
o foco principal. Entretanto, Almas Mortas é cenário para 
personagens que não cultivam uma boa índole, o que nos leva a 
inferir que o autor está criticando o contexto formador de seus 
personagens. Assim, respeitando a temporalidade e a distancia 
entre fi cção e realidade, entendemos que a obra de Gogol 
constitui-se como importante fonte para pensarmos a educação 
brasileira e, especialmente, a ação dos nossos professores.

Palavras-chave

Educação; literatura; Almas Mortas. 

Abstract

The aim of this text is to analyze Almas Mortas, literary work 
of Nikolai Gógol (1842) checking how the quest from man’s 
education/formation are addresses by the author. The hypothesis 
wich is built is that knowlodge should, fi rstly, be an act of the 
one who teaches  because  examples are stronger than words.  
We can verify that for Gógol the social milieu is signifi cant for 
the individual´s formation and, in this perspective, the teacher 
occupies the centrality of the educational process. The reading 
provides the understanding that the ideal education, for the author, 
is based in the knowledge and freedom, the preoccupation with 
indiscipline should not be the main center, because it barely 
appears when knowledge does not reach students.   However, 
Dead Souls is a scenario for characters who do not cultivate good 
indole, which induces us to infer than the author is criticizing any 
context forming their characters.  So, respecting the temporality 
and distance between fi ction and reality, we understand that the 
work of Gógol constitutes an important source for thinking of the 
Brazilian education, and especially the action of our teachers.

Keywords

Education; literature; Dead Souls.
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Introdução

O texto, em tela, constitui-se a partir da proposta de 
pensarmos a educação brasileira por meio do distanciamento de 
fontes que tratam especifi camente nossa educação. Acreditamos 
na importância dessa proposta para a ampliação de nosso 
olhar, pois a abordagem de um mesmo assunto por outro viés 
confi gura-se como uma grande possibilidade de compreensão 
da questão analisada.  Diante dessa premissa, estabelecemos 
como fonte a obra literária de Nikolai Gógol, Almas Mortas. 
A opção justifi ca-se pelo fato de que o escritor literário é um 
grande observador da sociedade em que está inserido e consegue 
transcrever essa realidade por meio da beleza da escrita fi ctícia, 
pois como podemos constatar na Poética de Aristóteles, a 
literatura não tem um compromisso com a verdade, mas sim 
com a verossimilhança.  A literatura imita a vida, mas o fato 
exposto não precisa necessariamente ter acontecido, só precisa 
ser possível de concretude. Percebemos que essa compreensão 
da literatura permanece na contemporaneidade. Ilustramos 
nosso pensamento com o conceito de Afrânio Coutinho:

 
A literatura, como toda arte, é uma transfi guração do 
real, é a realidade recriada [...] São as verdades humanas 
gerais, que traduzem antes um sentimento de experiência, 
uma compreensão e um julgamento das coisas humanas, 
um sentido de vida, e que fornecem um retrato vivo e 
insinuante da vida. A Literatura é, assim, vida, parte da 
vida, não se admitindo que possa haver confl ito entre 
uma e outra. Através das obras literárias, tomamos 
contato com a vida, nas suas verdades eternas, comuns 
a todos os homens e lugares, porque são as verdades da 
mesma condição humana (COUTINHO, 1976, p.126)

Diante dessa passagem podemos inferir que, para Coutinho, 
a literatura é uma arte que expressa a vida real e fundamenta-se 
nas questões humanas que perpassam os momentos históricos.  
Podendo ser, talvez, esse o motivo de algumas vezes nos 
chocarmos diante de obras escritas séculos atrás, mas que são 
extremamente atuais. O contexto histórico modifi ca-se, mas 
a natureza humana que rege as relações sociais é atemporal. 

Como nos alerta Wellek e Warren (1962, p.41), o escritor, ou 
artista literário, “[...] lembrar-nos-á daquilo que havíamos 
deixado de nos aperceber, ou far-nos-á a ver aquilo que –
embora bem patente – não viramos”.  Dessa forma, a literatura 
pode “[...] infl uenciar a atitude do leitor, persuadi-lo e, em 
última instancia modifi cá-lo” (WELLEK E WARREN, 1962, 
p. 28-29). Portanto, a leitura possibilita o desenvolvimento de 
um processo auto-refl exivo que poderá nos levar avaliar a nossa 
própria conduta social. Face ao exposto, entendemos que o uso 
dessa fonte é oportuno na área da História da Educação. 

Diante da legitimidade da fonte literária construímos o 
objetivo deste texto que é analisar Almas Mortas verifi cando 
como as questões pertinentes a educação/formação do homem 
são tratadas pelo autor. A hipótese que subsidia nosso propósito 
é de que o conhecimento deve, primeiramente, ser ato naquele 
que ensina, pois os exemplos são mais fortes do que as palavras. 
Seguindo as indicações metodológicas da História Social, 
que tem como uma de suas proposições a aproximação com 
o contexto do autor para inferirmos sobre sua obra, iniciamos 
nossa abordagem apresentando algumas questões importantes 
sobre Gógol e sua obra, Almas Mortas.

Nikolai Gógol e sua obra

O livro Almas Mortas foi publicado em 1842 pelo ucraniano 
Nikolai Gógol (1808-1852) e é considerado um marco da 
literatura russa. Mesmo não tendo nascido em solo russo foi 
nesse país que o escritor passou grande parte de sua vida. 

A obra de Gógol pode ser entendida como um retrato do que há 
de pior na natureza humana. A ambição que move os personagens 
de Gógol faz emergir as mentiras, a corrupção, falcatruas e todos 
os vícios humanos desfi lam frente ao leitor sob um toque de 
humor que torna a obra divertida. A superfi cialidade humana, 
‘carro chefe’ de Almas Mortas, revela o contexto da Rússia do 
século XIX, cuja maior parte de sua manutenção era agrícola. 
Nesse momento a Rússia se constitua por mais de 22.000.000 
Km2, onde viviam as mais variadas culturas, religiões e raças. 
Para governar esse imenso território foi instituído de 1547 a 1917 
o governo dos czares, uma autocracia absoluta que subordinava 
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a Igreja ao Estado e a distanciou das discussões e embates que 
ocorriam na Europa Ocidental. Neste contexto a Rússia gerou 
grandes escritores como Tchecov, Tolstoi e Gógol.  

O contexto russo do século XIX é exposto por Gógol em 
Almas Mortas - obra que quase foi censurada porque o russo 
não queria que suas fragilidades fossem expostas ao mundo - 
ao contar a história de Pável Tchítchicov que almeja construir 
fortuna por meio de um plano um tanto ‘macabro’. A artimanha 
do protagonista consistia em viajar de cidade em cidade do 
interior da Rússia apresentando-se como uma pessoa muito 
distinta, para ganhar a confi ança e respeito dos moradores e, 
logo após, propor aos proprietários de terras a compra de suas 
almas mortas, ou seja, os servos falecidos que ainda não tinham 
sido declarados ao governo. De posse de um documento que 
lhe dava direito sobre as almas, Tchitchicov pretendia hipotecá-
las como se fossem vivas para obter um grande lucro.

Tchitchicov teve êxito na maioria de suas investidas graças 
sua habilidade de observação que o possibilitava diagnosticar 
o caráter daqueles com quem deveria se relacionar e assim 
se adequar a cada um, de forma a ser apreciado por todos.  
Entretanto, não podemos afi rmar se o nosso golpista conseguiu 
realmente atingir seus objetivos. Gógol após trabalhar por 
mais de quinze anos em Almas Mortas entra em uma grande 
depressão e queima seus manuscritos que tinham a segunda 
parte do livro, deixando assim a obra inacabada. 

Refl exões sobre a educação em Almas Mortas

Neste momento passamos a descrever alguns personagens 
criados por Gógol com o intuito de refl etir acerca da infl uência 
social na formação do individuo. A eleição dos personagens é 
deriva das refl exões apresentadas por Bakhtin (1997) ao explicar 
os gêneros romanescos, entre os quais destacamos o romance de 
educação ou de formação. Esse gênero recebe outras subdivisões 
de acordo com suas características, como  a temporalidade cíclica 
que se relaciona com a idade dos personagens. O autor explica que:

  
[...] Este tipo de romance de formação se caracteriza 
por uma representação que assimila o mundo e a vida 

a uma experiência, a uma escola pelas quais todos os 
homens devem passar para retirar delas um único e 
mesmo resultado: a sobriedade acompanhada de um 
grau variável de resignação. 

Diante dessa informação, percebemos que Gógol mostra, em 
alguns personagens, experiências similares a descrição de Bakhtin, 
o que nos permite aproximar Almas Mortas dos romances de 
educação.  Todavia, a maioria dos personagens de Almas Mortas 
não são homens sóbrios com nível equilibrado de resignação, 
como mencionado por Bakhtin. Assim, entendemos que Gógol, 
consciente da importância das relações sociais, principalmente 
entre professor e aluno, estava denunciando a infl uência 
negativa dessas relações ao desenvolvimento intelectual, moral 
e ética dos indivíduos, caso não sejam conduzidas por pessoas 
comprometidas com a formação humana. 

Para compreendermos melhor essa questão passamos 
a análise dos personagens. O nosso primeiro eleito é Andrei 
Ivánovich. Gógol descreve esse personagem de trinta e três 
anos como um jovem solitários que passava seu tempo:

[...] sentado e inerte, de roupão e sem gravata. Não 
tinha vontade de passear, nem de sair, nem mesmo de 
subir ao segundo andar, não tinha sequer vontade de 
abrir a janela para deixar entrar ar fresco no quarto; 
e o maravilhoso panorama da aldeia, ao qual nenhum 
visitante conseguia fi car indiferente, como que nem 
existia para o próprio dono (GÓGOL 1993, p.304).

Andrei Ivánovich era dono de uma das mais belas 
propriedades da redondeza, mas para seus vizinhos, não passava 
de um ‘boa vida’ que não merecia respeito nem mesmo de 
seus servos. O autor, ao descrever um homem no auge de sua 
idade possuidor de uma quantidade signifi cativa de terras com 
beleza monumental, nos coloca diante de uma questão: o que 
leva esse jovem não ter vontade de viver? A resposta para essa 
questão pode ser refl etida por meio das informações que Gógol 
nos oferece acerca da vida de Andrei antes de se encontrar nesse 
estado vegetativo. Começamos pelo golpe fatal. 

Nas proximidades da propriedade de Ivánovich morava um 
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general, pai de uma moça chamada Ulínka que, nas palavras 
de Gógol, era brilhante como a própria vida e despertou um 
possível amor no coração de Ivánovich. Ulínka era dona de uma 
espiritualidade que fascinava todos que a conhecia e parece ser 
criada por Gógol para nos apresentar o antônimo de Andrei. 
Por um momento, o autor nos leva a pensar que a leitura nos 
conduzirá à um romântico fi nal feliz.  Mas um desentendimento 
entre o velho general e Ivanovich separa os jovens enamorados. 
Para Andrei esse acontecimento fez com que se apagasse “[...] a 
luz que brilhava por um momento, e o crepúsculo que se seguiu 
a ela tornou-se ainda mais crepuscular. E tudo tomou rumo para 
aquela [...] vida reclinada e inativa” (GÓGOL 1993, p. 322). 

O distanciamento entre o espírito dos dois jovens causa-nos 
uma inquietação: será que essas duas pessoas nasceram assim, 
Andrei propenso a uma vida depressiva e Ulínka cheia de vida, 
ou foram as condições que os cercaram e infl uenciam a serem 
dessa forma? Para refl etirmos essa questão, olhemos para a 
infância de cada um.

Gogól conta que Ulínka
 

Tinha recebido uma educação esquisita: tendo perdido 
a mãe ainda muito criança, fora criada e instruída por 
uma preceptora inglesa que não sabia uma palavra de 
russo. [...] Como uma criança criada com liberdade, ela 
era geniosa e voluntariosa. Se alguém visse como a ira 
repentina contraía em rugas severas sua formosa fronte, 
e quão fogosamente ela discutia com o pai, pensaria que 
estava diante duma criatura por demais caprichosa. Mas 
sua ira só explodia quando ela tomava conhecimento de 
alguma injustiça ou má ação para com alguém. Porém 
jamais se zangava nem discutia em favor de si mesma e 
nunca se justifi cava (GÓGOL 1993, p. 320).

Nessa passagem Gógol lança-nos algumas questões 
importantes como o fato da jovem ter sido educada por uma 
estrangeira. Ulínka não fi cou condicionada ao contexto de seu 
próprio país, o contato com outra cultura favoreceu a construção 
de um comportamento que, aos olhos dos russos, era decorrente 
de uma educação um tanto esquisita. Outra questão que nos 

chama a atenção é a ira que Ulínka revela em situações de 
injustiça, não com ela, mas com os outros. A ira é condição para 
a conquista da justiça, enquanto a passividade é condição para 
instauração da injustiça. A jovem, de comportamento estranho, 
se destaca dos demais por ir para o embate, inclusive com 
seu próprio pai, em defesa de seus ideais. Enquanto a maioria 
não se incomoda com o que acontece em seu entorno, como 
Andrei Ivanovich que não defende nem seus próprios interesses 
e fi ca a mercê de seu destino. Gógol ao criar Andrei expõe a 
passividade humana que deixa o tempo passar sem imprimir 
nenhuma marca. Como poderemos constatar na sequencia, 
ele é o exemplo do sucesso de uma educação que teve como 
objetivo a anulação do sujeito.

Diferentemente de Ulínka, Ivánovich não teve um preceptor, 
aos 12 anos ingressou em um colégio, que naquele momento 
tinha como diretor o professor Aleksandr Petrovich, o qual é 
descrito por Gógol como:

 
Ídolo dos jovens, maravilha dos educadores, o 
incomparável Aleksandr Petrovich  tinha o dom de 
intuir a natureza humana. Como ele conhecia as 
peculiaridades da natureza russa! Como conhecia as 
crianças! Como sabia estimular-las! Não havia menino 
travesso que depois da travessura não viesse a ele, motu 
próprio, confessar tudo. E, como se não bastasse isso, 
depois de receber uma severa admoestação, não só o 
menino não saia de lá acabrunhado, como até, pelo 
contrario, saia de cabeça mais alta. Havia na própria 
reprimenda algo de estimulante, algo que dizia: Avante! 
(GÓGOL 1993, p. 304).

O sucesso de Petrovich pode ser creditado ao conhecimento. 
Ele conhecia o homem, conhecia seu país e conhecia seu 
público, as crianças. Suas ações eram conscientes, por isso, 
sabia, inclusive, como aplicar o castigo como um recurso para 
o crescimento de seu aluno e não como forma de poder que sua 
condição de professor lhe conferia. Mas, para a tristeza de todos 
Petrovich morreu de um mal súbito. Seu sucessor, logo que 
assumiu o cargo de diretor começou a se incomodar com a livre 
conduta dos meninos. Novos instrutores foram contratados, 
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os quais tinham concepções diferentes das anteriores e “Eles 
bombardearam os ouvintes com uma infi nidade de termos e 
palavras novas; demonstraram em sua exposição tanto uma 
coerência lógica como o ardor do seu próprio entusiasmo, 
porém – ai! – faltava vida ao ensino propriamente dito. Cheirava 
a carniça nos seus lábios a sua ciência morta” (GÓGOL 1993, 
p. 307). Gógol conta que dois anos após a morte de Petrovich, 
aquele estabelecimento de outrora não existia mais. 

Tanto Petrovich como Fiodor, estavam a frente da direção 
do colégio para desempenharem a mesma função: educar os 
jovens que ali estudavam. Entretanto, o ponto de partida de 
cada diretor foi um. Petrovich direcionava a sua atenção à 
formação interna de seus alunos e em consequência tinha a 
transformação externa por meio das ações conduzidas pelos 
espíritos educados.  O professor prezava a livre expressão dos 
alunos e entendia que isso era a base para o desenvolvimento 
de sua atividade de ensino. Gógol conta que o professor “[...] 
não reprimia muitas das expansões dos alunos, vendo nelas 
o principio do desenvolvimento dos atributos espirituais 
do jovem, e afi rmando que precisava delas como o médico 
precisa das erupções da pele: para averiguar e fi car sabendo 
o que se passa no interior do ser humano” (GÓGOL 1993, p. 
305). Fiódor, inversamente, não quis ver as ‘erupções’ e tratou 
logo de esconde-las abolindo a liberdade dos alunos. Sem se 
preocupar com a formação intelectual e moral, concentrou 
todas suas medidas para obter apenas a obediência servil, pois 
desde o primeiro dia como diretor declarou que “[...] para ele, 
inteligência e estudo nada signifi cavam, e que ele só ia dar valor 
ao bom comportamento (GÓGOL 1993, p. 307). A conduta dos 
dois diretores é permeada pelo mesmo critério, a liberdade, mas 
com aplicação oposta. Enquanto o primeiro acreditava que a 
liberdade era a base para o conhecimento, o segundo se opôs 
radicalmente a esse pensamento tentando eliminá-la.

Podemos inferir que a liberdade é uma questão 
imprescindível para a formação humana na concepção de 
Gógol, pois ela também é abordada quando trata da educação de 
Ulínka. Podemos verifi car essa afi rmação quando Gógol conta 
que a jovem teve uma vida livre e descreve suas características 
mencionando que: 

Não havia nela nada de oculto. Ela não teria receio de 
revelar suas ideias diante de ninguém, e poder algum 
poderia forçá-la a calar-se quando tinha vontade 
de falar. Seu andar encantador, único, inteiramente 
pessoal, era tão livre e seguro de si que sem querer tudo 
lhe abria caminho. Na sua presença uma pessoa de má 
índole fi cava sem jeito e emudecia; (GÓGOL 1993, p. 
p. 320) 

Dessa forma, Gógol chama a atenção para a necessidade 
de uma formação com liberdade para que o indivíduo possa 
se expressar e ter segurança ao revelar seus pensamentos. 
Diante dessa perspectiva de educação, Petrovich é o exemplo 
de professor comprometido com a formação e, por isso, 
não se preocupava com a indisciplina, a qual, com o tempo, 
seria substituída pelo conhecimento. Essa forma de entender 
a educação é explicitada por Gógol em uma das falas de 
Petrovich, o qual declara que “O quê exijo é inteligência e nada 
mais! Aquele que almeja ser inteligente não tem tempo para 
travessuras: a travessura tem que desaparecer por si mesma. E, 
com efeito, as travessuras sumiam por si mesmas” (GÓGOL 
1993, p. 305). O que não aconteceu na administração de seu 
sucessor. 

Fiódor, ao colocar a disciplina no centro de sua administração 
acreditava que evitaria problemas e teria uma situação cômoda. 
Seguindo essa premissa, o novo diretor transformou o colégio 
em um lugar em que os professores se exaltavam nas cátedras 
pensando que ensinavam, mas que não se faziam compreender. 
Diante dessa situação, Ivánovich, diferentemente se seus 
companheiros que não respeitavam e zombavam dos instrutores, 
caiu em desânimo e começou a assumir as características que 
seriam predominantes em sua vida adulta. 

Um fi nal imprevisto; uma historia atravessada por um 
incidente. O incidente não é a morte de Petrovich, mas sim 
Fiódor assumir um cargo que seria determinante na vida de 
muitas pessoas. O fato de Fiódor substituir o interesse pelo 
conhecimento pela disciplina revela sua falta de conhecimento. 
Ele próprio não poderia ensinar alguma coisa diferente 
porque não tinha o conhecimento em ato. Como Tomás de 
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Aquino elucida o ensino “[...] pressupõe um perfeito ato de 
conhecimento no professor; daí que seja necessário que o 
mestre ou quem ensina possua de modo explicito e perfeito o 
conhecimento cuja aquisição quer causar no aluno pelo ensino” 
(TOMÁS DE AQUINO 2001, p. 41). De acordo com o mestre 
dominicano, quando aquele que exerce a função de ensinar não 
possui essa característica não deve ser chamado de professor 
ou mestre. Dessa forma, podemos entender que Fiódor e seus 
instrutores não poderiam assim ser chamados, pois seus atos 
não expressavam explicitamente o conhecimento que deveriam 
propiciar à seus alunos. 

O ambiente escolar parece-nos importante para Gógol, 
pois ele aparece também quando o autor expõe o contexto em 
que o protagonista de Almas Mortas foi criado.  Assim, devido 
a importância de Tchitchov, direcionamos nosso olhar ao 
personagem principal da obra de Gógol.

Pavél Tchítchicov
 

Meu pai me repetia lições de moral, batia-me, obrigava-
me a copiar regras de boa conduta, mas ele próprio 
roubava madeira dos vizinhos e ainda me fazia ajudá-
lo. Começou uma pendência injusta diante de mim. 
Perverteu uma pobre órfã de quem era tutor. O exemplo 
é mais forte que as regras (GÓGOL 1993, p.429)

Gógol ao dar voz a Tchitchicov para descrever seu pai, na 
passagem acima, nos instiga a pensar no ‘discurso e no ato’, 
ou ‘o dizer e o fazer’.  Essa dualidade é a identidade de nosso 
personagem, que se mostra de uma forma, mas esconde sua 
verdadeira face. Buscando entender essa dualidade é que 
olhamos para a formação de Tchitchicov.

Quando Pavél Tchítchícov atingiu a idade de iniciar seus 
estudos, foi morar com uma tia. Ao deixar o fi lho, o pai de 
Tchitchicov despede-se revelando sua índole, como podemos 
observar na seguinte passagem: 

Os olhos do pai não verteram lagrimas na despida [...] 
‘estuda, nada de travessuras nem vadiagem, porém mais 
que tudo trata de agradar aos professores e superiores. 

Se souberes agradar ao superior, mesmo que não sejas 
bom nos estudos, nem tenhas qualquer talento dado 
por Deus, sempre te sairás bem e passarás na frente de 
todos (GÓGOL 1993, p. 269)

O conselho do pai nos remete à grande importância que o 
ambiente familiar exerce na educação dos jovens. A forma de 
pensar dos pais é traduzida por suas ações e, muitas vezes, 
podem contradizer os ensinamentos orais. Entretanto, nesse 
caso, a oralidade encarregou-se de transmitir os verdadeiros 
alicerces do espírito do progenitor de Tchitchicov. Não foi 
preciso muitas páginas para Gógol revelar o ambiente em que o 
jovem Tchitchicov passou seus primeiros anos de vida e nos fazer 
entender que ele foi imprescindível para que, naquele momento, 
o jovem assimilasse com precisão o ensinamento do pai.

Tchitchicov não revelou nenhuma aptidão especial para 
qualquer área dos estudos, mas desenvolveu outras habilidades. 
Como bom observador, logo identifi cava como deveria se 
comportar diante de cada pessoa ou situação. Com seus 
companheiros começou a se comportar “[...] de tal maneira que 
eles sempre o obsequiavam, e ele, ao contrario, não só nunca 
lhes dava nada, como até, às vezes, depois de guardá-las por 
algum tempo, revendia-lhes as próprias coisas que eles lhe 
tinham dado” (GÓGOL 1993, p. 270). A mesma habilidade 
da observação lhe foi muito valida quando com os superiores. 
Gógol narra que o professor de Tchitchicov, era um amante da 
boa conduta que, para ele, era sinônimo de silêncio e antônimo 
de inteligência e esperteza. O comportamento era o único 
critério para a obtenção de notas, o professor confessava que 
dava “[...] as notas mais altas em todas as matérias ao aluno que 
não sabe patavina, mas tem conduta exemplar; mas aquele no 
qual percebo espírito rebelde ou zombeteiro esse ganha zero, 
mesmo que meta Sólon no chinelo! (GÓGOL 1993, p. 271). 
Seguindo o pensamento do professor, Tchitchicov era um aluno 
‘nota dez’, sabia portar-se exatamente como desejava o mestre:

E não movia uma sobrancelha, não piscava um olho 
durante todo o tempo de duração da aula, por mais que 
o beliscassem por trás; assim que soava a campainha, 
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precipitava-se diante de todos para trazer ao professor 
o gorro de três orelhas [...] corria para ser o primeiro a 
sair da classe, e procurava cruzar o seu caminho umas 
três vezes, cumprimentando-o de chapéu na mão a cada 
um dos encontros. (GÓGOL 1993, p. 272).

Usando desses estratagemas, Tchítchicov passou a ser 
o aluno preferido. Entretanto, a predileção do professor foi 
retribuída com desprezo e falta de humanidade. O professor, 
depois de algum tempo, vivendo em total miséria despertou 
em seus ex-alunos a comoção, os quais se mobilizaram para 
ajudar aquele pobre coitado a ter um fi nal mais digno. Para 
surpresa de todos, Tchitchicov  contribuiu com míseros cinco 
copeques.  O egoísmo e o amor a superfi cialidade presente em 
nosso protagonista foi alimentado dia a dia por aqueles que 
conviveram com ele, portanto o surpreendente não é a ação de 
Tchitchicov, mas a indignação de todos aqueles que, de uma 
forma ou de outra, participaram do seu processo de formação. 

Terminado os estudos escolares, Tchitchicov parte em busca 
de seus ideais. Após aprimorar suas habilidades ludibriando 
aqueles que representavam algum tipo de empecilho aos 
seus objetivos, nosso protagonista elabora o golpe das ‘almas 
mortas’, que, a nosso ver, expressa a maturidade de seu caráter.  
Ao contar o golpe das ‘almas mortas’, Gógol nos possibilita 
entender que Tchitchicov era um homem muito inteligente, 
então nos perguntamos e se ele tivesse feito outras escolhas será 
que não teria seu objetivo alcançado como consequência e não 
fi nalidade? Questões como essa também são feitas por Gógol, 
por meio do personagem Murazov: “Eu só estou imaginando 
que homem o senhor teria chegado a ser, se empregasse toda 
essa energia, perseverança e obstinação em trabalho honesto, 
com um escopo melhor em mira! Deus do céu, quanto bem o 
senhor poderia ter feito! (GÓGOL 1993, p. 426) 

Gógol, na voz de Murazov, nos direciona à refl exão sobre o 
livre-arbítrio, ou a possibilidade de fazer suas próprias escolhas.  
Tchitchicov conduziu suas ações pela ponderação de critérios 
que poderiam contemplar as suas próprias vontades ou o bem 
coletivo. Entretanto Murazov lamenta que Tchitchicov tenha se 
decidido pela satisfação de seus próprios desejos, ignorando a 

ética que possibilita a convivência em sociedade.  Dessa forma, 
Gógol suscita a necessidade de entendermos que o direito de 
fazermos nossas próprias escolhas não signifi ca a satisfação 
indiscriminada das vontades. Entendemos que, no pensamento 
de Murazov, Tchitchicov poderia ter alcançado uma posição 
muito mais elevada do que a almejou se tivesse submetido suas 
habilidades à princípios éticos. Mas, isso não seria possível, pois 
os valores morais de Tchitchicov não permitiam a constituição 
de uma hierarquia de critérios que não fosse liderado pelo 
seu egoísmo. Gógol revela que o caráter de seu protagonista 
não tem nenhuma inclinação para o bem e que não demonstra 
nenhum arrependimento de seus atos. Tchitchicov confessa ao 
amigo que não sente,

[...] muita repugnância diante do vicio: minha natureza 
se rebaixou, não tenho amor ao bem, essa bela 
inclinação para as boas obras que se transforma em 
hábito, em segunda natureza. Não tenho impulso para 
me esforçar pela prática do bem como o tenho para a 
aquisição de bens. Estou dizendo a verdade –  que é que 
eu posso fazer? (GÓGOL 1993, p. 429) 

A forma com que Tchitchicov assume seus vícios, sem 
nenhum constrangimento, revela que no intimo de seu espírito 
não considera suas ações, totalmente, erradas. Quando Gógol 
coloca essa confi ssão na boca do personagem central de Almas 
Mortas, não está revelando o caráter apenas desse personagem, 
mas de muitos outros homens que formam a sociedade 
representada em sua obra. O fato da existência de homens que 
não são inclinados ao bem comum é próprio da humanidade, 
entretanto, quando esses são a maioria signifi ca que está fadado 
o fi m dessa sociedade. 

Gógol desenha a fi gura de um homem possuidor de todas 
as características que deveríamos repudiar, o que nos conduz 
a refl exão sobre a nossa postura frente as cenas da vida de 
Tchítchícov. A falta de atitude, ou mesmo a covardia, faz com 
que cada vez mais participamos pacatamente da formação de 
Tchítchícovs. Nessa perspectiva concordamos com Gógol ao 
mencionar que preferimos a superfi cialidade, não buscamos a 
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verdade porque é mais prazeroso vermos apenas o lado belo 
das coisas. Essa questão é explícita quando o autor expressa sua 
desilusão com os leitores/homens de seu tempo:   

Mas o lamentável não é que o herói não agrade os 
leitores; o lamentável é que no nosso foro intimo reside 
a certeza absoluta de que esse mesmo herói, esse mesmo 
Tchítchícov, poderia ter-lhes agradado. Não tivesse 
o autor perscrutado tão fundo a sua alma, não tivesse 
mexido com aquilo que, no fundo dela, escapa e foge 
à luz do dia, não tivesse desvendado os pensamentos 
mais recônditos, que homem nenhum confi a a qualquer 
outro; mas se invés disso o tivesse mostrado tal como 
ele se apresenta a toda a cidade, a Manilov e aos outros, 
todos fi cariam muito contentes e o tomariam por um 
homem interessante [...] Sim, meus bons leitores, vós 
preferíreis não ver descoberta a miséria humana [...] 
Melhor seria se nos mostrassem o belo, o atraente 
(GÓGOL 1993, p.292) 

Estamos sempre a procura do belo em tudo e mesmo 
quando ele não existe nos esforçamos para construí-lo pelo 
menos na aparência. Com essa possibilidade de compreensão 
da realidade, Gógol nos leva a pensar o processo de formação/
educação na atualidade. Entendemos que nossa educação está 
sustentada na superfi cialidade do ensino, fato que nos coloca 
cada vez mais distantes dos índices desejáveis para a educação. 
Portanto, inferimos que a primeira medida a ser tomada é 
assumirmos nossas responsabilidades e nos conscientizarmos 
de que o conhecimento deve, primeiramente atuar em nós 
mesmos, pois como Tchitchicov afi rma  “O exemplo é mais 
forte que as regras”. Nessa mesma perspectiva, fi nalizamos 
nossas refl exões sobre o personagem que Gógol nos apresentou 
com as palavras do mestre Tomás de Aquino que nos aconselha 
a ensinarmos a nós mesmos. 

O médico cura não porque tem a saúde em ato, 
mas porque tem o conhecimento da arte medica; 
já o professor ensina precisamente porque tem o 
conhecimento em ato. Assim pode causar a saúde 
em si mesmo que, não a tendo em ato, tem contudo 

o conhecimento de sua arte; o que não pode se dar é 
que alguém tenha o conhecimento em ato e não tenha 
para poder ensinar a si mesmo (TOMÁS DE AQUINO, 
2001, p. 43)

Refl exões sobre a educação contemporânea

A partir da leitura de Almas Mortas, em que Gógol nos 
apresenta o carater de seus personagens acompanhado do 
contexto em que se desenvolveram, podemos inferir que as 
relações sociais infl uenciam signifi cativamente na formação 
do individuo. Esse pensamento nos reporta as teorias 
do conhecimento. Becker (1993) apresenta a concepção 
epistemológica mencionando que, segundo essa vertente é 
possível aproximar o pensamento de autores como Piaget, 
Paulo Freire e Vygotsky, entre outros, porque todos colocam no 
centro do processo de aprendizagem a ação do sujeito. Vygotsky  
afi rma que o homem é um ser social que sofre a intervenção 
de um ambiente historicamente defi nido. Para o autor, o 
ambiente social é fundamental no desenvolvimento humano, 
o qual ocorre pela aprendizagem da linguagem que se efetiva 
pela imitação. Pensando no contexto educacional de ensino/
aprendizagem entendemos que, na obra Gógol, o professor 
ocupa a centralidade do processo, pois os três personagens 
analisados neste texto – Tchitchicov, Ivanovich e Ulínka – são 
apresentados juntamente com seus respectivos mestres. Dessa 
forma, Gógol nos instiga a refl etir sobre a educação brasileira 
e, especifi camente, a relação professor aluno.  

Observamos que muitas são as angustias dos educadores 
diante do fracasso da educação brasileira, o qual vem se 
efetivando cada vez mais, como podemos verifi car nos 
resultados das pesquisas internacionais sobre educação. A 
exemplo, temos o relatório de 2010 do Programa Internacional 
de Avaliação de Alunos que apresentou à Organização para 
a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). O 
Brasil fi cou em 53º entre os 65 países participantes, suas medias 
foram em torno 20% inferior a média internacional sugerida 
pelo OCDE. A reportagem da Revista Veja (07/12/2010) que 
analisa esses resultados, apresenta como justifi cativa das 
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escolas para a situação brasileira o grande consumo de álcool 
e drogas ilícitas por parte dos alunos, sendo que esse hábito é 
decorrente do meio social.

Percebemos, em muitas falas de educadores, que a ideia de 
‘meio social’ como algo externo é recorrente, como se fosse 
uma instituição isolada por muros e que nós a visualizássemos 
do lado de fora. Parece que nos esquecemos que o contexto 
social é formado pelas ações individuais das pessoas que 
formam a sociedade e assim todos nós estamos inseridos nesse 
processo.  Lembramos que educação refere-se a formação 
do homem para viver em sociedade e esse processo inicia-se 
com o nascimento, e todas as relações que esse recém nascido 
estabelece infl uenciará a sua formação, inclusive aquelas que 
não têm como objetivo a educação. Podemos ilustrar esse 
pensamento com Tchitchicov que ao vivenciar as atitudes de 
seu pai tornou-se uma pessoa muito parecida com ele que 
agia sempre em interesse próprio. As relações estabelecidas 
com os amigos também foram signifi cativas para incentivar 
Tchitchicov a manter sua atitude amável e cortês, mesmo sendo 
superfi cial, agradava a todos. 

Assim, as relações informais entre pais, amigos, 
professores muitas vezes são mais efi cientes do que as que 
possuem o propósito educativo. Rector (1996), menciona 
que a comunicação não verbal é de extrema importância 
na comunicação geral, pois mais de 60% do processo 
comunicativo ocorre  por meio da não-verbal, ou seja, gestos, 
ações, expressões, etc. De acordo com a autora essa forma de 
comunicação é mais efi ciente na educação porque instiga a 
imitação, que pode ou não ser consciente.  Assim, surge-nos 
mais uma questão: que ações nós, elementos constituintes do 
meio social, estamos suscitando em nossos jovens? O quê eles 
estão imitando de nós? 

Diante desses questionamentos e as informações contidas 
no relatório da OCDE de que os professores brasileiros 
perdem em media 35 dias letivos por ano tentando controlar a 
indisciplina, estabelecemos uma analogia entre a escola fi ctícia 
de Ivanovich e nossa realidade escolar que nos leva a seguinte 
refl exão: será que nós não estamos agindo como os professores 
de Ivanovich que proferiam discursos belíssimos, mas que não 

eram compreendidos pelos alunos que, diante dessa situação, 
dedicavam-se as travessuras? 

Em suma, entendemos que a verossimilhança da literatura 
nos possibilita a elaboração de questões como essa, mas as 
respostas devem ser construídas em nosso próprio tempo. 
Assim, a única coisa que podemos afi rmar é o desejo de que 
nossos professores se aproximem de Petrovich, que pelo 
conhecimento despertava o interesse em seus alunos fazendo 
com que não tivessem disposição à indisciplina. Inversamente 
ao que Gógol relatou, acreditamos que nossos esforços devem 
ser nos sentido de substituirmos os Fiódors presentes na 
educação contemporânea por muitos Petrovichs.
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Resumo

Este trabalho de pesquisa, em nível de Pós Doutorado, 
realizado na Universidade Federal de Minas Gerais, tem por 
objetivo conhecer e analisar aspectos da história de leitura de 
mulheres reclusas na Penitenciária Feminina Ana Maria do 
Couto “May” em Cuiabá - Mato Grosso com relação a sua 
vida, sua inserção na cultura letrada e sua trajetória como 
leitoras. Assim sendo, meu olhar foi direcionado à formação e 
desenvolvimento do letramento destas leitoras, que acontece 
num contexto socio-histórico determinado por condições 
adversas, dada a especifi cidade de seu enclausuramento, 
lugar de confl itos e interações. Com sustentação na pesquisa 
qualitativa, observei o ambiente prisional com duas salas-
celas de aula, ouvindo por meio de entrevistas gravadas as 
histórias de vida de 20 mulheres comprometidas socialmente 
com a lei. No diálogo, que se estabeleceu entre nós houve 
momentos de muita emoção, pois foi possível a partir de suas 
vozes, rememorar vivências e práticas de leitura na família, 
na escola e na prisão. Para aprofundar o conhecimento sobre 
quem eram essas mulheres tive acesso aos processos penais, 
cujos dados enriqueceram esta pesquisa. O encontro com 
mulheres privadas de liberdade proporcionou refl etir que 
por intermédio da escolarização é possível a elas tornar-
se agentes de sua própria ressocialização. Constatei que a 
leitura religiosa, no ambiente prisional, toma quase todo 
o tempo dessas leitoras, seja durante o dia ou mesmo na 
madruga, de modo que há pouco espaço para leitura literária 
ou de conhecimento científi co, fator que compromete o 
desenvolvimento do letramento.        

Palavras-chaves

Leitura e letramento; prisão feminina.

Resumè

Cette recherche, postdoctorale niveau, qui s’est tenue à 
l’Université Fédérale de Minas Gerais, vise à comprendre et à 
analyser des aspects de l’histoire de lecture de  femmes recluses 
à La Prison Féminine Ana Maria do Couto  ‘May’ à Cuiabá-
Mato Grosso quant à leur vie, leur intégration dans la culture 
et leur trajectoire comme lectrices. De cette façon, mon regard 
s’est dirigé vers la formation et le développement de littérisme 
de ces lectrices, ce qui se passe dans un contexte socio-
historique déterminé par des conditions défavorables, compte 
tenu de la spécifi cité de leur reclusion, espace de confl its et 
d’interactions. Avec le soutien de la recherche qualitative, j’ai 
observé le milieu carcéral, avec deux salles de classes-cellules, 
et écoutant, par le biais d’interviews enregistrées, les histoires 
de vie de 20 femmes impliquées socialement avec la loi. Dans 
le dialogue établi entre nous, il y a eu des moments de grande 
émotion, puisque qu’il a été possible, à partir de leur voix, de se 
rappeler des expériences et pratiques de lecture dans la famille, 
à l’école et en prison. Pour approfondir les connaissances sur 
qui étaient ces femmes, j’ai eu accès aux archives des procès, 
dont les données ont enrichi cette enquête. La rencontre avec 
des femmes privées de leur liberté a permis de réfl échir que, par 
le biais de la scolarisation, il est possible qu’elles deviennent des 
actrices de leur propre resocialisation. Cependant, j’ai remarqué 
que la lecture religieuse, en milieu carcéral, prend presque tout 
le temps de ces lectrices, soit au cours de la journée, ou même 
très tôt le matin, de sorte qu’il y a peu d’espace pour la lecture 
littéraire ou pour la lecture de connaissances scientifi ques, ce 
qui compromet le développement de littérÍsme.

Mots-clés

Lecture et littérísme; histoires de vie de femmes; prison.
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Introdução

Quando a tranca bate de um modo ensurdecedor, há um 
mundo que se mostra dentro do presídio feminino. Desalento e 
esperança caminham juntos, uma vez que as mulheres que ali 
vivem estão privadas de um bem que elas próprias julgam ser o 
maior de todos: a liberdade.

Os sons de vozes, batidas de e nas grades se misturam e 
ecoam como em nenhum outro lugar que eu tenha estado. Não 
há anúncio de tranquilidade neste ambiente. Agentes prisionais 
vestidos com austeros uniformes pretos, policiais militares 
portando potente armamento, pessoal da administração - 
médico, psicólogo, dentista, assistente social, professores e 
coordenação de ensino, diretoria, advogados e juízes que cuidam 
dos processos das reclusas -, circulam de modo constante pelo 
corredor principal. 

A prisão é uma cidadela subdividida em raios – setores com 
as celas ou “cubículos” das moradoras, cozinha, ofi cinas, escola, 
biblioteca, horta, sala dos advogados e juízes... O presídio 
amedronta por sua austeridade e pelo estereótipo negativo com 
que é visto pela sociedade. Os muros altos dão a quem chega 
a certeza de que o presídio é um mundo no qual a disciplina 
“implica uma vigilância perpétua e constante dos indivíduos”. 
É preciso que os indivíduos que lá estão sejam vigiados durante 
todo o tempo da atividade e submetê-los a “uma perpétua 
pirâmide de olhares” (Foucault, 1992, p. 106). Em qualquer 
aposento que se vá, há poderosas grades a guardar os corpos. 
Podemos entender a disciplina a que estão submetidos os sujeitos 
no ambiente do presídio, de acordo Machado na introdução do 
livro Microfísica do Poder de Michel Foucault (1992), como 
“uma técnica de distribuição dos indivíduos através da inserção 
dos corpos em um espaço individualizado, classifi catório, 
combinatório. Isola em um espaço fechado, esquadrinhado, 
hierarquizado, capaz de desempenhar funções diferentes 
segundo o objetivo específi co que dele se exige”. Controlando 
o espaço e o tempo, a disciplina e a vigilância exercem uma 
sujeição sobre o corpo do presidiário, produzindo um registro 
contínuo de conhecimento sobre seu comportamento. Machado 
afi rma ainda que o exercer a ação sobre o corpo, o adestramento 

do gesto, a regulação do comportamento, a normalização do 
prazer, a interpretação do discurso, com o objetivo de separar, 
comparar, distribuir, avaliar, hierarquizar, tudo isso faz com 
que apareça pela primeira vez na história esta fi gura singular, 
individualizada – o homem – como produção de poder, que 
é entendido por Foucault (2006) como um lugar estratégico 
onde se encontram as relações de força, ou seja, “é o nome 
dado a uma situação estratégica complexa numa sociedade 
determinada” (Foucault, 1988). 

A prisão se coloca em seu papel de aparelho que visa à 
transformação dos indivíduos. Ao encarcerar o sujeito para 
ressocializar, tirando-o do convívio social, o trabalho do sistema 
será envidado para retreinar e tornar dócil aquele que infringiu 
os códigos socialmente aceitos. A prisão pode ser pensada, 
então, como “uma escola sem indulgência”, o que “a faz 
parecer como a forma mais imediata e mais civilizada de todas 
as penas” (Foucault, 1991, p. 208). O autor aponta as prisões 
como “máquinas de encarceramento”, que não conseguem 
produzir “homens virtuosos”, cujos edifícios separam dois 
mundos de homens. 

O sistema prisional é um sistema de poder que penetra 
profundamente na vida dos indivíduos e que incide sobre 
sua relação com o aparelho de produção. Ou seja, para que 
os indivíduos sejam uma força de trabalho disponível para 
o aparelho de produção, é preciso um sistema de coações, 
de coerção e de punição, um sistema penal e um sistema 
penitenciário. Alguns pontos importantes para a compreensão 
dinâmica da instituição carcerária são apresentados pelo autor 
ao afi rmar que o primeiro elemento seria o isolamento do 
condenado em relação ao mundo exterior a tudo que motivou 
a infração, as complexidades que a facilitaram, o isolamento 
dos detentos, um em relação aos outros, pois a pena deve ser 
individual e individualizante. A prisão deve ser concebida de 
maneira que apague as consequências nefastas que atrai ao 
reunir, num mesmo local, condenados muito diversos, tais 
como abafar complôs e revoltas que possam se formar, impedir 
cumplicidades e criar obstáculos à imoralidade. A solidão deve 
ser um instrumento positivo de reforma. Pela refl exão que 
suscita, e pelo remorso que atinge os sujeitos, ou seja, quanto 
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mais o sujeito é capaz de refl etir, mais ele foi culpado de cometer 
seu crime, mas mais também o remorso será vivo, e a solidão 
dolorosa. Como resultado do isolamento e da refl exão, o sujeito, 
quando sentir-se profundamente arrependido e corrigido, a 
solidão não mais lhe será pesada. O que se pode sintetizar deste 
pensamento é que “o isolamento dos condenados garante que se 
pode exercer sobre eles, com a máxima intensidade, um poder 
que não será abalado por nenhuma outra infl uência; a solidão 
é a condição primeira de submissão total (Foucault, 1991, p. 
212). 

Somente depois de se requalifi car e demonstrar uma 
mudança de moralidade, o criminoso poderá ser visto como 
indivíduo social. Assim, os muros são a punição do crime; a 
cela coloca o detento em presença de si mesmo, e ele é então 
forçado a ouvir sua consciência. A privação de liberdade, como 
uma retirada jurídica sobre um bem ideal, teve, desde o início, 
de exercer papel técnico positivo, realizar transformações nos 
indivíduos, recorrendo a três esquemas: o político-moral do 
isolamento individual e da hierarquia; o modelo econômico 
da força aplicada ao trabalho obrigatório e o modelo técnico-
médico da cura e da normalização (Foucault, 1991, p. 221). 
Podemos afi rmar, a partir do pensamento de Foucault, que a 
conversão religiosa parece ser uma das peças principais da 
correção.  

Metodologia                 

Recorri à pesquisa qualitativa como percurso da pesquisa, 
ao uso da história oral apresentada no discurso de vinte mulheres 
que vivem em situação prisional, para conhecer seu percurso de 
formação leitora e como se dá o acesso à leitura no cotidiano 
atual. Ao utilizar as histórias de vida e, consequentemente, 
de leitura de vinte mulheres envolvidas na pesquisa, tenho 
presente que o sujeito é reconstrutor de sua própria história, 
por meio da memória. Segundo Meihy (1996, p. 10), a história 
oral “implica uma percepção do passado como algo que tem 
continuidade hoje e cujo processo histórico não está acabado”. 
Assim, o cotidiano é evidenciado, pondo em foco a história 
dos “cidadãos comuns”, trilhada em uma rotina explicada pela 

lógica da vida coletiva de gerações que vivem no presente. Usei 
a história oral como um recurso para patentear a “história viva” 
das mulheres socialmente comprometidas com a lei. Ouvi suas 
vozes.

A Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto “May” está 
situada no bairro Pascoal Ramos, km 14 da rodovia 364, que 
leva ao sul do país. Voltado para a rodovia fi ca a edifi cação 
do Presídio Masculino de Pascoal Ramos. Por uma rua 
lateral, e ao fundo, chegamos ao portão principal do presídio 
feminino. 

Trajetórias de leitura 

Levando em conta o nível de escolaridade das detentas, 
normal seria que elas tivessem um percurso de leitura mais 
constante e com maior variedade de gêneros do discurso. 
Visando conhecer essa trajetória, perguntei às reclusas se, antes 
de virem para o presídio, já liam costumeiramente e, quais 
gêneros liam. Mais da metade das entrevistas disseram ler antes 
de virem para o presídio:

Eu lia bastante. Porque, assim, eu fi z curso litúrgico 
na igreja católica... Sempre participei, até porque 
eu morava em frente à igreja católica, né. Assim, eu 
lia mais Bíblia mesmo, mais historinha bíblica...  Na 
adolescência, mais livro da escola... É Literatura... 
Cecília Meireles...  (SJ)
Tinha! Eu gosto de livro de auto ajuda e histórias 
românticas. Paulo Coelho... Porque os livros dele são 
quase as mesmas coisas tipo espiritismo... (EC) 
Eu lia muito jornal, porque eu tinha medo de ser presa.  
A coluna policial...  Por medo! Então, acompanhava 
muito o jornalismo. Quando falava em tal cidade vai 
ter uma barreira, eu já não passava por lá! (OB) 

As leituras que essas mulheres faziam antes de serem 
condenadas eram, preferencialmente, leituras de cunho 
popular, como as revistas de romances Júlia e Sabrina, que se 
compram em bancas de jornal e revistas, acrescidas dos livros 
de autoajuda. Antes de entrar para o presídio, SJ conta que 
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tinha acesso à leitura de histórias da Bíblia, pois participava 
das atividades da Igreja Católica. Na prisão, ainda tem a Bíblia 
como leitura cotidiana. Apenas SJ toca na leitura literária, 
lembrando Cecília Meireles.  Um fato curioso a que OB se 
refere, rindo com desenvoltura, é que suas leituras, por estar 
envolvida com o crime, eram mais sobre notícias veiculadas no 
jornal, pois sentia receio de ser presa. 

 Para MA, a leitura somente tem sentido quando está 
relacionada com o cotidiano, quando a pessoa pode se 
identifi car com o tema, com seus personagens e se se aproximar 
da realidade.

Sempre gostei de ler. Romance. Muitos! Sou mais 
aqueles livros mesmo de... Se pega ele, cê lê ele 
inteirinho aí você vê um monte de coisa que cê mesmo 
faiz, não tem? Cê lê eles, cê tem na cabeça “Já fi z isso! 
Eu já passei por isso!” (MA)

Depois que foi presa, MA quase não lê, mas faz referência 
a um livro bíblico, o Apocalipse, que leu na biblioteca. Ela 
acredita que este livro anuncia o fi m do mundo. Vai à estante 
para me mostrar o livro. Ri de forma desenvolta das coisas 
que diz. Disse a ela que esse livro anuncia catástrofes e ela se 
diverte comigo. Vai novamente à estante para confi rmar o livro 
e se confunde com a palavra catástrofe, dizendo, entre risos 
largos: 

 Acredito, uai! Porque que não... É claro! É mesmo! 
Pêra aí, com licença.  É um livro de apocalipse mesmo! 
Ele é a verdadeira catástrofe. Ô palavrinha difícil! 
(MA)

Algumas reclusas afi rmaram que, antes de virem para o 
presídio, usualmente não liam.

Não tinha muito não... (riso) Quando tava estudando, 
sim! Eu lia bastante os livros de literatura, gostava 
muito de romance. Manoel Bandeira...  Aqui eu leio 
mais. (CO)
Não. Não muito. A não ser quando eu ia fazer uma 

tarefa com meus fi lhos.  (LS)
 Eu não gosto de lê. Às veis eu me pergunto porque... 
Tem livros, revista eu desfolho ela assim... Às veis vai 
lê revistinha de romance... As meninas passa pra mim e 
eu olho ‘depois eu leio’ jogo pra lá e não leio.  Eu não 
leio. Eu prefi ro fazê crochê... Acho que também é falta 
de incentivo, né.  (CM)
Não, não leio. Também, quase não tenho muito tempo. 
Eu faço muita unha... Chega de noite estou cansada... 
Faço crochê... Depois que eu vim presa, que eu fi quei 
aqui, acabou muito a minha inspiração, entendeu? 
(LM)

Algumas dessas mulheres tiveram em sua trajetória de 
formação leitora oportunidade de leitura, inclusive literária, mas 
passado o percurso de formação foram perdendo o interesse, 
talvez porque a escola trabalha a literatura como obrigação. 
Há ainda quem diga que não tem tempo para a leitura, pois 
o trabalho faz com que seu tempo seja todo preenchido. 
Parece não haver, nessas mulheres, o desenvolvimento de uma 
consciência de que a leitura eleva o nível de conhecimentos e 
o senso crítico para, e que, por meio dela, é possível enfrentar 
seus problemas existenciais ou resolução de problemas no dia 
a dia. Falta de motivação, inspiração e paciência para a leitura 
são algumas das desculpas dadas por quem não gosta de ler.

NS afi rma que adquiriu o costume de ler na prisão, pois, 
quando criança, não lia e nunca viu professora contando 
história. Atualmente, essa reclusa é atendente na biblioteca e 
cuida da distribuição de livros para as outras lerem nos raios. 
Pude perceber, convivendo com ela na biblioteca que suas 
sugestões com relação à leitura que propõe para as colegas, 
estão associadas às leituras de autoajuda que fazia antes de 
entrar para o presídio.   

Os livros espíritas, tais como Alan Kardec, o mentor do 
espiritismo, os livros psicografados por espíritos e escritos por 
Zíbia Gaspareto e o escritor Paulo Coelho, com seus romances 
de autoajuda, são algumas das leituras mais citadas pelas 
apenadas. EC faz uma relação inapropriada ao afi rmar que os 
livros deste autor têm ligação com o espiritismo. A maioria das 
entrevistadas afi rmou que lia fora do presídio, porém algumas 
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enfatizaram que no presídio leem menos. As leituras que várias 
delas fi zeram no ensino médio parecem não ter marcado de 
modo signifi cativo, como algumas leituras que marcam as 
pessoas para sempre. 

NS, a atendente da biblioteca, lê com frequência porque 
“leitura ajuda e dá alívio”. Pondera que se emocionou ao ler 
um livro de Adelaide Carraro, escritora que, nos anos da década 
de 70, fez imenso sucesso de público com suas obras picantes. 
Tem predileção pelos livros espíritas, e, entre os autores que lê, 
está Zíbia Gaspareto. Fala de outro autor, também de renome, 
que leu recentemente, cujo contexto está relacionado com sua 
situação. 

Eu leio mais os espíritas. A maioria da Bíblia... Até por 
conta da situação, né. Porque, olha, é um livro que dá 
meio que uma ajuda na situação em que me encontro. 
Dá um certo alívio. E eu gosto de ler muito suspense. 
Outro dia eu li “O Estudante”. Nossa, até chorei! Leio 
Paulo Coelho.  Estou lendo Sidney Sheldon agora “Se 
houver Amanhã”. (NS)

Os gêneros discursivos que essas mulheres leem no 
presídio são a continuidade do que leram fora dele. Poucas 
leem livros de literatura. Todas as leituras estão voltadas para 
suavizar a situação que estão vivendo. Apenas TM relata que 
escreve poesias e quer saber diariamente sobre seu destino, 
por meio da leitura dos signos. Uma boa parte das leituras que 
essas mulheres fazem parece estar de acordo com o que Melo 
(1999, p. 71) afi rma: “a escola pode levar à leitura compulsória 
durante algum tempo [...] porque esse leitor formado pela escola 
adquire a sensação de que a leitura é algo vinculado à rotina 
de aprendizagem, portanto, uma atividade chata cansativa, 
desinteressante”.

Perguntei se as entrevistadas se consideravam boas leitoras. 
Há nelas o reconhecimento de que poderiam ler com mais 
intensidade e frequência. 

Sim. Ah, por que eu adoro ler!... E eu amo ler, né. O que 
eu mais gosto no momento, se perguntar, o que mais 
gosto é de ler. (NS)

Ah, me considero porque assim, tirando daquelas que 
tá lá dentro... elas não pede livro pra ler. Elas sabem 
escrever... cartas pra mandar pra direção... de amor. 
(MI) 
Ah, boa não! Mas eu me considero ser uma leitora, mas 
não boa. (risos). (OB)
Eu me considero uma boa leitora! (risos). A  gente 
viaja, né! Eu assim, eu me emociono com a leitura, 
que eu tô lendo... que nem uma história que eu vi, 
do rapaz que tava preso, e queria saber se a família 
dele queria receber ele bem, né. Aí, ele mandou uma 
carta dizendo que se a família recebesse... que ele iria 
receber o alvará, ele ia sair. E eu queria saber tanto o 
fi nal daquela história, mas eu queria ler por que... Ai, 
eu comecei a ler... Aí, ele falou assim: “Vou mandar a 
carta para meus familiares, pra ver o que eles acham. 
Ele mandou a carta, aí não recebeu resposta. Por que 
ela tava escrito que se eles fossem receber ele, colocasse 
uma fi tinha no pé da laranjeira, uma fi tinha branca... 
se ele fosse recebido ele, né. Aí, eu entusiasmada pra 
mim saber! Aí, eu fui lendo e lendo. Enquanto  eu não 
acabei de ler o livro eu não consegui! Chegou um ponto 
ali, ele não recebeu resposta nenhuma, que a família ia 
colocar... Ele não recebeu mais carta. Passou aqueles 
três meses, aí ele foi pra casa... O alvará dele, ele foi 
embora. E ele rezando, rezando e no ônibus ele entrou 
rezando. Aí, um ... Um rapaz que estava do lado, falou 
pra ele assim: “Moço, por que o senhor tá tão nervoso? 
Ele falou: “É por que acabei de sair da prisão, e eu não 
sei como minha família vai me receber”. “Mas você 
não conversa...”. “Não,  todo o tempo que eu fi quei 
na cadeia eu não tive comunicação... Aí ele contou 
a história dele. Aí o rapaz falou: “Não, eu vou olhar 
pra você a sua casa. Se tiver, eu te aviso”. Ele falou: 
“Se não tiver, não fale nada... deixe o ônibus seguir”. 
Quando ele foi chegando perto da casa, o rapaz que 
tava do lado dele começou a gritar: “Para, Para, 
Para!” pro ônibus. A árvore tava inteirinha cheia de 
fi tas brancas. Quer dizer, ele fi cou tanto tempo preso, 
pensou que sua família não ia querer mais ele, né. Eu 
não me lembro! Faz tanto tempo que eu li, foi logo que 
eu cheguei aqui. Aí ele falou assim: “Desce e olha que 
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coisa mais linda”, aquela árvore. A árvore tava toda 
branca. Então, aquilo eu chorei, mas chorei tanto!...”. 
(SL)

Perguntei se ela ao voltar para casa também teria uma árvore 
cheia de fi tinhas brancas, e ela me respondeu com alegria, rindo 
muito: 

A minha vai tá cheia, a casa inteira, eu acho. (SL)

Aquelas que não se consideram boas leitoras, fazem a 
refl exão que não têm tempo para ler, ou que não conseguem 
ler um livro até o fi m, que não sabiam dos livros da biblioteca. 
FC, por exemplo, afi rma que a literatura faz falta entre suas 
leituras. MG afi rma que, na prisão, tem poucos livros, o que 
não é verdade, pois a biblioteca, mesmo sendo pequena, abriga 
um bom acervo, seja de literatura, seja de textos científi cos. TM 
patenteia que a leitura pode trazer conhecimento para lutar pelos 
direitos, e somente assim, poder cobrar que sejam cumpridos. 
Ela fala em “pessoa letrada” como alguém que conhece seus 
direitos. 

A leitura é uma necessidade numa sociedade letrada, seja 
para o entretenimento, seja para a resolução dos problemas 
cotidianos. Perguntei a OB se as pessoas que vivem à margem 
da lei têm que possuir um código penal. 

Ah, não! Tem pessoas que não tá nem aí. Eu vim 
aprender da lei aqui. (OB)

Uma das necessidades citadas pelas reclusas é a leitura de 
seus processos penais. Ao serem condenadas, pouco ou nada 
sabem sobre leis que defi nem a condenação, porém, com o 
passar do tempo, diante das constantes audiências e conversas 
com seus advogados, e entre elas mesmas, sentem a necessidade 
de, por meio da leitura da Lei de Execuções Penais e do Código 
Penal Brasileiro, conhecer os direitos dos presos.  

Fig.30 - Leitora no intervalo do trabalho 
na cozinha em busca de compreender 

seu processo penal. Fig.31 - Leitura do 
processo penal para 

inteirar-se de sua situação. 
Esta é uma necessidade 

primordial para as presas. 

Segundo Melo (1999, p. 74), como ato de liberdade, de 
escolha individual, a leitura pressupõe uma fi nalidade, um 
objetivo, um propósito. E tanto a leitura utilitária quanto a 
leitura que dá prazer são atividades motivadoras pela inserção 
no mundo, determinadas pela leitura do mundo. Este autor 
reforça que a leitura se dá em espaços defi nidos: o do trabalho, 
pois é uma leitura que produz conhecimento e ajuda a solucionar 
problemas que a vida antepõe ao indivíduo, e o do lazer, leitura 
que preenche os momentos de ócio, entreabrindo sensações 
estéticas. 

Na situação dessas mulheres, a leitura pode trazer lenitivo 
para a perda da liberdade, a saudade da vida ao lado dos parentes 
e amigos. Assim, a leitura pode contribuir para passar o tempo 
e também prepará-las para o retorno ao convívio social, pois 
precisarão voltar ao mercado de trabalho. Dessa maneira, as 
apenadas relataram o que a leitura proporciona para elas no 
período em reclusão. 

Ah, o livro faz a gente ir pra vários lugares, né, a ter o 
conhecimento de cada história...  Você vive a história! 
É como se você estivesse lá!  Me ajuda e muito! Ela é 
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importante na vida do ser humano, né. (OB)
Me dá um paz de espírito, eu fi car lendo. Você aprende 
coisas nos livros, a falar melhor, se comunicar melhor...  
(SL)
A leitura, aqui, me aliviou muito. Aquela ansiedade, 
aquele desprezo... Nossa, eu li muito livros de 
autoajuda! Eu pegava aqui na biblioteca.  Ajudam, né, 
a fortalecer, a acalmar. (FC)
Nossa! Paz... (CO)             

Cada uma dessas falas se reveste de um signifi cado especial, 
pois cada mulher tem um sentimento sobre a leitura: seja para 
conhecer e fi car informada, seja para livrar-se da solidão ou para 
encontrar a paz tão almejada, seja, ainda, para buscar conforto. 
Para compreender essa dimensão da leitura, Nunes (1990, p. 195) 
afi rma que “os textos que fecundam nossa experiência são aqueles 
dos quais nos aproximamos livremente animados pelo prazer de 
um honesto passatempo [...] ou que parecem vir ao nosso encontro, 
a chamado de uma afi nidade, de uma ideia, de um sentimento”. 

Durante a trajetória de formação leitora das entrevistadas, 
foi a família, sem dúvida, quem mais as infl uenciou, ainda que 
alguns dos pais fossem analfabetos, quando não detentores de 
pouca escolaridade.  

Minha mãe gosta de ler.  Ela só lê coisas que fala 
bíblico. Ela já mandou até dois livros... (LM)
Foi minha mãe, né, porque assim, ela falava: “Eu só 
tenho até a quarta série...”  Algumas palavras ela 
entendia, outras ela chamava minha irmã que era mais 
velha e lia...  pegou mesmo no pé, que nós gostasse 
da leitura. Até hoje ela lê bastante. As palavras, ela 
pronuncia errado, né. Ela lê a Bíblia, ela lê os livrinhos 
de história que ela gosta. (SJ)
Minha mãe. Minha mãe lê muito... Ela me fala, que 
estudou até a 4ª série. Ela lê muito, muito, muito!  Ela 
tem coleção de livros. Minha mãe está com 66 anos. 
(FC)
Meu pai. Ele gostava de ler, porque ele estudava, né. 
Ele lia bastante por causa disso, mas ele, quando dava 
tempo, ele tirava um pouco da parte musical e lia 
outras coisas, né. (AA)

Eu tenho uma tia... Ela lê bastante. Essa minha tia 
é espírita, né. Minha tia tem outra cabeça, sempre 
frequentou essa religião e ela lê muito.  (NS)
Um ex-namorado meu. Ele lia as histórias e aí depois 
à noite nóis sentava... Sentava pra comer pipoca e ia 
contar o livro... E eu achei tão interessante ele decorar 
a história e contar tudo... Você podia acompanhar o 
livro que tava certinho, uma frasinha atrás da outra... 
Eu fi cava entusiasmada com o jeito dele contar. Aí 
aprendi com ele. Ele me deu vários livros... Ele contava 
as histórias de amor, de desenho, tipo gibi, que ele fala 
que é a novela de antigamente. (EC)        

O que se pode observar é que a mãe foi a pessoa que mais 
infl uenciou a maior parte das entrevistadas a ler, seguida pelo pai. 
Outras pessoas, em menor parcela, também puderam contribuir 
para o desenvolvimento desta habilidade. As reclusas fazem 
referências à pouca escolaridade dos pais, porém asseveram 
que eles contribuíram para sua escolarização. OB se queixa 
de sua família e pensa que sua trajetória teria sido diferente se 
os pais tivessem exigido mais dela. Mas é muito interessante 
quando EC diz que se tornou leitora, tendo como mediador o 
namorado que contava histórias. Podemos observar, pelas falas 
das entrevistadas, quanto foram importantes os mediadores de 
leitura. 

Leitoras dos textos sagrados 

A Bíblia é, no mundo cristão, o livro mais lido. De modo 
geral, os membros de todas as religiões, sejam católicos, sejam 
evangélicos, em suas diversas ramifi cações, seguem os preceitos 
ditados por ela. Ela tanto prescreve normas quanto consola 
e estimula a imaginação de seus leitores. É um livro que tem 
servido para a dominação, mas também para o conhecimento 
e o deleite, porque oferece temas relacionados com a história, 
com a sociologia, com a fi losofi a dos povos da antiguidade. 
Assim, não seria diferente que, em condições de privação da 
liberdade por conta de condenação, as mulheres entrevistadas no 
presídio se debruçassem ainda mais para a leitura deste livro. É 
quase unânime a leitura da Bíblia dentro do presídio, pois uma 
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grande parte das mulheres que lá estão foram criadas em uma 
das religiões cristãs. Há um exacerbamento quanto à validade de 
seus preceitos para a resolução dos problemas vividos por essas 
mulheres, e, nesse sentido, parece que as leituras devem ser feitas 
várias vezes ao dia, e também no período noturno. É na Bíblia 
que elas buscam a transcendência ou o religar sua subjetividade 
a algo como a esperança de mudança de sua realidade. Elas 
afi rmaram que, atualmente, leem mais a Bíblia que antes de 
serem presas. 

A leitura da Bíblia representa, para essas mulheres, um 
apoio para suportar a angústia da solidão, para a autocorreção 
do comportamento, para o aprimoramento da fé. A mensagem 
bíblica “fala” aquilo que necessitam ouvir. Nesse sentido ela 
se transforma em um agente dogmático, que pune, por meio da 
palavra, o ato criminoso e, o lenitivo, que abranda a afl ição pelo 
consequente enclausuramento. 

Uma paz imensa! Nossa! Quando a gente tá 
angustiado...  A gente tá com saudade dos fi lhos... Dá 
um conforto imenso. (LS)
Cada palavra, cada vírgula é um signifi cado muito 
grande! A gente cai aqui dentro, a gente fi ca... mais 
sensível para observar mais as coisas... (AA)
Tem horas que você tá afl ito, você abre a Bíblia... dá 
um alívio!  Ainda mais nóis que ta num lugar desse!... 
Se sente aliviado, se sente muito bem! (MA)
Pra mim, é estar me corrigindo...  ta aprimorando na 
minha fé, pra buscar em Deus a minha segurança.  Ela 
me deixa segura... (OB)

EC e LS atestam que, nos raios se lê quase que somente a Bíblia.

O que eu vejo lendo lá é a Bíblia! (EC)

Embora algumas dessas mulheres tenham afi rmado não 
gostar de ler, pude perceber que a leitura da Bíblia, mesmo 
com reduzida frequência, é feita.  É o caso de CA que luta há 
anos para se livrar das drogas e tem tido difi culdades dentro do 
presídio com relação a isso. Nesse sentido, a leitura da Bíblia 
aparece com o intuito de libertação do vício. 

Leio mais Bíblia. Pra vê se eu consigo mesmo me 
libertar, né.  (CA)

Insisto em saber se todo mundo tem Bíblia no presídio, e 
sua resposta é afi rmativa, incluindo os locais de trabalho. Ela 
discorre sobre os momentos em que tem necessidade de ler a 
Bíblia, com o intuito de alcançar força para a situação em que 
está vivendo. Cita a metáfora do oleiro para exemplifi car que o 
ser humano pode ser moldado por Deus. 

É muito difícil, assim a pessoa que não tem a Bíblia 
aqui. Você sempre tá vendo... Ali mesmo na costura  vira 
e mexe, tem um cantinho... lendo a Bíblia. Eu mesma já 
li hoje duas vezes.  Nossa, se lê a Bíblia! Aqui é o lugar 
que a gente mais se apega com Deus. Aqui é como na 
Bíblia fala... que é no deserto... Aqui é como se você 
fosse o vaso do oleiro, entendeu? Deus te moldando. 
Aí é só você deixar Deus trabalhar na sua vida! Você 
vê, nas horas de afl ições a gente busca ele. Eu tô aqui 
ainda, três anos eu trancada aqui dentro! Tem hora 
que eu falo assim: “Meu Deus, eu não vou aguentar!” 
Esses dias mesmo eu tava entrando em depressão... 
Falei: “Senhor me dá força! Me dá força! Tenho meu 
fi lho lá fora... Tem minha família que precisa de mim”. 
Então, a gente sempre buscando a Deus! Deus em 
primeiro lugar em tudo. (CO)  

O hábito de ter a Bíblia aberta percebi na horta, quando lá 
estive para acompanhar o trabalho das presas. Em um canto 
de parede, pude observar um CD tocando hinos evangélicos. 
Sobre ele, uma Bíblia aberta. 

Os livros evangélicos que entram no presídio encartam os 
princípios e prescrições de cada denominação religiosa, sem 
esconder um objetivo fundamental: que as presas venham 
a aceitar ser membro de uma delas. Segundo OB, as igrejas 
oferecem livros que guiam a leitura da Bíblia, visando a uma 
melhor compreensão. A fala de OB vem ilustrar que as igrejas, 
principalmente a Igreja Universal do Reino de Deus, oferecem 
uma quantidade razoável de livros e panfl etos evangélicos para 
o aprofundamento religioso.  
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O cotidiano da reclusas está impregnado pelas leituras dos 
textos sagrados.  Há um incessante bombardeamento para incutir 
modos de pensar e comportamento, a partir dessas leituras. As 
falas das reclusas evidenciam, de maneira clara, o comportamento 
das instituições penais juntamente com as instituições religiosas 
que fomentam este modo de pensar. A ideia é que a presa, para 
ser redimida, deve ser corrigida pela via exclusiva das leituras 
do texto sagrado. Tudo no presídio é impregnado por este 
pensamento, porque parece ser mais fácil domesticar pela palavra 
vinda da divindade. A presa, além de privada da liberdade social, 
se faz privada da liberdade de pensamento, da liberdade de 
refl etir sobre si mesmo e sobre as causas e consequências de seus 
atos. Toda a sua vida é posta sob a tutela do Outro, que não dá 
conta de sustentar, mas é convocado para acalmar os instintos. As 
outras dimensões da cultura e do conhecimento da realidade são 
deixadas de lado, pois parece que a presa não vai precisar delas 
para se reintegrar à sociedade. 

Conclusão

Assim, a leitura de injunção é a que mais caracteriza a leitura 
no presídio. Aí, nesse ambiente de exclusão também cultural, 
pouquíssimas dessas mulheres não se curvam a essas formas 
religiosas e a seus rituais, pois as promessas do perdão divino estão 
constantemente presentes nos discursos das religiões que mantêm 
a hegemonia lá dentro, fator que pode gerar a ilusão do perdão 
aos neoconvertidos, presas fáceis da manipulação, por conta do 
temor a Deus. Pude perceber que a recuperação das presas é 
sempre envolta em alto nível de transcendência, o que não condiz 
com a realidade que vão encontrar, obtido o alvará de soltura; 
o mundo real é muito diferente do mundo da transcendência 
imposta pelas denominações religiosas. A “ajuda” espiritual dura 
enquanto durar a pena, assim como o fervor religioso. Há, no 
presídio, as “facções religiosas” demarcadas pelo território dos 
“cubículos das irmãs religiosas”. Há o crente e o não crente. Na 
prisão, a leitura religiosa e de autoajuda toma praticamente todo 
o tempo dessas leitoras, seja durante o dia ou da madrugada. De 
modo igual, pude visualizar que não sobra muito tempo nem 
para a leitura literária, que alimenta o imaginário nem para a 

leitura que desperte o conhecimento científi co. Na biblioteca 
do presídio, bom é que se diga, não há um veto explícito a 
determinadas leituras, mas veladamente não se confere à reclusa 
a oportunidade de conhecer outras obras. O entendimento parece 
ser que esse tipo de leitura - lenimento aplicado para balsamizar 
as chagas desse ambiente -, acalma as mentes atormentadas. Ou 
seria o antídoto para o mau comportamento, um bálsamo para 
curar as feridas de um pensamento voltado para a criminalidade? 
Não se pode perder de vista, que grande parte dessas leitoras 
leem livros de auto-ajuda e religiosos, porque sua trajetória de 
vida foi modulada por eles. 
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Resumo
A questão da avaliação na área da defi ciência intelectual, numa 

perspectiva inclusiva, ainda é tema pouco explorado na pesquisa e 
na prática educacional. Assim, foi desenvolvido junto a Secretaria 
Municipal de Educação de São Paulo, um projeto para a elaboração 
de um Referencial de Avaliação da Aprendizagem de Alunos com 
Defi ciência Intelectual, com o objetivo construir um instrumento de 
avaliação, com diferentes indicadores curriculares, considerando 
as áreas do desenvolvimento e do currículo em diferentes 
momentos do ano letivo e que fosse capaz de avaliar não apenas 
as condições individuais dos alunos, mas também e essencialmente 
suas possibilidades de acesso ao currículo e, ainda mais, as 
adequações realizadas pelos sistemas de ensino, capazes de serem 
propiciadoras de sua aprendizagem e de seu desenvolvimento. O 
projeto previa ações em dois eixos de atuação: (1) Formação para 
formadores (assessoria presencial e à distância com elaboração de 
pautas detalhadas para o trabalho junto às escolas) e (2) Aplicação 
e Acompanhamento do Instrumento (análise e encaminhamentos 
que apontem o que será necessário para modifi car a realidade). 
Aqui será apresentados os dados relacionadas à formação dos 
professores e do desempenho na área da escrita e da leitura de 
alunos com defi ciência intelectual do ciclo 1 do ensino fundamental. 
Os resultados indicam a abordagem piramidal como estratégia de 
formação de professores e, em relação à aprendizagem dos alunos 
suas competências são melhores em leitura e apresentam melhoras 
no percurso do ciclo 1 do ensino fundamental.
Palavras-chave

Avaliação da leitura e da escrita; defi ciência intelectual; 
formação de professores; inclusão escolar.

Abstract
The issue of evaluation in the fi eld of intellectual disabilities, 

an inclusive perspective, it is still relatively unexplored subject 
in research and educational practice. Thus, it was developed 
with the Municipal Education of Sao Paulo, a project for the 
development of a Referential Learning Assessment of Students 
with Intellectual Disabilities, in order to build an assessment 
tool, with different indicators curriculum, considering the 
areas of and curriculum development at different times of 
the year and be able to evaluate not only the conditions of 
individual students, but also and essentially their access to 
the curriculum and, further, the adjustments made by school 
systems, capable of being conducive to their learning and 
development. The project included shares in two axes: (1)
Training for trainers (advisory presence and distance with the 
preparation of detailed guidelines to work with the schools) and 
(2) Implementation and Monitoring Instrument (analysis and 
referrals to point the it will be necessary to change the reality). 
Here the data will be presented related to teacher training and 
performance in the area of reading and writing of students with 
intellectual disabilities a cycle of basic education. The results 
suggest the pyramid approach as a strategy for teacher training 
and in relation to students’ learning skills are better in reading 
and feature improvements in the course of the fi rst cycle of 
elementary school.

Keywords
Evaluation of reading and writing; intellectual disabilities; 

training of teachers; school inclusion.
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A prática pedagógica em sala de aula e a avaliação da 
aprendizagem sempre foram temas recorrentes nos estudos em 
educação. Contamos com uma vasta literatura que discute os 
aspectos epistemológicos que sustentam a prática pedagógica, 
inclusive o processo de avaliação, a formação do professor, 
seus conhecimentos, suas representações, o papel da escola, 
como também a ideologia subjacente ao processo educacional.

A própria discussão sobre a operacionalização de uma 
educação inclusiva confere igualmente um lugar de destaque 
à avaliação pedagógica e traz implicações importantes para 
a ação do professor. Mais do que conhecer as patologias dos 
alunos e os limites de seu desenvolvimento, o processo de 
inclusão enfatiza suas condições de aprendizagem e o seu nível 
de competência curricular. (OLIVEIRA, 2002)

Nesse sentido, atendo a uma solicitação da Secretaria 
Municipal de Educação de São Paulo, foi desenvolvido um 
projeto para a elaboração de um Referencial de Avaliação 
da Aprendizagem de Alunos com Defi ciência Intelectual, 
com o objetivo construir um instrumento de avaliação, 
com  diferentes indicadores curriculares, considerando as 
áreas do desenvolvimento e do currículo em diferentes 
momentos do ano letivo e que fosse capaz de avaliar não 
apenas as condições individuais dos alunos, mas também e 
essencialmente suas possibilidades de acesso ao currículo e, 
ainda mais, as adequações realizadas pelos sistemas de ensino, 
capazes de serem propiciadoras de sua aprendizagem e de seu 
desenvolvimento

O projeto previa ações em dois eixos de atuação: (1) 
Formação para formadores (assessoria presencial e à distância 
com elaboração de pautas detalhadas para o trabalho junto às 
escolas) e (2) Aplicação e Acompanhamento do Instrumento 
(análise e encaminhamentos que apontem o que será necessário 
para modifi car a realidade) . 

Após a elaboração do Referencial de Avaliação da 
Aprendizagem de Alunos com Defi ciência Intelectual (RAADI) 
em 2008 foi realizado um projeto piloto (OLIVEIRA, 2010) e 
nos anos de 2009 e 2010, aplicação do material nas escolas 
da rede municipal de ensino, através da avaliação realizada 
pelo professor da classe comum, com formação e orientação 

do professor especialista, os quais foram formados pela 
pesquisadora numa abordagem de formação piramidal: foram 
formados e atuavam como multiplicadores em suas escolas. 
Foram realizadas 4 avaliações, sendo que em 2009  foram 
avaliados  1174 alunos numa 1º avaliação e, em 2010, a 2322 
alunos avaliados do 2ª ao 5º ano do Ensino Fundamental, 
conforme apresentação na tabela a seguir.

REGIÕES N° de Alunos
2009 2010

1ª av. 2ª av. 3ª av. 4ª av.
Região 1 255 327 322 426
Região 2 168 183 172 158
Região 3 5 0 51 80
Região 4 147 201 254 257
Região 5 74 77 145 164
Região 6 178 213 204 314
Região 7 0 0 66 129
Região 8 10 7 38 60
Região 9 53 120 165 174
Região 10 0 0 0 71
Região 11 165 224 236 240
Região 12 119 123 79 207
Região 13 50 73 46 42
TOTAL 1174 1548 1778 2322

Tabela 1: nº de alunos avaliados de 2009 a 2010 por região educacional da 
rede municipal de São Paulo

Os alunos foram avaliados nas áreas de Língua Portuguesa, 
Matemática e Ciências e Natureza. Também, como proposta e 
princípio de avaliação na perspectiva da inclusão escolar foram 
realizadas avaliação descritiva da Instituição escolar e da sala 
de aula.
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Em 2009 e 2010 realizamos, no município de São Paulo, 
uma proposta de formação piramidal que desse subsídio para a 
aplicação do RAADI nas escolas municipais paulistas. Assim, 
foram capacitados todos os professores vinculados aos Serviços 
de Educação Especial, perfazendo um total de 220 profi ssionais 
e os mesmos foram responsáveis pela capacitação dos 
professores das escolas, através de planejamentos estratégicos 
de formação nas 13 Diretorias Regionais de São Paulo. 

É importante informar que os Serviços de Educação Especial 
da rede municipal de Educação de São Paulo são compostos 
pelo Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão - 
CEFAI, pelo Professor de Apoio e Acompanhamento à Inclusão 
- PAAI, pela Sala de Apoio e Acompanhamento à Inclusão 
– SAAI. Os CEFAI são parte integrante de cada Diretoria 
Regional de Educação e atua como um órgão de orientação 
e articulação entre as escolas de sua região e a Diretoria de 
Orientações Técnicas de Educação Especial, vinculada à 
Secretaria Municipal de Educação, sendo composto por um 
coordenador e pelos Professores de Apoio e Acompanhamento 
à Inclusão (PAAI) que realizam um trabalho de itinerante, de 
contato direto com as escolas  e os professores regentes das 
Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão (SAAIS ) (SÃO 
PAULO, 2004) 

Então, considerando-se a organização dos Serviços de 
Educação Especial, na  formação piramidal,com o objetivo de 
capacitá-los para atuação junto ao Referencial de Avaliação da 
Aprendizagem na Área da Defi ciência Intelectual (RAADI), 
foram 4 grupos de 49  componentes e mais a participação 
da equipe da Diretoria de Orientações Técnicas – Educação 
Especial (DOT–EE), perfazendo um total de 55 participantes 
por grupo, sendo 40 professores regentes das salas de apoio e 
acompanhamento à inclusão (SAAIS), 7 Professores de Apoio 
e Acompanhamento à Inclusão (PAAI), 2 coordenadores do 
Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão (CEFAI) 
e 6 componentes da Diretoria de Orientações Técnicas de 
Educação Especial (DOT-EE). Os encontros presenciais 
ocorreram na Secretaria Municipal de Educação, no período de 
maio a dezembro de 2009. Das 128 horas, 96 foram presenciais 
e 32 horas à distância, através do atendimento e orientações 

on-line aos professores vinculados ao curso. Também foram 
desenvolvidas 120 horas de monitoramento e gerenciamento 
dos dados de avaliação provenientes do Referencial de 
Avaliação da Aprendizagem na Área da Defi ciência Intelectual 
(RAADI).

Nos encontros presenciais nos focamos fortemente em toda 
a análise do Referencial de Avaliação da Aprendizagem na Área 
da Defi ciência Intelectual (RAADI), realizando uma revisão 
geral do documento: seus aspectos teóricos, objetivos, proposta 
e  análise das planilhas discutindo a especifi cidades de cada 
série escolar – do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e de cada 
componente curricular. Também foram discutidas, elaboradas e 
preparadas coletivamente as pautas da formação de professores 
a ser realizada nas escolas pelos professores regentes de SAAI, 
com apoio dos Professores de Apoio e Acompanhamento à 
Inclusão (PAAI) e coordenadores dos Centro de Formação e 
Apoio à Inclusão (CEFAIS) e defi nição de cronograma e carga 
horária de cada região. 

A equipe também foi preparada para a aplicação do 
referencial de avaliação nas escolas, sob supervisão dos 
professores regentes de SAAI, com apoio dos Professores 
de Apoio e Acompanhamento à Inclusão (PAAI). Foram 
orientados em como realizar a avaliação  dos alunos com 
defi ciência intelectual, através do Referencial de Avaliação da 
Aprendizagem na Área da Defi ciência Intelectual (RAADI) 
procedimentos de  registros dos dados de avaliação, para 
posterior construção dos mapas de aprendizagem de cada 
aluno avaliado, o que possibilitará o acompanhamento ao aluno 
durante todo o ano escolar.

Nas atividades à distância, perfazendo 32 horas, a proposta 
foi a de realizar um acompanhamento da preparação e execução 
da formação dos professores, e das aplicações nas escolas – 
discussão e análise do processo de avaliação e dos procedimentos 
realizados pelas escolas, difi culdades enfrentadas pelos 
professores, análise do envolvimento da gestão de cada escola, 
compartilhamento de experiências. Também mantivemos um 
Plantão de dúvidas – estabelecemos uma agenda de plantão, 
quando, então, fi cávamos à disposição para atendimento à 
equipe para esclarecimento de suas dúvidas e monitoramento 
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de suas difi culdades. As dúvidas eram organizadas em arquivos, 
os quais eram, posteriormente, enviados por email para todos 
os componentes do grupo.

As atividades de gerenciamento de dados, de 120 horas 
de atuação, foram realizadas para organização, elaboração, 
tabulação e gerenciamento dos dados gerais de todas as 
escolas envolvidas no projeto e organização de um Banco de 
Dados para posterior análise qualitativa de todo o processo de 
aplicação. A análise tem sido realizada considerando-se o mapa 
geral de aprendizagem por ano escolar,  região e componente 
curricular. São avaliados tanto o potencial de aprendizagem 
desses alunos e sua evolução no decorrer do ano escolar, como 
também a exeqüibilidade do RAADI, os possíveis ajustes, os 
procedimentos de aplicação, a formação dos formadores e a 
formação dos professores. Todas essas atividades fi caram sob 
nossa responsabilidade direta e contamos com a colaboração 
de um especialista no Programa EpiInfo e digitadores para 
alimentação do programa e posterior cruzamento e análise dos 
dados. 

Em 2009, no processo de formação nas escolas e nas 
Diretorias Regionais de Educação, foram envolvidos 
aproximadamente 1200 professores, de 235 escolas do ciclo 1 
do Ensino Fundamental para início da aplicação e utilização 
do RAADI para avaliar o nível de competência curricular 
dos alunos com defi ciência intelectual, inseridos nas classes 
comuns. As avaliações foram monitoradas e acompanhadas 
por toda equipe de Educação Especial, sendo que cada região 
organizou de forma específi ca o processo de acompanhamento 
e formação dos professores. Foram avaliados os  seguintes 
aspectos:

1. A instituição escolar: 1) conhecimento prévio sobre o aluno: 
aspectos conhecidos pela escola e os dados que a escola 
precisa saber; 2) defi nição das necessidades específi cas 
do aluno: recursos materiais e humanos e; 3) defi nição do 
cronograma das ações

2. A ação pedagógica: a análise do contexto de aprendizagem: 
a sala de aula, os recursos de ensino e aprendizagem e as 
estratégias metodológicas

3. Análise do desenvolvimento e da aprendizagem
3.1. Áreas do desenvolvimento: percepção, motricidade, 

desenvolvimento verbal, areas menmônicas, 
desenvolvimento socio-emocional

3.2. Áreas Curriculares
3.2.1. Língua Portuguesa: leitura, escrita análise da  

(1º e 2º anos) ou padrões de escrita (3º ao 5º 
anos)

3.2.2. Matemática: número, operações, espaços e 
formas, grandezas e medidas, tratamento da 
informação (1º ao 3º anos escolares)

3.2.3. Natureza e Sociedade: ciências, história, 
geografi a

3.2.4. Artes e Educação Física
  
A avaliação curricular está sendo realizada semestralmente 

e o professor anota a condição do aluno em cada uma das 
expectativas, utilizando-se para isto do seguinte código: RS 
– realiza satisfatoriamente, RP – realiza parcialmente;CA – 
realiza com ajuda; NAA – conteúdo não apresentado ao aluno; 
NAG – conteúdo não apresentado ao grupo e NR – não realiza. 

Em 2009,  foram avaliados 1280 alunos na 1ª avaliação e 
912 na 2ª, com alguma variação dependendo da área curricular 
avaliada, conforme gráfi co abaixo:

Figura1: Índice geral de alunos avaliados em 2009
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Essa variação entre a 1ª e 2ª avaliação ocorre por diferentes 
fatores, desde a abrangência da formação  e acompanhamento 
de cada região,  mobilidade dos alunos e de professores, 
possibilidades oferecidas pela gestão escolar, entre outros. 
Em 2010 também foram realizadas duas avaliações, uma por 
semestre e temos observado um avanço na abrangência e na 
compreensão dos professores e da rede municipal de ensino 
sobre a importância do uso do referencial.

Em 2010 mantivemos a participação de  196 professores 
especialistas da Rede Municipal de Ensino de São Paulo e 6 
componentes da equipe da Diretoria de Orientações Técnicas 
– Educação Especial – DOT-EE, perfazendo um total de 202 
participantes2. Para execução do projeto foram envolvidas as 
13 regiões educacionais de São Paulo, 240 escolas do Ensino 
fundamental – ciclo I e foram avaliados 2233  alunos com 
defi ciência intelectual, do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental, 
no componente curricular de Língua Portuguesa. 

No que se refere às atividades de formação, em 2010,  
cada grupo recebeu 24 horas de curso presencial e em relação 
à assessoria pedagógica , contou com 64 horas de atividades, 
sendo 32 horas presenciais de acompanhamento do processo 
de formação e da aplicação do RAADI nas regiões e nas 240 
escolas e, 32 horas de atividades on-line, perfazendo um  total 
de 88 horas de formação para cada grupo.  

O conteúdo do curso  presencial versou sobre os pontos 
destacados no próprio RAADI e tratou dos seguintes tópicos: 
1) Conceito e concepção de Defi ciência Intelectual: o sistema 
2002 (CARVALHO e MACIEL, 2003; AAMR,2006;ANACHE 
e MARTINEZ, 2007; OLIVEIRA, 2009); 2) As implicações da 
Teoria Histórico-cultural para a área da defi ciência intelectual 
(VYGOTSKY, 1997); 3) Projeto Político-pedagógico; 4) Avaliação 
pedagógica: revendo conceitos e concepções (GONZÁLEZ, 
2002; HOFFMAN,2009); 5) RAADI: embasamento fi losófi co, 
fundamentos teóricos e aplicação (SME, 2008; OLIVEIRA, 2010; 
6) gerenciamento dos dados da avaliação.

Nas atividades presencias de assessoria pedagógica foi 
realizado um processo de acompanhamento da formação e 
aplicação na rede de ensino, e contemplados os seguintes 
assuntos: 1) revisão geral do RAADI: aspectos teóricos, 
objetivos, proposta, planilhas; 2) Análise das planilhas do 
Referencial sobre Avaliação da Aprendizagem na área da 
Defi ciência Intelectual: especifi cidades de cada série escolar 
– do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental; 3) Preparação da 
capacitação para os professores do Ensino fundamental  - ciclo 
I; 4)Construção das pautas da formação de professores a ser 
realizada nas escolas pelos SAAIS e defi nição de cronograma 
e carga horária; 5) Aplicação do referencial de avaliação nas 
escolas, sob supervisão dos SAAIS e PAAIS; 6) Sistematização 
dos dados e registros realizados pelos professores nas escolas:  
tabulação e organização dos dados gerais por ano escolar  e 
por escola; 7)Análise do processo de avaliação e do rendimento 
curricular em Língua Portuguesa, dos alunos com defi ciência 
intelectual, no decorrer do 1º e 2º semestres do ano.

No que se refere especifi camente ao curso de formação, a 
equipe de multiplicadores apresentou a seguinte avaliação:

Em relação à 
estrutura do 
curso

OTIMO BOM REGULAR PÉSSIMO

Carga
horária

69 29 2 0

Material 
apresentado

96 4 0 0

 
Tabela 3: Apreciação sobre a estrutura do curso – Dados em porcentagem

Com podemos observar,  98% dos professores consideraram 
que a carga horária estava adequada, embora 2% considerou 

2 - Foram escolhidos para participarem do projeto, os professores itinerantes, designados como Professor de Apoio e Acompanhamento à Inclusão – PAAI, 
vinculados ao Centro de Formação e Apoio à Inclusão – CEFAI, os professores regentes das Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão – SAAIS, assim 
como a equipe da Diretoria de Orientações Técnicas – Educação Especial – DOT-EE.
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regular e apontou a necessidade de ampliação, para continuidade 
do processo de discussão sobre o tema, visto a sua complexidade. 
Em relação ao material, quando perguntados, 96% dos professores 
o consideraram ótimo e 4% bom, o que aponta uma aceitabilidade 
bastante importante da categoria docente. No que se refere ao 
conteúdo do curso: 

Em relação aos 
conteúdos do 
curso

SIM NÃO EM PARTE

Expecta  vas 
correspondidas

97 3 0

Difi culdades de 
compreensão

6 90 4

Aplicação do 
conhecimento 
em sala de aula

98 0 2

Tabela 4: Apreciação sobre o conteúdo do curso - Dados em porcentagem

 Os professores apontam que suas expectativas foram 
correspondidas, no que se refere aos conteúdos do curso e 
90% aponta não ter tido difi culdade para sua compreensão, 
embora 10% apontem difi culdades parciais (4%) ou em todo 
o conteúdo (6%), apesar de em seus comentários esclarecerem 
que as difi culdades se referem à complexidade do tema e do 
próprio material. Também apresentaram alguns comentários 
de ordem qualitativa, que enfocavam os seguintes pontos: 1) 
a dinâmica do curso; 2) o conhecimento do capacitador sobre 
o assunto abordado; 3) a correspondência do conteúdo com a 
necessidade da prática escolar; 4) o esclarecimento conceitual, 
principalmente sobre educação inclusiva e defi ciência 
intelectual; 5) a possibilidade de encontro e diálogo entre a 
equipe e. 6) a objetividade do encontro.

Em relação às atividades on-line, foram realizadas as 
seguintes ações: 1) Acompanhamento da preparação e execução 
da formação dos professores, a ser realizada pelos SAAIS 

nas escolas: discussão e revisão das pautas de formação, 
relatório de cada formação ocorrida, análise das difi culdades, 
compartilhamento de experiências; 2) Acompanhamento da 
aplicação RAADI: discussão e análise do processo de avaliação 
e dos procedimentos realizados pelas escolas, difi culdades 
enfrentadas pelos professores, análise do envolvimento da 
gestão de cada escola, compartilhamento de experiências; 3) 
Recebimento das planilhas de aplicação: por ano e por escola e; 
4) Plantão de dúvidas: a coordenadora mantinha-se à disposição 
em datas previamente agendadas para atendimento a equipe 
para e esclarecimento de suas dúvidas e monitoramento de suas 
difi culdades.

Em relação às difi culdades encontradas no decorrer de 
todo o processo de formação e aplicação do RAADI na escola, 
durante a assessoria pedagógica, a equipe de multiplicadores 
apontou vários aspectos a serem analisados: 1) Difi culdades 
com os professores novos que chegam à escola, com as 
licenças médicas e com a mobilidade de professores na escola;  
2)O acompanhamento de toda a aplicação do Referencial de 
Avaliação da Aprendizagem na área da Defi ciência Intelectual 
fi cou sob responsabilidade dos professores regentes das Salas 
de Apoio e Acompanhamento à Inclusão – SAAI – e a escola 
ainda não incorporou o processo de avaliação do aluno com 
defi ciência intelectual como parte integrante de toda a avaliação 
de desempenho da escola, do professor comum e não apenas 
do professor especialista; 3) Como decorrência, necessidade de 
melhor defi nição do papel do Coordenador Pedagógico frente 
ao RAADI, uma vez que esse é o instrumento de avaliação 
na área da defi ciência intelectual; 5) Necessidade de TODO o 
professor do Ensino Fundamental I receber um exemplar do  
RAADI; 6) Difi culdades com algumas posturas de professores, 
mesmo sendo a minoria, alguns ou se negam a utilizar o RAADI, 
reduzindo todo o processo de avaliação a um preenchimento de 
planilha de dados.

Como podemos observar é, realmente, bastante difícil o 
processo de formação na escola e a instituição de uma nova 
lógica escolar, na qual o aluno com defi ciência intelectual possa 
ser percebido como um aluno da escola, responsabilidade do 
professor comum, do coordenador pedagógico e não apenas 
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do professor especialista. É preciso desconstruir o imaginário 
pedagógico presente na escola, impondo uma nova forma de 
integrar este aluno ao cotidiano da escola, portanto, considerar 
também a avaliação de sua trajetória escolar, mesmo que com a 
utilização de um referencial específi co.

A equipe de multiplicadores também avaliou a aplicação do 
RAADI nas escolas e apontam o que se segue: 1) houve melhora 
signifi cativa do acolhimento do instrumento pelos professores 
do Ciclo I; 2) Atualmente tem se tornado nítido na escola que 
o RAADI não é encarado como um “preenchimento” de papel, 
mas tem se caracterizado como um instrumento de trabalho 
para o professor; 3) O professor se torna mais criterioso na 
análise dos indicadores de avaliação; 4) O professor relaciona o 
RAADI  com as expectativas e procura colocar o referencial em 
prática como instrumento de avaliação e orientador da prática 
pedagógica; 5) Aproveitamento das reuniões coletivas  da escola 
para orientações ou discussão sobre o RAADI e momento de 
esclarecer dúvidas dos professores; 6) Tem se caracterizado 
como um bom instrumento de avaliação e tem colaborado no 
planejamento pedagógico do professor; 7) Tem sido apontado 
pelos professores com um instrumento estimulador da refl exão 
da prática pedagógica frente aos alunos com defi ciência 
intelectual e também em relação aos outros alunos, uma vez que 
detalha as expectativas curriculares; 8) O RAADI acrescentou 
muito na discussão pedagógica da escola e no aprofundamento 
da discussão sobre currículo e práticas inclusivas; 9) O RAADI 
traz a ideia de direção e parceria no trabalho com os alunos na 
área da defi ciência intelectual, colabora no olhar do processo de 
aprendizagem destes alunos; 10) Aliviou, ao menos em parte, 
o sofrimento do professor, uma vez que orienta o processo de 
avaliação e planejamento; 11) Trouxe melhoras inclusive para 
os professores regentes das Salas de Apoio e Acompanhamento 
à Inclusão (SAAI)  na elaboração dos relatórios descritivos dos 
alunos da área da defi ciência intelectual, uma vez que possibilita 
revelar competências e possibilidades de foram detalhada, 
caracterizando-se como um instrumento facilitador e; 12) O 

RAADI  tem sido incorporado como um instrumento de avaliação 
na área da defi ciência intelectual. (OLIVEIRA, 2011)

Os relatos apresentam a situação vivenciada pelas escolas 
e as difi culdades ainda presentes no sistema educacional 
brasileiro, frente à precariedade econômica de algumas regiões 
que difi cultam as relações familiares e escolares. Os SAAIS 
e PAAIS – especialistas em educação especial -  exercem um 
papel importante na escola, e a formação para o uso do RAAI 
permitiu o debate e discussão sobre vários e extensos problemas 
da educação brasileira, mas, o mais importante, é que se inicia 
um processo em que a discussão sobre a educação de alunos 
com defi ciência intelectual, sai do âmbito da especifi cidade 
da área, para análises mais ampliadas sobre a implicação 
de sua presença na sala de aula e, ao menos tempo que se 
discute modifi cações gerais sobre metodologias de ensino, 
benefi ciadoras para todo os alunos (como número de alunos em 
sala de aula, metodologias ativas, aprendizagem colaborativa, 
signifi cação do conhecimento), não se deixa de considerar as 
particularidades da defi ciência intelectual e possibilitar sua 
avaliação através de indicadores específi cos que possam ser 
sensíveis à sua forma particular de aprender.

Sobre a condição dos alunos em Língua Portuguesa
 
A seguir apresentaremos dados preliminares da análise 

relativa à aprendizagem do aluno com defi ciência intelectual na 
área da Língua Portuguesa e focaremos os componentes de leitura 
e escrita. Os dados apresentados referem-se à avaliação do 1º 
semestre de 20093. Foram avaliados 1.174 alunos, distribuídos 
entre os 2º e 5º anos  do Ensino Fundamental – Ciclo I, sendo 
19% do 2º ano, 22% do 3º, 23% do 4º e 36% do 5º ano, onde há 
maior incidência de alunos (36%), o que demonstra a evolução 
da trajetória escolar de alunos com defi ciência intelectual e, 
por outro lado, pode sugerir que os mesmos permanecem neste 
ano escolar por mais tempo, embora os dados, neste momento, 
ainda não permitam realizar esta afi rmação.

3 - Vale ressaltar a continuidade da utilização do RAADI, sendo que, no momento, já contamos com dados de quatro avaliações, dos 1º e 2º semestres de 2009 
e 2010, que ainda estão em análise e já foram envolvidas 342 escolas e 2322 alunos. 
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Das avaliações realizadas, 31% dos alunos são do gênero 
feminino e  69% do gênero masculino, em todos os anos 
avaliados observa-se uma freqüência maior de meninos do que 
de meninas identifi cados com defi ciência intelectual. Souza e 
Prieto (2001) em seus estudos na rede municipal de São Paulo 
também encontraram maior incidência de meninos do que 
meninas nos serviços de educação especial, embora comentem 
a necessidade de outras pesquisas que possam ou não nos levar 
a confi rmar esta inferência, argumentam que

Descartado o pressuposto de que há maior incidência 
de defi ciência mental entre meninos, uma possível 
inferência a partir deste dado seria a de que os meninos, 
mais que as meninas, reagem às normas e regras 
vigentes no contexto escolar, sendo interpretados os 
comportamentos não adaptados como problemas do 
aluno, que se refl etem no desempenho escolar. (p.106)

Em relação aos indicadores de aprendizagem da leitura e da 
escrita, foram avaliados os referentes do RAADI considerando-
se diferentes possibilidades de aprendizagem, seguindo as 
seguintes categorias de avaliação: realiza satisfatoriamente 
(RS); realiza parcialmente (RP); realiza com ajuda (CA) e não 
realiza (NR). Em relação aos indicadores de leitura e escrita 
de realização satisfatória, ou seja, quando o aluno realiza 
integralmente a expectativa destes componentes, encontramos 
a seguinte situação:

Figura 2: componentes de escrita e leitura realizados satisfatoriamente

Os professores, em suas avaliações, também indicam  a 
situação de realização parcial dos componentes de escrita e 
leitura. Vejamos:

Figura 3: componentes de escrita e leitura realizados parcialmente
 
Podemos observar, pelos dados apresentados, que o aluno 

com defi ciência intelectual de todos os anos escolares, possuem 
melhor desempenho em leitura, do que em escrita e melhor 
desempenho parcial, do que satisfatório. Valentim (2011), em 
pesquisa utilizando também o RAADI, numa cidade do interior 
paulista e com menor número de alunos, também encontra 
melhores condições dos alunos em leitura do que em escrita. 

Oliveira (2010), ao discutir a questão da escrita em alunos 
com Síndrome de Down, chama a atenção sobre os diferentes 
fatores que infl uenciam o processo da cnstituição da escrita, 
desde fatores inerentes à defi ciencia intelectual até a forma 
como este componente é apresentado na escola.

Outro ponto importante, que merece destaque, e foi 
observado nos dados desta pesquisa, é que os índices de 
aprendizagem, tanto da leitura quanto da escrita,  melhoram 
quando é exercida uma aprendizagem colaborativa, ou 
seja, quando os alunos com defi ciência intelectual recebem 
colaboração  de um colega mais experiente ou do professor 
para a realização da atividade. 
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Figura 4: componentes de escrita e leitura realizados com ajuda
  
Como podemos observar na fi gura, o nível de apoio exercido 

pela escola para que o aluno com defi ciência intelectual obtenha 
melhor desempenho parece ser aspecto da maior importância, 
uma vez que, no caso da leitura, os indicadores de realização das 
expectativas de aprendizagem superam os da não realização, 
apontando um fator que deve ser analisado com especial atenção 
pelas escolas, uma vez que podemos melhorar ou potencializar 
a condição de aprendizagem na área da defi ciência intelectual. 
Os dados  também indicam que há uma melhora nos indicadores 
de leitura e escrita no 5º ano do Ensino Fundamental – ciclo 
I, demonstrando que o aluno não apenas está cumprindo sua 
trajetória escolar, como também melhora seu desempenho nos 
componentes da Língua Portuguesa, principalmente na área da 
leitura, uma vez que das 322 de 430 indicações de expectativas 
avaliadas, correspondendo a  75% do total, há indícios de 
realização com ajuda das propostas curriculares do 5º ano na 
área de leitura. 

Porém, ainda os dados são preocupantes quando analisamos 
os componentes que não realiza nas áreas da escrita e da leitura, 
como veremos a seguir:

Figura 5: componentes de escrita e leitura avaliados como não-realiza

Este é o ponto mais crítico de todo o processo de avaliação. O 
fato de que há, ainda, muitos componentes da leitura e da escrita 
que este aluno não tem realizado, nem mesmo com ajuda. No 
entanto, não podemos fazer uma correspondência direta entre o 
não realizar e a defi ciência intelectual, uma vez que diversos são os 
fatores que levam às difi culdades na aprendizagem, seja de alunos 
com defi cientes ou comuns, portanto, não se pode desconsiderar 
os desencontros da escola brasileira para garantir a todos sua plena 
aprendizagem, seja pelas condições desfavorecedoras do ensino e 
do trabalho escolar, seja pela pouca experiência com a defi ciência 
intelectual nos sistemas comuns de ensino.

Algumas considerações
 
Avaliar de forma processual ainda é um grande desafi o para 

escola brasileira e o mesmo pudemos observar em relação ao 
aluno com defi ciência intelectual. Além disto, o processo de 
inclusão traz implicações para a constituição do espaço escolar, 
exigindo modifi cações signifi cativas nos processos de ensino 
em todos os seus âmbitos, do político ao pedagógico. 

Neste texto tentamos demonstrar a complexidade e, ao 
mesmo tempo, a favorabilidade da presença deste aluno no 
contorno escolar, mas não minimizamos as difi culdades e 
particularidades de seu processo, o que pode ser verifi cado 
através das diferentes ações empreendidas para análise de 
seu potencial de aprendizagem que vão desde as providências 
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políticas e administrativas, na construção de materiais e 
referenciais específi cos, na organização da formação continuada 
e permanente de seus professores; às providências pedagógicas 
e cotidianas da escola, onde o professor especialista exerce um 
signifi cativo papel de formador e de suporte para o trabalho 
qualifi cado na classe comum, permitindo ao aluno com 
defi ciência intelectual que, da mesma forma que os outros, 
tenha o acompanhamento de seu processo de aprendizagem  
e que a escola possa exercer uma análise de suas condições 
diante do currículo escolar e que, ao conhecê-las, ofereça-lhes 
o apoio necessária para que também, assim como os outros, 
possa ter sucesso em sua trajetória escolar, mesmo que siga 
passos diferentes dos outros alunos.
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Resumo

A pesquisa que originou o presente artigo se caracteriza 
como um estudo de caso de natureza qualitativa. O estudo está 
relacionado com o ensino de nove anos e envolve a análise das 
práticas pedagógicas e o tratamento da questão das atividades 
de leitura em salas de primeiro ano do ensino fundamental que 
atendem crianças de seis anos recém saídas da educação infantil. 
Diante disso foi proposto o seguinte objetivo: analisar as atividades 
de leitura que são utilizadas por duas professoras alfabetizadoras 
que atuavam em salas de primeiro ano do ensino fundamental 
visando compreender como esses textos podem contribuir para a 
formação de um leitor crítico que tenha condições de dar sentido 
ao que é lido e ter condições de participar de práticas sociais 
altamente letradas e nesse sentido problematizaremos a função 
do professor enquanto um mediador nesse processo do ensino 
da leitura. A pesquisa foi realizada em duas escolas situadas 
no sul de minas gerais. Para atender ao objetivo proposto, a 
metodologia utilizada contemplou a observação de salas de aula, 
acompanhada de entrevista com as professoras participantes da 
pesquisa e também a elaboração de um diário de campo. Nosso 
trabalho está pautado em um conceito de leitura enquanto prática 
social e a compreensão do letramento fundamentado no modelo 
ideológico que admite a existência práticas de letramento que são 
determinadas pelo contexto social e cultural dos sujeitos.

Palavras-chave

Leitura; letramento; práticas sociais.

Abstract

The research that caused this article is a case study of 
qualitative nature. This study is related to the education course 
of nine years and involves the analysis of teaching practices 
and activities addressing the issue of reading in the fi rst 
grade of elementary school, serving children from six years 
old newly arrived from kindergarten. Before it, the proposed 
objective was to analyze the reading activities that were used 
by two literacy teachers who worked in classes of fi rst grade 
of elementary school, aiming to understand how these texts 
can contribute to the formation of a critical reader, in other 
words, make sense about what is read and be able to participate 
in social practices highly literate. In this sense, the teacher’s 
role as a mediator in the process of teaching reading will be 
problematize. This research was carried out in two schools 
located in Southern Minas Gerais. To attain the goal, the 
used methodology included the observation of classrooms, 
accompanied by interviews with the teachers participating in 
the research and also the development of a fi eld journal. This 
work is guided by a concept of reading as a social practice and 
understanding the literacy based on the ideological model that 
admits the existence of literacy practices that are determined by 
social and cultural context of the subjects.  

Keywords

Reading; literacy; social practice.
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1. Introdução

O objetivo deste trabalho é discutir e analisar as atividades 
de leitura que são utilizadas por professoras alfabetizadoras 
que atuam em salas de primeiro ano do ensino fundamental4 
visando compreender como esses textos podem contribuir 
para a formação de um leitor crítico que tenha condições de 
não somente ler textos, mas também inferir, comparar, analisar, 
estabelecer hipóteses. 

Ainda nessa perspectiva, o leitor crítico é aquele que 
interage com o texto de modo a lhe atribuir sentidos a partir de 
seu conhecimento de mundo, e que tenha habilidades leitoras 
escriturais que lhe possibilitem participar de práticas sociais 
altamente letradas. 

É nesse cenário que problematizaremos a função do 
professor enquanto um mediador no processo de ensino da 
leitura. Inicialmente será apresentada a visão de leitura enquanto 
prática social, conceito fundado nos pressupostos do Modelo 
Ideológico de letramento, introduzido por pesquisadores que se 
alinham aos Novos Estudos do Letramento5, e que embasarão 
nosso texto. Posteriormente será apresentada a metodologia 
empregada na pesquisa e, por fi m, apresentaremos a análise dos 
dados sobre as práticas das professoras.

Sabemos que as crianças apresentam uma curiosidade 
natural para ler os materiais escritos que encontram em seu 
entorno, como os rótulos de alimentos, as propagandas, 
os outdoors etc. E é de conhecimento geral também, que as 
crianças chegam à escola com muitas expectativas em relação 
à escrita e à leitura. 

Entretanto, muitas vezes a escola aborda a leitura de uma 
forma descontextualizada e neutra, levando as crianças a se 
frustrarem em suas expectativas, além de levá-las a perderem 
uma valiosa oportunidade de se verem despertadas para o prazer 
de ler. Há de se verifi car que esse fenômeno acontece não por 

acaso, mas se deve, sobremaneira, à falta de uma observação 
rigorosa da seleção do texto, tanto no sentido do conteúdo, 
como no sentido de sua estruturação e produção linguístico-
discursiva.

A nosso ver, muitos dos textos que circulam na escola e 
são utilizados no ensino da leitura, além de não serem textos 
autênticos, por não veicularem assuntos que digam respeito, 
de certa forma, aos contextos histórico-sociais da criança, 
apresentam impropriedades como ausência de coesão e 
coerência, além de apresentarem problemas na obediência à 
unicidade temática do texto.

Certamente que essa metodologia de abordagem ao texto 
no ensino da leitura fará com que a criança tenha uma visão 
empobrecida e mal formada do que realmente signifi ca esse 
objeto. Além disso, deve-se também observar que os textos 
escolares, de modo geral, centram-se principalmente no ensino 
da decodifi cação de letras e palavras, enquanto que essa 
atividade deveria ser apenas uma parte das estratégias utilizadas 
no processamento da leitura.

 A grande maioria dos indivíduos que fazem parte dos 
diversos grupos sociais vive em uma sociedade onde a escrita 
é referência de valor, mas, em sua grande maioria, apresentam 
difi culdades em participar de práticas altamente letradas. Isso 
se deve ao fato de que a escola historicamente tem se centrado 
no ensino da técnica da escrita, que por si só não capacita os 
indivíduos a utilizarem a escrita e a leitura de forma efi caz, 
no sentido de lerem e produzirem sentido, conseguindo se 
comunicar por meio de suas produções.

 Nesse sentido é que este trabalho se orienta, ao buscar 
refl etir sobre as atividades de leitura e, consequentemente sobre 
os textos, que são oferecidos aos alunos no primeiro ano do 
ensino fundamental. Uma refl exão que caminha no sentido de 
afi rmarmos a necessidade de formação de leitores que possam 
atuar criticamente em sua realidade. É o que Paulo Freire 

4 - Este estudo é parte de um projeto mais amplo denominado “Um estudo sobre o ensino da leitura e da escrita em salas de primeiro ano do ensino fundamen-
tal”, fi nanciado pelo CNPq.
5 - Os Novos Estudos do Letramento é o nome dado a um grupo de pesquisadores que introduziram concepções inovadoras aos estudos do letramento, como 
a concepção de Modelo Ideológico e Modelo Autônomo (STREET, 2003).
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denominou de “leitura da palavramundo” quando nos fala 
sobre a “A importância do ato de ler” e que extrapola a simples 
decifração da palavra.

2. Leitura e Letramento

Partimos do pressuposto de que a leitura é uma atividade 
interativa entre leitor e texto, um movimento no qual o leitor 
imprime signifi cado ao que é lido envolvendo um processo de 
construção.  Nesse sentido, não estamos trabalhando com a 
perspectiva de leitura de um texto como algo fechado, ou seja, 
tipos de textos que levam somente à paráfrase e não permitem a 
polissemia dos sentidos e a possibilidade dos sujeitos atuarem 
de modo ativo no processo de signifi cação da leitura.

 Para formar esse leitor que tenha a capacidade 
desenvolvida de interagir com o texto e construir signifi cados 
visando formar um leitor crítico é preciso que além do ensino 
da decodifi cação, a escola trabalhe com a diversidade de 
textos que circulam socialmente. Assim sendo, a escola deve 
trabalhar com os dois modelos de letramento simultaneamente: 
o autônomo e o ideológico.

O uso da palavra letramento é recente no Brasil, e nasceu 
da infl uência do inglês ‘literacy’, que inicialmente foi traduzido 
como ‘alfabetização e, recentemente, tem-se visto também a 
utilização da palavra ‘alfabetismo’ como similar. Para Kleiman 
(2008), o letramento pode ser defi nido como “um conjunto de 
práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico 
e enquanto tecnologia, em contextos específi cos, para 
objetivos específi cos” (KLEIMAN, 2008, p.19). Nesse sentido, 
letramento se relaciona com os usos sociais ou com as práticas 
sociais de leitura e escrita pelos sujeitos de uma determinada 
sociedade.

Foi partindo da observação de que as habilidades de leitura 
e escrita que se centram no ensino da estrutura do código da 
língua em sua materialidade física, como a decodifi cação e 
a adequada estruturação de textos e na correção gramatical 
e ortográfi ca, são tomadas como habilidades sufi cientes para 
produzir efeitos sobre outras práticas cognitivas e sociais, que 
Street (1984, 203) advoga pela introdução do que chamou de 

modelo autônomo de letramento ou escolarizado, por refl etir as 
práticas de escrita que são prestigiadas na escola.

Essas habilidades meramente neutras ou autônomas da 
escrita, são grandemente difundidas nos programas que visam 
a levar o letramento ou, como acentua o autor, “levar luz à 
escuridão” (STREET, 1984, p.7) para grupos sociais que não 
conhecem a escrita, principalmente a ocidental. 

Em uma abordagem autônoma de letramento não se levam 
em conta as variações interculturais e contextuais, o que se 
contrapõe à sua concepção de que as práticas sociais que giram 
em torno da escrita e da oralidade variam de um contexto para 
outro, tanto dentro da mesma cultura, como de uma cultura para 
outra. 

E no que tange em especial o ensino da leitura, para os 
pesquisadores dos Novos Estudos do Letramento, o modelo 
autônomo tem sido preponderante nas concepções de letramento 
que circulam em contextos educacionais. 

Por modelo ideológico compreende-se ser aquele que 
sinaliza explicitamente que as práticas de letramento são 
aspectos não apenas da cultura, mas também das estruturas de 
poder da sociedade, pois considera que nos processos de escrita 
e leitura não são apenas os signifi cados da cultura que devem 
ser levados em conta, mas as dimensões de poder que subjazem 
a esses processos. 

Tôrres (2009) sanciona que a abordagem ideológica 
do letramento, em direção contrária à autônoma, enfatiza 
o desenvolvimento de um olhar mais sensível às práticas 
socioculturais nas práticas de letramento. Estas não podem 
ser, portanto, compreendidas como habilidades neutras, pois 
refl etem os aspectos culturais, sociais e individuais que incidem, 
inegavelmente, nos modos particulares do uso da escrita.

Signifi ca dizer que no modelo ideológico, tanto os 
signifi cados como as práticas de letramento refl etirão sempre 
ideologias, valores e visões de mundo individuais, levando-nos 
a compreender que práticas sociais dominantes apontam para a 
marginalização de outras, como nos afi rma GEE (1999, 2000, 
2005). 

Nessa vertente conceitual, ao se conceber o letramento 
como práticas ideológicas, id. est. como fenômeno que 
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considera os usos e as funções da escrita dentro dos contextos 
sociais, afasta-se a atenção dos modelos apenas culturais do 
letramento, e passa-se a considerar que tanto seus usos como 
seus signifi cados são refl exos de visões, confl itos e identidades 
particulares (STREET, 1984) que desejam se impor sobre 
outras identidades, evidenciando a dimensão de poder que se 
atribui aos processos de leitura e escrita.

Nessa linha de raciocínio, infere-se que os dois modelos 
não são polares e sim tangentes, uma vez compreendido que 
o letramento autônomo é também ideológico, pois veicula os 
valores, as ideologias e crenças de uma determinada concepção 
de letramento Terzi (2001).

Dá-se, então haver que oralidade e o letramento (uso social 
da escrita), apesar de fenômenos diferentes, não são vistos como 
elementos polares, mas complementares, por se considerar o 
contexto das práticas sociais.  Assim, de acordo com Marcuschi 
(2001:16), “uma vez adotada a posição de que lidamos com 
práticas de letramento e oralidade, será fundamental considerar 
que as línguas se fundam em usos e não o contrário”, ou seja, 
trata-se da análise dos usos e das práticas sociais.

Nesse sentido, devemos considerar “as condições de 
produção (sócio-históricas) onde os discursos escritos são 
produzidos e lidos, e os efeitos de sentido que eles produzem” 
(TFOUNI, 1997, p. 55), e retomar as concepções de Street 
(1984, 2003), quando afi rma que o letramento é um fenômeno 
socialmente localizado.

Nesse sentido, a refl exão sobre o letramento deve ser 
considerada a partir de uma discussão envolvendo poder 
e a questão das desigualdades sociais, pois essas práticas 
de usos sociais da leitura e escrita nunca se darão de forma 
homogênea. Os conhecimentos, segundo Orlandi (1987), “não 
são compartilhados homogeneamente; eles são distribuídos 
socialmente” (ORLANDI, 1987 apud TFOUNI, 1997, p.62). 

Tais razões nos levam a considerar que mesmo estando 
vivendo em uma sociedade altamente letrada, nem todos 
os grupos sociais terão a possibilidade de usufruir desses 
conhecimentos, fi cando, portanto, marginalizados nesse 

processo de distribuição, e, consequentemente, na produção dos 
sentidos atribuídos que estão aí envolvidos, pois “as posições 
discursivas que podem ser ocupadas não estão à disposição de 
“qualquer pessoa” (TFOUNI, 1997, p.63).

O letramento, como está relacionado com as práticas sociais, 
tem a possibilidade de ‘potencializar’63 o indivíduo, dependendo 
do uso que este consiga fazer da leitura e da escrita, pois práticas 
altamente letradas permitem a refl exão, a abstração, tornando-se 
uma verdadeira ‘arma simbólica’ para o indivíduo que teve acesso 
a elas, assim, podemos concluir que as produções discursivas 
não estão à disposição de todos da mesma maneira.

Referenciando as asserções de Tfouni (1995), a autora 
defende que a complexidade das formas discursivas gera 
“a participação efi caz daqueles que dominam a escrita e 
marginaliza aqueles que não têm acesso” (TFOUNI, 1995, 
p.65). Desta forma, um indivíduo alfabetizado e letrado possui 
mais possibilidades na participação das práticas sociais de uso 
da escrita do que um indivíduo analfabeto e letrado.

Nessa perspectiva, pode-se afi rmar que o professor 
exercendo sua função de mediador e, nesse sentido, estando 
preocupado em ensinar efetivamente a escrita, ao lançar mão 
dos gêneros e suas especifi cidades linguístico-discursivas, 
estará, certamente, apresentando ao aluno um modelo de ensino 
que privilegia a leitura como prática social, pressuposto primaz 
do letramento ideológico.

A perspectiva teórica do letramento ideológico nos abre a 
possibilidade de pensar em uma alfabetização que permita aos 
indivíduos não somente se alfabetizarem, mas também de se 
tornarem letrados, ou seja, saberem usar a escrita para atender 
às suas necessidades de comunicação social. 

3. Metodologia da Pesquisa

A pesquisa que originou o presente artigo se caracteriza 
como um estudo de caso de natureza qualitativa. O estudo está 
relacionado com o ensino de nove anos e envolve a análise das 
práticas pedagógicas e o tratamento da questão das atividades 

6 - Termo usado por Angela Kleiman nos seus escritos sobre letramento.
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de leitura em salas de primeiro ano do ensino fundamental que 
atendem crianças de seis anos recém saídas da educação infantil. 
Diante disso foi proposto o seguinte objetivo: analisar as atividades 
de leitura que são utilizadas por duas professoras alfabetizadoras 
que atuavam em salas de primeiro ano do ensino fundamental.

A pesquisa foi realizada no ano de 2011 em duas escolas 
situadas no sul de minas gerais: uma das escolas atende da 
educação infantil ano nono ano e a segunda escola da educação 
infantil ao quinto ano do ensino fundamental. 

Para atender ao objetivo proposto, a metodologia utiliza 
contemplou a observação de salas de aula, acompanhada 
de entrevista com as professoras participantes da pesquisa 
e também a elaboração de um diário de campo. O roteiro de 
observação que compôs a descrição presente no diário de 
campo foi composto pelos seguintes pontos: Rotina da sala 
de aula; Hora das atividades; Forma de utilização do espaço; 
Organização do tempo das atividades

O critério para a inclusão das professoras participantes 
da pesquisa foi o tempo de serviço e optamos pelo estudo das 
consideradas mais experientes com tempo de atuação a partir 
de dez anos de atividade visando compreender suas práticas 
de alfabetização voltadas à leitura. O quadro abaixo mostra 
algumas características das professoras:

Nomes7 Idade Formação Tempo de 
atuação

Classe de 
atuação

Débora 
(A)

38 anos Magistério 
(modalidade 
Normal) e 
Licenciatura 
em Letras 

18 anos 1º ano do 
ensino funda-
mental

Márcia 
(B)

35 anos Magistério 
(modalidade 
Normal) e 
Licenciatura 
em Matemática

16 anos 1º ano do 
ensino funda-
mental

Para este trabalho optamos por apresentar a descrição de 
quatro atividades de leitura oferecidas pelas professoras que 
denominamos de “cenas” por nos possibilitarem reconstruir o 
fenômeno tal qual ocorreu da maneira mais detalhada possível, 
de forma que funcione como uma imagem registrada que 
poderá ser acompanhada pelo leitor do texto. 

4. As práticas das professoras alfabetizadoras no ensino da 
leitura

O ensino da leitura nas duas salas de primeiro ano do 
ensino fundamental ora se assemelham ora se distanciam por 
conta das atividades de leitura utilizadas pelas professoras. As 
características que as aproxima em quase todos os momentos 
é a preocupação excessiva com o ensino das letras e seus sons 
o que nos leva a compreender que entendem a língua escrita 
como um código e não como uma forma de comunicação 
que ocorrem dentro de um determinado contexto. Passemos à 
apresentação das situações envolvendo as atividades de leitura 
que são utilizadas pelas duas professoras alfabetizadoras que 
participaram da pesquisa.

A professora A denominada “Débora” apesar de não 
utilizar o que em tempos atrás eram uso frequente e estamos 
nos referindo ao uso das cartilhas, tem uma prática ancorada 
na metodologia denominada de sintética. Essa metodologia 
parte dos elementos menores da língua para o todo, ou seja, 
das letras, fonemas ou sílabas para formar palavras. Nesse caso 
específi co, a professora trabalha com as famílias silábicas. 
Vejamos algumas cenas:

7 - Os nomes utilizados nesse quadro são fi ctícios cujo objetivo é preservar a identidade das profi ssionais.
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Cena 1: A aula é iniciada e a professora passa o cabeçalho na lousa 
contendo o nome da escola, a data, o espaço para preenchimento 
do nome da professora e também o nome do aluno. Em seguida 
faz a chamada, quando termina é interpelada por uma aluna que 
pergunta: “Tia o que vamos fazer hoje?” A professora responde: “A 
poesia do J”. A partir desse momento começa a passar o texto na 
lousa utilizando letra de imprensa maiúscula e é o seguinte:

J

JÓIAS BRILHAM NA COROA

NA JUBA DO REI LEÃO.

E A JARARACA FOGE

QUANDO VÊ O JOTALHÃO

OLHA O JABUTI QUE CHEGA,

DEVAGAR, PÉ ANTE PÉ,

PARA NÃO PISAR NO RABO

DO ENORME JACARÉ!

Um aluno questiona a professora com a seguinte pergunta: “Tia ali 
não é jotalão?” E então, a professora responde: “o H só não tem 
som no início da palavra, aqui o H está no meio da palavra e tem 
som de LH (lha, lhe, lhi, lho, lhu), o ano que vem no 2º ano vocês 
vão aprender isto”. (Diário de Campo)

Essa cena nos ajuda a pensar sobre as concepções que 
a professora apresenta, pois a partir do momento que diz ao 
aluno que o conteúdo do LH ele irá aprender no ano seguinte 
apresenta-nos a ideia de que a aprendizagem se faz do mais 
simples para o mais complexo e que tem hora para se aprender, 
não é a hora que as crianças apresentam suas perguntas. Esse 
ensino é aquele que se dá por partes e se começa pelas partes 
menores, signifi ca que os dígrafos e os encontros consonantais 
sendo mais complexos fi carão para depois quando os alunos 
forem considerados aptos na etapa anterior.

  As considerações tecidas sobre os procedimentos didáticos 
de que a professora lança mão nos remetem aos princípios 

epistemológicos do letramento autônomo, como preconizado 
por Street (1984), e que se referem aos modos ritualizados e 
prescritivos utilizados pela escola, ao sancionar suas práticas 
pedagógicas. 

Em demais palavras, signifi ca dizer que a imposição dos 
tempos na aprendizagem, bem como a obrigatoriedade de se 
ensinar do maior para o menor grau de difi culdade, nada mais 
é do que refl exo de julgamentos historicamente formados sobre 
as habilidades que devem ser aprendidas na escola, refl etindo 
uma teoria particular de pedagogia, que foi desenvolvida em 
um período em que a expectativa de uma alfabetização em 
massa começou a ser desenvolvida no mundo ocidental, como 
nos afi rma Cook-Gumperz (1991).

Outro ponto a ser considerado é o tipo de texto utilizado: 
um conjunto de palavras distribuídas em frases soltas, que 
não mantêm nenhuma ligação de sentido obedecendo a uma 
certa unicidade temática, pois ela não existe, o que refl ete a 
fragilidade e limitação do texto ao não focalizar um tema ou 
tópico discursivo.

Outro aspecto a ser considerado é em relação à professora 
ter introduzido a atividade nomeando o texto de poesia. A nosso 
ver, não seria conveniente dizer-se isso à criança, pois ela teria 
uma visão errada desse gênero. Na realidade, esse texto foi 
construído para essa fi nalidade, que é ensinar os sons e as letras 
do código da nossa língua, mas que nunca será uma poesia, 
a não ser em breves considerações sobre a presença de umas 
poucas rimas.

Dando continuidade à aula, a professora não realizou 
a leitura do texto.  Logo que terminou de passá-lo na lousa, 
solicitou que os alunos circulassem todas as palavras que 
começassem com a letra J na poesia e já adianta aos alunos que 
há seis palavras com essa letra, e que algumas se iniciam com o 
JA, outras com o JO e também com o JU. Em seguida, solicita 
aos alunos que ilustrem a poesia, mas indica o que eles devem 
desenhar: “ilustrem a poesia desenhando o leão com a coroa, o 
jacaré, o jabuti e o jotalhão que é o elefante”. 

A metodologia da professora, em nenhum momento, levou 
os alunos a refl etirem sobre o sentido da poesia e podemos 
perceber que, mesmo no momento do desenho, os alunos não 
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podem se expressar livremente a partir do seu entendimento, 
pois ela diz o que deve ser desenhado. Mais uma vez se vê 
aqui chancelada a questão de poder a que se refere o letramento 
ideológico, ou seja, as escolhas metodológicas particulares 
determinam a orientação de letramento que se quer oferecer 
ao aluno. Pode-se optar por levá-lo a descobrir seu próprio 
processo de aquisição do saber, ou se lhe impõe como esse 
percurso deve ser feito.

Cena 2: “A aula começa sempre com a professora passando o 
cabeçalho na lousa e após terminar diz aos alunos: “hoje nós vamos 
trabalhar com a poesia do L” e continua dizendo “vai no centro 
da folha do caderno e põe a letrinha L, faz nuvenzinha ao redor 
dela com o lápis de cor e depois põe o dedinho deitado abaixo da 
letrinha e vai para o início da linha”. Em seguida passa o texto na 
lousa:

L
DINOSSAURINHA DE LUVAS?

LENDO O SEU LIVRO, A LUCINDA
OLHA A PAISAGEM COM LÍRIOS

 E UMA LINDA LAGOA, TÃO LINDA!
MAS NA CENA DIVERTIDA

QUE TEM LARANJA E LIMÃO
TEM DE OLHO, ATRÁS DA LUPA,

UM CURIOSO LEITÃO!

Um aluno questiona a professora sobre o uso do ponto de 
interrogação: “tia quando tem ponto de interrogação muda o jeito 
de ler?” Ele lê a frase usando entonação de pergunta e a professora 
diz “muito bem, é isso mesmo.” Em seguida questiona os alunos 
sobre o conhecimento de algumas palavras-chave do texto como 
paisagem, lírio, lagoa, cena e leitão. Um único aluno responde a 
todas as perguntas de forma correta, mas sobre o que é um leitão, 
outro aluno tomou a frente e respondeu dizendo: “um leitão é um 
litro de leite bem grande” A professora então pergunta aos demais 
alunos: “será que um leitão é isso mesmo?” E novamente o mesmo 
aluno que respondeu corretamente as questões anteriores responde 
dizendo: “leitão é um porco”. (Diário de Campo)

Aqui é evidente a preocupação da professora em ensinar às 
crianças o uso correto da folha do caderno, o uso dos espaços: 
o parágrafo, a segmentação entre as palavras.

Nessa outra aula, o tipo dos textos utilizados permanece, 
mas aqui a professora questiona as crianças sobre as 
palavras-chave do texto, mas, ao mesmo tempo, não há um 
estabelecimento de relação com o contexto das crianças, pois 
são apenas palavras soltas que compõem um amontoado de 
frases que não constituem situações de comunicação, pois não 
possuem textualidade, ou seja, coesão e coerência. 

E o sentido do texto, onde foi deixado? Novamente a 
professora solicita aos alunos que circulem as palavras com a 
letra L e chama os alunos para lerem com ela em voz alta as 
seguintes palavras: luvas, lendo, livro, Lucinda, lírios, lagoa, 
linda, laranja, limão, lupa, e leitão. Em seguida pergunta aos 
alunos: que palavras rimam na primeira estrofe? Um aluno 
responde: “Lucinda e linda”. A professora elogia o aluno 
dizendo: “muito bem E.” E continua perguntando: “E na 
segunda estrofe?”. Dois alunos juntos respondem: “Limão e 
leitão”. E a professora também diz “é isso mesmo, muito bem”.

A professora B, “Márcia”, tem uma prática diferente da 
professora A, pois metodologicamente, não alfabetiza as 
crianças a partir dos elementos menores da língua, pois começa 
sempre com um texto e a partir dele retira palavras-chave. 
Poderíamos dizer que a professora B se apóia nos métodos 
denominados analíticos ou globais.
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Cena 3: “A professora inicia a aula passando o cabeçalho na lousa 
e em seguida diz para as crianças que fará a leitura de uma estória: 
“agora gente um personagem vai vir aqui na sala contar uma 
estorinha para vocês, a estória se chama Um peixinho amarelo”. 
A professora utilizou uma casinha de teatro e também fantoches, 
ela se sentou atrás e utilizou o fantoche de um sapo para contar 
a história. Vamos apresentar apenas um trecho da estória, pois é 
longa:

“Um peixinho amarelo”

“Era uma vez um peixinho muito vivo e esperto que se chamava 
Pulinho. Um dia, Pulinho avistou, no fundo do rio, uma caixa de 
tintas. Essa caixa havia caído do bolso de um pintor. Que lindas 

tintas! Azul, verde, vermelho, amarelo... Que fez Pulinho? Abriu a 
caixa, tirou as tintas e pintou de amarelo as suas escamas. Mirou-se 
num espelho e achou-se bonito. Não contente com essa lembrança, 
que fez ainda o peralta? Apanhou a tinta azul e pintou uma faixa na 

cintura (...)”. 

Após a encenação da estória com o fantoche, a professora passou 
a seguinte atividade aos alunos: “agora vocês vão pegar o alfabeto 
móvel e, em duplas ou trios, vão responder as perguntas”. As 
perguntas eram as seguintes: - qual é o nome do peixinho? – o que 
tinha no fundo do mar? – onde as tintas estavam? – onde o Pulinho 
se olhou quando se pintou? – como o Pulinho se achou quando se 
viu no espelho? – que cor era a faixa que o Pulinho pintou ao redor 
da cintura? etc”. (Diário de Campo)

As questões sugeridas pela professora enquanto atividades de 
leitura não possibilitavam nenhum tipo de refl exão pelos alunos 
que poderiam levá-los a relacionar os elementos do texto com 
algum fato do seu cotidiano, pois as questões necessariamente 
levavam à reprodução do sentido exato do que estava escrito, 
ou seja, meramente uma cópia. Uma perspectiva que entende 
o texto como algo fechado, com sentido único e dado. Sobre 
esse aspecto é preciso trazer em cena o que signifi ca leitura, e 
como já asseveramos alhures, a leitura é, antes de mais nada, 
uma construção social e que envolve o diálogo do sujeito com 
o texto.

Cena 4: “A professora inicia a aula explicando aos alunos que estão 
em um mês (agosto) que se comemora o folclore. A professora 
diz aos alunos que irá contar uma estória: “vou contar a estória da 
Sereia Iara”. A professora toma o livro e começa a leitura em voz 
alta. Quando termina começa a indagar os alunos: - “Iara é homem 
ou mulher?” – “Lenda é algo que alguém inventou?” – “Como se 
chama a lenda?” - “Esta estória é verdadeira?”A professora fazia 
as perguntas e também já apresentava as respostas, pois os alunos 
respondiam timidamente. Em seguida disse: “vamos fazer frases 
com a palavra Sereia”. No entanto, passou uma única frase na 
lousa e solicitou as alunos que a ilustrassem. A frase era a seguinte: 
“A sereia foi para o castelo no fundo dôo mar”. A professora 
juntamente com os alunos leu a frase e depois passaram para a 
ilustração”. (Diário de Campo)

Novamente aqui a professora teve uma oportunidade rica 
para explicar aos alunos o signifi cado do folclore, a sua relação 
com as lendas, no entanto, fi cou na superfície do texto e de suas 
possibilidades. Com certeza os alunos conhecem várias lendas, 
das estórias que ouvem em casa dos avós e pais e que poderiam 
ter sido questionadas sobre isso ou até mesmo convidar uma 
pessoa mais velha que pudesse contar outras lendas.

Além disso, percebe-se que a professora perde uma 
excelente oportunidade de trabalhar com a narrativa ou, pelos 
menos, de introduzir os alunos nessa modalidade discursiva. 
Teria sido bastante interessante para a construção de habilidades 
que se devem conhecer sobre as condições de produção do texto 
escrito, se ela mostrasse aos alunos as tipifi cidades do gênero 
narrativo do conto maravilhoso, e os expusesse às práticas 
de leitura que devem ser desenvolvidas para se produzirem 
sentidos para o texto.

Mesmo as crianças sendo alfabetizadas, os usos e funções 
sociais da escrita não eram considerados. O ensino da leitura 
se baseava em tarefas de cópias e repetição de palavras soltas, 
que se pautava em questionamentos que podiam ser facilmente 
respondidos a partir do que já estava diretamente apresentado 
no texto, portanto, não exigia o estabelecimento de relações 
com outros contextos e outros conhecimentos prévios que as 
crianças já possuíam.
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As práticas de leitura propiciadas pelas professoras 
alfabetizadoras pautam-se em apenas uma forma do letramento 
que se aproxima do modelo autônomo considerando a escrita 
como algo superior à fala por ser considerada “mais organizada” 
e também como algo universal e independente, não admitindo 
outras práticas, sendo esta única funcionando como a “norma” 
e todos os que desviam desse modelo são considerados 
fracassados pela escola, pois geralmente as crianças “bem-
sucedidas são as que atendem às expectativas da escola e que, 
portanto, tiveram uma orientação de letramento compatível 
com a orientação escolar” (TERZI, 1995, p.94).

A oralidade é quase ausente nas atividades de leitura 
propostas pelas professoras, essa frase pode soar estranha 
quando falamos de leitura e oralidade, mas da forma como a 
escola trabalha com a escrita não resta lugar para a oralidade, 
desconsiderando que oralidade e escrita não são excludentes.

Segundo Terzi (1995) por conta das práticas decorrentes de 
sala de aula, “as crianças não usam o conhecimento da língua oral 
como suporte para tentar entender o funcionamento da língua 
escrita” (TERZI, 1995, p.92). Nesse sentido, nosso trabalho 
também caminhou nessa direção ao constatar o processo de 
aquisição da leitura a partir das práticas apresentadas pelas 
professoras alfabetizadoras não estão propiciando “diferentes 
modos de participação (...) nas práticas discursivas orais em 
que estas atividades ganham sentido” (LEMOS, apud ROJO, 
1995, p.70).

5. Considerações Finais

O objetivo do nosso trabalho não é fazer uma crítica ao 
trabalho desenvolvido pelas professoras, pois nas duas escolas, 
eram consideradas professoras alfabetizadoras de sucesso. 
Nossa refl exão caminha em outro sentido de questionarmos não 
do ensino da técnica do código da escrita que as professoras 
tinham êxito com seus alunos, mas a limitação dos textos 
utilizados nas atividades de leitura, textos a partir dos quais as 
crianças eram alfabetizadas.

A professora “A” utilizava textos empobrecidos, no 
entanto, a professora “B” utilizava textos mais completos, no 

entanto, a forma de trabalhar o texto leva-a a ter o mesmo tipo 
de abordagem que a outra professora que “cobrava” dos alunos 
apenas a relação fonema-grafema e a responder questionários 
que não levavam os alunos a refl etirem sobre o uso social da 
leitura e da escrita, pois essa limitação ora dos textos utilizados, 
ora da metodologia utilizada, não contribui para a formação de 
leitores e escritores que realmente possam utilizar de forma 
efetiva a leitura e não somente decodifi car, mas também de 
produzir uma leitura com sentido, com compreensão e, da 
mesma forma, com a escrita, que o aluno possa ser capaz de 
escrever e se fazer entender por meio de sua escrita, pois senão 
continuaremos formando “ledores” e “copistas” utilizando as 
palavras de Barbosa (1997).

Na perspectiva de formação de um aluno que possa 
aprender a escrever e se comunicar a partir de sua escrita e ler 
a partir de uma leitura efi ciente para além de decodifi car, mas 
também compreender, estabelecer relações, tirar conclusões, 
opinar sobre o texto lido, se faz necessário aliar a alfabetização 
ao letramento. 

A nossa discussão também confi rma o que pesquisas 
envolvendo letramento tem identifi cado enquanto a aproximação 
do modelo escolar ao modelo autônomo de letramento. No 
entanto, a escola também deve se pautar no modelo de letramento 
que as crianças trazem de seus contextos e que se aproxima do 
modelo ideológico de letramento e enquanto uma das agências 
principais de letramento necessita caminhar no sentido do que 
Kleiman (1995) e os pesquisadores do letramento chamam de 
“empowerment through literacy” que se refere a “potencializar 
pelo letramento” (KLEIMAN, 1995, p.08). 

Nesse sentido, é preciso ir além do desenvolvimento da 
consciência fonológica e buscar nas atividades de leitura realizadas 
a participação dos alunos em práticas discursivas letradas e 
eventos de letramentos que possam levá-los a contextualizar 
as leituras que são utilizadas em sala de aula, leituras essas que 
devem fazer sentido como as situações comunicativas que os 
alunos já falantes e dominantes da linguagem oral fazem e que 
ao saírem da escola estarão envolvidos em práticas sociais cada 
vez mais complexas e que exigirão comportamentos que deverão 
se adequar a cada situação.
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Resumo

Este trabalho apresenta o resultado de uma pesquisa 
qualitativa de natureza documental com a qual se procurou 
desvendar o perfi l de professor leitor encontrado nos impressos 
do programa especial de formação docente, intitulado “Pedagogia 
Cidadã”. Como foco central do estudo elegeu-se a materialidade 
desses impressos e os protocolos de leitura neles presentes, visto 
que os mesmos são também produtores de signifi cados e fonte 
reveladora das representações referentes ao professor, enquanto 
profi ssional e enquanto leitor, e, portanto, também do “ideal” de 
formação e de identidade docente almejado por este programa. 
(CHARTIER, 2001) Para tanto, atentou-se para a conceituação 
do ato de ler como um processo formador e para envolvimento 
do professor com o mesmo. Desse modo, o estudo revelou que 
o professor é identifi cado como um tipo peculiar de leitor: um 
leitor escolarizado, visto que, obteve sua formação em leitura 
através dos moldes escolares (Batista,1998) e ainda,  um leitor 
interditado (Britto, 1998) pois, realiza suas práticas de leitura, de 
modo que estas estão fortemente associadas ao seu trabalho.Neste 
caso, a formação docente tem sido planejada e fundamentada 
na “fabricação” de profi ssionais articulados com os interesses 
da nova economia mundial, que demanda aos professores a 
aquisição e o desenvolvimento de competências e habilidades 
para elevação do ensino e do país (Azanha, 2004; Nóvoa, 1999). 

Palavras-chave

Perfi l leitor de professor; formação de professores; 
programa especial de formação docente; material impresso; 
leitura de professores.

Abstract

This paper presents the results of a qualitative research 
of nature documentary with which sought reveal the 
profile of professor reader found in printed of special 
program of teacher training, titled “Pedagogia Cidadã”. 
As central focus of the study was elected the materiality 
these printed and reading protocols presents them, as the 
same are also producing meanings and revealing source 
of the representations of teacher, as professional and as a 
reader and therefore also the “ideal”  training and teacher 
identity sought by this program. To this end, looked to the 
concept of the act of reading as a process trainer and teacher 
involvement with it. Thus, the study showed that the teacher 
is identified as a particular kind of reader: a reader schooled 
since he obtained his training in reading through the school 
molds (Batista, 1998) and also a reader interdicted (Britto, 
1998) therefore makes its reading practices, so that they are 
strongly associated with their trabalho.Neste case, teacher 
training has been planned and based on “manufacturing” 
of professionals to articulate the interests of the new 
world economy, which requires teachers to acquisition and 
development of competencies and skills for high school and 
country (Azanha, 2004; Nóvoa, 1999).

Keywords

Teacher reading profi le; teacher training; special program 
for teacher training; printed material; teachers’ reading.
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Introdução

Este trabalho foi motivado a partir de duas questões, a 
primeira delas refere-se à leitura. Ao longo de minha formação 
escolar pude perceber e vivenciar um certo “desprezo” pela 
leitura em nossa cultura, em nosso sistema de ensino, pela 
falta de investimento e incentivo do poder público e até mesmo 
por parte de alguns professores. Ao entrar na universidade 
para realização do curso de Pedagogia tive a oportunidade de 
tomar contato com a ideia de alguns autores sobre o que se 
constitui a leitura. O interesse pelo tema acabou resultando 
em minha participação em dois projetos de pesquisa2 e ainda 
em um grupo de estudos e pesquisas: Linguagem, Experiência 
e Formação3. As ideias de autores como Paulo freire e Jorge 
larrosa disseminadas nestes espaços me fi zeram compreender 
a leitura enquanto processo gerador de signifi cados, que abarca 
além de uma pura e simples decodifi cação de palavras, mas 
essencialmente que através do trabalho de signifi cação com 
as palavras se possa dar sentido ao texto e a própria realidade 
em que se vive. Para Freire (2003) toda leitura deve ser crítica 
suscitando nos leitores a percepção das amarras que querem 
lhes infl igir alienação. 

Outra temática que se tornou alvo de meus estudos consiste 
na refl exão em torno da formação do professor, formação 
contínua e trabalho do professor, chegando, portanto, à 
indagação referente à leitura no âmbito da formação docente. 
Tal espaço vem sendo por mim considerado a partir de algumas 
preocupações: como tem se dado a formação docente, o vem 
sendo oferecido nessa formação, concepções a respeito do 
professor e de seu trabalho e o perfi l de formação e de professor-
leitor que tem sido almejado para os educadores. 

A respeito deste campo foi possível observar que desde 
a década de 80, a formação docente tem sido alvo do ideário 

de organismos internacionais tais como o Banco Mundial e a 
Unesco  (Gatti, 2008; Maués, 2003; Bello 2008) infl uenciando 
também o interesse do Estado em reformular seus  programas 
educacionais, neste sentido diversas propostas incidem sobre 
o campo da formação docente, estratégia política do Estado 
na tentativa de dar uma solução para as mazelas do sistema 
educacional. Amparados por diferentes discursos, estes grupos 
buscam também grande rentabilidade através da consolidação 
de um mercado formativo docente (NÓVOA, 1999; SOUZA 
2007; SOUZA e SARTI, 2009), que se propõe a gerir tanto a 
formação inicial como continuada dos professores. Umas das 
ideias propagadas por eles indica o professor como detentor 
de capacidades e responsabilidades que promoveriam a solução 
para os problemas do ensino (Azanha, 2004), já outra coloca os 
professores como responsáveis pela má qualidade do ensino, 
devido à carência existente na formação inicial dos mesmos. 
De acordo com Souza (2007), esta concepção em torno da 
imagem do professor, refere-se à tese da incompetência técnica 
docente como produtora do fracasso escolar. Do mesmo modo, 
Nóvoa (1999) analisa que o excesso de discursos que sobrevêm 
à educação atuam com o intuito de forjar uma realidade, na 
qual os problemas que atingem o ensino são encobertos por 
uma falsa percepção, que centrada na atuação e no papel do 
professor na educação, o coloca como único responsável pela 
mesma.

Deste modo, estes discursos pregam a reformulação 
profi ssional dos docentes que através deste mercado formativo 
promete atualizá-los transmitindo as competências que devem 
assumir para a qualifi cação de sua formação e consequente 
elevação da qualidade do ensino.

Considerando este cenário e dirigindo minha atenção 
para a realidade da própria universidade em que estudava, 
tomei conhecimento de que existia na mesma um curso de 

2 - Experiências de leitura em sala de aula (2006), aplicado em nossa sala de aula, com o objetivo de discutir o ato de ler, a formação do professor e a tessi-
tura da leitura. Integrado a este projeto desenvolvi o meu próprio: O ato de ler: estratégias para sua motivação (2006 e 2007), com o objetivo de me fazer 
compreender melhor, os textos teóricos lidos e de incentivar os alunos do 1º ano do Curso Pedagogia 2006 à leitura. Ambos foram coordenados pela Profª. Dr. 
Maria Augusta H.W. Ribeiro- do Departamento de Educação da UNESP – campus de Rio Claro.
3 - Grupo de Estudos e Pesquisas: Linguagens, Experiência e Formação coordenado pela  Profª.Drª Maria Rosa R. M. Camargo e pelo Profº. Dr. César D. P. 
Leite e, desenvolvido no Departamento de Educação - Instituto de Biociências – UNESP - Campus de Rio Claro (SP).
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formação de professores intitulado: Pedagogia Cidadã (Curso 
de licenciatura para a Formação Continuada de Professores 
em Serviço da Educação Infantil e do Ensino Fundamental). 
Foi então que comecei a pensar sobre os princípios que regiam 
as práticas de leituras propostas em tais cursos de formação. 
Que concepção de leitor e de professor estavam implicadas nas 
mesmas. 

Em conversas com minha orientadora sobre um trabalho de 
pesquisa que me oferecesse a possibilidade de investigar um 
pouco sobre a leitura do professor, as concepções referentes 
a ele e ao seu trabalho, escolhemos como nosso material de 
investigação os impressos dirigidos aos alunos-professores 
no Programa Pedagogia Cidadã: os Cadernos de Formação.  
Para tanto elegemos a materialidade desses impressos e os 
protocolos de leitura presentes nos mesmos (CHARTIER, 
2001), como mecanismo para desvendar as representações 
referentes ao professor, enquanto profi ssional e enquanto 
leitor e, portanto, também o “ideal” de formação e de identidade 
docente, almejada por tal programa.   

A investigação e estudo acerca de como tem sido 
compreendida e efetuada atividades de leitura no âmbito da 
formação docente, particularmente as práticas desenvolvidas 
nos espaços de formação continuada, demandou a esta pesquisa 
a obtenção de respostas a uma inquietação anterior a esta: o 
tratamento que é oferecido à leitura em nosso país. A busca por 
este conhecimento apresentou-se como fundamento para essa 
investigação, atingindo assim, o cerne desta problemática. 

Ao transitar por esse campo percebeu-se que há em nossa 
cultura, em nosso sistema de ensino e de governo uma certa 
desvalorização pela  leitura. Tal fato é evidenciado pelo 
descompromisso do governo na realização de políticas públicas 
adequadas em leitura, posição que se faz atrelada a um baixo 
investimento na educação como um todo. Gasta-se muito 
pouco com a formação escolar dos cidadãos do país, o que 
consequentemente refl ete na não formação de  bons leitores e 
no não envolvimento de mais pessoas com a leitura e com a 
produção criadora de sentidos promovidos pela mesma. 

Outro dado fundamental salientado por Batista (1998) é o 
de que os professores tem sido representados como não leitores. 

Esta imagem está associada a um baixo grau de letramento 
exposto na imprensa, pelos usos que fazem da escrita e por suas 
práticas de leitura. Os discursos acadêmicos também acabam 
por desconsiderar os saberes dos professores quando alegam 
que o mesmo somente pode ser criativo, refl exivo e atento a 
sua prática, partindo dos conhecimentos que a universidade 
produz. Contudo Batista (1998) revela por meio de um estudo 
que realizou com professores de Língua portuguesa, que os 
professores são um tipo peculiar de leitores, leitores que ele 
denomina como escolares, que por terem apreendido a leitura 
nos moldes da escola, adotam esta aprendizagem a outras 
leituras mesmo que não sejam as do meio educacional. 

Nesta mesma direção, Britto (1998), expõe que em uma 
sociedade como a nossa, que tem a escrita como um de seus 
principais veículos de comunicação e que deste modo, possui 
também uma representação de leitor, respaldada não apenas na 
habilidade de ler e sua utilização em diversas atividades, mas 
sim na disposição do hábito da leitura. Diante desse modelo 
de leitor e de leitura, Britto (1998), relata que o professor é 
representado muitas vezes como não-leitor, pelos discursos que 
afi rmam que falta- lhe o hábito da leitura ou o gosto pela mesma 
e ainda, pela posição que o docente ocupa na escala social. 
Contudo, Britto (1998), revela que o professor é sim um leitor, 
um leitor identifi cado por ele, como um leitor interditado, visto 
que efetua suas práticas de leitura, estando estas diretamente 
vinculadas ao seu trabalho. 

Estudos sobre o de ler e formação pela leitura: o professor 
como sujeito da ação 

Este trabalho considera que no caso específi co da formação 
do professor a leitura se constitui ou ao menos deveria compor-
se como seu veículo essencial, gerador de suas refl exões, 
inquietações e aprendizagens: sobre a escola, o ensino, na 
análise de suas práticas e na fundamentação das mesmas, 
sobre si, sua profi ssão, sobre o mundo e sua inserção neste 
mundo. Portanto, a experiência da leitura tem sentido enquanto 
nos conduz ao encontro com o conhecimento, ou seja, as 
novas descobertas, percepções e leituras (visão do mundo) 
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possibilitadas, implicadas e agregadas a nós nesse processo de 
formação. 

Nesta direção ler compreende nossa capacidade de ver/
entender o mundo, de dar sentido ao que se vê, relacionando 
esta leitura com a nossa própria existência. Este ato remete a 
pensar a formação como leitura numa relação ligada à produção 
de sentido. No entanto Conforme larrosa (2002) para que ocorra 
a produção de sentido é necessário que se viva uma experiência. 
A experiência é o que nos acontece, é o que se passa conosco, é 
aquilo que nos toca, que nos move de forma intensa, de forma 
viva e assim produz algo de diferente em nós, algo que antes 
não tínhamos, algo que nos causou uma transformação. E como 
indica Larrosa:

[...] a experiência é para cada qual sua, singular e de 
alguma maneira impossível de ser repetida. O saber 
da experiência é um saber que não pode separar-se do 
indivíduo concreto em quem encarna. Não está como o 
conhecimento científi co, fora de nós, mas somente tem 
sentido no modo como confi gura uma personalidade, 
um caráter, uma sensibilidade ou, em defi nitivo, uma 
forma humana singular de estar no mundo, que é por 
sua vez uma ética (um modo de conduzir-se) e uma 
estética (um estilo) (LARROSA, 2002, p. 26).

Leitura: imposição e apropriação 

Nesta mesma perspectiva, Certeau (1994) e Chartier 
(2001a) destacam a importância de se perceber as práticas de 
leitura como geradoras de sentido. Segundo Certeau (1994), 
para tal compreensão postula-se uma atenção e valorização 
não apenas dos produtos culturais oferecidos no mercado dos 
bens, mas também, para os diferentes modos de apropriação 
utilizados pelos sujeitos, em suas práticas cotidianas, ou seja, 
o autor estimula a pensar não somente nos dispositivos de 
controle impostos pela cultura de massa aos seus usuários, mas 
essencialmente também, nas operações dos sujeitos, na força 
arguta que há em seus modos de fazer. Por exemplo, ao ler 
um texto impresso ou manuscrito, pode-se inventar, deslocar 
ou distorcer o sentido proposto como “correto”. O autor 

compara ainda os leitores a viajantes e a “caçadores furtivos 
em terras alheias” (1994), o que signifi ca dizer também que, a 
leitura constitui-se como prática heterogênea de signifi cações e 
criações promovidas pelas apropriações (caças não autorizadas) 
dos leitores nos textos. 

Nesta mesma direção, Roger Chartier (1990), fala da 
presente contradição que há envolvida em toda a história, ou 
toda a sociologia da leitura: imposição versus a apropriação. 
Por um lado o “caráter todo-poderoso do texto, e o seu poder 
de condicionamento sobre o leitor - o que signifi ca fazer 
desaparecer a leitura enquanto prática autônoma”; ou, ao 
contrário, privilegiar “a liberdade do leitor, produtor inventivo 
de sentidos não pretendidos e singulares - o que signifi ca encarar 
os atos de leitura como uma coleção indefi nida de experiências 
irredutíveis umas às outras.

A leitura suscitada na materialidade dos impressos 

Nesta dualidade imposição versus apropriação a leitura 
tem por um lado o que chartier denomina como sendo uma 
ordem que esta imposta nos livros.Esta ordem abrange dois 
tipos de protocolos de leitura. O primeiro diz respeito aos 
elementos espalhados no texto por seu autor, na pretensão de 
induzir o sentido correto do texto. O segundo tipo de protocolo 
de leitura, é aquele produzido no próprio impresso (em sua 
materialidade tipográfi ca), que também é planejada por seus 
produtores (editor, revisor, ilustrador, etc.) que objetivam por 
meio dela construir uma certa extensão da leitura que denote 
o seu “leitor ideal”. Tal estudo tem importância no sentido de 
trazer a tona “a maneira como os textos e os impressos que lhe 
servem de suporte, organizam a leitura, que deles deve ser feita, 
abrange também toda a materialidade dos livros manuscritos 
ou impressos, tais como: formas, tipos de letras, disposição das 
palavras em um texto, etc, e fundamentalmente os usos de que 
podem ser empregados. 

[...] Os dispositivos tipográfi cos têm, portanto, tanta 
importância ou até mais, do que os “sinais” textuais, 
pois são eles que dão suportes móveis às possíveis 
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atualizações do texto. Permitem um comércio perpétuo 
entre textos móveis e leitores que mudam, traduzindo 
no impresso as mutações de horizonte de expectativa do 
público e propondo novas signifi cações além daquelas 
que o autor pretendia impor a seus primeiros leitores 
(CHARTIER, 2001, p.100).

O Projeto Pedagogia Cidadã 

O “Pedagogia Cidadã” constitui-se num programa especial 
de Formação superior direcionado a professores com formação 
em nível médio, no exercício de suas funções ou cargos na 
educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. 
Foi elaborado pela Universidade Estadual Paulista- “Júlio de 
Mesquita Filho” (UNESP) e implementado em parceria com 
as prefeituras do Estado de São Paulo, visando garantir a 
titulação em grau superior do contingente de professores desses 
municípios, nos termos que dispõe a lei Federal nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996. 

Tal projeto, derivado do Programa PEC- Formação 
Universitária, um dos primeiros a dar início a esse processo, 
resultou em 2002, em uma proposta para atender nas unidades da 
UNESP (pólos geradores) e, também, nos municípios parceiros 
(pólos receptores - ambientes de aprendizagem), um universo 
de aproximadamente, 40.000 professores em exercício ligados 
às redes públicas de ensino municipal. 

Segundo DAVID (2007), a parceria da UNESP com os 
Municípios foi efetuada mediante convênio, no qual fi cou 
estabelecido de a UNESP desenvolver a gestão acadêmico-
pedagógica do curso e a preparação e elaboração do material 
didático impresso e, às prefeituras, a responsabilidade de tornar 
disponível todos os recursos referentes à infra-estrutura física e 
tecnológica necessários ao desenvolvimento do programa, nos 
seus ambientes de aprendizagem como: a organização das salas 
de aula, o ambiente de recepção de vídeo e teleconferências, 
laboratório de informática e biblioteca especializada. Os 
laboratórios de transmissão de videoconferência foram 

sediados nas unidades da UNESP, e de recepção, nos ambientes 
que funcionam as salas de aula. (p.49). 

O curso foi organizado em módulos e disciplinas a partir 
das grandes áreas de formação, com a duração mínima de 
3.390 horas conforme a resolução UNESP-21, de 24-04-2003 
e, para a leitura e estudo dos professores, foram elaborados os 
Cadernos de Formação4, objeto de análise, para a realização 
desta pesquisa que através da materialidade e dos protocolos de 
leitura ali existentes (CHARTIER, 2001a/b), buscou desvendar 
o tipo de leitura oferecida aos professores bem como as 
representações que vem sendo tecidas sobre os mesmos com 
relação ao seu perfi l profi ssional e leitor.

De acordo com Bello (2008), especialmente após a 
aprovação da LDB em 1996, houve uma multiplicação de 
programas e cursos especiais de formação superior, destinados 
aos professores que atuam nas redes públicas de ensino do país, 
tendo por justifi cativa a melhoria da qualidade da educação e a 
promoção da profi ssionalização docente. 

Gatti (2008), em um estudo acerca da educação continuada 
no Brasil, também constata que após a LDB a oferta de cursos 
e programas de educação continuada cresceu de forma elevada. 
De acordo com a autora, este fato foi suscitado pelos obstáculos 
enfrentados e revelados por gestores e docentes, pela constatação 
em pesquisas sobre o sistema educacional e também sobre 
seus atores com referência principal a má formação inicial dos 
professores e ainda pelas exigências advindas das mudanças 
no mundo do trabalho, nos conhecimentos e nas tecnologias. 
(p.58). 

Com o crescimento da educação continuada, observa-se 
que há uma ampliação dos produtos (livros, cursos, congressos 
etc.) que podem ser dispostos/ apropriados pelo professor. 
Contudo, percebe-se que esta expansão está atrelada a política 
neoliberal que orienta a educação - neste caso, da formação 
contínua dos professores - com o intuito de se benefi ciar dos 
lucros que ela pode fornecer, deixando em segundo plano a 
formação das pessoas inseridas neste contexto. A educação 

4 - Pedagogia Cidadã: Cadernos de formação, /Universidade Estadual Paulista, Pró-reitoria de Graduação; Fundação para o Desenvolvimento da UNESP. São 
Paulo: UNESP: FUNDUNESP, 2002-2005.
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é, nesta direção, ambicionada como uma mercadoria, por 
organismos multilaterais, estando sujeita aos seus interesses e 
confi gurando-se da forma que melhor lhes convém. 

O debate em torno de qual seria a formação ideal do 
professor de ensino básico não é atual (Azanha, 2004). O 
problema das propostas deste mercado formativo (Nóvoa,1999) 
é que elas fazem recair sobre o professor a responsabilidade 
pelo insucesso escolar. Assim a formação docente é concebida 
no intuito de “ditar” as competências que devem ser adquiridas 
pelos mesmos para melhoria do exercício da profi ssão e 
consequentemente na qualidade do ensino. Para Azanha essas 
questões tendem a centralizar a formação do professor: “o vezo 
centralizador das normas gerais e a fi xação na fi gura individual 
do professor” (2004, p. 369). 

Análise dos impressos (Cadernos de formação) do 
Pedagogia Cidadã

Ao todo, foram elaborados 25 Cadernos de Formação para 
o programa Pedagogia Cidadã.Para a realização do estudo aqui 
proposto foram escolhidos quatro desses vinte e cinco cadernos 
de Formação que foram utilizados no Projeto Pedagogia 
Cidadã. O motivo da escolha desses módulos foi o interesse 
que despertam em função de sua organização e materialidade. 

Sendo assim, atentou-se para uma coletânea dividida em 
módulos, cujo impresso é apresentado pela reunião de diferentes 
artigos envoltos por uma capa de uma tonalidade de cor. Optou-se 
pelas cores mais convencionais, mas a maior infl uência na escolha 
destes módulos incidiu principalmente sobre a materialidade. Os 
módulos escolhidos para o estudo foram: Módulo Introdutório 
(2002), Módulo de Fundamentos Sociológicos e Antropológicos 
da Educação (2003), Módulo de Psicologia da Educação (2003) 
e Módulo de Filosofi a da educação (2003).

Por comporem uma coletânea, estes Cadernos de Formação, 
apresentam com relação aos protocolos de autoria ou edição 
(Chartier 2001), uma certa conformidade entre si, ou seja, 
quanto a organização e a apresentação dos textos, dos temas 
e dos dispositivos tipográfi cos neles presentes. Louis Marin 
(2001) afi rma que o termo leitura pode ser aplicado tanto 

ao livro quanto a um quadro, ou seja, podemos ler um livro 
como também ler um quadro. Neste sentido, ele continua seu 
raciocínio dizendo que: “[...] a página escrita é, de um lado, 
leitura, de outro lado, quadro e visão [...] (2001, p.117).

È interessante que os artigos que compõem estes impressos 
podem ser abordados separadamente sem vinculo entre um e 
outro. Este fato contribuiu para a percepção de que os Cadernos 
de Formação do Pedagogia Cidadã assumem  uma composição 
semelhante a de apostilas, o que também é ressaltado pelo 
caráter didático observado na organização de tais textos. Além 
disso, observa-se também que há nestes cadernos, no fi nal de 
cada artigo, uma seção que propõe a realização de uma de lista 
de exercícios pelos alunos-professores, retomando desta forma 
o que foi lido/estudado. 

De acordo com Broens e Petruci (2007), os objetivos 
dos cadernos de Formação são: “(1) fornecer aos leitores os 
conteúdos básicos previstos em cada área ao mesmo tempo em 
que pretendem (2) oferecer indicações e fontes complementares 
e auxiliares que permitam um aprofundamento dos estudos 
efetuados” (2007, p. 128 e 129). 

Com a refl exão de Broens e Petruci (2007), foi possível 
constatar que a maior difi culdade enfrentada para a elaboração 
dos cadernos de formação foi a de tornar os seus textos mais 
acessíveis ao seu público-alvo. Percebe-se a partir disso, uma 
adaptação dos textos, muitos deles veiculados primeiramente 
no âmbito acadêmico, e que para sua inclusão no programa 
pedagogia cidadã tiveram de ser formulados de outra maneira, 
com ajustes, recortes, indicações e maiores explicações e 
informações sobre o conteúdo. 

Quanto às indicações e fontes auxiliares dispostas em tarjas 
laterais nas páginas desses Cadernos de Formação pode-se dizer 
que elas aparecem aos leitores (professores-alunos) por meio 
de ícones explicativos. Tais ícones se revelam como signos 
espalhados pelo texto, pois são elementos compreendidos 
dentro do campo da “materialidade (Chartier 2001a/b, Marin 
2001) e da representação” (Chartier 1999) que também 
conduzem à produção do sentido dos textos. É importante 
considerar também que estes signos são instituídos pela união 
de um texto com uma fi gura. 
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O primeiro signo que pode ser observado nos Cadernos 
de Formação é a fi gura de um caderno em espiral. Ocupando 
toda a folha deste caderno está escrito “Pedagogia Cidadã”; 
abaixo desta escrita, aparece a logomarca da UNESP. Esta 
marca é apresentada em todas as capas dos módulos e repetida 
nas páginas de rosto e de créditos destes impressos, porém no 
Módulo Introdutório a marca também aparece na introdução 
de todas as suas unidades. Desta maneira, verifi ca-se que a 
intenção é a de reforçar a identifi cação do público-alvo com o 
projeto e de torná-la conhecida.

“Placas” com formato retangular: em que são apresentadas 
inscrições indicativas que funcionam como um guia para 
o leitor e sinalizam em que parte do texto ele está (assunto 
abordado) e até mesmo as páginas que compõem aquela 
seção. Essas “Placas” estão coloridas com o fundo vermelho, 
apresentando gradação de tons claros e escuros (sombreado), 
com objetivo de criar a ilusão de relevo e de terceira dimensão. 
Já a escrita na cor branca de suas indicações contrasta com o 
vermelho, tornando assim a placa mais visível. Segundo Farina, 
“o vermelho acentua a forma e é uma cor que se impõe pelo 
impacto visual e emocional; portanto é fácil de ser recordada” 
(1987, p. 197).

Identifi ca-se também a fi gura de uma “Pasta de Arquivo” 
que tem por fi nalidade destacar trechos presentes no próprio 
conteúdo do texto com o qual o leitor está tomando contato. 
A referência a uma “Pasta de Arquivo” faz lembrar as 
pastas de arquivos presentes nos computadores, nas quais 
se podem armazenar documentos de interesse para aqueles 
que se utilizam deste recurso. Fica evidente, portanto, que 
este símbolo visa a direcionar a leitura de seu sujeito leitor, 
confi rmando, conforme perspectiva apontada por Chartier 
(1999, 2001a) a ordem da decifração imposta nos livros para 
o entendimento “correto” do texto, ou seja, aquele desejado 
pelo autor. 

Lápis Vermelho: sublinha uma informação importante; 
funciona como uma nota explicativa que faz referência a algum 
termo empregado no texto ou a acontecimentos relacionados ao 
tema tratado. Faz também uma breve apresentação dos autores 
dos textos, indicando sua formação acadêmica e instituição 

em que atuam e, ainda, informa o local no qual estes artigos 
foram publicados. É interessante considerar que os grifos 
deste “Lápis” referem-se também a um processo comumente 
utilizado pelos alunos na realização do estudo de um texto. 
Os educandos constroem através de seus grifos um resumo 
das partes mais importantes a serem assimiladas do conteúdo 
daquele texto.

“Bola de Cristal” funciona de diversas maneiras tais como: 
um dicionário das defi nições de conceitos específi cos da área 
em questão; apresenta referências bibliográfi cas adicionais 
como sites com maiores informações sobre o tema abordado 
e oferece dados biográfi cos de autores historicamente 
signifi cativos para os estudos propostos nos textos destes 
módulos. A biografi a dos autores é acompanhada também 
pela imagem dessas personalidades que estão relacionadas ao 
conteúdo dos textos.

Essa atenção à materialidade dos módulos compreende 
também além dos signos, da disposição do texto sobre a 
página e o formato dos impressos, as suas cores. Sendo 
assim, verifi cou-se que cada módulo do estudo aqui proposto 
é representado por uma tonalidade de cor e que o interior dos 
mesmos também segue esta mesma gradação de cor só que 
contrastando com o branco do papel, mantendo assim sua 
identidade visual. Pode-se perceber, também, que existe um 
propósito na aplicação das cores em cada impresso, é o que 
afi rma Manguel (2003):

[...] nenhuma cor, nenhum sinal é inocente. Atribuímos 
às cores tanto uma realidade física como realidade 
simbólica [...] as cores são fi sicamente agradáveis em 
si mesmas [...] mas são também emblemas do nosso 
relacionamento emocional com o mundo, por meio dos 
quais intuímos o insondável (p. 49-50).

O Módulo Introdutório é caracterizado por diversos tons 
de azul. A cor amarela é empregada no título inserido na capa. 
Nota-se, que o amarelo traz um efeito de iluminação e estímulo e 
uma sensação de objetividade colocando em evidência o Projeto 
Pedagogia Cidadã. A cor azul transmite ao leitor, conforme 
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aponta Manguel (2003), uma noção de credibilidade (verdade), 
relacionada, neste caso, ao Projeto Pedagogia Cidadã.

O Módulo de Filosofi a da Educação é apresentado em tons 
esverdeados. No entanto, os títulos da capa estão em branco sem 
perder, contudo, o contraste existente, tal como no primeiro módulo. 
Manguel explicita que o verde assume uma proposta de estimular 
o leitor de maneira a trazer “segurança e renovação” (2003, p. 51). 

O Módulo de Fundamentos Sociológicos e Antropológicos 
da Educação também é representado pela cor verde, mas numa 
tonalidade mais escura que contrasta com outro tom claro. Os 
títulos são novamente apresentados em branco e neste impresso 
destacam-se ainda mais. A intenção ao utilizar este verde mais 
escuro também é a de transmitir confi abilidade.

O último caderno analisado, o Módulo Psicologia da 
Educação, é caracterizado por tonalidades da cor laranja. O 
laranja remete também à cor vermelha, pois aparenta ser uma 
versão mais clara desta cor. Portanto, as sensações produzidas 
pela cor laranja são praticamente as mesmas do vermelho, 
mas de uma forma mais amena. Manguel esclarece que a cor 
vermelha está relacionada ao sangue e consequentemente ao 
perigo. Assim sendo, percebe-se, que o intuito da utilização 
desta cor, neste caderno, é fazer com que o leitor seja atraído 
para a importância do mesmo. (2003, p. 51).

Na análise dos cadernos de formação do Pedagogia Cidadã 
percebeu-se que os mesmos foram elaborados no sentido de 
transmitir um grande número de informações sobre o ensino 
e a educação aos alunos-professores participantes do curso, 
apontando também as competências que estes devem adquirir 
para um melhor desempenho prático no ensino. 

Por fi m, entende-se que a representação do docente e de seu 
perfi l leitor, subjacente nestes módulos está intrinsecamente 
ligada a uma concepção de educador “competente” no sentido 
proposto por Gatti (2008), no qual este professor deve adquirir 
certos conhecimentos para sua atuação no ensino, o que o coloca 
apenas como um aplicador de conhecimentos legitimados pela 
ciência. Quanto à leitura, percebe-se claramente que o professor 
é identifi cado como leitor-interditado (Britto 1998) que 
realizaria suas práticas de leituras a partir de uma concepção 
diretamente relacionada ao seu trabalho. 

Por outro lado sabe-se da relação dialética que compõe 
todo processo de leitura. Assim, é importante ressaltar como 
enfatiza Certeau (2001) que ao ler, os leitores subvertem a 
ordem imposta, visto que a leitura é uma prática plural geradora 
de signifi cações e criações promovidas pelas apropriações não 
autorizadas dos leitores nos textos. Percebe-se, assim, que cada 
indivíduo é capaz de remeter sentidos diferentes para o lê na 
construção e signifi cação do mundo.

A partir das considerações tecidas aqui, entende-se que as 
imposições dispostas na leitura dos textos não exercem um poder 
absoluto sobre o leitor. Sendo assim, embora se tenha enfatizado 
nos Cadernos de Formação do Programa Pedagogia Cidadã o 
condicionamento a uma formação docente voltada principalmente 
para a atuação prática, não se pode, entretanto, afi rmar qual é 
exatamente o tipo de formação que cada aluno participante do curso 
construiu, que saberes aprendeu, que valores lhe foram agregados, 
de que modo sua leitura do mundo foi ampliada, como mobilizou 
os saberes aprendidos no contexto escolar, enfi m que experiências 
o modifi caram e foram signifi cativas para a composição deste 
novo profi ssional.O que se  pode afi rmar sobre isso, no entanto, 
é que tal como enfatizou (Certeau 2001), cada pessoa apropria-
se a seu modo de um determinado “produto” remetendo-lhe um 
signifi cado que lhe é próprio.
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Resumo
O presente artigo expressa algumas preocupações enquanto 

professoras formadoras do Curso de Pedagogia da Universidade 
Estadual de Londrina, atreladas aos estudos e leituras advindas 
do Programa de Pós-Graduação – Doutorado em Educação, em 
que apresentamos como parâmetro de análise a refl exão acerca 
de como tem sido constituída a infância, a relação entre cuidado 
e educação e, especifi camente, o trabalho pedagógico docente 
na escola infantil. O objetivo é discutir a formação do professor 
de educação infantil, tecendo refl exões e análises a partir dos 
saberes e práticas escolares constituídas na contemporaneidade 
e as perspectivas atuais voltadas para a educação infantil, 
principalmente, no que tange o diálogo entre cuidar e educar com 
vistas à superação do trabalho meramente assistencial. Para tanto, 
é necessário o estabelecimento da caracterização da sociedade 
contemporânea, bem como a escola da infância e suas fi nalidades 
voltadas ao aprendizado e desenvolvimento de crianças pequenas. 
Além disso, o propósito consiste, ainda, em ressignifi car o que seja 
o trabalho pedagógico docente, superando a rotina rotineira nos 
espaços infantis que têm, muitas vezes, contribuído para a atuação 
medíocre e empobrecedora de educadores infantis. Longe de ser 
um lugar de depósito de crianças, a escola da infância deve ser um 
espaço voltado para a experiência do aprender, do falar, do escutar, 
do silenciar-se, ainda, deve ser um espaço para a criticidade, 
criatividade, enfi m que seja um espaço/tempo de construção 
efetiva do conhecimento a partir da mediação do professor.

Palavras-chave
Infância; cuidar e educar; trabalho docente. 

Abstract
This article expresses some concerns as teachers forming the 

School of Education of State University of Londrina, linked to 
the studies and readings coming from the Post-Graduate Program 
in Education, in which we present as a parameter of analysis the 
refl ection on how childhood has been established, the relationship 
between care and education and, specifi cally, the educational work 
in preschool teaching. The aim is discussing the training of teachers 
of early childhood education, weaving refl ections and analyzes from 
school knowledge and practices established in contemporaneity and 
current perspectives focused on early childhood education, especially 
regarding the dialogue between care and education with a view to 
merely overcome labor care. Therefore, it is necessary to establish 
the characterization of contemporary society, as well as children’s 
school and their activities directed to learning and development of 
young children. Furthermore, the purpose is also to reframe what is 
the pedagogical teaching job, in overcoming the workaday routine 
in infant spaces that have often contributed to the mediocre and 
impoverished childhood educators. The motivation for this study 
was based on the premise that school children need to establish their 
political and pedagogical function, so that the professionals within 
it will develop change actions committed with the knowledge and 
training of critical thinking and emancipation of children, respecting 
their individuality, their views, their perceptions of the world. Far 
from being a place of deposit for children, children’s school should 
be a space devoted to the experience of learning, speaking, listening, 
hushing; it must also be a space for criticality, creativity, and fi nally a 
space/time of effective construction of knowledge from the mediation 
of the teacher.

Keywords
Childhood; caring for and educating; teaching work. 
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Introdução

Este presente artigo tem o intuito de refl etir acerca da escola 
da infância na contemporaneidade, bem como compreender, 
por meio da análise e da refl exão, a organização do trabalho 
pedagógico docente nos espaços infantis, tendo como parâmetro 
de análise a articulação entre cuidar e educar. Nesse sentido, 
o olhar é para a superação da rotina rotineira3 nos espaços 
infantis, tecendo um olhar sensível para o processo de educação 
de crianças. 

Partimos do pressuposto de que toda estrutura educacional 
esteja organizada com a fi nalidade primeira de promover 
a aprendizagem e o desenvolvimento do ser humano. Não 
obstante, preocupamo-nos com a produção do conhecimento 
que vem sendo processado na escola infantil, precisando, desse 
modo, de emergentes mudanças, haja vista que o conhecimento 
trabalhado com as crianças não tem contribuído efetivamente 
para a formação do pensamento elaborado e científi co. Muitas 
vezes, as crianças são submetidas a diversas atividades soltas 
e fragmentadas, como única estratégia de preenchimento do 
tempo, sem que haja um trabalho profundo, global, rigoroso e 
radical do conhecimento. 

Muitas vezes, as atividades desenvolvidas com as crianças 
em espaços infantis contribuem apenas para a longa espera de 
uma rotina para a outra. Entretanto, para que possamos melhor 
compreender essa terminologia usada, rotina rotineira, vale a 
pena esclarecer o que vem a ser a palavra rotina.

Cunha (1982) afi rma que a palavra rotina surge no francês 
antigo como route, um derivado da palavra do latim vulgar, 
rota, e seus primeiros registros aparecem na alta Idade Média, 
possivelmente no século XV. Segundo o autor, sua signifi cação 
básica é a de uma noção espacial, vinculada a um caminho, 
direção, rumo. Outra ideia relacionada consiste na sequência 
temporal. Já a palavra rotineira surge de ações ou pensamentos 
mecanizados, sem refl exão, sem objetivos e ou propostas; 
sendo, portanto, realizados diariamente e repetitivamente sem 

qualquer conscientização e/ou compreensão da ação.
Diante dessa conceituação e do quem vem sendo processado 

nos espaços infantis, acreditamos que se faz urgente um novo 
encaminhamento, com internalização de conceitos, com 
externalização de ações promotoras da aprendizagem e do 
desenvolvimento integral das crianças.  

É importante afi rmar que a criança atual é muito mais 
que um ser biológico, é um ser social e histórico que precisa 
conviver socialmente para desenvolver sua individualidade, ou 
seja, os espaços infantis precisam orientar seus trabalhos, no 
propósito de ir além dos cuidados, com vistas ao favorecimento 
de um ambiente socialmente rico e promotor de aprendizagem 
e conhecimento. Para tanto, compreender quem é a criança e 
como deve ser constituída sua infância torna-se fundamental na 
discussão de um novo direcionamento do trabalho pedagógico 
voltado ao cuidar e educar. Há que afi rmar, ainda, que coerentes 
com o conceito e a imagem de criança, emergem programas, 
serviços e atitudes profi ssionais.

Para tanto, questionamos: Como vemos a criança hoje 
e como deve ser o trabalho pedagógico docente na escola da 
infância? É possível cuidar e educar? Existe possibilidade de 
superação da rotina rotineira?

O próprio processo do conhecimento estabelecido na 
escola infantil, muitas vezes, evidencia o que temos na 
sociedade marcada pela manipulação e consumo. O que vemos 
são atividades desconectadas do que seja necessário para o 
aprendizado infantil, com superfi cialidade e desconsiderando a 
capacidade de as crianças desenvolverem o pensamento crítico 
e criativo.

A intencionalidade do trabalho pedagógico docente: 
relação entre cuidar e educar

As próprias contribuições de Vygotsky (1896-1934) nos 
permitem inferir que a personalidade não é algo dado ou inato, 
mas sim constituído a partir das relações sociais. Ela se forma 

3 - Este termo é utilizado para caracterizar o trabalho meramente assistencial de educadores infantis que se voltam somente para o cuidado de crianças em 
espaços infantis, com as rotinas de banho, almoço, sono, café da manhã, café da tarde, trocas de fraldas, etc.
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no contato com as pessoas e com os objetos da cultura, pois 
o sujeito transforma e é transformado pelas formas de vida 
e educação, uma vez que é na atividade que se apropria das 
qualidades humanas, histórica e socialmente construídas. Nesta 
ideia, está a possibilidade de pensarmos na atuação do professor 
da escola da infância, articulando em sua proposta pedagógica 
o cuidado e a educação.

Na história da educação infantil, notamos que as propostas 
pedagógicas e educativas surgiram quando se tornou necessário 
estimular as crianças para o aprendizado e desenvolvimento de 
suas áreas: psicológica, social, afetiva, cognitiva. Vale lembrar 
que a Constituição Federal de 1988 representou um avanço no 
que se refere aos direitos da infância. Ela considera as crianças 
como sujeitos de direitos e proclama a necessidade da oferta 
de atendimento em educação infantil. Também a inclusão da 
educação infantil na LDB 9399/1996 – Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, como seção autônoma, foi uma 
importante resposta para as novas demandas e dinâmicas 
da cultura e da sociedade e um passo importante para a 
valorização da educação desse nível de ensino, bem com o 
novo direcionamento do trabalho, agora voltado para a relação 
entre cuidar e educar.

Diante disso, destacamos algumas contribuições de 
fi lósofos contemporâneos que nos permitem refl etir acerca da 
formação de professores: Theodor Adorno, Walter Benjamin 
entre outros que nos trazem, cada um à sua maneira e dentro 
de suas particularidades e realidades vivenciadas, pontos para 
pensarmos na possibilidade do trabalho pedagógico docente.

 Além do referencial teórico que nos ancora nessa 
caminhada, temos buscado aperfeiçoar nossos olhares a partir da 
pesquisa de campo, com estudo de caso em escolas da infância, 
tecendo um olhar signifi cativo para o trabalho do professor de 
educação infantil nessas respectivas instituições de ensino. A 
proposta far-se-á na apresentação de encaminhamentos acerca 
das diferentes perspectivas do trabalho docente, sua mediação 
em sala de aula em favor do pensamento e da constituição da 
individualidade infantil a partir de concepções teóricas que se 
fi rmam enquanto superação da lógica de padronização e do 
consumo que permearam nossas discussões. 

Entretanto, o objetivo principal dessa refl exão é travar uma 
discussão sobre a educação pensada especifi camente no campo 
da escola da infância, analisando como as práticas pedagógicas 
têm expressado seus conceitos sobre sociedade, educação e 
sujeito através de narrativas com crianças, ações didáticas 
e relação professor-aluno no processo de aprendizagem e 
desenvolvimento. Sendo assim, cabe-nos pensar a experiência 
da infância como possibilidade de ampliação do olhar 
educacional e de aperfeiçoamento do trabalho docente. Muitas 
são as pesquisas em torno da infância e muitos são os olhares 
para esse tema. 

Nossas ações estão imbricadas aos nossos pensamentos, 
ao modo como concebemos o processo de educação. Segundo 
Mello (2000, p. 84),

Se as concepções que temos são essenciais na defi nição 
do modo como atuamos, parece que temos aí uma 
forte razão para refl etir sobre como nós, educadores, 
percebemos a criança, como entendemos suas 
possibilidades e capacidades, a forma como pensamos 
que ela aprende. Tais concepções – a concepção de 
criança, de processo de conhecimento – e maneira como 
entendemos a relação desenvolvimento-aprendizagem 
e a relação aprendizagem-ensino orientam nossa atitude 
ao organizar a prática pedagógica que desenvolvemos. 
Uma análise do que estamos fazendo verdadeiramente 
pode começar então, por aí: perguntando-nos que 
conceito de criança tem orientado nossa prática ou 
orienta as práticas de um modo geral, e como isso tem 
determinado as práticas da educação da infância. 

As políticas públicas, por exemplo, apresentaram avanços 
na legislação, visando garantir o acesso à escola e a qualidade 
do processo educacional. Porém, ainda estamos muito distantes 
de nos deparar com realidades capazes de possibilitar o 
verdadeiro sentido da experiência, tão pouco a mediação em 
favor da aprendizagem crítica e criativa do conhecimento.

O primeiro grande desafi o já está posto: a capacidade dos 
professores de criarem possibilidades para o diálogo; mas, para 
que isso ocorra, é necessário haver uma escuta sincera, com 
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desejo de ouvi-las, para que as ações mediadoras aconteçam 
ricamente em espaços de educação infantil. Para tanto, ousamos 
pensar: Como as crianças têm constituídas suas experiências 
em espaços infantis contemporâneos?

Para nos ajudar a refl etir acerca da experiência e da 
infância na contemporaneidade, recorremos a Walter Benjamin 
(2002), em seu livro Refl exões sobre a criança, o brinquedo 
e a educação, o qual afi rma que a experiência “tornou-
se um elemento de sustentação de muitas de suas coisas”. 
(BENJAMIN, 2002, p. 21). Quanto ao mundo infantil, enfatiza 
que, na sociedade moderna, a experiência, usada pelo adulto, 
“tornou-se uma máscara inexpressiva, impenetrável, sempre a 
mesma” (BENJAMIN, 2002, p. 21).

Ousamos pensar que as interações sociais, de um modo geral, 
e em específi co as que ocorrem no âmbito escolar infantil, vêm 
sendo apontadas como um caminho através do qual é possível 
incrementar o processo de aprendizagem e desenvolvimento, 
tornando mais produtivo o impacto da escola na trajetória de 
vida do sujeito e de sua individualidade. Para que esta hipótese 
seja, consequentemente, orientadora da prática pedagógica, é 
necessário que os educadores certifi quem-se da teoria crítica 
que trazem, em seu bojo, contribuições signifi cativas para um 
trabalho crítico, coerente e consistente em sala de aula. 

De acordo com Mello e Farias (2010, p. 58), “A relação 
que se estabelece entre a criança e a cultura é, na Educação 
Infantil, mediada inicialmente pelo/a professor/a que organiza e 
disponibiliza os objetos da cultura material e não material para 
as crianças.” 

Pensando a partir de leituras e observações diversas da 
realidade da educação infantil hoje, vemos que a realidade 
vivida na sala de aula é permeada, muitas vezes, pela lógica 
do consumo e do mercado produtivo, uma vez que atinge 
tanto instituição particular quanto pública. Debruçamos com 
o acúmulo de trabalhos, tanto para o aluno quanto professor, 
em função da chamada produção, ou seja, “temos que mostrar 
serviço”. E, nessa produção sem fi m, ousar refl etir, ser criativo, 
ser imaginativo não dá, até porque “tempo é dinheiro”. Pela 
necessidade da objetividade, permeiam práticas de padronização 
de tarefas, além de outras situações: a adoção do sistema de 

apostilamento; a unifi cação das produções discentes (todos 
devem pintar a fl or de vermelho e a folha verde) com o mesmo 
estilo de apresentação; o trabalho individualizado, a competição, 
a exclusão (a criança que não acompanha); o enquadramento 
intelectual, com uso de recursos de memorização e decoreba, 
entre outros.

Acreditamos na importância da mediação para a formação 
de conceitos pela criança, uma vez que, na medida em que ocorre 
interação com outras pessoas (seja o adulto ou outra criança mais 
experiente), a criança é capaz de movimentar vários processos 
de desenvolvimento que, sem ajuda, seriam impossíveis de 
ocorrer. Não se pode ensinar às crianças simplesmente por meio 
de explicações artifi ciais, por memorização compulsiva ou 
repetitiva. Se isso fosse levado em consideração, os resultados 
não seriam satisfatórios.

Agamben (2005 p.59) afi rma que,

Na infância, o ser humano se constitui na linguagem 
e pela linguagem: A ideia de uma infância como uma 
<<substância psíquica>> pré-subjetiva revela-se então 
um mito, como aquela de um sujeito pré-linguístico, 
e infância e linguagem parecem assim remeter uma 
à outra em um círculo no qual a infância é a origem 
da linguagem e a linguagem a origem da infância. 
Mas talvez seja justamente neste círculo que devemos 
procurar o lugar da experiência enquanto infância do 
homem. Pois a experiência, a infância que aqui está 
em questão, não pode ser simplesmente algo que 
precede cronologicamente a linguagem e que, a uma 
certa altura, cessa de existir para versar-se na palavra, 
não é um paraíso que, em um determinado momento, 
abandonamos para sempre a fi m de falar, mas coexiste 
originalmente com a linguagem, constitui-se aliás ela 
mesma na expropriação que a linguagem dela efetua, 
produzindo a cada vez o homem como sujeito.

E como a escola poderá contribuir para a formação integral 
do homem enquanto sujeito? A escola está cada vez mais 
preocupada em cumprir procedimentos, repetir métodos que 
acreditam ter dado certo e, por vezes, aniquilar a criatividade 
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das crianças. A escola, espaço que deveria ser de promoção 
da cultura e da riqueza de trocas com o entorno, muitas vezes, 
torna-se o espaço do medo, das atividades sem intencionalidade 
e das ações repetidas e impensadas dos seus educadores. 

Para além da rotina rotineira

Nessa discussão, temos o objetivo de compreender o grande 
desafi o de superação da rotina rotineira que tem cotidianamente 
seduzido professores infantis para o trabalho repetitivo, sem 
propósito e totalmente mecanizado. Claro que a rotina, se bem 
trabalhada, torna-se uma referência para a criança. Entretanto, 
vemos, nos espaços infantis, crianças na espera de uma 
rotina para outra, ora com um desenho livre, ora com alguns 
brinquedos espalhados na sala, ora no parque com brincadeiras 
livres e sem direcionamento pedagógico; ainda, professores 
sem perspectivas, sem propostas, totalmente despreparados 
para o conhecimento, a descoberta, a experiência do ato de 
aprender. 

Barbosa (2006 p. 39) afi rma que as rotinas podem tornar-se 
uma tecnologia de alienação quando, 

[…] não consideram o ritmo, a participação, a relação 
com o mundo, a realização, a fruição, a liberdade, a 
consciência, a imaginação e as diversas formas de 
sociabilidade dos sujeitos nela envolvidos; quando se 
tornam apenas uma sucessão de eventos, de pequenas 
ações, prescritas de maneira precisa, levando as pessoas 
a agir e a repetir gestos e atos em uma sequência de 
procedimentos que não lhes pertence nem está sob 
seu domínio. É o vivido sem sentido, alienado, pois 
está cristalizado em absolutos. Ao criar rotinas, é 
fundamental deixar uma ampla margem de movimentos, 
senão encontraremos o terreno propício à alienação.

Longe da rotina rotineira, destacamos que o ponto de partida 
do professor é partir das noções que as crianças levam para a sala 
de aula, oriundas da sua vida diária, que são traduzidos pelos 
conceitos espontâneos. Nesse momento, a função do professor 
consiste em ampliar e enriquecer, esclarecendo também as 

contradições apresentadas pelas crianças, reconceituando, 
assim, os termos de uso diário e que se fazem presentes na 
realidade em que o aluno e professor estão inseridos.

Para Vygotsky (1987), o desenvolvimento dos conceitos 
ou dos signifi cados das palavras, pressupõe o desenvolvimento 
de muitas funções intelectuais, tais como: atenção, memória 
lógica, abstração, capacidade para comparar, analisar e 
diferenciar. Assim, a formação de conceitos científi cos 
inclui planejamento, solução de problemas, formulação e 
demonstração de hipóteses e a busca de comprovação de 
signifi cados. O professor, neste processo, realiza a mediação 
entre o aluno e o conhecimento. Ele é o adulto que, tendo se 
apropriado da vários conhecimentos, deve conduzir a criança 
de tal forma que ela assimile os conteúdos, para que possa se 
desenvolver, internalizando a experiência histórico-social, com 
criticidade e coerência. 

Desse modo, o processo de apropriação ocorrerá sempre 
do nível interpsicológico (entre as pessoas) para o nível 
intrapsicológico (em nível interno, individual). Assim, do ponto 
de vista pedagógico, é fundamental que haja a mediação no 
processo de o homem tornar-se homem, ou seja, humanizar-se, 
partindo dos conhecimentos produzidos pela sociedade. Para 
aprender a pensar, para ter sentimentos, agir, avaliar, é preciso 
aprender, “trocar”, ou seja, mediar com o outro.

Luria (1990) contribui ao afi rmar que as formas sociais da 
vida humana começam a determinar o desenvolvimento mental 
humano. Desde o nascimento, a criança está em constante 
interação com os adultos, que compartilham com ela seus modos 
de viver, de fazer as coisas, suas normas, os juízos de valor, seu 
modo de falar e de pensar, integrando-a aos signifi cados que 
foram sendo produzidos e acumulados historicamente. Aqui está 
a grande tarefa da mediação do professor em favor da formação 
do pensamento infantil, bem como da contribuição de uma prática 
para além da padronização (comportamento, pensamentos, 
gostos) e do consumo (alienação e enquadramento intelectual).

Refl etir sobre esse movimento de formação e atuação é trazer 
o próprio ofício de mestre, a construção desse profi ssional e do 
campo educativo – um processo histórico delicado que esteve 
na base da garantia do direito social à educação e à cultura. Em 
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contraposição a essa busca pela garantia da profi ssão, vê-se, 
principalmente na contemporaneidade, a descaracterização e 
desprofi ssionalização do professor.

Novas tarefas se apresentam para os professores. Assim, 
distribui-se para cada nível e modalidade de ensino, a seguinte 
tarefa do professor: no caso de crianças de 0 a 5 anos, perceber 
que, além dos cuidados essenciais, constitui hoje uma tarefa 
importante que é favorecer a construção da identidade e 
autonomia da criança e o seu conhecimento com o mundo. Para 
tanto, o professor precisa ser

[...] um profundo conhecedor da criança e de seu 
desenvolvimento. Apenas assim, tendo clareza a 
respeito do que signifi ca educar e de qual o papel de 
sua atividade docente para a evolução psíquica da 
criança, estará envolvido em uma prática marcada pela 
consciência acerca dos objetivos pedagógicos e das 
formas de alcançá-los. (BISSOLI, 2005, p. 134-135).

Nesse sentido, são válidas as leituras de Vygotsky e seus 
colaboradores, em que é possível verifi car a necessidade de 
reelaborar conceitos acerca das experiências sociais e educativas 
com crianças, tanto na educação infantil quanto nos anos iniciais. 
Percebemos, ainda, quando pensada a escola da infância, que 
existe uma carência de base científi ca por parte dos profi ssionais 
envolvidos e, até mesmo, equívocos nessa prática com crianças 
de 0 a 5 anos, principalmente em se tratando dos processos de 
desenvolvimento do pensamento e da personalidade. Contudo, 
almejamos, com base em novos conhecimentos, maneiras de 
melhorar a forma como trabalhamos com as crianças, a fi m de 
garantir aquilo que todos queremos e que é a maior conquista 
que a educação pode permitir: a formação e o desenvolvimento 
máximo da Inteligência.

A organização do espaço como possibilidade de superação 
da rotina rotineira

 
Uma das possibilidades que se apresenta para a superação 

da rotina rotineira é a organização do espaço, no sentido de 

contribuir para a apropriação da cultura pela criança e, ainda, 
propiciar a sua participação ativa no processo de aprendizagem. 
Para Rinaldi (2002, p. 77),

O ambiente escolar deve ser um lugar que acolha o 
indivíduo e o grupo, que propicie a ação e a refl exão. 
Uma escola ou uma creche é, antes de mais nada, um 
sistema de relações em que as crianças e os adultos não 
são apenas formalmente apresentados a organizações, 
que são uma forma da nossa cultura, mas também 
à possibilidade de criar uma cultura. [...] É essencial 
criar uma escola ou creche em que todos os integrantes 
sintam-se acolhidos, um lugar que abra espaço às 
relações.

Organizar o espaço de modo intencional contribui com o 
processo pedagógico e com o modo como adultos e crianças, 
crianças e seus pares relacionam-se no ambiente. Ampliar as 
possibilidades de acesso aos diversos materiais, acesso a livros, 
brinquedos, permite um ir e vir e cria condições para que as 
máximas qualidades humanas se desenvolvam. Desse modo,

As instituições de educação infantil deverão ser espaços 
que garantam o imprevisto (e não a improvisação) e que 
possibilitarão o convívio das mais variadas diferenças, 
apontando para a arbitrariedade as regras (daí o jogo e a 
brincadeira serem tão importantes, iniciando o exercício 
da contradição, da provisoriedade e da necessidade de 
transformações). (FARIA 2000, p. 70).

Romper com a rotina rotineira signifi ca romper com 
improvisos na escola da infância, pois olhar para as crianças 
como incapazes e organizar as ações rapidamente, sem 
refl exão, sem coerência, sem sentido para as crianças, não é 
mais concebível no lugar onde são educadas. 

A escola deve ser, portanto, lugar da cultura elaborada. 
Em outras palavras, permitir que as crianças tenham acesso a 
materiais, que, talvez, fora da escola não teriam; por exemplo: 
obras de artes, música de qualidade, teatro e outras linguagens. 
Não basta que os objetos estejam disponíveis no espaço, é 
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imprescindível a mediação do adulto mais experiente, visando 
a uma vivência cultural mais rica. 

Quando o professor organiza o espaço de modo intencional, 
promove o acesso à cultura e contribui para a organização do 
tempo na escola da infância, rompendo com rotinas rotineiras, 
sem sentido e signifi cado para as crianças. Poder movimentar-
se, explorar o espaço, encaminha para novas descobertas e faz 
da escola um lugar gostoso. Gostoso no sentido de experiência, 
de aprender algo novo, de descobrir e apropriar-se. 

Considerações fi nais

Sem a intenção de fi nalizarmos a discussão acerca do 
trabalho docente na educação infantil a partir da mediação, 
consideramos ser fundamental o papel do professor, enquanto 
mediador da relação entre o processo de ensino-aprendizagem 
do conhecimento sistematizado e aquele que o aluno desenvolve 
no seu cotidiano.

Nessa interação, o aluno, por sua ação e pela mediação 
do professor, apropria-se e, efetivamente, constrói 
para si o conhecimento, estabelecendo uma série de 
microrrelações entre as diversas partes do conteúdo e 
de macrorrelação do conteúdo com o contexto social 
(GASPARIN, 2002 p. 107).

Acreditamos, conforme pressupostos vygotskianos, 
que o desenvolvimento da criança é um processo dialético 
complexo, caracterizado pela periodicidade, desigualdade 
no desenvolvimento de diferentes funções, metamorfoses ou 
transformação qualitativa de uma forma em outra, embricamento 
de fatores internos e externos e processos adaptativos que 
superam os impedimentos que a criança encontra.

Entretanto, há que considerar que existem várias formas 
de se conceber a aprendizagem e o desenvolvimento enquanto 
propriedades fundamentais do homem, propriedades estas que 
se apresentam em relação recíproca com uma multiplicidade 
de fatores tanto intra como interindividuais, bem como 
aqueles referentes às disponibilidades do meio material. 

Ainda, diferentes visões e explicações podem ser adotadas na 
compreensão da forma como o sujeito aprende e se desenvolve, 
bem como constitui o pensamento científi co a partir desse 
social. Para isso, buscamos encaminhamentos acerca das 
diferentes perspectivas do trabalho docente, sua mediação 
em sala de aula em favor do pensamento e da constituição 
da individualidade infantil a partir da concepção teórica e da 
metodologia do materialismo histórico dialético, buscando a 
superação da lógica da padronização e do consumo.

Nesse sentido, as interações sociais, de um modo geral, e, 
em específi co, as que ocorrem no âmbito escolar infantil, vêm 
sendo apontadas como um caminho através do qual é possível 
incrementar o processo de aprendizagem e desenvolvimento, 
tornando mais produtivo o impacto da escola na trajetória de 
vida do sujeito e na formação de seu pensamento. Para que esta 
hipótese seja, de modo consequentemente orientador da prática 
pedagógica, é necessário que os educadores certifi quem-se da 
teoria crítica, que traz, em seu bojo, contribuições signifi cativas 
para um trabalho crítico, coerente e consistente em sala de aula. 

Acreditamos na mediação docente para a formação de 
conceitos pela criança e inferimos que, à medida que ocorre 
interação com outras pessoas, seja o adulto ou outra pessoa mais 
experiente, a criança é capaz de movimentar vários processos de 
desenvolvimento, que, sem ajuda do outro, seriam impossíveis 
de ocorrer. Não se pode ensinar às crianças simplesmente por 
meio de explicações artifi ciais, por memorização compulsiva ou 
repetitiva; se isso fosse levado em consideração, os resultados 
não seriam satisfatórios. Assim, tudo aquilo que a criança 
aprende com o adulto ou com outra criança mais experiente vai 
sendo elaborado e incorporado por ela, fazendo com que seus 
modos de agir e pensar sejam transformados. 
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ENLOUQUECER UM CURRÍCULO COM ANTONIN ARTAUD E O TEATRO
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Resumo

Enlouquecer um currículo com Antonin Artaud e o Teatro 
da Crueldade para conectar as formas de vida subjetivas 
de um currículo com o Fora, eis o objetivo do presente 
trabalho. Ao lançar mão da experiência da loucura no Teatro 
da Crueldade de Antonin Artaud como um intercessor no 
território curricular, argumenta-se, aqui, que enlouquecer 
um currículo torna-se a experiência de interrogar ao mesmo 
tempo aquilo que coloca e ultrapassa os limites subjetivos que 
fundam um currículo. Empreendemos, a partir daí, esforços 
na caracterização de dois exercícios de construção de mundos 
e de sujeitos em um currículo. Chamamos a esses exercícios 
que o Teatro da Crueldade permite compor em um currículo 
de: transposicionalidade da subjetividade e a destruição da 
gramática da vida. Enlouquecer um currículo com Artaud e o 
teatro é modo propriamente sensível pelos quais novas cenas, 
novos mundos e novas palavras são materializados na vida 
de um currículo, o modo pelo qual a loucura é acolhida como 
experiência de tensionar as formas de vida pelas forças do Fora.

Palavras-chave

Loucura; experiência; subjetivação.

Abstract

Go mad a curriculum with Antonin Artaud and the 
Theatre of Cruelty to connect the subjective forms of life of a 
curriculum with the Outside, there is the goal of this work. By 
resort, the experience of madness in the Theatre of Cruelty of 
Antonin Artaud as an intercessor in the territory curriculum, we 
argue, here, that go mad a curriculum becomes the experience 
of wonder at the same time that witch puts and exceeds the 
subjectives limits that found a curriculum.  We undertook, 
thereafter, efforts in the characterization of two exercises of 
worl-building an subjects in a curriculum. We call these exercises 
that The Theatre of Cruelty lets compose a curriculum: the 
transposicionality of subjectivity and the destruction grammar. 
Go mad a curriculum with Antonin Artaud and the theatre. Go 
mad a curriculum itself so sensitive that the new scenes, new 
wordls and nem words are embodied in the life of a curriculum, 
the way which madness is accepted as an experience of tense 
forms of life with the forces of the Outside.

Keywords

Going crazy; experience; subjectivity.
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Enlouquecer um currículo! Fazer um currículo pirar! Sair 
dos trilhos! Terá isso mesmo cabimento em um currículo? 
Haverá espaço e tempo na existência de um currículo para a 
loucura? O que aconteceria se tivéssemos uma experiência de 
enlouquecer para se viver em um currículo? Será que um artefato 
cultural como um currículo que por tradição cultiva o exercício 
da razão e da identidade, uma preocupação tão marcada com o 
que é mesmo um determinado conceito, objeto ou pessoa, tem 
condições de se debruçar sobre aquilo que por defi nição é a ruína 
da razão e da coerência? Um problema bastante interessante 
que certamente daria lugar a tratados volumosos. Mas essa não 
é a questão mais intrigante. A estranheza deveria recair sobre 
a constatação de que um território como um currículo, que 
na sua onipotência ilimitada ousou defi nir sobre os limites do 
ser, os limites “do conhecimento e da verdade, do sujeito e da 
subjetividade, [...] dos valores e dos critérios (TADEU, 2003, p. 
39) para levarmos a vida, legislar ao longo da história moderna 
sobre os domínios mais diversos da existência tenha guardado 
um silêncio tão obstinado a respeito da loucura. 

Há alguma coisa na experiência da loucura que faz com que 
um currículo recuse a pensá-la e “esqueça” sua possibilidade 
criadora. Entretanto, já que vivemos “em uma era psicanalítica” 
(PELBART, 1989, p. 76), é possível supor que esse esquecimento 
acerca da loucura signifi que bem mais do que um acidente. 
Talvez seja possível pensar que esse silêncio não seja um 
simples esquecimento, mas a própria condição de pensamento 
de um currículo.  Contudo, o silenciamento curricular acerca 
do desvario, pelo seu caráter intrigante, pode funcionar como 
um disparador e pode dar uma oportunidade para fabular sobre 
a possibilidade da maquinação da experiência da loucura em 
um currículo. Para tramar essa composição entre currículo e 
loucura, recorremos a um “intercessor”: buscamos linhas de 
força na experiência esquizofrênica de Antonin Artaud e do 
Teatro da Crueldade. Trazemos à tona no território curricular 
a relação entre linguagem e loucura expressa nos escritos de 
Artaud como um modo pelo qual se pode enlouquecer um 
currículo com Antonin Artaud e o teatro. 

Entramos, portanto, na arena das políticas de subjetivação 
em um currículo para abrir os limites dos ditos, das palavras, 

das linguagens que um currículo oferece à vida. A loucura 
torna-se imprescindível para encontrar linhas de fuga desejosas 
da criação de outros mundos e para criar outros modos de viver, 
dizer e ler em um currículo. Caminharemos, portanto, a partir de 
um argumento: enlouquecer um currículo torna-se a experiência 
de interrogar ao mesmo tempo aquilo que coloca e ultrapassa 
o limite que funda um currículo, o ameaça e o conclui. Nessa 
composição, optamos por certa noção de desatrelar a unidade 
analítica entre loucura e doença mental em favor de uma imagem 
da loucura como experiência mediadora de um currículo com 
o Fora, na qual teatro e vida se entrelaçam em um currículo 
(Esquizocenia de um currículo). Empreendemos, a partir daí, 
esforços na caracterização de dois regimes de construção de 
mundos e de sujeitos em um currículo, a transposicionalidade 
da subjetividade e a destruição da gramática, pelo quais são 
possíveis enlouquecer um currículo com Artaud e o Teatro 
da Crueldade (Louco Currículo Louco), modo propriamente 
sensível pelos quais novas cenas, novos mundos e novas 
palavras são materializados na vida de um currículo. É na 
experiência da loucura que um currículo abarca o teatro e a 
vida. 

Esquizocenia de um currículo

Uma diversidade de imagens de pensamento da loucura, 
embora longe do território curricular, tem ocupado parte 
considerável dos debates acadêmicos do século XX, o “século 
dos manicômios” (PESSOTI, 2004, p. 32). A psicanálise, a 
psiquiatria, a antipisquiatria, a etnopsiquiatria, a sociologia 
das doenças mentais, a análise institucional, estudos históricos, 
avanços da psicofarmacologia, a arte-terapia são algumas 
dessas imagens. A multiplicação de estratégias clínicas 
explodiram, especialmente no pós-guerra, as linhas de 
pensamento da loucura para todos os lados (PESSOTI, 2004; 
2001). A imagem medicalizada da loucura nos indica que ainda 
hoje “permanece o direito da não loucura sobre a loucura” 
(FOUCAULT, 2001, p. 127), o que nos vai permitir qualifi car 
a loucura, não como qualquer doença, mas como uma doença 
mental (FOUCAULT, 2001). Será preciso atenuar ou eliminar 
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os sintomas da esquizofrenia e de outros transtornos psicóticos, 
“corrigindo erros (ilusões, alucinações, fantasmas), [..] se 
impondo [normalidade] à desordem e ao desvio” (FOUCAULT, 
2001, p. 127). Olhar para loucura é ver “o limite e a linha do 
intransponível” (FOUCAULT, 2006, p. 214) pela qual toda 
cultura, e porque não dizer um currículo, começa. O limite pelo 
qual um currículo recorta e encerra o Fora em formas de vida.

A experiência da loucura em um currículo é a experiência 
de conexão com o Fora. Fora que um currículo recusa e 
entorpece porque joga as coisas do mundo de um currículo na 
heterogeneidade das forças (DELEUZE, 1988). Não permite 
as coisas se assentarem, persiste, insiste e subsiste no meio 
delas, mantendo vivo o movimento das forças que virtualizam 
a existência. Nós bem sabemos como a medicalização 
progressiva da loucura entorpece, territorializa, enclausura 
a potência do Fora (PELBART, 1989; FOUCAULT, 2006). 
Os loucos não passam de “corpos catatônicos [que] caíram 
no rio como chumbos, imensos hipopótamos fi xos que não 
retornarão a superfície” (DELEUZE; GUATTARI, 2004, p. 
169). Antonin Artaud (1983a; 1983b) fez questão de descrever 
e denunciar como os manicômios minavam seus processos 
de criação e o afundavam em um mundo do qual não podia 
emergir.

A explosão médica da loucura resvala no momento da 
consagração literária dos poetas-loucos.  A loucura evocaria 
o ideal da poesia contemporânea: resgatar na palavra sua 
dimensão sensível de coisa, gesto e matéria sonora (LEMINSKI, 
1987; CAMPOS, 1977). A esquizofrenia de Artaud amplifi ca 
o que estava no coração do Teatro da Crueldade, ao lado do 
sentido ordinário das palavras e seu lugar comum, é preciso 
levantar seu sentido encantatório, seus efeitos físicos, fazer 
agir seu charme (REY, 2002). A loucura será aclamada e 
autenticada como o símbolo do reencontro com a potência 
da expressão artística da escritura literária (GROSSMAN, 
2003). “O mundo da loucura que havia sido afastado a partir 
do século XVII, esse mundo festivo da loucura, de repente, fez 
irrupção na literatura” (FOUCAULT, 2006, p. 265). Os escritos 
fora de si que invadiram o território da literatura moderna, 
dentro do qual podemos alocar as milhares de páginas de 

Artaud, conduziram a uma “curiosa afi nidade entre literatura e 
loucura” (FOUCAULT, 2006, p. 239). Um espaço de uma fala 
transgressiva, marginal, anárquica, que “cruza e mina todos 
os outros discursos” (PELBART, 2000, p. 56). Uma fala que 
é atraída para fora de si, que nos arranca de nós mesmos, uma 
fala radiante da experiência do Fora.

Tenhamos em mente uma diferença essencial na relação 
que um currículo pode compor com o Fora. Uma coisa é o 
esquizofrênico como tipo psicossocial, uma entidade produzida, 
hospitalar, clínica, artifi cial (DELEUZE; GUATTARI, 2004, p. 
106). Essa conexão mesma entre loucura e doença mental, como 
sugere Michael Foucault (2008), não existiu desde sempre e 
não precisa existir para sempre. Nas palavras de Artaud, “a 
medicina nasceu do mal, se é que não nasceu da doença e não 
provocou, pelo contrário, a doença para assim ter razão de ser” 
(ARTAUD, 1983a, p. 139). Talvez seja a hora, como continua 
a sugerir Foucault (2006), de começar a desterritorializar a 
pertença da loucura e da doença mental ao mesmo território 
analítico. Outra coisa bem diferente é o esquizofrênico tomado 
como personagem conceitual, o esquizo como um processo 
puro de desterritorialização, portador de fl uxos que escapam aos 
territórios codifi cantes, que os embaralham, que deslizam sobre 
as linhas do corpo social (DELEUZE; GUATTARI, 2004). A 
irrupção de uma “subjetividade esquizo” (PELBART, 2000, 
p. 172) está virtualmente presente em qualquer movimento 
cartográfi co de toda subjetivação. 

A maquinação de um currículo comporta um quinhão 
irredutível de experiência loucura. Emerge quando as forças do 
Fora não cansam de se inserir em um currículo, se faz em uma 
espécie de vai e vêm que as formas subjetivas de um currículo 
estabelecem com o Fora. A loucura nos põe sempre às voltas 
com as forças do Fora para experimentações e intensidade 
– “quando se sabe aguçar sufi cientemente os ouvidos para 
escutar as ondas da sua maré” (ARTAUD, 1983a, p. 138).  Se 
por um lado, o excesso de segmentação e codifi cação encerram 
violentamente a multiplicidade da vida em um currículo, por 
outro, um currículo não pode necessariamente lançar formas 
de vida no Fora.  Aqui, os riscos do Fora se encapsular nisto 
que nós reconhecemos efetivamente como doença mental ou 
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psicose, do psicótico enclausurar-se no Fora para proteger-se 
dele, subtraindo a ele, são altos e devastadores (PELBART, 
1989). A vida de um currículo estagnaria a existência. “A 
neurose, a psicose não são passagens de vida, mas estados 
em que se cai quando o processo é interrompido, impedido, 
colmatado” (DELEUZE, 2006, p. 13). Um currículo não pode 
deixar de fabricar formas de vida, mas se o Fora nos permite 
colocar a questão das forças que compõem e virtualizam 
uma vida, a loucura de um currículo torna-se o processo de 
subjetivação criadora a partir desse exercício. 

Na medida em que as formas de vida estão sempre em 
relação com o Fora que um currículo devora, a loucura pode 
permitir manter as formas subjetivas sempre abertas, permeáveis 
e conectadas com as forças do Fora. A loucura satura os limites 
subjetivadores do jogo curricular que fundam e, ao mesmo 
tempo, ameaçam um currículo. O limite de uma vida não está fora 
de um currículo, é seu Fora: feito de virtuais e multiplicidades, 
forças e fl uxos. Há de se enlouquecer um currículo: só para se 
viver nele, para poder alcançar um virtual, para poder entrar 
em uma linha de fuga. “Uma fuga é uma espécie de delírio. 
Delirar é exatamente sair dos eixos” (DELEUZE; PARNET, 
1998, p. 33). O exercício da loucura não é este de abrir o 
limite violentamente ao ilimitado, levar o limite até o limite 
de seu ser (FOUCAULT, 2003). A experiência da loucura em 
currículo torna-se o de levar uma vida ao ilimitado, levar ao 
limite absoluto da existência de um currículo e das vidas que 
ele sustenta. Não é este o exercício do teatro da crueldade de 
Artaud: de viver a experiência dos limites que se impõem por 
todos os lados a uma vida?

A experiência da loucura em um currículo se dá na 
confl uência de dois grandes vetores que atravessam nossa 
cultura: o do teatro, com seu cortejo de magia e assombro, esse 
espaço ritual e sagrado, campo privilegiado de experimentação 
estética; e o da vida, quando ela experimenta seus limites, 
tangencia estados alterados, é sacudida por tremores fortes, 
por rupturas devastadoras, intensidades que transbordam toda 
forma, acontecimentos que extrapolam as palavras e os códigos 

disponíveis, ou o repertório gestual comum, mobilizando 
linguagens que põem em xeque a língua curricular hegemônica. 
“A vida é isto que não se repete jamais, que não passa jamais 
pelo mesmo ponto, que não volta mais para malhar sua origem 
nos batimentos de um mesmo coração” (ARTAUD, 1974, p. 
216). Tudo isso para fazer da loucura em um currículo o próprio 
procedimento de encenação de um currículo. Esquizocenia2 de 
um currículo. O que interessa a um currículo é criar um estado, 
um gesto, um trajeto, um rastro, uma cintilância e ir produzindo 
novas dilatações, novas contrações de tempo e espaço, de linhas, 
de territórios, de corpos... O teatro de Artaud não é este mesmo em 
que as coisas do mundo passam por uma laboriosa metamorfose 
mágico-poética? Um currículo plenamente desrazoado.  Essa 
conjunção entre loucura e currículo nos serve, ao menos, por 
enquanto, para evocar, tanto entre loucos como entre os que se 
dizem sãos, aquilo que um currículo ainda está por descobrir de 
si: a potência de uma vida.

Louco Currículo Louco

Um currículo foi para o espaço! Perdeu os eixos! Saiu 
dos trilhos! Fora de si! Saiu de órbita! Pirou! Pirar: “palavra 
de origem cigana que signifi ca fugir” (PELBART, 1989, p. 
125). Ex(peri)ência, por sua vez, é uma palavra portuguesa 
que evoca o radical latino peri, que, como seu correspondente 
grego peira, signifi ca obstáculo, difi culdade. Signifi cado que 
remonta ainda a palavra latina periculum que quer dizer perigo 
e também o verbo aperire que, em nossa língua, signifi ca abrir. 
Abrir-se ao perigo, ao seu atravessamento. Ou mais, abrir-se 
envolve perigo. Abrir os limites de uma forma vida é um perigo. 
Experiência, pois, da abertura ao perigo da fuga, do escape, da 
viagem, do delírio. 

Delirar, palavra de origem latina que na Roma Antiga 
signifi cava afastar-se do sulco aberto pelo arado onde se 
lançavam as sementes para a agricultura (BUENO, 1964). 
Longe de perder o centro, a experiência da loucura pressupõe 
uma região de desgoverno e extravio, à semelhança do infi nito 

2 - Termo utilizado pelo diretor Sérgio Penna para designar esta interface teatro/loucura.
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do universo em que meteoros descontrolados se desintegram e 
se conectam à poeira cósmica. “O odor do dia morrente desliza 
ao longo das velas/ E novos espaços se escavam/Na safi ra dos 
céus que nina as estrelas” (ARTAUD, 1997, p. 37). Voltar ao pó, 
aí, não signifi ca regressar ao nada, mas perder-se no turbilhão 
das partículas cósmicas. Enlouquecer um currículo é uma 
tarefa mais modesta que provocar o apocalipse das membranas 
subjetivas de um currículo. A partir de Artaud e do Teatro da 
Crueldade, a experiência da loucura em currículo acontece a 
partir de dois exercícios experimentais: a transposicionalidade 
da subjetividade e a destruição da gramática da vida.

 Exercício nº 1: Aprendemos que em um currículo se 
“constroem os lugares a partir dos quais os sujeitos podem se 
posicionar e a partir dos quais podem falar” (WOODWARD, 
2008, p. 17). O sujeito de um currículo “é um lugar determinado 
e vazio que pode ser efetivamente ocupado por indivíduos 
diferentes” (FOUCAULT, 2005, p. 107). Para cada coisa que 
um currículo fala, para cada coisa que enuncia, existiriam 
variadas posições de sujeito possíveis de serem assumidas. 
São essas posições “que literalmente constroem o sujeito, na 
mesma operação em que lhe atribuem um lugar discursivo” 
(LARROSA, 2010, p. 66). A piração de um currículo aparece 
no embaralhamento dos códigos desse jogo das linhas de 
subjetivação de um currículo. O depoimento de Artaud ao seu 
psiquiatra durante o internamento nos dá uma pista: “havia 
pessoas quando eu era ator de teatro que detestavam minha voz e 
meu tom dramático porque achavam que quando eu declamava, 
eu era demasiado místico e encantatório. Não era razão para se 
confundir isso com neuropatia” (ARTAUD, 1977, p. 54). Deixa 
de ser quem é para se viver apenas em um processo de torna-se. 
Não, este não sou eu, eu não sou alguém, estou sendo alguém e 
posso deixar sê-lo a qualquer momento. Ou ainda um currículo 
que apenas oferecesse palavras para dizer a qualquer um: 
Vão, vão tão longe em seus próprios territórios existenciais 
quanto puderem com isso. “Através de cada combinação frágil 
[...] uma potência de vida [...] se afi rma, com uma força, uma 
obstinação, uma perseverança ímpar no ser” (DELEUZE; 
PARNET, 1998, p. 14). As linhas dos territórios existenciais 
que se articulam em um currículo se quebram no horizonte, 

projetando a subjetivação sobre uma multiplicidade intensiva e 
arrebatadora, que só um louco torna-se capaz de acolher.

O que está em jogo na experiência da loucura de um 
currículo não é mais a identifi cação com os regimes de pessoa, 
mas identifi car os nomes das posições de sujeito com zonas 
de intensidade sobre a existência. “Todos os nomes da história 
sou eu” (DELEUZE; GUATTARI, 2004, p. 27). Não é esse o 
maior delírio que pesa sobre um esquizo? “Como a taumaturgia 
não era internável, mas o delírio sim, disseram que eu era um 
delirante a fi m de se livrarem do taumaturgo que existe em 
mim, é isso”, depunha novamente Artaud (1977, p. 54). A 
loucura de um currículo é o encantamento com todos os nomes 
do mundo. Nomes certamente não faltam em um currículo: lista 
de chamada, personagens famosos, nomenclaturas científi cas, 
nomes de professores, de pai, de mãe, de autores, de atores, 
de poetas, de cientistas, de celebridades, de heróis e heroínas, 
de desbravadores, de descobridores. Um currículo tem nome 
para tudo e põe nome em tudo no mundo. O que existe na 
experiência da loucura em um currículo é um atravessamento 
por uma série de estados, um abrir-se, um engajar-se, uma 
viagem com perigos por outras forças de si mesmo. Talvez o 
único direito que loucura preze em um currículo é o direito de 
tornar-se diferente de si mesmo. 

Cada indivíduo circula sobre um mapa de intensidades 
e se constitui na adjacência dessa circulação. Plana, quase 
como se voasse sobre as regiões, os lugares, os espaços de 
um currículo, vaga sobre eles, tenciona seus próprios limites 
– transposicional. “Apenas uma série de singularidades [...] 
ou de estados intensivos [...] passando por todos os estados, 
vencendo uns como se fossem inimigos, apreciando outros 
como seus aliados, recolhendo em todo o lado o fraudulento 
prêmio das suas transformações” (DELEUZE; GUATTARI, 
2004, p. 93). Já não é mais a vida de um currículo que está 
no tempo e no espaço, abrindo espaços subjetivos e tempos 
de existência. É o próprio espaço e tempo que estão em um 
currículo e penetram na existência de cada um de nós. “Pois 
a realidade é tremendamente superior a qualquer história, a 
qualquer fábula, a qualquer divindade, a qualquer super-
realidade” (ARTAUD, 1983a, p. 137-138). Por os espaços e 



ENLOUQUECER UM CURRÍCULO COM ANTONIN ARTAUD E O TEATRO

1839LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

tempos existenciais para girar: eis a necessária perda de uma 
temporalidade orientada e de uma espacialidade marcada em 
uma subjetividade produzida em um currículo por pontos de 
origem – “é o mundo da criação direta que é recuperado deste 
modo” (ARTAUD, 1983a, p. 141). 

A transposicionalidade torna-se o movimento que conecta 
as linhas de subjetivação de um currículo com as forças do 
Fora, “mais longínquo que qualquer mundo exterior” e ao 
mesmo tempo “mais próximo que qualquer mundo interior” 
(DELEUZE; PARNET, 1992, p. 137). Um currículo que torce 
os limites demasiado visíveis e localizáveis que nos defi nem, faz 
“o transporte e a deportação que porta o sujeito ao encontro do 
que transborda de si e para fora de si” (COLLOT, 2004, p. 167). 
Um sujeito de um currículo que se inventa a partir do Fora, que 
vai até ele e faz de si uma espécie de notícias desse mundo de 
lá que está aqui, “experiência insólita, que desapossa o sujeito 
de si e do mundo, do ser e da presença, da consciência e da 
verdade, da unidade e da totalidade – experiência dos limites, 
experiência limite” (PELBART, 2005, p. 106). Um sujeito 
que se fragmenta, explode-se, perde-se, retalha-se, delira, pira 
para que a territorialização não se torne uma camisa de força, 
justamente, porque não pode suportá-la. Vai e vêm perpétuos de 
um currículo esquizo. 

Exercício nº 2: Se a experiência da loucura se dá na 
articulação e separação de um currículo com seu Fora, um 
currículo produz sentidos sobre o mundo e seus sujeitos, 
articula coisas e palavras, O sentido é produzido em um lance 
de dupla face: uma é o atributo de coisas, domínio da existência, 
das substâncias e qualidades, das misturas dos corpos, ações e 
paixões; na outra temos o jogo de proposições, de enunciações, 
de palavras (DELEUZE, 2000). Entre as coisas e as palavras, há 
uma espécie de vazio, na qual “estranhas forças são despertadas 
e levadas à abobada celeste” (ARTAUD, 1983a, p. 134).  É 
nesta fi na película do sentido que a loucura faz tremer, impõe 
abalos, torce e contorce. De um lado, acarreta uma falência das 
palavras. As palavras perdem sua “capacidade de recolher ou 
de exprimir um efeito incorporal distinto das ações e paixões do 
corpo, um acontecimento ideal distinto de sua própria efetuação 
presente. Todo acontecimento é efetuado, ainda que sob forma 

alucinatória” (DELEUZE, 2000, p. 58). Na instigante pergunta 
de Artaud (1983c, p. 128)

qual garantia tem os loucos evidentes deste mundo 
de serem assistidos por autênticos homens vivos?

Farfadi
ta azor
tau ela
auela

a
tara
ila

(ARTAUD, 1983c, p. 128)

Em Artaud a palavra chega a se decompor em seus pedaços 
ruidosos, em fragmentos alimentares que ameaçam, invadem, 
penetram, cravam a linguagem. As palavras retornam a seus 
elementos fonéticos, viram coisas, estados de coisas, misturas 
de coisas, perigosas, penetrantes, envenenadas, insuportáveis.  
As palavras desfazem a gramática da vida. “As palavras serão 
tomadas num sentido de encantamento, verdadeiramente mágico 
por sua forma, suas emanações sensíveis, e não somente por seu 
sentido” diz Artaud (2006, p. 46) sobre o Teatro da Crueldade. 
Os escritos de Artaud comprovam que a escrita se presta a ser um 
jogo intensivo de formas e gestos, violências e graças. O mundo 
da escrita em Artaud é um palco, é o palco do Teatro da Crueldade 
(GARRELI, 1972). Não nos precipitemos em entender como 
uma adesão incondicional a uma pregação contra a alfabetização 
e a letra, por exemplo, em um currículo. Contudo, é importante 
reconhecer que a história da escrita é também uma história da 
normalização, na qual a letra vai pouco a pouco escapando 
ao gesto e à visão e sendo estandartizada pela tipografi a, a 
fotocomposição e fi nalmente a digitalização (THÈVOZ, 1978). O 
próprio exercício da escrita pode ser tomado como um exercício 
privilegiado de subjetivação em nossa cultura (FOUCAULT, 
2003). O que a experiência da loucura em um currículo traz à 
tona é o contraste gritante entre a pulsação rítmica das forças do 
mundo e a transposição tipográfi ca subseqüente, onde se codifi ca 
ou se elimina a intensidade. 
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Tudo que a nossa escrita tipográfi ca perdeu, está obrigada 
a incorporar de outro modo. O que está em jogo na experiência 
da loucura em um currículo é virtualização dos mundos de um 
currículo e as coisas que um currículo diz sobre o mundo. Ao 
articular coisas e proposições, um currículo solda, cola, ata e 
prega, opondo claramente o signifi cado e o signifi cante das 
coisas e das palavras. O sentido das coisas é assassinado todo 
o dia, quando as coisas só podem ser aquilo que as palavras 
designam e as palavras só podem designar certas coisas. Um 
mundo interpretado e administrado, em cada um é cada um e 
no qual a percepção das coisas já está predeterminada por sua 
utilidade ou predefi nida pelas estruturas que territorializam nossa 
experiência com a palavra em um currículo. Na relação com a 
loucura curricular, a atualidade dos mundos de um currículo 
está suscetível a qualquer momento de, uma vez perfurada por 
virtualidades do Fora, vir abaixo. Isso ocorre, não porque se 
deixa de lado a qualidade de usar as palavras segundo as regras 
da gramática e da sintaxe, mas porque em um currículo, cada vez 
que a palavra atinge a sua forma usual, a experiência da loucura 
a desmonta, recombinando-a e relançando-a em uma espécie 
de fl uxo metamórfi co que desintegra suas unidades mínimas, 
“faz gaguejar a língua enquanto tal” (DELEUZE, 2006, p. 122). 
As palavras são tratadas como fl uxos, “uma criação de sintaxe 
que faz nascer uma língua estrangeira na língua, uma gramática 
do desequilíbrio” (DELEUZE, 2006, p. 127). Avança tateando 
os fragmentos sonoros das palavras e suas possibilidades de 
combinação, deslizando e variando indefi nidamente a fi m de 
desprender um único sopro no limite das palavras. Impõe um 
abalo nas coisas e nas palavras. As palavras de um currículo 
podem muito mais do que dizem, é preciso usá-las de outro 
modo, ir além do ordinário, se as palavras engendram a produção 
de mundos e suas coisas. Rumarmos a título de extrair das 
palavras, cenas de novos mundos. Não é essa a tarefa do Teatro 
da Crueldade? “Há exageros de deformações de imagens, de 
afi rmações desvairadas; mas então se estabelece uma atmosfera 
de loucura onde o racional se desnorteia, mas o espírito avança 
bem equipado” (ARTAUD, 1967, p. 185).  

Palavras compostas, palavras extraordinárias, escritas 
fl uídas e vertiginosas, correndo, fl anando na construção de um 

currículo onde sua manifestação e seus efeitos de sentido se 
tornam dúbios na medida em que a cada nova palavra se molda 
uma história de uma nova aventura em um novo idioma. A 
experiência da loucura de um currículo constitui formas de viver 
que oferecem suas próprias traduções, que se apropriam das 
palavras e histórias de um currículo para, a partir delas, fazerem 
sua própria história em sua própria língua. A loucura é isto que 
dá efeitos de cores, sonoridades, movimento, desmembramento 
à palavra (DELEUZE, 2006). Por isso, não é para negar o acesso 
à palavra em um currículo com a justifi cativa de que isto mataria 
a vida. Há de se ensinar a usar as palavras. Mas para não fazer 
desse movimento, exercícios de sufocamento e envenenamento 
da vida em um currículo, como aqueles cartografados em 
distintos currículos por Paraíso (2010) em que a fome pela 
leitura e a escrita se propaga conformando subjetividades, 
entreguemos as palavras ao movimento do louco. Aceitar 
a palavra, aceitar a força que pulsa na letra, implica abrir as 
formas de individualização e personalização próprias ao mundo 
interpretado e administrado de um currículo, aquelas que nos 
fazem ser quem somos: pessoas concretas com seus interesses, 
seus desejos, seus saberes, suas expectativas, seus gostos. Não 
é essa a derradeira acusação que pesa sobre o louco, e que a 
psiquiatria fez pesar sobre a Artaud, de ter perdido tudo isso, de 
ter mandado tudo isso para o espaço? 

A destruição da gramática desdobra, por outro lado, uma 
desrealização da realidade tal como já está e com a qual um 
currículo tem seu compromisso. Uma breve história do que 
aprendemos a chamar de realidade, essa espécie de totalidade 
genérica que incluiria o conjunto das coisas do mundo, tem 
mesmo mostrado “como pouco a pouco a realidade é convertida 
em uma espécie de princípio externo e independente, convertida 
em plenamente real e as coisas em objetos plenamente 
objetivos” (LARROSA, 2006, p. 156). O “real” de um currículo 
não é para ser posto sobre questão, funciona como aquilo que 
terminantemente fecha a criação da vida em um currículo.  “Um 
mundo que, cada vez mais, noite e dia, come o incomível/ para 
fazer sair maléfi ca vontade de alcançar seus objetivos/ não tem 
outra alternativa nessa questão/ a não ser calar a boca” – diz um 
diagnóstico preciso e irritantemente lúcido de Artaud (1983a, p. 
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134). As coisas do mundo de um currículo também não precisam 
ser o que são, podem ser outras coisas, muito menos ou mais do 
que são. A experiência da loucura pergunta-se em um currículo 
o que aconteceria se as coisas do mundo fossem arrancadas de 
si, ex-citadas, ex-propriadas, ex-patriadas, ex-traídas de seu 
próprio sentido para serem partilhadas, conectadas, afectadas 
e tornadas afectantes. Um fazer impróprio e inseguro que 
abre linhas de fuga nas coisas que pesam e que resistem a se 
despregarem de onde estão em um currículo 

Poeira cósmica

Retornarmos a fronteira cambaleante entre teatro e 
loucura. Destruir as coisas da vida de um currículo para tocar 
na vida. Destruir as coisas do mundo de um currículo, não 
para exterminá-lo, mas para tocar na vida ali onde ela pulsa. 
Destruir as coisas ditas sobre o mundo real e a realidade do 
mundo em um currículo, não para que um currículo não diga 
mais nada sobre ele, mas para que possa dizer outras coisas. 
Um currículo esquizo é esse que desprende as coisas, que faz as 
coisas do mundo se desprenderem, se quebrarem, espatifarem-
se, explodirem, incluindo seus seres, as vidas que dá sopro. 
Mas esse mesmo currículo esquizo, no mesmo instante que 
desprende e faz explodir, para não retornar ao pó e ser subtraído 
do mundo, acolhe as forças do mundo virtual e repatria-as. 
Contudo,  como já não pode retornar ao mesmo, já que não tem 
origem, atualiza-se em novas palavras, novas histórias, novos 
mundos, outros limites... “Dilatações impregnadas de um saber 
perfeito que tubo embebe, [...] e que estranhos pensamentos ele 
sublinha, como que desfeito o meteoro reconstitui os átomos 
humanos” (ARTAUD, 2006, p. 11). Teatro!

Os limites fundadores de um currículo que territorializam as 
forças do Fora em formas de vida bambeiam. Se a experiência 
da loucura poderia ser tomada como elemento estatutário da 
vida de um currículo, algo aterrador e do qual devemos nos 
afastar, com Artaud e o teatro, podemos dar um outro espaço, 
no qual a loucura é requisitada para afi rmação e potenciação 
da vida. Seus limites podem ser transgredidos, transpassados, 
desterritorializados, enlouquecidos.  Para fazer da vida uma 

potência em um currículo, é preciso enlouquecer, não porque 
se adoece, mas porque se subverte as palavras que defi nem e 
qualifi cam os limites de um vida em um currículo. As formas 
e limites da subjetivação em currículo são, então, cravados, 
levados a gaguejar, delirar para que possamos por a vida de 
um currículo para embarcar em uma misteriosa metamorfose 
mágica e poética.
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Resumo

Este texto socializa algumas refl exões produzidas ao longo 
de um projeto de pesquisa mais amplo que se propõe a focalizar, 
documentar e analisar, nas relações de ensino materializadas na 
sala de aula, as atividades de leitura e de escrita envolvidas 
na articulação que se processa entre as escolhas relativas aos 
modos de organização e de circulação dessas práticas, pelos 
professores, com as réplicas ativas produzidas pelos alunos. 
Para a discussão deste artigo, como recorte, o objetivo foi (re) 
conhecer experiências de leitura da literatura como atividade 
simbólica constitutiva de subjetividades, compreendendo suas 
contribuições nos processos de formação e singularização 
dos sujeitos. Tomando como referência a teoria bakhtiniana, 
entendemos que a docência e a constituição da subjetividade 
dos sujeitos são produções históricas que se singularizam ao 
longo da vida. Partimos do pressuposto que a leitura da literatura 
possibilita vivências, experiências, memórias e refl exões 
relativas à formação docente e aos processos de constituição 
da subjetividade na escola. Metodologicamente recolhemos 
indícios dos sentidos da importância da leitura da literatura no 
percurso de formação, mais especifi camente, nas práticas de 
estágio, destacando-os para análise.

Palavras chave

Leitura; literatura; formação de professores.

Abstract

This text socialize some refl ections produced over a 
wider research project which aims to focus on, document 
and analyze, in the teaching embodied in the classroom, 
the activities of reading and writing involved in the 
coordination that takes place between choices regarding 
modes of organization and movement of these practices 
by teachers, with the active replicas produced by students. 
For discussion of this article such as cropping the goal was 
to know the experiences of reading literat ure as symbolic 
activity constitutive of subjectivities  including their 
contributions in the formation processes and uniqueness 
of the subject. Referring to Bakhtinian theory, we believe 
that teaching and the constitution of the subjectivity of the 
subjects are historical productions that singular lifelong. We 
assume that the reading of the literature enables experiences, 
experiences, memories and refl ections on teacher training 
and procedures for the constitution of subjectivity in 
school. Methodologically collect evidence of the senses the 
importance of reading literature in the course of training 
more specifi cally, the practice stage, highlighting them for 
analysis.

Keywords

Reading; literature; teacher education.
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Introdução

Seguindo os princípios bakhtinianos, Fiorin (2006) 
defi ne que ler é colocar-se como participante do diálogo 
que se estabelece em torno de um determinado texto. Nessa 
perspectiva, a compreensão é réplica, é responsividade ativa: 
“compreender é opor à palavra do locutor uma contrapalavra” 
(BAKHTIN, 2002, p. 132), em um movimento de adesões, 
recusas ou acordos, de aprovação, reprovação ou polemização, 
de reprodução ou de re-signifi cações, de explicitação ou de 
apagamentos de sentido, numa dada condição social.

Há que se considerar que neste movimento de produção e 
circulação de sentidos os leitores buscam nos textos algo que 
os toque, independentemente das categorias, das classifi cações 
convencionais, das linhas de divisão entre gêneros mais ou 
menos legítimos, que estabelecem uma oposição entre leituras 
úteis e leituras de distração (PETIT, 2008).

Gostaríamos de discutir neste artigo duas possibilidades 
da leitura da literatura como mediadora do acesso aos 
conhecimentos pelos alunos, por considerá-la como constitutiva 
de subjetividades. A primeira diz respeito à leitura da literatura 
no curso de formação de professores com o interesse de que as 
alunas elaborem diversos aspectos relativos acerca da docência. 
A segunda relaciona-se às possibilidades da leitura da literatura, 
realizada pelas alunas em formação, quando se encontram no 
lugar de professoras da educação infantil, como possibilidade 
mediadora nos processos de singularização pelas crianças.

1. Uma perspectiva dialógica de leitura

Mobilizadas pelo desejo de que nossas alunas de um curso de 
graduação em Pedagogia, de uma faculdade privada do interior 
do estado de São Paulo, elaborassem questões relativas acerca 
da docência fi zemos a opção por realizar, durante um semestre 
com elas, a leitura de diversos textos e livros de literatura 
que desencadeassem as discussões que nos interessavam. 
Fizemos esta opção, por considerar com Vygotsky (1989), que 
o ensino direto de conceitos é impossível e infrutífero, porque 
a elaboração dos conceitos pressupõe uma atividade intelectual 

complexa, envolvendo atenção deliberada, memória lógica, 
abstração, capacidade de comparar e de generalizar. Ao tentar 
ensinar seus alunos desconhecendo essa atividade intelectual 
complexa, o professor, de acordo com Vygotsky, acaba por 
conduzir o aluno ao verbalismo vazio, a uma repetição de 
palavras, semelhante à de um papagaio.

Seguindo pela trilha de princípios sugeridos por Vygotsky, 
ao invés de fi carmos explanando sobre os conceitos, ou de 
introduzi-los através de uma defi nição formal, selecionamos 
não só textos diversos, produzidos em gêneros diversos – 
literatura, texto didático, texto acadêmico, fi lmes (assumindo a 
concepção ampla de texto proposta por Bakhtin (2003, p.307), 
que o defi ne como “qualquer conjunto coerente de signos” em 
que diferentes facetas e dimensões dos conceitos aparecem, em 
interações discursivas diferenciadas, visando o cotejamento 
entre elas.

Nestes diferentes textos, a palavra, conforme destaque feito 
por Bakhtin (BAKHTIN, 2002), preenche distintas funções 
ideológicas. Ela materializa efeitos estéticos na literatura, 
permite a sistematização lógico-conceitual no texto acadêmico, 
propõe-se a orientar a atenção e a refl exão dos estudantes sobre 
determinados aspectos do aprendizado, nos textos didáticos, 
confi gurando enunciados concretos, que revelam nuances 
em termos de posições e valores e possibilitam elaborações 
de dimensões distintas da relação do leitor com o texto. A 
palavra, na sua plasticidade, permite ao leitor experimentar 
paixões, emoções, posicionar-se com juízos de valor, elaborar 
relações lógicas, em face de experiências pessoais, familiares, 
cotidianas, inusitadas, estranhas, repulsivas, das quais a 
palavra o aproxima. A palavra tanto emociona como convoca 
à racionalidade, dispersa os sentidos, como os reúne dentro de 
sistemas lógicos, internamente coerentes. Conforme assinala 
Soares (1998), um mesmo tema pode ser desenvolvido em 
diferentes gêneros discursivos, em função dos objetivos, 
interesses e características dos diferentes textos produzidos 
para diferentes leitores.

O trabalho de elaboração conceitual, a partir da diversidade 
de gêneros, possibilita ao professor, instaurar a compreensão, 
pelo cotejamento, entre enunciações sobre um mesmo 
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tema. Pela leitura elaboramos não só o conhecimento, mas 
experimentamos, como sujeitos, nosso crescimento estético e 
moral, uma vez que a linguagem simula o mundo.

Cotejando o que leem, com suas escolhas, decisões e 
iniciativas, com o que outros dizem e manifestam, com o 
que pensam e fazem, os leitores participam, na sua dimensão 
ineliminavelmente singular e concreta, das especifi cidades 
das relações autor-leitor, em situações discursivas distintas e, 
no caso específi co da formação de professores, iniciam-se na 
análise das práticas discursivas implicadas nessas experiências 
diversas de leitura e de escrita.

Neste sentido, trabalhar com a diversidade de gêneros 
textuais é uma forma de possibilitar aos estudantes, pela leitura, 
na leitura, por entradas diferenciadas da linguagem nas práticas 
sociais, o encontro com os conceitos em estudo, não só em 
enunciados diferentes, em contextos diversos, mas também na 
concretude de relações sociais, de situações nele implicadas ou 
pertinentes a sua elaboração. É, ainda, uma forma de trabalhar a 
leitura em sua dimensão interdiscursiva, ou seja, possibilitando 
a percepção, pelo sujeito leitor, das relações entre enunciados, 
pois um discurso está sempre em relação a outros discursos já 
conhecidos, tramados a eles.

Tendo em conta estas características, possibilidades e 
intencionalidades implicadas no trabalho a partir de gêneros 
discursivos diversos, passamos a discorrer sobre a leitura da 
literatura nas relações de ensino.

2. A leitura da literatura no curso de formação: 
possibilidade de elaborações acerca da docência

A literatura apresenta, como característica fundamental, o 
investimento na perplexidade do ser humano frente à vida e 
sua compreensão, é uma experiência estética a que as crianças 
e jovens têm o direito de ter acesso de forma íntegra, pois por 
onde quer que o ser humano se disponha a caminhar, os dilemas 
da existência e da estética o acompanharão, na medida em 
que os embates entre valores e a estesia – a sensação – como 
experiência que abrange o belo e o não-belo, o agradável e o 
não-agradável, só nos abandonam quando deixamos de existir.

Assim, a literatura, entendida como experiência humana, 
em sua signifi cância infi nitamente aberta, possibilita-nos 
reconhecer e discutir, por meio da fi cção, os enigmas da 
existência, a problemática das relações sociais. Ela nos 
confronta com a realidade em seus múltiplos aspectos, bem 
como nos faz conhecer com o desconhecido, criando-nos e re-
criando-nos.

A arte, embora não seja um terreno adequado “para 
imponentes e rigorosas fortalezas teóricas” (KONDER, 2005, 
p.9), o é para os sentimentos e as sensações fortes, “que 
conseguem se expressar em discursos compatíveis uns com os 
outros e exigem ‘negociações’ com a teoria” (idem).

Como assinala Bordini (2007, p.33):

A literatura consegue o feito de discutir a verdade 
provocando prazer, o que nem sempre outras formas 
de discurso fazem. O texto fi ccional expressa as 
ânsias humanas, captura o mundo na rede das 
palavras, expõe sua beleza e horror, critica ideias e 
crenças, proporcionando ao mesmo tempo ao leitor a 
oportunidade de projetar-se no outro, assumir aquela 
voz que lhe fala nas linhas impressas, sair de seus 
limites pessoais e virtualmente estar fundido com 
realidades conhecidas e desconhecidas, recebendo 
e aceitando ou negando pensamentos alheios, que 
difi cilmente é acionada por outros modos de conhecer 
e de sentir (BORDINI, 2007, p. 34).

Assim, ainda que na literatura a intencionalidade dos autores 
não seja trabalhar conceitos, eles se encontram sintetizados nas 
relações sociais em acontecimento, que povoam o texto literário. 
Isso acontece porque “o conhecimento sensível obtido pela arte 
não comporta uma separação entre o ‘fenômeno’ (singular) e o 
‘universal’ (a lei). O universal está embutido no objeto singular, 
ou não está em parte alguma” (KONDER, 2005, p.9).

Em sua relação com o texto literário, o leitor manifesta 
emoções, identifi ca-se com as personagens e suas decisões 
ou discorda delas, confronta suas experiências com as das 
personagens, assume juízos de valor diante das situações 
apresentadas. Enfi m, responde ativamente ao texto, elaborando 
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as diferentes formas de falar, de ver, de pensar que nele aparecem, 
indiciando signifi cados e sentidos que já o constituem ou que são 
novos para ele. De modo mais fl exível que o texto acadêmico, 
a literatura possibilita a recolha dos sentidos consolidados e 
em elaboração pelos estudantes, diante de situações fi ccionais 
verossímeis e generalizáveis.

Considerando com Petit (2008) que “não se deve opor 
a leitura considerada instrutiva àquela que estimula a 
imaginação. Uma e outra, uma aliada à outra, podem contribuir 
para o pensamento, que necessita lazer, desvios, passos fora 
do caminho” (PETIT, 2008, p.28), pela leitura de diferentes 
gêneros – a começar pela literatura – buscávamos possibilitar 
aos estudantes o contato com as formas de funcionamento dos 
conceitos em contextos distintos.

Na multiplicidade de possibilidades de signifi cação 
instaurada pela palavra, depois da leitura do texto literário, 
feita muitas vezes em voz alta por nós, da apreciação e dos 
comentários espontâneos sobre ele, procurávamos propor um 
traço de união entre os interlocutores e os textos em circulação 
na disciplina, indagando dos estudantes possíveis vínculos que 
estabeleciam entre as temáticas em estudo e o texto lido.

A função da pergunta era direcioná-los para elaborações 
interdiscursivas possíveis entre os textos lidos e apreciados e os 
conceitos tematizados, suas elaborações e as situações sociais 
a que remetiam. Neste processo, nos aproximávamos do que os 
estudantes já conheciam sobre os conceitos, sobre as palavras 
que os sintetizam, sobre os sistemas explicativos em que se 
enquadram e aproximava-os das formas de funcionamento dos 
conceitos em contextos distintos. Os destaques provocados pelas 
perguntas centradas nas relações interdiscursivas, induzindo 
os alunos a essas elaborações, confi guravam momentos de 
aprendizado deliberado desta forma de ler, que demanda, para 
além do conhecimento e da compreensão dos textos lidos, a 
articulação fundamentada, e não só impressionística, entre eles.

Nossa intenção era viver o princípio de que “os textos fazem 
sentido na sua relação com os outros textos” (POSSENTI, 2001, 
p.15) e que, pelo texto literário e não apenas pelo texto científi co, 
podemos cotejar sentidos em jogo nos usos dos conceitos, 
podemos apreender condições caracterizadoras dos conceitos.

Além das intenções implicadas nos modos de ler 
instaurados, do ponto de vista da formação inicial, 
assumíamos a leitura do texto literário como uma instância 
de aprendizado, pelas futuras professoras, de modos de 
realização da leitura para/com seus futuros alunos. A 
leitura compartilhada do texto literário era um momento 
de vivência de práticas da leitura, no qual nós, formadoras, 
éramos modelo de leitoras, sob vários aspectos. Um modelo 
de desenvoltura, pois quando se lê com desenvoltura, 
como assinala Lajolo (2005), possibilita-se àquele que 
ouve o envolvimento nas emoções e sentimentos que uma 
boa história provoca, ou a tomada de posição em relação 
aos valores (éticos, morais, políticos, religiosos...) que o 
texto apresenta. Um modelo de como instaurar a leitura em 
voz alta na sala de aula, de como modulá-la em um efeito 
cômico, irônico, dramático, de como dirigir, na condição de 
porta-voz do texto, as reações dos ouvintes. Um modelo de 
como apresentar o texto e convidar à leitura.

A leitura da literatura confi gurava, no desenvolvimento 
das disciplinas, um momento de encontro dos estudantes 
com a literatura infanto-juvenil, pouco conhecida por eles, 
evidenciando uma instância de participação do formador 
também no que tange à constituição das referências, dos 
repertórios de leitura dos futuros professores.

A leitura da literatura para e com os estudantes era também 
um momento de encontro com a experiência de ouvintes de 
uma leitura em voz alta e com o aprendizado da leitura. Pelo 
trabalho na e com a literatura há a possibilidade de que o aluno 
aprenda a ler para o outro vendo e ouvindo o outro ler para 
ele, ou, ainda, que aprenda a conduzir a leitura do outro sendo 
conduzido na leitura pelo professor.

Ao vivenciar esta dimensão formativa da leitura, imbricada 
a ela, fazia-se presente a leitura da literatura pelo deleite, pelo 
encanto, pelo prazer. Segundo Lajolo (2005, p.6), o prazer da 
leitura “é um prazer aprendido [...] para gostar de ler literatura, 
é preciso aprender”.

Partindo do pressuposto de que o prazer pela leitura é 
aprendido, ao ler para os estudantes, futuros professores, o 
formador ajuda-os a percorrer um caminho mediado, no qual 
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as histórias de leitura vão se compondo pelos muitos outros que 
compartilham os momentos vivenciados frente aos livros: os 
pais, professores, colegas. A condição mediada da leitura nos faz 
pensar que a constituição do sujeito leitor vai sendo composta 
na totalidade do fenômeno humano (GERALDI, 1997), no qual 
a linguagem não pode ser reduzida a um instrumento. Ela é 
constitutiva do humano, de nós mesmos enquanto sujeitos 
falantes (PETIT, 2008).

Ao optar por um encaminhamento metodológico que 
passava pela mediação da literatura, nós não só lidávamos com 
a elaboração dos conceitos, mas também com a apropriação 
de um modelo de prática docente não como algo em si, mas 
como uma possibilidade ancorada nos conceitos assumidos 
como eixos das disciplinas e coerente com eles. Tanto a 
concepção de linguagem adotada – que compreende os modos 
de funcionamento da palavra na circulação e produção de 
conhecimentos –, quanto o conceito de letramento – que 
envolve “um conjunto de habilidades (rotinas de como fazer) 
e de competências (capacidades concretas para fazer algo) 
relativas à cultura escrita” (KLEIMAN, 2005, p.16) – eram 
consistentemente experimentados através de um jeito de fazer 
pertinente a esses conceitos. Explicitar essas relações era uma 
maneira de possibilitar aos estudantes momentos de leitura 
na escola que poderiam ser, de início, imitados por eles, ao se 
encontrarem na condição de professores.

2.1. Algumas elaborações desencadeadas pela leitura da 
literatura: uma prática junto às alunas em formação

Mobilizadas pelo desejo de que nossas alunas, mediadas 
pela literatura, se aproximassem da vivência das crianças em 
sua inserção no mundo da escrita, durante algumas das aulas do 
segundo semestre de curso, realizamos, entre outros, a leitura do 
livro “O menino que aprendeu a ver” (1998), de Ruth Rocha, que 
tematizava os conceitos de alfabetização e de letramento. Neste 
livro, Rocha mostra a animação de um menino que aprende a 
ler. João vivia espantado. Via tudo e só “entendia metade”, pois 
não compreendia as palavras escritas. Ao entrar na escola, vive 
um processo de sistematização da escrita ao mesmo tempo em 

que, fora dela, com a mãe, vive a escrita em funcionamento, 
na sociedade. Assim, vai aprendendo a signifi car as palavras 
e aprende a ler em um processo simultâneo de letramento e de 
alfabetização.

Também fi zemos a opção por assistir a um fi lme que 
tematizasse a aprendizagem da leitura e a dimensão constitutiva 
de subjetividades pela leitura da literatura. Tal como o texto 
escrito, as imagens de um fi lme em constante movimento 
e transformação, enriquecem e ampliam as possibilidades 
sígnicas dos sujeitos, o que acontece sempre entre o jogo da 
objetividade das imagens e da subjetividade da memória de 
cada um dos espectadores. Pela fi lmografi a, também podemos 
conhecer o mundo, o comportamento humano, lugares, 
situações, histórias... Conhecer a nós mesmos.

Assistimos com elas o fi lme chinês “Balzac e a costureirinha 
chinesa”, que focaliza uma jovem costureira analfabeta que 
ao se encontrar com dois jovens passando por um processo 
de re-educação em sua aldeia, durante a Revolução Cultural, 
encontra-se, pela leitura que fazem para ela, às escondidas, com 
Gogol, Dostoievski, Flaubert, entre outros.

Transformada pela leitura de “Pai Goriot” de Balzac, a 
jovem deixa então sua aldeia por sentir-se transformada. A 
leitura abre-lhe os olhos para outras possibilidades de viver e 
de signifi car o mundo, as relações, a própria vida.

 Realizada a leitura e assistido o fi lme, fi zemos 
apreciações. Algumas alunas rememoraram suas vivências 
junto aos livros: processos de aprendizagem da leitura; suas 
relações com os textos apresentados pela escola e fora dela; 
os modos de mediação de seus interlocutores; identifi cando-se 
com as situações apresentadas no livro de literatura e no fi lme, 
elaborando, por sua vez, suas experiências de leitura dentro e 
fora da escola.

 “Quando eu estava fazendo primeira série, dentro da sala 
de aula, lembro que fi cava sentada na carteira lendo um livro 
de histórias infantis. No fi nal da tarde a professora sempre 
entregava livrinhos para lermos em roda, ao mesmo tempo que 
fi cávamos esperando nossas mães chegarem.” (Tai)

“O que mais me marcou foi quando eu estava na terceira 
série e a professora lia histórias para a gente, assim, como 
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você fez. Não me lembro das histórias todas, mas ela fazia 
vozes diferentes para os diferentes personagens, imitava os 
bichos, era uma delícia escutar”. (Mila)

“Fora da escola me encontrei com Um certo capitão 
Rodrigo, de Érico Veríssimo. Minha prima estava lendo para 
a escola, acho que estava na oitava série. Eu era da quinta 
e queria saber como era a história eu adorava essa minha 
prima, ela era meu modelo. Nossa, eu adorei suas aventuras. 
De certa forma, essa leitura mudou minha vida, como a da 
costureirinha. Suas aventuras eram alegres, mesmo ele vivendo 
difi culdades. Era forte e corajoso. Elegante. Acho que fi quei 
uma pessoa mais alegre depois que li este livro. Sempre lembro 
dele.” (Jaque)

Nessas elaborações, a linguagem foi experimentada como 
rememoração e a leitura como possibilidade de se aproximar ou, 
como sugere Petit (2008), de “decifrar sua própria experiência”. 
Tal modo de abordagem deslocou as alunas de uma relação 
de leitura habitualmente centrada no entendimento do texto, 
tomado como coisa ou fato dado, para uma outra, centrada na 
compreensão entendida como trabalho de cotejamento entre 
o texto e a experiência concreta (LEITE e MARQUES, 1988, 
p.38).

2.2. Considerações acerca da leitura da literatura pela 
aluna em formação: uma prática junto às crianças da 
educação infantil

Acompanhando nossas alunas em suas atividades de estágio 
supervisionado, fomos nos dando conta dos efeitos de sentidos 
de nossas aulas, materializados em suas práticas. Destacaremos, 
a seguir, alguns episódios vividas por Mila, como auxiliar de 
classe de um grupo de alunos de quatro anos de idade.

Ao ser questionada sobre as práticas de leitura que 
possibilitava às crianças, a aluna relatou que diariamente faziam 
a roda de leitura após o lanche, nessa roda eles escolhiam livros 
de interesse, dentre eles um era selecionado pelo grupo para que 
ela realizasse a leitura enquanto todos permaneciam sentados 
em roda. Há que se considerar que esta prática possibilita a 
linguagem em circulação produzindo sentidos diversos que 

também afetam os modos de pensar dos educandos. Neste 
sentido, a leitura da literatura, como possibilidade constitutiva de 
subjetividades, pode ser considerada uma linguagem mediadora 
do próprio processo de aquisição e do desenvolvimento da 
linguagem pela criança, uma vez que pensamento e linguagem 
constituem-se reciprocamente.

Quando lhe perguntamos os motivos desta prática, Mila 
justifi cou-a: como as crianças ainda são muito pequenas e 
desconhecem muitas palavras, ou seja, estão em processo de 
desenvolvimento da linguagem, esse contato com os livros é 
muito importante e rico, mas para isso é primordial a interação 
comigo e com os colegas.

No trabalho pedagógico em sala de aula, Villardi (1999) 
aponta que com relação as funções psíquicas da criança, a 
leitura tem sua contribuição no desenvolvimento do raciocínio 
lógico, promovendo o enriquecimento das funções intelectuais 
entre pensamento e linguagem, permitindo a autonomia do 
pensamento. 

O desempenho linguístico está englobado nas contribuições 
da literatura, uma vez que “os mecanismos que regem os 
processos de aquisição da fala e da escrita são os mesmos, o 
que eleva, consideravelmente, a importância da leitura de textos 
ricos, variados e de boa qualidade[...]”. (VILLARDI,1999, p.7). 
De acordo com a mesma autora, tais contribuições permitem 
que a linguagem se amplie mediante o processo de leitura e 
nós diríamos, problematizados os textos com as crianças, a 
possibilidade de explicitação da polissemia das palavras afeta 
também o desenvolvimento da linguagem dos alunos.

 Tais contribuições da leitura para o desenvolvimento da 
criança são atingidos através da leitura instigante, - entonação 
de voz, signifi cação que atribuímos às palavras - que, segundo 
a autora, oferece “a possibilidade de fazer ver o novo, 
proporcionando o prazer da descoberta e da elaboração de 
múltiplos sentidos”. (VILLARDI, 1999, p.8). Assim, considera-
se que a leitura vá constituindo a singularidade do sujeito.

Em uma das rodas de leitura que presenciamos Mila contou 
aos seus alunos a história A Casa Sonolenta (2005), de Audrey 
e Don Wood, e começou a detalhar não só o texto, mas também 
destacava aspectos relativos às imagens do livro. Quando 
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indagada sobre o porquê de sua ação Mila relembra as aulas de 
desenvolvimento da linguagem na infância.

Vocês trabalharam com a Fontana e com o Luria, lembram? 
Então, quando as crianças visualizam a imagem, lembram-se 
do texto, não porque realizam a leituras das palavras, mas 
porque através da fi gura resgatam a história que um dia já 
foi contada.Também tem o texto que vocês leram do Menino 
que aprendeu a ver. Então, ele ia aprendendo a ler porque ia 
relacionando imagens, situações etc. Ah, mas quando vocês 
liam, também mostravam as imagens para nós, faziam vozes. 
Deixavam a gente com vontade de ouvir mais.

Nesta justifi cativa apresentada pela aluna encontramos 
algumas referências que nos remetiam às aulas que vivenciamos 
com elas. A primeira diz respeito às teorias que trabalhamos em 
sala de aula, Fontana (1997) e Luria (1987), acerca do processo 
de simbolização da escrita. A segunda remetia-se a uma leitura 
literária específi ca que havíamos realizado juntas no sentido 
de que a história mediasse a elaboração dos conceitos em 
circulação e a terceira referiu-se aos modos de mediação que 
exercíamos durante a leitura.

 Este enunciado foi nos reafi rmando a importância de 
nossas escolhas, tanto em termos dos gêneros escolhidos - 
textos teóricos e literatura - que possibilitavam o cotejamento 
dos conceitos em diferentes dimensões; quanto em termos das 
elaborações conceituais que desejávamos instaurar - o conteúdo 
específi co do texto lido: as elaborações da escrita pela criança -; 
e, ainda, com relação aos modos de mediação que exercíamos 
durante a leitura do texto - mostrar as imagens e modular a voz 
durante a leitura do professor.

Ainda segundo Mila, nessa mesma história há várias palavras 
que as crianças não conheciam, tais como cochilando, ressonando, 
sonolenta e aconchegante. Procurei de modo facilitador explicar 
para as crianças o signifi cado de cada uma delas. Também se 
depararam com difi culdade na palavra aconchegante. Assim, 
após minha explicação de que aconchegante é uma cama 
gostosa, cheirosa e quentinha, confortável, H. me disse: Minha 
cama é pequena, é aconchegante.

Essa mediação de Mila possibilitou que seu aluno usasse 
a palavra em um outro contexto, reafi rmando para nós que 

ela aprendeu durante as aulas que é na interação entre aquele 
que sabe mais, no caso ela, com aquele que sabe menos, no 
caso o aluno, pela mediação do professor, que os alunos têm 
a possibilidade de apropriação de novos sentidos para as 
palavras e de generalização dos mesmos, desenvolvendo sua 
linguagem.

Cabe ressaltar que a condição mediada da leitura é a fala, e 
no momento em que estão ouvindo o conto, as elaborações das 
crianças, no sentido do funcionamento da palavra, modifi cam-
se. De acordo com Vygotsky (2003), a palavra é indispensável 
na formação de conceitos na criança, pois apenas os signos, 
símbolos verbais e objetos, não são sufi cientes. Em suma, pode-
se constatar que a “ligação mecânica entre a palavra e o objeto 
não é sufi ciente para a criação de um conceito”. (VYGOTSKY, 
2003, p.67). O fato da criança memorizar palavras e relacioná-
las com objetos, não permite, nessa dinâmica, a formação 
de novos conceitos.  O avanço se dá apenas quando surgem 
questões que levem as crianças a pensarem para resolvê-las. 
A mente do sujeito precisa trabalhar para pensar em como 
resolver tais confrontos intelectuais, e, desta forma, elaborar a 
formação de novos conceitos. (VYGOTSKY, 2003).

Pela leitura da literatura, enquanto leitores ou ouvintes de 
histórias, ao se depararem com novos conceitos e seus diversos 
sentidos, as crianças passam a elaborar signifi cados acerca 
daquilo que ouvem. Tanto elaborações de ordem psíquica 
emocional quanto situações de uso cotidiano das palavras podem 
ser exploradas pela mediação do professor, visto que ao entrar 
em contato com o universo da literatura a criança se depara 
com as diferentes e diversas formas de utilização das palavras. 
É importante que do lugar de professores estimulemos para 
que tais elaborações aconteçam, não somente isso, devemos 
conduzir o intelecto da criança para a complexidade de tais 
operações, quer seja pela entonação de voz ou pela signifi cação 
que atribuímos às palavras.

Percebemos que nos momentos de leitura nas rodas de 
conversa e no contar histórias, Mila, em interlocução com 
as crianças, foi mediando o processo de desenvolvimento da 
linguagem das mesmas, evidenciando, no trabalho pedagógico, 
o processo de apropriação dos signifi cados e sentidos das 
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palavras por elas percorridos. Também neste mesmo processo 
foi nos dando a ver suas apreensões acerca da leitura e 
dos modos de ler vivenciados por ela, aluna em formação, 
durante nossas aulas no curso de graduação. Neste sentido, a 
leitura da literatura teve importante papel na constituição da 
subjetividade, tanto para afi rmar a singularidade das crianças 
quanto para afi rmar a identifi cação com uma certa profi ssão, 
no caso a profi ssão docente, pois a subjetividade, a afi rmação 
da singularidade e o encontro com as palavras permitem a 
simbolização da experiência (PETIT, 2008).

Considerações

Ao nos debruçarmos sobre este trabalho, de forma 
a concluí-lo, parece-nos preciso evidenciar que mais do 
que apenas interessadas em realizar uma pesquisa sobre a 
leitura da literatura como atividade simbólica constitutiva 
de subjetividades, compreendendo suas contribuições na 
mediação do acesso aos conhecimentos pelos alunos mais do 
que observadoras, participamos ativamente das relações de 
ensino, relações intersubjetivas, mediadas pelo conhecimento.

Do lugar de professoras, produzimos condições de leitura 
da literatura criando situações para que as alunas em formação, 
quando se experimentassem no lugar de professoras, lessem 
com e para seus alunos. O indicativo de que elas liam eram, 
além de seus comentários, o que víamos na escola por ocasião 
do acompanhamento das práticas de estágio supervisionado.

Durante as práticas de estágio fomos percebendo que 
as alunas incorporaram em seus enunciados modos de 
procedimento e palavras que utilizávamos com elas, bem como 
dizeres dos textos lidos. Ao solicitarmos explicações sobre suas 
práticas, abordaram, com diferentes graus de adensamento, 
aspectos relevantes aos conceitos trabalhados pela mediação da 
leitura da literatura.

O processo vivido confi gurou momentos singulares nos 
quais as discentes foram se experimentando no processo de 
compreensão de um texto pelo cotejamento com outros textos 
que iam sendo colocados em discussão pelo grupo. Os percursos 
individuais foram diferenciados e os posicionamentos frente 

aos conceitos também, ora enfatizando as dimensões cognitivas 
contidas nos conceitos trabalhados pelos textos teórico-
didáticos e outras vezes as implicações sociais neles contidas 
apresentadas nos textos literários.

Da mesma forma que os signifi cados e sentidos dos conceitos 
foram sendo elaborados ativamente pelas alunas nas muitas 
relações em que elas se confrontavam com novos textos e com 
situações em que seus sentidos eram explicitados, também uma 
série de maneiras de ler foram sendo elaboradas e apropriadas 
por elas em suas relações com os textos, possibilitando a 
emergência de práticas leitoras em suas salas de aula. Neste 
sentido, as alunas puderam tanto elaborar conceitos mediadas 
pelos textos literários, quanto se experimentar na leitura deste 
gênero, mediadas pelas escolhas deliberadas das professoras.

Nestas condições fomos tecendo um aprendizado acerca do 
trabalho pedagógico. As alunas foram aprendendo a conduzir o 
processo de ensinar a ler ao mesmo tempo em que vivenciavam 
conosco uma prática escolar de leitura, na qual oferecíamos 
algumas possibilidades: acesso a uma diversidade de gêneros 
textuais; a uma diversidade de livros e textos literários e a uma 
diversidade dos modos de ler.

Nossas alunas foram aprendendo conosco, pela vivência, 
a sistematizar a compreensão dos conceitos na e pela leitura 
da literatura, guiando e acompanhando seus alunos em suas 
elaborações.
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UMA REVISÃO DO TRABALHO COM A LEITURA DE CARÁTER INTROSPECTIVO EM SALA 
DE AULA A PARTIR DA OBRA DE CLARICE LISPECTOR

Dolores Orange1

1 - UFPE.

Resumo

O ensino tradicional de Língua Portuguesa encara a aula 
de literatura como teorização e esquematização da história da 
literatura, deixando de lado o contato com os textos literários. 
Nesse tipo de ensino, compreendemos que trabalhar Clarice 
Lispector, em sala de aula, é um desafi o, já que muitos 
professores encaram a autora como leitura inacessível aos 
alunos menos amadurecidos literariamente. Certamente, ler a 
escritora não é tarefa simples, pois se envolver em tramas que 
quebram a lógica convencional de tempo e espaço e que têm 
com uma de suas características principais a lentidão narrativa 
exige do leitor maturidade e disposição para meditações acerca 
da condição humana. Devido a essas exigências, o professor 
assume o papel indispensável de leitor mais experiente que 
abre o horizonte dos alunos para o mundo fi ccional da escritora. 
Compreendemos que a insistência no trato superfi cial da obra 
de Clarice Lispector, sem o devido “adentramento” nos textos, 
revela uma visão equivocada da importância da literatura de 
caráter introspectivo. Sem dúvida, o trabalho mais acurado 
com a obra de Lispector se impõe como ferramenta à qual o 
professor não pode renunciar no processo de letramento e de 
formação de indivíduos verdadeiramente sujeitos do ato de 
conhecer, expressar e interferir no mundo. As bases teóricas 
do artigo foram os estudos de Cosson (2006), Barthes (2008), 
Compagnon (2009) e Nunes (1969). Concluímos que, se o 
professor falhar, o educando, possivelmente, se verá alijado de 
um exercício mais profundo de refl exão e poderá, inclusive, 
desenvolver um desprazer pela leitura de caráter introspectivo.

Palavras-chave

Ensino de Língua Portuguesa; Leitura; Clarice Lispector.

Abstract

Traditional Portuguese teaching sees literature classes 
as based on theory and history, and often avoids the 
contact with the literary texts themselves. In this type of 
education, we understand that Clarice Lispector’s work in 
the classroom is a challenge, since many teachers regard 
the author as inaccessible to less mature readers. Certainly, 
reading this writer is no simple task, because her books offer 
plots that do away with the conventional logics of time and 
space and have, as one of their main characteristics, the 
slow narrative, and they also require reader maturity and 
willingness to meditate on the human condition. Due to 
these requirements, the teacher has to take the major role 
of the more experienced reader who opens the horizon of 
students to the fi ctional world of the writer. We understand 
that the insistence on the superfi cial treatment of the work of 
Clarice Lispector, without proper “deepening” in the texts, 
reveals a misconception on the importance of introspective 
literature. Undoubtedly a more accurate work with Lispector 
is imposed as a tool that the teacher should not avoid in the 
process of literacy and training of individuals who can truly 
become subjects of knowledge, expression and interference 
in the world. The article is based on the studies by Cosson 
(2006), Barthes (2008), Compagnon (2009) and Nunes 
(1969). We conclude that, if the teacher fails to do so, the 
student will possibly be prevented from deeper refl ection, 
and may even come to refuse introspective readings.

Keywords

Portuguese teaching; reading; Clarice Lispector.



UMA REVISÃO DO TRABALHO COM A LEITURA DE CARÁTER INTROSPECTIVO EM SALA DE AULA A PARTIR DA OBRA...

1853LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

Discussão

O texto literário, elemento de suma importância para o 
desenvolvimento da autonomia intelectual do indivíduo, tem 
sido sacrifi cado dentro da escola. Muitos professores não 
conseguem construir em sala de aula um ambiente estimulante à 
leitura e terminam por reproduzir, mecanicamente, as atividades 
propostas por “fi chas de leitura”. O ensino tradicional de 
Língua Portuguesa encara a aula de literatura como teorização 
e esquematização da história da literatura, deixando de lado o 
efetivo contato com os textos literários. Sabe-se, no entanto, 
que a aula de literatura deve estar comprometida com o ideal de 
formar leitores de literatura.

Como diz Compagnon (2009), a literatura pode “atenuar a 
fragmentação da experiência”, pois esta reúne fragmentos da 
vida em uma obra, e em horas de leitura, o leitor pode encontrar 
um mundo inteiro entre páginas, colocar-se na posição do 
personagem e experimentar as mais diversas sensações. A leitura 
de fruição, contrária àquela prática vivenciada na escola, ajuda 
o indivíduo a resignifi car a vida e, consequentemente, funciona 
como uma prática de libertação e de autoconhecimento. A 
leitura literária alarga a visão do homem perante o mundo e o 
mune de uma consciência de “ser no mundo”.

Ou seja, a fi cção feita palavra na narrativa e a palavra 
feita matéria na poesia são processos formativos tanto 
da linguagem quanto do leitor e do escritor. Uma e outra 
permitem que se diga o que não sabemos expressar 
e nos falam de maneira mais precisa o que queremos 
dizer ao mundo, assim como nos dizer a nós mesmos. 
(COSSON, 2009, p.17)

A literatura de Clarice Lispector se enquadra na defi nição 
elaborada por Barthes (2008, p.21) de texto de fruição: “aquele 
que põe em estado de perda, aquele que desconforta (talvez 
até um certo enfado), faz vacilar as bases históricas, culturais, 
psicológicas do leitor, a consistência de seus gostos, de seus 
valores e de suas lembranças, faz entrar em crise sua relação 

com a linguagem”. O primeiro contato com a escrita da autora, 
se não for bem mediado ou se empreendido por um leitor pouco 
experiente, pode impedir mergulhos no seu universo fi ccional, 
dissolvendo a curiosidade de muitos leitores por sua obra. A 
autora, que quebrou convenções literárias, pois, “ao longo de 
sua obra, Lispector transgride gêneros narrativos e limitações 
de gênero (“gender”), tornando-se sua linguagem mais 
fragmentada e evocativa ao aproximar-se cada vez mais de 
outras artes – em particular a música e a pintura – e do silêncio 
como forma de comunicação“2, pode parecer estranha ao leitor 
iniciante nos seus textos. 

A autora precisa ser trabalhada durante o ano escolar 
nas aulas de literatura, em especial no último ano do ensino 
médio, mas muitos professores desconhecem uma maneira de 
tratar seu texto, com sucesso, fato que faz com que a escritora 
seja “dispensada” da sala de aula. No entanto, a leitura de 
caráter introspectivo, na nossa compreensão, funciona como 
instrumento, na sala de aula (e futuramente na vida dos 
estudantes), de refl exões mais profundas sobre a natureza 
humana e sobre o modo de dar sentido ao mundo. 

Ler Clarice Lispector, contudo, não é tarefa simples. 
Sem dúvida, se envolver em tramas que quebram a lógica 
convencional de tempo e espaço, e cuja uma das características 
principais é a lentidão narrativa, consequência do tempo 
interior avolumado, exige do leitor maturidade e disposição 
para meditações acerca da condição humana. O professor de 
literatura, antes de entrar nos textos de Clarice Lispector, 
precisa discutir a importância da leitura de introspecção e 
o quanto esta pode ajudar o aluno a construir uma visão de 
mundo mais ampla. Sua escrita fragmentada e a profundidade 
dos questionamentos sobre a condição humana, em geral, não 
se somam como elementos interessantes para pessoas que estão 
pouco habituadas a refl exões mais profundas sobre a vida. 
Entendemos, no entanto, que uma boa mediação para a leitura 
de sua prosa poderá levar muitos leitores a experimentarem 
a estranheza de uma escrita em busca de revelação, que os 
convida à meditação existencial. Perdidos os referenciais 

2 - NUNES, Benedito. A clave do poético. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. p.23.
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habituais, o leitor sente o gosto de uma literatura que revela 
outras identidades do ser e da realidade. 

Com o desmoronamento de minha civilização e de 
minha humanidade – o que me era um sofrimento 
de grande saudade – com a perda da humanidade, eu 
passava orgiacamente a sentir o gosto da identidade das 
coisas. (LISPECTOR, 2009:102)

E devido a essas exigências o professor assume o papel 
indispensável de leitor mais experiente que abre o horizonte 
dos alunos para o mundo fi ccional da escritora. Por isso, o 
professor de literatura precisa estar ciente de que aos leitores 
iniciantes é demandado um conhecimento de aspectos do 
texto a fi m de que, antes de desistir da leitura por não se 
adaptar ao estilo da escritora, o aluno reconheça o sentido 
que Lispector concede aos seus textos. É preciso familiarizar-
se com características como a densidade psicológica dos 
personagens, a descontinuidade da maneira de narrar – a 
fragmentação dos episódios –, a força poética da escrita, o 
drama da sondagem interior em comparação com a pouca 
importância dos acontecimentos externos, a construção de 
personagens à beira de uma revelação existencial e a quebra 
de referenciais de tempo e espaço.

No universo da romancista, o ambiente é Espaço e o 
Espaço meio de inserção da existência. As paisagens 
naturais e urbanas, que não adquirem importância 
por si mesmas, mas pela maior ou menor carga de 
coisas que encerram, são situações equivalentes. 
Traduzem aspectos parciais de uma só situação global. 
Exteriorizam, integralmente, em cada caso, o ser-no-
mundo da existência humana. Daí a inevitável abstração 
de particularidades locais, de dados sociais, e, por fi m, 
dos elementos objetivos da realidade. (NUNES, 1969: 
114)

Além disso, subjaz ao professor de literatura abandonar 
concepções capengas sobre literatura e sobre leitura, ou seja, 
deixar de compreender o texto literário como pretexto para 

análises gramaticais ou depósito de mensagens e a leitura como 
decodifi cação e instrumento para processos avaliativos. 

Essa concepção dá lugar a leituras dispensáveis, uma 
vez que em nada modifi cam a visão de mundo do aluno. 
A atividade compõe-se de uma série de automatismos 
de identifi cação e pareamento das palavras do texto com 
as palavras idênticas numa pergunta ou comentário. 
Isto é, para responder a uma pergunta sobre alguma 
informação do texto, o leitor só precisa o passar do olho 
pelo texto à procura de trechos que repitam o material 
já decodifi cado da pergunta. (KLEIMAN, 2008:20)

Conclusões

Certamente, a leitura por obrigação, que servirá apenas 
como método de avaliação, constitui-se como arma contra 
o desenvolvimento do hábito da ler e fomenta um tipo de 
“desprazer da leitura”, que poderá ser carregado a vida inteira 
pelo educando, cuja formação, possivelmente, estará vazia 
de referências sobre como meditar a respeito do mundo de 
maneira mais sensata. Se o professor falha, o educando, sem 
ter consciência do problema, vê-se alijado de um exercício 
mais profundo de refl exão, pois como diz Compagnon 
(2009): “Exercício de refl exão e experiência de escrita, a 
literatura responde a um projeto de conhecimento do homem 
e do mundo”. A insistência no trato superfi cial da obra de 
Clarice Lispector, sem o devido “adentramento” nos textos 
a serem compreendidos, e não mecanicamente analisados, 
revela uma visão equivocada da importância da literatura de 
caráter introspectivo. O trabalho mais acurado com a obra de 
Lispector se impõe como ferramenta a qual o professor não 
pode renunciar, no processo de letramento e de formação 
de indivíduos verdadeiramente sujeitos do ato de conhecer, 
expressar e interferir no mundo.
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ACIDENTE NUCLEAR NO JAPÃO: ALARMISMO E POUCA FUNDAMENTAÇÃO CIENTÍFICA 
NO DISCURSO DA REVISTA ÉPOCA

Fabiano Ormaneze

Resumo

Este artigo analisa a cobertura da Revista Época sobre o 
acidente nuclear no Japão, em março de 2011, após o país ser 
atingido por uma tsunami. Para isso, foram analisadas as três 
edições publicadas após 11 de março, utilizando a metodologia 
da análise do discurso de linha francesa, com base nos estudos 
de Pecheux e Foucault. Busca-se compreender de que forma 
estereótipos relacionados ao povo japonês e à energia nuclear 
apareceram nos textos, além de verifi car silenciamentos e 
vozes ou interdiscursos que se fazem presentes nos textos 
da revista. Chega-se à conclusão de que a publicação pouco 
aborda o tema a partir de conceitos científi cos, valorizando 
visões tradicionalmente difundidas entre os brasileiros sobre as 
características do povo japonês e da energia nuclear. Embora 
fale de ciência, a utilização de informações do senso comum 
e o alarmismo comum quando o assunto é energia nuclear 
são frequentes. O cientista também tem pouca participação na 
formulação das informações e, portanto, dos sentidos. 
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Abstract

This article analyzes the covering of Época magazine on 
the nuclear accident in Japan, in March 2011, after a tsunami. 
For that, three editions published after March 11 were analyzed, 
using the French methodology of Discourse Analysis. There 
has been an attempt to understand how stereotypes related to 
the Japanese and to nuclear energy come in the texts, besides 
the silences and voices or the interdiscourse, present in the 
magazine. The conclusion is that the magazine gives little 
emphasis on the theme based on scientifi c concepts, giving 
value to traditional views among Brazilians about the Japanese 
and nuclear energy.The scientist also has very little participation 
in the framing of the information, and, consequently, of the 
meanings.

Keywords

Nuclear energy, discourse, Época magazine, scientifi c 
journalism.
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Jornalismo, ciência e discurso

Os temas relativos à ciência não estão circunscritos apenas 
ao chamado jornalismo científi co. Esse termo, inclusive, 
como outros que demonstram certa especifi cidade de algumas 
áreas do jornalismo (econômico, cultural, político, etc), 
reduzem em muito a abordagem a ser feita. Afi nal, rótulos são 
diminutivos e excluem um tratamento mais contextualizado da 
informação, que relacione áreas, mostrando que, embora haja 
particularidades, não é possível compreender os fenômenos 
sociais apenas pela especialização a que se propõe uma ou outra 
área do conhecimento. O mundo não se faz de compartimentos 
individualizados. Ao contrário, é pela interação de diversas 
forças e suas representações sociais que se explicam os 
acontecimentos. 

Um exemplo dessa necessidade de recorrer a diversas áreas 
para contextualizar e fazer uma cobertura mais condizente com 
o fato foi o que ocorreu em março de 2011, diante do terremoto 
que atingiu o Japão e deixou cerca de 13,5 mil mortos, além de 
trazer um iminente perigo de explosão de uma usina nuclear. 

Esse fato, embora não tenha sido mostrado, na sua grande 
parcela, nos cadernos ou editorias relativas à ciência, envolveu 
necessariamente a abordagem de temas com forte apelo 
científi co, embora, ao menos nos veículos de grande porte e 
de caráter generalista, como os jornais diários ou as revistas 
semanais, os acidentes tenham sido tratados muito mais a partir 
dos aspectos humanos e econômicos, o que, de antemão, pode 
ser considerada uma qualidade: a humanização dos assuntos 
aproxima leitores e reportagens, uma vez que valoriza a 
experiência humana e, assim, é capaz de gerar identifi cação 
e sensilização, fatores importantes para a criação do interesse 
pela informação.  

Dessa forma, este artigo tem como objetivo verifi car de que 
forma o tema da energia nuclear foi tratado na Revista Época, 
durante as edições que se sucederam à tragédia, em março. 
Para isso, foram analisadas três edições, publicadas após 11 de 
março, data do acidente, utilizando a metodologia da análise do 
discurso de linha francesa. Busca-se compreender de que forma 
estereótipos relacionados ao povo japonês e à energia nuclear 

apareceram nos textos, além de verifi car silenciamentos, vozes 
e interdiscursos (PÊCHEUX apud ORLANDI, 2009) presentes 
nos textos.

O discurso como lugar da representação e da 
materialização ideológica

O que é um texto? Essa é uma pergunta central para quem 
pretende fazer a análise de reportagens. A problemática, no 
entanto, é que há para essa questão diversas respostas, que 
partem de pontos de vista diferentes de análise. A linguística 
textual, por exemplo, terá uma visão de texto bastante diferente 
da retórica, ou então da semiótica ou da análise de discurso. 
Aqui, parte-se do pressuposto de que o texto não é meramente 
um conjunto de frases e parágrafos, organizados a partir de 
princípios de coesão e coerência. É mais do que isso: é o espaço 
da manifestação ideológica, da produção e da circulação de 
sentidos. Para a análise do discurso, o texto 

não mais será uma unidade fechada nela mesma. 
Ele vai abrir-se, enquanto objeto simbólico, para as 
diferentes possibilidades de leituras [...]. Isso mostra, 
por sua vez, a relação da língua com a história, que não 
é perfeitamente articulada, resultando de um jogo da 
língua sobre a própria língua, face a sua inscrição na 
história. (ORLANDI, 2008, p. 64). 

Portanto, a abordagem da análise do discurso se baseia na 
não literalidade da língua. O texto não é analisado do ponto de 
vista gramatical ou como um conjunto articulado de parágrafos. 
Se algum elemento da gramática salta aos olhos do analista, a 
relação que se busca não é na esfera morfossintática, mas sim 
em relação à produção de sentido de acordo com as condições 
de produção daquele texto. Que concepções são materializadas 
pelo uso de tais e tais palavras? A escolha de um termo, em 
detrimento (esquecimento) do outro, conduz a quais sentidos e 
como demarca a ideologia? Como diz Orlandi (2008, p. 129),

a textualização, a colocação do discurso em palavras, 
tem uma relação necessária com o político. Em todo 
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dizer, há confronto do simbólico com o político: todo 
dizer tem uma relação signifi cativa determinada pela 
articulação material dos signos com as relações de 
poder. Essas relações se defi nem por sua inscrição 
em diferentes formações discursivas que representam 
diferentes relações com a ideologia, confi gurando o 
funcionamento da língua regida pelo imaginário. 

A concepção de discurso, nesses termos, por si só, derruba 
qualquer possibilidade de existência da objetividade. Se as 
relações se fazem por meio da linguagem e se esta é determinada 
por condições de caráter ideológico ou político, não é possível 
separar-se de tais determinações. Toda produção discursiva 
produz sentidos “por” e “para” sujeitos. 

A linguagem é o território da incompletude. O homem 
aprende a ler o mundo por meio dos discursos com os 
quais entra em contato e, depois de assimilá-los, eles são 
reproduzidos consciente ou inconscientemente em suas falas. 
O discurso, portanto, é mais o lugar da reprodução do que da 
criação e da autonomia do sujeito: ele só tem acesso à parte 
do que diz. Não é à-toa, portanto, que a análise do discurso 
se estruture pela articulação da linguística, história e da 
psicanálise.  

O conceito de ideologia, na análise do discurso, não condiz 
com o sentido restrito da palavra como sendo as concepções 
de mundo de alguém. A discussão se ampara na posição 
marxista. Por essa defi nição, a proposta da análise do discurso 
se fi lia a luta de classes: “A esse conjunto de ideias, a essas 
representações que servem para justifi car e explicar a ordem 
social, as condições de vida do homem e as relações que ele 
mantém com os outros homens é o que comumente se chama 
ideologia” (FIORIN, 2001, p. 28). 

Como todos produzimos sentidos, sempre que estamos 
diante de um objeto simbólico, seja como produtores ou como 
receptores, não é possível conceber uma mensagem apenas 
como uma transmissão de informações, em que alguém diz 
alguma coisa que será recebida e decodifi cada por outro. Na 
verdade, o que ocorre, sempre, é um complexo processo de 
produção de sentidos, em que são recuperados, inclusive, 

posicionamentos anteriores, falas aceitas socialmente e 
defi nidas pela ideologia, sempre presente, e determinada 
pelas condições de produção:

A ordem é ao mesmo tempo aquilo que se oferece nas 
coisas como sua lei interior, a rede secreta segundo a 
qual elas se olham de algum modo umas às outras e 
aquilo que só existe através do crivo de um olhar, de 
uma atenção, de uma linguagem; e é somente nas casas 
brancas desse quadriculado que ela se manifesta em 
profundidade como já presente, esperando em silêncio 
o momento de ser enunciada. (FOUCAULT, 1999, p. 
16)

A compreensão de um texto, pela análise do discurso, 
assim, não equivale a decodifi car simplesmente o que está 
escrito ou a interpretar o enunciado, mas, será sempre uma 
tentativa de identifi car como os sentidos foram produzidos 
e quais as vozes que aparecem no texto e que permitiram o 
formar o discurso. Para Pêcheux, se trata da identifi cação do 
interdiscurso, ou seja, “o saber discursivo que torna possível 
todo dizer e que retorna sob a forma do pré-construído, o já-
dito que está na base do dizível, sustentando cada tomada de 
palavra” (ORLANDI, 2009, p. 31). Orlandi, para exemplifi car, 
mostra o caso de uma faixa produzida para chamar estudantes 
universitários a participarem de uma eleição. Os autores do 
apelo utilizaram a expressão “Vote Sem Medo”, em detrimento 
de outras possibilidades, como “Vote com Coragem”. A autora 
chama a atenção para o fato de que, nessa escolha, tudo o que 
já se disse sobre voto, sobre eleições, sobre eleitores e também 
sobre candidatos ou política universitária estava gerando 
sentido na faixa. “Experiências passadas, de ditaduras, de 
governos autoritários estão presentifi cadas por esse enunciado” 
(ORLANDI, 2009, p. 31).

Assim, compreender o efeito de sentido é partir do 
pressuposto de que ele não está alocado em lugar nenhum. Não 
há signifi cação por trás do que se diz, mas apenas produzida nas 
relações entre os sujeitos e o passado, ou seja, é a inscrição da 
“língua na história para que ela signifi que” (ORLANDI, 2008, 
p. 21). O sentido das palavras está na história, na produção 
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inconsciente de signifi cados, na ideologia, nas condições de 
produção. 

Nesse sentido, importa não só o que foi dito, mas o que está 
no co-texto e também o que foi “esquecido”. Em relação ao 
sentido do “esquecimento”, é possível conceber, de acordo com 
Pêcheux, duas formas distintas de manifestação.  A primeira 
é da ordem da ideologia: temos a ilusão de estar em nós a 
origem do que dizemos, mas, na verdade, retomamos sentidos 
preexistentes, determinados pela maneira com que fomos 
formados. Nessa forma de esquecimento, percebe-se como, 
nem sempre, somos conscientes do que dissemos. O segundo 
tipo de esquecimento é da ordem da enunciação, ou seja, diz 
respeito às escolhas, conscientes ou inconscientes feitas no ato 
de dizer: opta-se por dizer de uma forma e não de outra e isso 
também é produtor de sentidos. Esse conceito está intimamente 
ligado ao de silêncio (ORLANDI, 1993), ou seja, todo dizer 
apaga, necessariamente, outras formas possíveis de comunicar 
certa ideia. Identifi car quais são essas formas é passo importante 
na compreensão dos sentidos produzidos pelos textos a serem 
analisados. 

Os conceitos aqui expostos serão tratados na análise das 
reportagens da revista Época, a seguir. Antes, no entanto, como 
sempre importam as condições de produção, é importante retomar 
o contexto dos acidentes que ocorreram no Japão, além de 
características do veículo sobre o qual ser produzirão as refl exões. 

Desastre no Japão: um breve contexto

No dia 11 de março de 2011, pouco antes das 15h (horário 
local no Japão), um maremoto de 8,9 pontos na Escala Richter 
atingiu o Japão (a 130 km da costa) e provocou uma tsunami, 
que atingiu toda a costa Leste do país. O fato provocou diversos 
alertas em outros países do Pacífi co, além de evacuações em 
várias áreas. As ondas da tsunami atingiram cerca de dez metros 
de altura e percorreram até dez quilômetros de terra pela costa 
japonesa. Esse foi o maior abalo já sofrido pelo país, desde que 
se monitoram os tremores há 140 anos. 

Além das 13,5 mil mortes confi rmadas, outros milhares de 
desaparecidos e feridos, o abalo causou ainda a destruição de 

rodovias e de linhas ferroviárias, assim como incêndios em várias 
regiões, além do rompimento de uma barragem.  Houve falta de 
energia elétrica e o abastecimento de água foi interrompido em 
vários trechos. Muitos geradores deixaram de funcionar e pelo 
menos dois reatores nucleares foram danifi cados, o que obrigou 
à evacuação imediata das regiões atingidas. A Central Nuclear 
de Fukushima I sofreu uma explosão depois de 24 horas do 
terremoto. A partir disso, instalou-se no Japão a preocupação 
com um possível vazamento da radiação.

O grande problema na usina foi a avaria no sistema de 
refrigeração provocada pela tsunami. O corte de eletricidade 
impediu que o sistema fosse recuperado e os bastões de 
combustível continuaram se aquecendo, aumentando a pressão. 
Os níveis de radiação na sala de controle da central eram cerca 
de mil vezes maiores que os considerados normais. No dia 15 
de março, o acidente chegou a ser classifi cado no nível 6, numa 
escala cujo máximo é 7. Apesar de Fukushima já ter enfrentado, 
anteriormente, outros acidentes, o ocorrido em 2011 foi o de 
maior magnitude. Ele chegou a ser comparado com o ocorrido 
em Chernobyl, em 1986, o maior da história da energia nuclear. 

No dia 6 de maio de 2011, o primeiro ministro japonês, 
Naoto Kan, ordenou que a usina nuclear de Hamaoka fosse 
desligada, pois há evidências de que um terremoto de 8 ou 
mais pontos atingirá a região até 2040. Kan também anunciou 
uma nova política energética para o país, menos dependente da 
energia nuclear, até então, uma das prioridades japonesas.  

A Revista Época

Para essa análise, foi utilizada a Revista Época, publicada 
pela Editora Globo, desde 1998, como uma estratégia para 
competir com Veja, a líder de mercado no segmento de revistas 
semanais, publicada pela Abril desde a década de 1960. A 
Revista Época é, atualmente, de acordo com a Associação 
Nacional de Editores de Revistas (Aner) e com o Instituto 
Verifi cador de Circulação (IVC), a que tem a segunda maior 
circulação no País, só perdendo para Veja. Semanalmente, a 
revista tem tiragem de 480 mil exemplares, contra 1,08 milhão 
da primeira colocada. 
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Para a análise a que se propõe este artigo, foram consideradas 
as edições publicadas nos dias 21 de março, 28 de março e 4 
de abril, respectivamente, de números 670, 671 e 672, que 
circularam logo após a tragédia do Japão, em 11 de março 
(sexta-feira). A edição imediatamente posterior à tragédia, 
embora com data de 14 de março (segunda-feira), circulou no 
dia 12 de março e, por causa do fechamento da revista, não 
houve tempo hábil para repercutir os acontecimentos, motivo 
pelo qual foi descartada para essa análise. Apenas havia menção 
ao maremoto e à tsunami, sem tocar na questão nuclear. 

Do ponto de vista quantitativo, a edição 670 reservou 17 
páginas ao desastre no Japão: uma delas para a carta ao leitor, 
uma para um artigo, 15 para duas reportagens (seis para a 
primeira e nove para a segunda, além de duas cartas de leitores, 
na seção Caixa Postal. Essa edição foi bastante didática. 
Foram apresentados quatro infográfi cos (três páginas e meia 
ocupadas): “O pesadelo no Japão”, “Como funciona um reator 
nuclear”, “O mundo atômico” (sobre os locais onde estão as 
usinas nucleares) e “Quais são os riscos da radiação nuclear”.

Na edição 671, o espaço utilizado para tratar o tema foi 
consideravelmente reduzido: foram utilizadas apenas duas 
páginas para uma reportagem, além de conter apenas uma carta 
de leitor, na seção Caixa Postal. Já na edição 672, não houve 
nenhuma menção ao tema, seja em reportagens ou em espaços 
opinativos. Os itens a seguir fazem a análise da cobertura feita 
pela revista, da capa ao texto. 

As capas: entre o simbólico e o silenciamento

A edição de 21 de março de 2011 (n. 670) foi a única, entre 
as três analisadas, a dedicar sua capa para o acidente nuclear no 
Japão. As edições de 28 de março, embora trouxesse matéria 
sobre o assunto, não ganhou destaque de capa.  Para a capa da 
edição 670, foi selecionado por Época, o símbolo da energia 
nuclear, centralizado na página, como se vê a seguir (Figura 1). 
Geralmente, esse símbolo aparece em amarelo, mas, a revista 
optou, por usá-lo em vermelho:

Figura 1 – Capa da edição 670

O vermelho, conforme lembra Guimarães (2001), tem um 
potencial para, emocionalmente e de acordo com o contexto em 
que é empregado, ajudar a gerar o sentido de alerta. Na capa em 
questão, chamava ainda mais a atenção porque aparecia num 
fundo branco e com pouco texto. Além da chamada principal, 
havia outras três, sobre outros assuntos, mas elas foram 
colocadas acima do logotipo da revista, com menos destaque. 

A estratégia de usar um símbolo foi oportuna para chamar a 
atenção do possível leitor na banca de jornais acerca de que tipo 
de informação a revista trazia: o símbolo da energia radioativa 
não só é bastante conhecido (principalmente, por ser usado 
em equipamentos da área da saúde), como também estava 
sendo bastante utilizado em reportagens no período. Assim, a 
comunicação, ao usar o símbolo e a cor vermelha, era imediata 
e certeira. 

A chamada para a matéria principal já reforça o tom 
alarmista e, de certa forma, o pavor que a revista vai trabalhar 
em suas reportagens: “De Hiroshima a Fukushima – O pior 
desastre radioativo desde Chernobyl reaviva o horror da bomba 
atômica no Japão e expõe os perigos da energia nuclear”. A 
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revista já mostra, na capa, que discurso irá construir: não uma 
análise de prós e contras, mas um predomínio da exposição 
dos riscos da energia nuclear, o que condiz, inclusive, com a 
opinião do grande público sobre o assunto. Isso fi ca claro com 
a utilização de expressões como “desastre”, “horror”, “bomba” 
e “perigos” e, ao trazer para a capa a lembrança, em forma 
de associação, de Hiroshima e de Chernobyl, colocando num 
mesmo patamar a utilização da radiação para fi m energético ou 
bélico. Nota-se, dessa forma, pela proximidade do discurso da 
capa com o senso comum e a simplifi cação do assunto, mais 
uma vez, a vocação da produção noticiosa como um produto à 
venda, lembrando Cremilda Medina (1979). 

A palavra “perigos” poderia ter sido substituída por 
“riscos”, que possui uma carga menos negativa e induz à ideia 
de “possibilidade”. A palavra “perigo” já tem sentido mais 
claramente colocado, mostrando aquilo que está em iminência 
de acontecer. A mesma forma ocorre pela possibilidade de 
substituir “desastre” por “acidente”. Embora as duas palavras 
serão, no texto da matéria, utilizadas algumas vezes como 
sinônimos, inclusive, para evitar a repetição do primeiro termo, 
a opção na capa foi usar o mais forte: “desastre” expõe uma 
seriedade maior do que “acidente”. Esse exercício de produzir 
paráfrases (uma das estratégias bastante utilizadas por analistas 
do discurso) deixa evidente o tom alarmista da revista. Para 
completar, a frase poderia, em vez de “horror”, usar a palavra 
“drama” e teria uma produção mais branda de sentido. 

Nas outras duas capas das edições analisadas, chama a 
atenção a falta de destaque dado, principalmente, na edição 671, 
para o assunto. No dia 28 de março, Época decidiu silenciar o 
assunto na capa, incluindo uma matéria sobre cães com hábitos 
vegetarianos com maior destaque. Os assuntos quentes só 
iriam voltar à capa da revista na edição seguinte, quando uma 
matéria exclusiva trazia as provas policiais do escândalo do 
Mensalão, no governo Lula. É importante lembrar que nessa 
edição, embora apenas duas semanas após todo o alarmismo da 
primeira matéria, nenhuma menção sobre o assunto foi feita, 
confi gurando-se aquilo que Abramo (2003, p. 28) chama de 
“fragmentação”, um dos padrões de manipulação exercidos 
pela imprensa: “a fragmentação da realidade em aspectos 

particularizados, a eliminação de uns, a manutenação de outros 
e a descontextualização dos que permanecem são essenciais, 
assim, à distorção da realidade e à criação artifi cial de uma 
outra realidade”.

O povo japonês no discurso de Época 

Ao povo japonês, notadamente, se atribui, no senso 
comum, uma concepção de lutadores/heróis. Pela própria 
história, marcada por guerras e acidentes naturais, como 
terremotos, dos quais o país conseguiu se reconstruir, e pela 
atuação dos imigrantes, o estereótipo que se tem do japonês é 
de um povo que vence os desafi os. Esse discurso é, inclusive, 
recuperado na linha-fi na da reportagem publicada na edição 
de 21 de março: “Num país que sempre se reergueu após as 
tragédias, a sequência de terremoto, tsunami e ameaça nuclear 
traz um cenário nunca antes visto – capaz de mudar o Japão 
para sempre”. Embora a reportagem aborde quais seriam essas 
possíveis mudanças, não há nas reportagens nenhuma análise 
nessa direção, como um exemplo do que Abramo (2003, p. 27), 
considera “descontextualização”: 

Eliminados os fatos defi nidos como não jornalísticos, 
o “resto” da realidade é apresentado pela imprensa ao 
leitor não como uma realidade, com suas estruturas 
e interconexões, sua dinâmica e seus movimentos e 
processos próprios, suas causas, suas condições e suas 
consequências (grifo no original). 

Uma vez que, no jornalismo, a linha-fi na, junto com o 
título, funciona como um atrativo para o leitor, ela já traz várias 
informações de como o assunto será abordado: percebe-se, por 
exemplo, que a palavra “sempre”, quando usada pela segunda 
vez por Época, reforça a gravidade do acidente que, desde a 
capa, vinha sendo destacada. Interessante é notar que “sempre” 
foi empregado por duas vezes na linha-fi na. A repetição de 
termos, nesse elemento do jornalismo impresso, é algo raro e, 
inclusive, condenável por boa parte dos manuais de redação. 
Por outro lado, embora a palavra esteja sendo usada duas vezes, 
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os sentidos são distintos: na primeira utilização, reforça a ideia 
de povo lutador; na segunda, induz a pensar sobre a gravidade 
e, de certa forma, contradiz o primeiro. É como se dissesse: “o 
povo que sempre se saiu bem, dessa vez, pode ter difi culdades 
para se recompor”. 

A referência ao povo japonês como lutador aparece em 
outros trechos1:

A senhora Nihei já viu o Japão se reerguer das bombas 
atômicas (...). Viu a província de Miyagi reconstruir 
sua costa após um tsunami, há 50 anos, e a cidade de 
Sendai, capital de Miyagi, retomar a rotina depois de 
um terremoto, em 1978. (ed. 670, p. 78).
Makanae ouviu de Yasuko que tivesse cuidado na volta 
ao Brasil. Por um momento, parecia ter esquecido a 
dimensão do que ela mesma passara.  (ed. 670, p. 80)
Imaginou que o homem estivesse morto, mas Teishi 
Takahashi, de 88 anos, abriu os olhos com fi rmeza. 
(ed. 670, p. 83).

Como se percebe, a opção de Época foi muito mais pela 
humanização do fato e menos por uma abordagem científi ca. 
Isso fi ca claro já nas manchetes: Na edição 671, o texto tem 
como título “A radiação dentro de casa” (p. 80), para abordar 
as medidas recomendadas pelo governo japonês para evitar a 
contaminação pela radioatividade.  

A edição 670 trouxe “Nada foi pior que isso” (p. 78), 
uma fala da personagem com que a repórter abre o texto. É 
também possível identifi car uma intertextualidade com o livro-
reportagem “Hiroshima”, de John Hersey. O então repórter 
da revista New Yorker, em 1946, acompanhou a luta de seis 
sobreviventes da bomba atômica, destacando, da mesma forma 
que a revista Época, a experiência humana. Não se pretende 
aqui, neste artigo, fazer nenhuma espécie de crítica à estratégia 
da humanização, mas, apenas indicar que essa decisão editorial 
da revista ajuda a reforçar a imagem do povo japonês como 
lutador. Além disso, ao expor o drama humano, associado a 

outras estratégias utilizadas pela revista, construir um discurso 
contrário à energia nuclear.

O cientista na cobertura de Época

O discurso científi co aparece pouco na revista. Como a 
opção foi pela humanização, os poucos cientistas que aparecem 
no texto vêm de áreas como a Antropologia e a Sociologia. 
Físicos e químicos estão esquecidos, como se percebe no 
trecho abaixo em que um sociólogo e um antropólogo analisam 
aspectos intimamente ligados à Física (que acabam sendo 
generalizados, com o uso de expressões como “milhares de 
peças e partes móveis”):

Alguns duvidam que seja possível criar uma usina 
infalível. Para o sociólogo Charles Perrow, da 
Universidade de Yale, nos EUA, os reatores são 
sistemas complexos que, nas raras situações de 
emergência, geram desdobramentos rápidos demais 
para ser dominados por operadores humanos. Há 
centenas de partes milhares de peças e partes móveis 
numa usina. O antropólogo americano Hugh Gusterson, 
da Universidade George Mason, especialista em 
segurança nuclear, diz que o reator perfeito está sempre 
a um passo de distância. (Época, edição 670, p. 92) 

O discurso da Física e da Química aparece nos infográfi cos 
presentes na edição 670, embora sem nomear cientistas. A 
revista usa dados oriundos de organizações, como a World 
Nuclear Association. Além disso, a história da ciência e da 
radioatividade é utilizada para destacar os riscos da energia 
nuclear. Sem levar em consideração que o contexto histórico e 
tecnológico era outro, a revista recupera o ocorrido com Marie 
Curie, no início do século XX nos seguintes termos:

A evolução da tecnologia nuclear é marcada, desde seus 
primeiros passos, pela alternância entre esperança 

1 - Os grifos, nos trechos retirados do texto da revista, são do autor deste artigo, para evidenciar palavras que demarcam ou reforçam os sentidos que a publi-
cação produziu do ponto de vista discursivo. 
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e descoberta desastrosa de perigos insuspeitados. 
A física e química Marie Curie, que praticamente 
descobriu a radioatividade, desenvolveu os primórdios 
da radioterapia, mas não sabia que se podia contaminar 
no laboratório. Morreu disso. (edição 670, p. 92)

Mais abaixo, na mesma página, num quadro intitulado 
“Uma breve história do átomo e suas trágicas fi ssões”, a cientista 
tem sua história retomada: “Levava amostras radioativas no 
bolso dos jalecos. Morreu aos 67 anos, vítima de contaminação 
radioativa”. 

A reportagem com foco mais científi co é “De Hiroshima 
a Fukushima” (da pág. 86 à 94, da ed. 670). O discurso 
químico/físico aparece com mais frequência, mas nem sempre 
“nomeado”. São comuns referências como: “Especialistas 
acreditam que o estrago no Japão seria menor [...]” (p. 87, ed. 
670) ou “Mesmo com as evidências científi cas, não é simples 
convencer a população de que tudo está sob controle.” (p. 81, 
ed. 671) 

“Autoridades de saúde anunciaram níveis de radioatividade 
acima do normal.” (p. 80, ed. 671)

O tom de dúvida é comum, como se pode perceber no 
primeiro dos trechos acima, com o uso do verbo “acreditar”. 
Da mesma forma, nas matérias é comum o uso de “parece”, 
“poderá” e “talvez”.  O mesmo tom aparece, nas citações 
acima, na utilização das expressões “anunciaram” (menos 
assertivo do que, por exemplo, “disseram” ou “afi rmaram” ou 
“indicaram”) e em “evidências”, que não tem caráter prévio 
de conclusão. 

Mesmo não nomeando o cientista, ao usar expressões que 
remetem a ele (como, por exemplo, “autoridades de saúde” e 
“evidências científi cas”), a revista está em busca do chamado 
“discurso competente” (CHAUÍ, 1997). O jornalista sempre 
precisará buscar quem tem autoridade para falar sobre o 
assunto em questão. Além disso, a estratégia da revista também 
se explica pelo processo interno de formação dos discursos2, 
como defi ne Foucault (2004), chamado de “disciplina”, ou 

seja, o princípio que se dá pela delimitação de um “campo de 
verdade” onde o discurso deve ser inserido. 

O discurso sobre a energia nuclear: espaço da dúvida

Ao mesmo tempo em que, conforme demonstrado acima, 
a revista tem uma postura alarmista sobre a energia nuclear, ao 
buscar fundamentação científi ca sobre o caso, Época valoriza a 
ambivalência, o que fi ca explícito pelo uso bastante frequente 
de advérbios que expressam dúvida. Interessante notar que, 
ao optar por palavras como “provavelmente” (edição 670, 
p. 89), “pode estar” (edição 670, p. 89) ou “parece” (edição 
670, p. 89), que funcionam como operadores argumentativos, 
ou ainda por optar por termos genéricos como “especialistas” 
e “evidências”, a revista transgride o preceito da precisão 
jornalística. Na legenda da principal foto da edição 670, o tom 
também é de “incerteza”: “Alguns técnicos estão recebendo 
doses possivelmente letais”.  (p. 87)

É necessário dizer, no entanto, que a dúvida era também refl exo 
do que o mundo inteiro vivia naquele momento: uma difi culdade 
de prever ou mesmo de compreender claramente o que ocorria. 

Quando a revista vai se referir aos profi ssionais que 
trabalhavam nas usinas, utiliza dois termos também antagônicos: 
“heróis” e “kamicases modernos” (edição 670, p. 87). 

Outros trechos carregados de ambivalência se seguem: “O 
Japão, um dos países mais confi antes nas possibilidades da 
energia nuclear, virou também agora um do que mais a temem” 
(p. 87-88). “A simpatia pelos japoneses – e a apreensão em 
relação à energia nuclear – se espalhou pelo mundo, justamente 
no momento histórico em que a fusão de átomos fortalecia-se 
como alternativa (...)”. (p.88)

“A história da energia nuclear pode ser entendida como 
um pêndulo” (p. 88). Após essa frase, a revista expõe, 
com muito mais detalhes, o lado negativo, enfatizando os 
desastres, acidentes e prejuízos causados pela energia nuclear. 
A ambivalência também aparece no quadro ilustrativo que 
apresenta “uma breve história do átomo e suas trágicas fi ssões”. 

2 - Para Foucault, os processos internos são o “autor”, a “disciplina” e o “comentário” (cf. FOUCAULT, 2004, p. 21-36).
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São citados oito fatos.  Em cinco deles, aparece a conjunção 
“mas”, com função adversativa. 

Na matéria com maior abordagem científi ca, “De Hiroshima 
a Fukushima” (edição 670, p. 86-94), o início da reportagem 
faz uma comparação entre as reações ocorridas no Sol e numa 
usina nuclear, com uma postura bastante cética em relação à 
possibilidade de avanço da ciência, fazendo, inclusive, uma 
associação descontextualizada: o símbolo da bandeira do 
Japão é levado a construir uma metáfora da tecnologia para, na 
sequência, abordar a energia nuclear: 

O círculo rubro que domina a bandeira do Japão representa 
o Sol. Seu desenho, chamado de Hinomaru (disco solar) 
pelos japoneses, surgiu como fl âmula de samurais no 
século XVI e está desde então entranhado na cultura e na 
imagem do país. O Hinomaru também pode ser visto como 
uma referência à tecnologia que ajudou a transformar o 
Japão em uma das maiores potências do planeta – mas que 
agora representa uma ameaça. Nosso Sol, como qualquer 
estrela do Universo, é um colossal reator nuclear. Em seu 
núcleo gasoso, a força gravitacional esmaga átomos de 
hidrogênio, que se rompem, gerando energia e formando 
átomos de hélio. A reação emite uma imensa quantidade 
de energia, principalmente na forma de luz e calor que 
sustenta a vida na Terra. É uma reação de fusão nuclear. 
Bela, limpa e efi ciente. A versão humana dessa reação 
é menos perfeita. 

A última frase desse trecho traz uma ligação clara com o 
discurso corrente de que a invenções humanas, embora sejam 
baseadas na perfeição do universo, sempre serão incompletas. 
Essa visão é, inclusive, recorrente em textos com forte ligação 
religiosa, uma das vozes mais marcantes nos discursos atuais, 
ainda que, diretamente, possam ser negadas. 

O texto segue, com as mesmas características, com a 
utilização de vários adjetivos, como no trecho: “Além de 
imperfeito, o processo é arriscado, como demonstrou o 
acidente na usina nuclear”. (p. 87). 

Quando a revista não aborda a ambivalência, cai no 
alarmismo. Essa tendência se nota pela utilização de termos 

como: “Pesadelo nuclear”, “colapso”, “grande explosão”, 
“altamente radioativo”, “incômodo monumento”, “escassez”, 
“alerta nuclear”, “medo”, “nuvem radioativa”, “bomba”, ou 
então por trechos como: “É nas usinas nucleares que se produz 
o material necessário para construir bombas atômicas” (ed. 
670, p. 92), o que se confi gura como uma simplifi cação e 
descontextualização. 

Os três intertítulos da reportagem, usados para separar 
mudanças temáticas no texto, receberam o mesmo tratamento: 
“sem água” (p. 87), “a insistência” (p. 92) e “outro fator de 
risco” (p. 94). 

A revista também emite sua opinião, numa mistura entre 
jornalismo interpretativo e opinativo, no trecho a seguir, ao fazer 
também um páreo entre tradição (representado pela palavra 
“arrozais”) e a tecnologia (o termo “usina”), duas marcas 
associadas ao Japão: “O mundo espera que, no século XXI, a 
obsessão japonesa seja não deixar que se repita a imagem dos 
arrozais tomados por destroços nem da fumaça da usina de 
Fukushima.” (edição 670, p. 83)

Trazendo para perto: o programa nuclear no Brasil nas 
matérias de Época

Quando vai abordar o tema da energia nuclear no Brasil, 
o que ocupa três parágrafos na edição 670, a revista compara 
a opinião, embora não de forma equânime, de autoridades e 
cientistas. A comparação é introduzida pela frase: “No Brasil, o 
desastre japonês parece não ter abalado as ambições nucleares 
do governo”. Essa frase, na verdade, se torna um tópico frasal, 
que resume as opiniões selecionadas pela revista: são três 
pessoas com opinião contrária à energia nuclear no Brasil e 
quatro favoráveis. No entanto, qualitativamente, o peso das 
versões se inverte. 

Antes de apresentar a questão em termos nacionais, a revista 
apresenta a posição de países reconhecidamente desenvolvidos, 
como a Suíça, que decidira suspender as reformas das usinas, e 
a Alemanha, que optara pelo desligamento total de suas usinas.

A construção do sentido de que o Brasil está no caminho 
equivocado segue ao apresentar após a visão desses países, 
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o caso da Índia e da China que, embora não tenham tomado 
medidas tão drásticas, solicitaram revisões nos reatores e 
suspenderam a construção de novas usinas, respectivamente.

A revista utiliza a expressão argumentativa “Nem mesmo” 
para efetuar sua crítica à opção brasileira: “Nem mesmo haverá 
revisão dos sistemas de segurança nas usinas de Angra 1 e 
2” (edição 670, p. 89). Além disso, aparecem palavras como 
“ambição”. A ironia também se faz presente como marca 
argumentativa em trechos como: “Situada 6 metros acima 
do nível do mar, estariam [as usinas de Angra] imunes a 
inundações” (ed. 670, p. 89).  O uso do futuro do pretérito do 
verbo “estar”, logo após a informar o nível em que as usinas 
estão, ajuda a dar uma dimensão de desconfi ança da revista em 
relação à posição ofi cial. Seria diferente, menos opinativo, por 
exemplo, caso a opção tivesse sido “Situada 6 metros acima 
do nível do mar, estão, de acordo com o governo, imunes a 
inundações”. 

A origem dos discursos favoráveis sobre a energia nuclear 
no Brasil é, na íntegra, a voz ofi cial, do governo. Falam na 
matéria Edilson Lobão, ministro de Minas e Energia, Aluízio 
Mercadante, ministro de Ciência e Tecnologia, além de Odair 
Dias, presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear 
(CNEN). Embora sem citação do nome da pessoa que forneceu 
as informações, a Eletronuclear, estatal responsável pelas 
usinas, também emite opinião favorável. Todas as quatro falas 
são na direção de que as usinas brasileiras estão seguras e 
podem suportar enchentes e outras intempéries. 

Os discursos contrários vêm de ambientalistas e cientistas. 
São ouvidos os físicos José Goldenber e Luis Pinguelli, além do 
ex-ministro do Meio Ambiente Carlos Minc. Interessante notar 
que esses entrevistados aparecem também com mais títulos 
quando são nomeados. A revista busca dar credibilidade às 
suas falas a partir das titulações e, principalmente, ao encerrar 
o parágrafo com o trecho: “O Brasil é um caso excepcional no 
quadro nuclear global porque dispõe de outras fontes de energia 
em abundância. Mas não é claro se as pressões bastarão para 
mudar a direção do governo” (edição 670, p. 92).

É interessante notar que, entre políticos e cientistas, os 
segundos têm mais poder como defi nidores primários de opinião 

pública, principalmente, no Brasil, um país em que o descrédito 
no governo tem sido bastante grande nas últimas décadas. O 
processo de seleção de quem falará na matéria, opondo governo 
versus cientistas e ambientalistas, ajuda a impor sentidos para 
o leitor.

Os espaços opinativos: editores e leitores com opiniões 
semelhantes

O mesmo tom de dúvida sobre a energia nuclear também 
está presente no artigo de Paulo Guedes, publicado entre 
as duas reportagens sobre o Japão da edição 670: “Houve 
uma importante destruição de riqueza no Japão. Embora os 
mercados globais tentem dimensionar instantaneamente os 
efeitos sobre a economia mundial, tais desdobramentos são 
ainda incipientes e envolvem enorme grau de incerteza” (p. 
84).

Na carta ao leitor, da mesma edição, Helio Gurovitz, diretor 
de redação, emite opinião próxima a esse posicionamento e 
com o alarmismo presente nas outros textos da edição:

A efi cácia dessa argumentação [favorável à energia 
nuclear] dependerá das consequências do acidente. O 
governo brasileiro parece pouco inclinado a considerar 
qualquer pressão externa em seus planos de construir 
quatro novas usinas [...]. À medida que essas centrais 
nucleares se expandirem pelo país, teremos de 
aprender a conviver com os riscos – e com o medo – 
que elas trazem (p. 8) 

As cartas dos leitores, espaço importante para o debate 
e a discussão de ideias, seguiram a mesma concepção. Não 
aparecem opiniões declaradas sobre a energia nuclear. Da 
mesma forma que a maior parte das reportagens voltou-
se para a experiência humana, as cartas também a valoriza, 
reproduzindo imagens tradicionais sobre o povo japonês, em 
trechos como: 

Ainda bem que o povo japonês é disciplinado. 
Mesmo diante de uma explosão nuclear, age com 
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planejamento, ordem e sem desespero. Do contrário, 
a tragédia seria ainda pior. (ed. 671, p. 8)
A lição mais importante dada pelo povo japonês é 
a organização. Com brigadas de salvamento bem 
treinadas, foi possível salvar vidas a cada hora e ajudar 
na locomoção do contingente vivo. Isso deve ser 
copiado. (ed. 670, p. 8)
A recuperação do Japão após a Segunda Guerra 
Mundial foi fundamental para a construção desse 
espírito de grupo, que parece não esmorecer diante 
das difi culdades. (ed. 670, p. 8).

Considerações fi nais

Como se tentou demonstrar até aqui, o discurso da revista 
Época nas três edições analisadas demonstrou alarmismo e 
pouca fundamentação científi ca em relação aos fatos ocorridos 
no Japão em março de 2011. A revista, em vários trechos, aponta 
que ainda há muita incerteza sobre o assunto, o que também 
reforça o tom de alarme. Os espaços declaradamente opinativos 
(cartas e artigos) seguem a mesma linha. Em contrapartida, a 
cobertura é sensível ao drama humano, marcado pelas histórias 
de vida contadas, embora elas reforcem os estereótipos e as 
imagens rotineiramente associadas ao povo japonês. Dessa 
forma, a revista não só indica o que deve pautar a agenda da 
sociedade (o que lembra a teoria do Agenda-Setting), mas 
também com quais argumentos a discussão do público deve ser 
feita (defi nidores primários e framing)3.

O pouco espaço dado para o cientista é uma das marcas das 
reportagens. Ele aparece de forma reduzida, dada a importância 
desse profi ssional para a discussão do assunto. Quando é 
ouvido, é colocado no texto apenas como uma contraposição 
da fala ofi cial. As informações sobre energia nuclear, de modo 
geral, vieram de institutos de pesquisa, embora sem citação do 
cientista responsável. 

O jornalismo, mais como marketing do que como fi losofi a, tem 
a objetividade como pressuposto. A existência do caráter objetivo, 
no entanto, é facilmente refutada quando se estuda a produção 

dos discursos e quando se associa a produção jornalística aos 
interesses econômicos e à tentativa de dar ao leitor informações 
que alimentem o que ele já sabe e em que já acredita. 

Comprovada a subjetividade dos discursos e sua 
inevitabilidade, o caminho não deve ser negá-la. Antes, deve-se 
ter sempre a premissa de que a leitura de diferentes meios de 
comunicação e uma educação que possa oferecer subsídios para 
uma análise crítica da mídia devem ser valorizadas e buscadas. 
Some-se a isso, no caso específi co da ciência, a necessidade 
de que ela entre em pauta, com menos estereótipos, mais 
humanizada, considerando os conhecimentos anteriores dos 
receptores e, principalmente, mostrando que ela está presente 
em todas as ações humanas. 
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Resumo
A Secretaria da Educação do Município de Valinhos criou em 2004 o 

Programa de Atendimento Psicopedagógico com o objetivo de oferecer 
assistência aos estudantes da rede pública que apresentam problemas 
em sua escolarização, sobretudo em relação a sua alfabetização. Essa 
iniciativa surgiu ao ser constatado um número cada vez maior de 
crianças que apresentavam algum tipo de difi culdade de aprendizagem, 
o que ocasiona a necessidade de atendimento específi co. O trabalho 
desenvolvido estruturou-se em três etapas. Primeiramente a escola 
envia ao Departamento Pedagógico uma fi cha de encaminhamento 
preenchida pelo professor relatando a queixa em relação ao seu aluno. 
Essa fi cha é analisada e os alunos encaminhados passam por uma 
triagem. Após essa triagem, são realizadas avaliações junto à criança e, 
sendo confi rmada a necessidade de atendimento inicia-se o processo de 
intervenção que ocorre por meio de sessões realizadas semanalmente 
nas unidades escolares. Acredita-se ser imprescindível, considerando a 
realidade das escolas públicas brasileiras, a organização de programas 
educacionais específi cos, bem como de políticas públicas, para atender 
uma parcela da população que apresenta problemas em sua escolarização 
e necessita de um atendimento especializado. Os resultados deste 
trabalho evidenciam a melhora do desempenho acadêmico dos alunos 
atendidos, o que reforça a importância da ampliação e continuidade 
do Programa. Considera-se que esse projeto constitui uma iniciativa 
importante ao assegurar o padrão de qualidade do processo de ensino–
aprendizagem, confi gura uma proposta pedagógica que legitima e 
assegura maiores oportunidades de aprendizagem na escolarização de 
crianças do ensino fundamental da rede pública municipal. 

Palavras-chave
Alfabetização; políticas públicas; Programa de Atendimento 

Psicopedagógico. 

Abstract
The Department of Education of the City of Valinhos 

created in 2004 Psicopedagógico Service Program with the 
goal of offering assistance to students from public schools that 
have problems in their schooling, especially in relation to their 
literacy. This initiative came to be seen an increasing number 
of children who had some type of learning disability, which 
causes the need for specific care. The work is structured in 
three steps. First the school sends the Pedagogical Department 
a referral form completed by the teacher reporting the 
complaint in relation to his pupil. This form is analyzed and 
sent the students go through a screening. After this screening, 
assessments are carried out with the child and, confirmed 
the need for care begins the intervention process that occurs 
through sessions held weekly at schools. It is believed to 
be essential, considering the reality of public schools, the 
organization of specific educational programs and public 
policies to meet a portion of the population presents problems 
in their education and need specialized care. These results 
show the improvement of academic performance of students 
served, which reinforces the importance of expanding and 
continuing the program. It is considered that this project is 
an important initiative to ensure the quality standard of the 
teaching-learning process, sets a pedagogical proposal that 
legitimizes and provides greater opportunities for learning in 
the schooling of children of primary school of public health 
system.

Keywords
        Literacy; public policies; Program of  Psycho-Pedagogical 
Care.
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Introdução

No Brasil, o fracasso escolar entre alunos das séries 
iniciais do Ensino Fundamental é um problema antigo. Os 
dados do serviço de estatística educacional da Secretaria Geral 
de Educação mostram que em 1936, 53,5% de alunos foram 
retidos no primeiro ano escolar. Entre 1954 e 1961, de cada mil 
crianças matriculadas no primeiro ano, apenas cinquenta e três 
completavam os oito anos de escolaridade. Na década de 80 
aproximadamente três milhões de alunos abandonaram a escola 
e seis milhões foram reprovados. 

Segundo dados do senso escolar de 2007 há no Brasil 
mais de 8,7 milhões de alunos do Ensino Fundamental com 
defasagem escolar, ou seja, em série incompatível com a idade. 
Nas últimas décadas, segundo Bertagna (2003), a garantia ao 
acesso e a permanência de crianças na escola pública tornou-
se meta para o país, mas mesmo com a ampliação do número 
de vagas no sistema educacional, não houve modifi cações 
signifi cativas para tornar o ensino efi ciente. Com base nos 
dados apresentados, podemos considerar o fracasso escolar 
como um desafi o da contemporaneidade. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (2001) 
apesar de haver nas décadas de 70 e 80 um aumento expressivo 
no acesso à escola básica, os altos índices de repetência e evasão 
evidenciam a necessidade de maior atenção na qualidade do 
ensino e da aprendizagem. Tendo como objetivo minimizar 
os índices de evasão e reprovação escolar, principalmente na 
passagem da primeira para a segunda série, vários Estados e 
municípios reorganizaram o ensino fundamental implantando, 
na década de 80 o Ciclo Básico. Essa reestruturação buscava 
superar a fragmentação produzida pelo regime seriado. 

Em 1998, a Secretaria da Educação do estado de São Paulo 
instaurou o Regime de Progressão Continuada em todas as 
escolas da Rede Estadual. Ao invés de quatro ciclos, o Ensino 
Fundamental passou a ser organizado em dois ciclos; ciclo I 
(de 1ª a 4ª série) e ciclo II (de 5ª a 8ª série). Essa proposta 
tentou garantir o acesso e a permanência do aluno na escola, 
confi gurando uma nova concepção de avaliação e organização 
escolar. De forma geral, essas mudanças no sistema educacional 

brasileiro buscavam a melhoria do ensino, o combate à evasão 
e ao fracasso escolar. 

Para Capovilla (2002) as taxas de evasão e repetência 
continuam elevadas. Em 1999 era de 18%, o que corresponde 
a 6,5 milhões de estudantes, enquanto o índice de repetência 
chegava a 35% na primeira série do Ensino Fundamental. 
Segundo dados da APROESP – Associação de Professores e 
Servidores Públicos do Magistério Ofi cial do Estado de São 
Paulo (citado por Ciasca, 2006) de cada grupo de mil crianças, 
trezentas e trinta chegam ao fi m do Ensino Fundamental e 
apenas quarenta e cinco o concluem sem repetência. Isso 
revela que a maior parte dos alunos leva em média doze anos 
para concluir o ensino regular sendo principalmente nas séries 
iniciais da escolarização a ocorrência do fracasso escolar. 

Martinelli e Sisto (2006) ao refl etir sobre essa problemática 
destacam que na década de noventa as discussões sobre o tema 
se concentravam em torno dos índices de evasão e reprovação. 
Atualmente, segundo os autores, a realidade evidencia milhares 
de crianças chegando às terceiras e quartas séries analfabetas. 
Segundo Silva (2007), nos últimos cinquenta anos o Brasil não 
deixou de apresentar-se como um dos campeões mundiais do 
fracasso na alfabetização. 

Considera-se importante iniciar a introdução deste trabalho 
comentando esses dados, pois atualmente o número de crianças 
em defasagem ou em situação de fracasso escolar ainda é 
alarmante. Cabe destacar que o fracasso escolar tem relação direta 
com a alfabetização dos alunos, uma vez que muitos abandonam 
a escola por não conseguir avançar em sua escolarização bem 
como por vivenciarem repetitivas experiências de fracasso. No 
passado, como lembra Cagliari (1998), a não aprendizagem 
de alunos, sobretudo na alfabetização, foi justifi cada pela 
carência cultural, alimentar ou de estimulação, sendo os alunos 
considerados incapazes, ou seja, o fracasso era decorrente de sua 
situação econômica e social. Esse discurso ainda é comum nos 
dias atuais, entretanto essa justifi cativa não é mais aceita como 
fator que determina a não aprendizagem. 

Frente a essa realidade, o Governo Federal assume, cada 
vez mais, o compromisso com a implementação de políticas 
públicas indutoras de transformações signifi cativas na estrutura 
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escolar, nas formas de ensinar, organizar e desenvolver o 
currículo. Visando a universalização do acesso a educação 
básica e a necessidade de aumentar a escolaridade obrigatória, 
o Ministério da Educação vem envidando esforços na 
ampliação do ensino fundamental para nove anos. Ao analisar 
a legislação educacional brasileira, essa relevância também é 
constatada na Lei nº. 4024/1961 que estabeleceu quatro anos 
de escolaridade obrigatória, a Lei nº. 9.394/1996 que sugere o 
ensino obrigatório de nove anos de duração, a iniciar-se aos seis 
anos de idade e fi nalmente, a Lei nº. 11.271/2006 que institui 
o ensino fundamental de nove anos de duração com a inclusão 
das crianças de seis anos de idade.

A importância dessa decisão política relaciona-se ao fato de 
estudos, como o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Básica (Saeb, 2003) demonstrar que crianças com histórico 
de experiência pré-escolar obtiveram melhores média de 
profi ciência em leitura e apresentam resultados superiores em 
relação àquelas que ingressam somente aos sete anos. 

Acredita-se que um dos problemas enfrentados pela escola 
atualmente é a não aprendizagem de alunos e uma das ações 
propostas para minimizá-lo é encaminhar parte desses para o 
reforço escolar ou a um órgão especializado. Em 2005, dos 
7.043 alunos matriculados na rede pública municipal da cidade 
de Valinhos, 1.313 (19%) foram encaminhados para reforço 
escolar ou atendimento psicopedagógico por não estarem 
acompanhando os conteúdos. Em 2010 dos 7.492 alunos 
matriculados, 1.674 (22%) foram encaminhados no primeiro 
semestre letivo. 

Ciasca (2006), no trabalho intitulado “Correlação de dados 
de uma década de atendimento” também aponta o sensível 
aumento no número de crianças atendidas no Ambulatório 
de Distúrbios de Aprendizagem da FCM/Unicamp, de 5,3% 
para 10,4%, fator esse extremamente preocupante. O fato de 
a escola fazer o encaminhamento desses alunos não garante 
o efetivo atendimento. Isso porque em alguns municípios, há 
uma longa fi la de espera em setores de prestação de serviços 
para a população. 

Objetivando oferecer assistência aos estudantes da rede 
pública que apresentam problemas em sua escolarização, a 

Secretaria da Educação criou o Programa de Atendimento 
Psicopedagógico considerando que cabe à escola garantir 
a todos os seus alunos oportunidades de aprendizagem, em 
observância aos princípios e diretrizes estabelecidos na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e no Regimento 
Comum das Escolas de Educação Fundamental do Município.

Cabe destacar que a Lei Federal nº. 9394/96 - artigo 12, 
afi rma que os estabelecimentos de ensino terão a incumbência 
de promover meios para a recuperação dos alunos de menor 
rendimento; bem como deverão zelar pela aprendizagem dos 
mesmos. Em relação à verifi cação do rendimento escolar, 
a mesma lei, artigo 24, institui que deverá existir no âmbito 
educacional possibilidade de aceleração de estudos para alunos 
com atraso escolar, obrigatoriedade de estudos de recuperação, 
de preferência paralelos ao período letivo para os casos de baixo 
rendimento escolar a serem disciplinados pelas instituições de 
ensino em seus regimentos. 

Acredita-se que quando uma criança apresenta difi culdade 
para se alfabetizar ou está em situação de atraso escolar, se esta 
questão for ignorada ou não resolvida, poderá agravar-se de tal 
forma com o decorrer do tempo, que acabe por se intensifi car e 
efetivar uma situação de fracasso escolar. Por isso é importante 
que as políticas públicas estejam voltadas para buscar soluções 
e meios para oportunizar a aprendizagem dos estudantes, 
contribuindo para o processo de construção do conhecimento 
desses indivíduos e promovendo efetivamente a inclusão de um 
maior número de crianças no sistema educacional brasileiro, tal 
como prevê a legislação vigente. 

Mediante o exposto, é imprescindível a organização de 
programas educacionais específi cos, bem como de políticas 
públicas, para atender uma parcela da população que apresenta 
problemas em sua escolarização. De acordo com o Ministério 
da Educação (2007) para a legitimidade e a efetividade de 
uma política educacional que assegure maiores oportunidades 
de aprendizagem são necessárias ações formativas, condições 
pedagógicas, administrativas, fi nanceiras, materiais e recursos 
humanos, bem como o acompanhamento e avaliação em 
todos os níveis da gestão educacional. Ainda no mesmo 
documento é enfatizada a necessidade de reorganização das 
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propostas pedagógicas das secretarias de educação e dos 
projetos pedagógicos das escolas, de modo a assegurar o pleno 
desenvolvimento das crianças tendo em vista alcançar os 
objetivos do ensino fundamental. 

Programa de Atendimento Psicopedagógico

Considerando fator primordial da Educação a garantia 
a oportunidade ao aprendizado, a Secretaria da Educação 
do Município de Valinhos criou em 2004 o Programa de 
Atendimento Psicopedagógico com o objetivo de atender os 
alunos matriculados na rede pública municipal de ensino que 
apresentam problemas em sua escolarização e necessitam de 
atendimento especializado. Esse trabalho tem a fi nalidade 
de avaliar, atender e intervir junto aos estudantes que não 
estivessem acompanhando o conteúdo escolar, além de orientar 
diretores, coordenadores pedagógicos e professores.

Analisando o rendimento de estudantes matriculados nas 
escolas da Rede Pública Municipal de Valinhos verifi cou-
se um número crescente de alunos que apresentam algum 
tipo de difi culdade para aprender, sobretudo em relação a sua 
alfabetização, o que ocasiona necessidade de atendimento 
específi co. O quadro educacional contemporâneo permite 
constatar um crescente número de alunos que são encaminhados 
pelas escolas para avaliação especializada por não estarem 
acompanhando o conteúdo escolar. Essa realidade é relatada por 
autores como Fernandez (1991), Ciasca e Rossini (2000), Polity 
(2002), Osti, Júlio et alli (2005), Ciasca (2006). A criação do 
Programa de Atendimento Psicopedagógico visou transformar 
essa realidade oferecendo assistência através de um atendimento 
especializado, realizado na própria unidade educacional. 

O Programa tem como diferencial incentivar a participação, 
fortalecer a formação e a interação, buscando o aprimoramento 
dos professores desta rede de ensino. Considerando que 
cabe à escola garantir a todos os seus alunos oportunidades 
de aprendizagem que possam promover continuamente 
avanços escolares, em observância aos princípios e diretrizes 
estabelecidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB nº. 9.394/96) e no Regimento Comum das Escolas de 

Educação Fundamental do Município é que esse programa foi 
elaborado, dando ênfase à necessidade da mudança do olhar no 
campo educacional em relação ao atendimento de crianças do 
ensino fundamental. 

Acredita-se que o trabalho de prevenção, associado a uma 
intervenção educativa pontual possui caráter fundamental para 
garantir a permanência e passagem, com sucesso, de crianças 
e adolescentes pela escola. Sob essa premissa, a Secretaria da 
Educação do Município de Valinhos procurou oferecer ações 
preventivas e remediativas que possibilitassem condições para 
o atendimento específi co aos alunos da Rede Pública Municipal. 
Para isso viabilizou a atuação de profi ssionais da Rede Pública de 
Ensino Municipal que atuavam como professoras para atuarem 
nesse programa. O afastamento desses profi ssionais da sala de 
aula foi amparado pela Lei Municipal nº. 4.372/2008, artigo 39 
que permite aos professores atuarem em projetos educacionais, 
justifi cando então seu afastamento da sala de aula. 

Para acompanhar e compreender o processo cognitivo 
do aprendiz, o Programa desenvolvido estruturou-se em três 
etapas. Num primeiro momento as unidades escolares enviam 
ao Departamento Pedagógico da Secretaria da Educação 
uma fi cha padronizada de encaminhamento preenchida pelo 
professor da sala, juntamente com o coordenador da escola 
relatando a queixa em relação ao seu aluno e descrevendo quais 
problemas esse apresenta em sua escolarização. Essa fi cha é 
analisada e os alunos encaminhados passam por uma triagem. 
Após essa triagem, são realizadas avaliações para o diagnóstico, 
sendo confi rmada a necessidade de um acompanhamento 
específi co, este é realizado pela equipe do programa ou por 
outros profi ssionais, tais como: psicólogo, neurologista, 
pediatra, fonoaudiólogo e/ou terapeuta ocupacional.

A intervenção ocorre por meio de sessões realizadas 
semanalmente, com duração média de cinquenta minutos nas 
Unidades Escolares onde os alunos recebem atendimento 
individual. As atividades são planejadas especifi camente 
visando à melhor forma para que a difi culdade seja superada. 
Para isso são utilizados como instrumentos jogos e atividades 
diversas que visam melhorar as difi culdades específi cas 
da criança, tornando assim a aprendizagem dos conteúdos 
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escolares mais concreta, lúdica e pontual. 
De acordo com Soares (2004) é preciso habilitar os alunos 

a usarem os conhecimentos de leitura e escrita para coisas 
úteis para a vida, para serem competentes em todos os usos da 
linguagem oral e escrita em nossa sociedade. Partindo dessa 
premissa, o programa entende por letramento o ensinar a ler 
e escrever no contexto de práticas sociais de leitura e escrita. 
Assim, parte da ideia de que o ideal seria alfabetizar letrando. 
Nesse sentido, propõe atividades de intervenção em que as 
crianças são encorajadas a pensar, discutir e conversar sobre a 
escrita alfabética, compreendendo e se apropriando dos usos da 
linguagem escrita nas suas mais diversas funções. 

Segundo Morais, Albuquerque e Leal (2005) para garantir 
que as crianças possam desde cedo, alfabetizar-se e letrar-se 
simultaneamente, é necessário democratizar a vivência de práticas 
de uso da leitura e da escrita e ajudar o estudante a, ativamente, 
reconstruir a escrita alfabética. O trabalho desenvolvido, junto 
às crianças com difi culdades em sua alfabetização se afasta 
do ensino mecânico e repetitivo e busca elaborar diferentes 
estratégias e oportunidades de aprendizagem. 

Em reuniões semanais o grupo troca experiências e discute 
sobre os atendimentos realizados, com o objetivo de esclarecer 
os casos e diversifi car as estratégias, promovendo modifi cações 
na dinâmica e manejo instrumental (preparação de materiais e 
atividades) utilizados nos atendimentos. 

Os avanços observados nas crianças são apresentados 
aos coordenadores das escolas e professores em devolutiva 
trimestral. São atendidos alunos matriculados no primeiro ciclo 
do Ensino Fundamental – do primeiro ao nono ano - podendo 
estender-se também aos alunos do segundo ciclo, dependendo 
da demanda e da queixa apresentada. 

A equipe de professores designada para atuar nesse programa 
fi ca instalada no Departamento Pedagógico, em sala específi ca 
para estudos e discussões acerca do andamento do trabalho. Em 
paralelo cada membro desta equipe desloca-se até as escolas 
para realizar avaliações e intervenções. Os profi ssionais atuam 
por quarenta horas semanais.

Cabe destacar que o objetivo primordial desse programa é 
resgatar conhecimentos básicos que não foram desenvolvidos e/

ou aprendidos na escola, priorizando a questão da alfabetização 
de alunos do ensino fundamental. Essa modalidade de 
organização do trabalho pedagógico prevê um produto fi nal – a 
melhora no desempenho do aluno atendido e a superação de 
suas difi culdades. 

Resultados

Em relação às difi culdades apresentadas pelos estudantes 
atendidos pelo programa, nossos dados mostram que em 2009 
dos 233 alunos atendidos, 57% apresentavam problemas 
relacionados à alfabetização. No ano de 2010 realizamos 226 
atendimentos e desses 79% dos alunos tinham problemas na 
alfabetização e em 2011, dos 213 atendimentos, 60% também 
apresentavam as mesmas difi culdades.

Foram consideramos alunos com difi culdades no 
processo de alfabetização os que possuem defasagem idade 
e série, histórico de (multi) repetência, ou seja, em termos 
acadêmicos estão em situação de atraso escolar e apresentam 
as seguintes características em sua produção escrita: escrever 
com correspondência sonora alfabética mas em sua produção 
de texto não expressar uma estrutura básica (começo, meio e 
fi m – situação inicial, problema e solução), ter problemas de 
articulação lógica de conteúdo ou contradições (coerência), 
problemas no uso dos seguintes elementos: pontuação, 
paragrafação, conjunção, pronomes, tempos verbais, 
conectivos, advérbios dentro do parágrafo e entre eles; escrever 
com correspondência sonora ainda não alfabética; escrever 
aparentemente sem correspondência sonora (escrita unigráfi ca, 
garatuja, escrita sem o controle da quantidade de letras, 
dentre outras); presença sistemática de hipossegmentação e/
ou hipersegmentação; não segmentar o texto em palavras. Na 
leitura observamos se o aluno é capaz de ler com autonomia 
e compreende o texto apresentado ou se não consegue fazer a 
leitura de maneira autônoma. 

Cabe destacar que entre 2006 e 2011, 845 alunos foram 
atendidos pelo programa e 75% foram dispensados, após um ano 
de atendimento, por apresentarem progresso em seu desempenho 
acadêmico e por terem condições, após as intervenções, 
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de acompanhar os conteúdos trabalhados em sala de aula. 
Atualmente, 230 crianças estão participando do programa. 

Considerações fi nais

Este trabalho tem contribuído para a melhora do desempenho 
acadêmico dos alunos atendidos, o que reforça a importância 
da ampliação e continuidade do Programa. O Programa de 
Atendimento Psicopedagógico constitui uma iniciativa pública 
importante ao assegurar o padrão de qualidade do processo de 
ensino–aprendizagem e confi gura uma proposta pedagógica que 
legitima e assegura maiores oportunidades de aprendizagem na 
escolarização de crianças do ensino fundamental da rede municipal. 

Considerando a indissociabilidade entre acesso, 
permanência e qualidade da educação escolar, o direito ao 
Ensino Fundamental não se refere apenas à matrícula, mas 
ao ensino de qualidade que pode ser garantido também pela 
oferta de programas específi cos para atrair e garantir a melhor 
qualidade do ensino-aprendizagem, combatendo a repetência, a 
evasão escolar e melhorando os índices de alfabetização.

Esperamos com esse trabalho despertar nos profi ssionais da 
educação o desejo e o compromisso em garantir a escolarização 
– com sucesso – dos alunos do ensino fundamental bem como o 
interesse por elaborar projetos pedagógicos ou políticas públicas que 
ampliem o atendimento social com programas voltados à educação.
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Resumo

Este artigo visa compartilhar algumas refl exões resultantes 
da pesquisa de mestrado apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Educação, Instituto de Educação, Universidade 
Federal de Mato Grosso, na Linha de Pesquisa Culturas 
Escolares e Linguagens, intitulada “Literatura Infantil: 
Formação do Leitor Literário em três escolas de Primavera do 
Leste – MT”, na qual foram analisadas as concepções de leitura 
que fundamentam a prática do professor em sala de aula, na 
medida em que este se assume como formador de indivíduos 
leitores. Compreender como os professores concebem e 
desenvolvem a Literatura Infantil no espaço cotidiano da sala 
de aula foi o objetivo principal do trabalho. Para o êxito da 
pesquisa delineei outros objetivos a serem alcançados, como: 
analisar a qualidade e a variedade dos textos usados nas práticas 
de leitura e o uso que se faz deles no interior das disciplinas; 
identifi car a maneira pela qual o professor concebe a literatura 
infantil e opta por determinada metodologia em suas ações 
de ensino em sala de aula. O referencial teórico que norteou 
a investigação foi composto por autores como Edmir Perrotti, 
Graça Paulino, Rildo Cosson, Angela B. Kleiman, Marisa 
Lajolo, Magda Soares, Roger Chatier, Ezequiel Theodoro da 
Silva, Paulo Freire, Jesualdo Sosa, Walter Benjamin, Leonardo 
Arroyo, Ana Arlinda de Oliveira, Aparecida Paiva, Norma 
Sandra de Almeida Ferreira, Regina Zilberman, entre outros que 
trabalharam especialmente com a temática da leitura literária, a 
formação de leitores e outros temas relacionados com a leitura.

Palavras-chave

Literatura infantil; concepções e práticas; letramento 
literário; formação do leitor.

Abstract

This article shares results from the Masters’ dissertation 
submitted to the Graduate Program in Education, Institute of 
Education, in the Federal University of Mato Grosso, in the 
area of School Cultures and Languages, entitled “Children’s 
Literature: Literary Reader Training in three schools of 
Primavera do Leste - MT”, which analyzed the reading 
concepts that underlie the practice of the teacher in the 
classroom when one assumes the role of trainer of individual 
readers. Understanding how teachers conceive and develop 
children’s literature in the classroom was the main objective 
of the research. The outlined research goals were: analyzing 
the quality and variety of the texts used in reading practices 
and their use within the discipline; identifying how the teacher 
sees children’s literature and chooses a particular methodology 
in classroom practices. The theoretical framework that guided 
the research was based on the following authors: Edmir 
Perrotti, Grace Pauline Rildo Cosson, Angela B. Kleiman, 
Marisa Lajolo, Magda Smith, Roger Chatier, Ezekiel 
Theodoro da Silva, Paulo Freire, Jesualdo Sosa, Walter 
Benjamin, Leonardo Arroyo, Arlinda Ana de Oliveira, Paiva 
Ali, Norma Sandra Ferreira de Almeida, Regina Zilberman, 
among others who have especially worked with the theme of 
literary reading, the preparation of readers and other topics 
related to reading.
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Children’s literature; concepts and practices; literary 
literacy; reader training.

1 - Trabalho redigido com a colaboração de Ana Arlinda de Oliveira.
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Introdução

A leitura pode contribuir de forma signifi cativa em 
uma sociedade letrada, no exercício da cidadania e no 
desenvolvimento intelectual. Portanto, é imprescindível que a 
escola, uma instituição de promoção de conhecimento e local que 
ocupa espaço privilegiado de acesso à leitura, crie possibilidades 
que oportunizem o desenvolvimento do gosto pela leitura por 
intermédio de textos signifi cativos para os alunos. Para isso, 
o papel exigido da escola é a busca da defi nição de leitura e a 
refl exão do seu desempenho na formação da competência de 
leitor fl uente, refl exivo e crítico de seus alunos.

Assim, cabe questionar como a escola se apropria da literatura 
infantil na formação e desenvolvimento do leitor. A escola utiliza 
um discurso funcional ou um discurso estético no desenvolvimento 
de um trabalho com a literatura infantil em sala de aula?

A literatura infantil é um terreno fértil para iniciação e 
desenvolvimento das experiências artísticas nos alunos. Nesse 
propósito, torna-se de grande importância rever a postura do 
educador que se preocupa em formar leitores sem analisar 
profundamente com  que objetivos formar leitores profi cientes, 
pois, essa revisão implicará, sem dúvida, a construção e o uso 
de uma metodologia mais adequada para atingir o objetivo de 
tornar os alunos leitores profi cientes.

O simples fato de saber ler não transforma o indivíduo em 
leitor profi ciente, mas sim, na medida em que são desafi ados 
por leituras progressivamente mais complexas tornam-se 
leitores literários. O leitor torna-se um leitor fecundo, quando 
envolvido numa relação de interação com a obra literária, 
encontra signifi cado quando lê, procura compreender o texto e 
o relaciona com o mundo à sua volta, construindo e elaborando 
novos signifi cados do que foi lido.

Levantamos outras questões para análise de pesquisa: A 
literatura infantil encontra-se vinculada ao uso pedagógico 
como pretexto para atividades gramaticais e/ou ensino da 
moral? Existe uma proposta de literatura infantil para o 
desenvolvimento do letramento literário?

O objetivo principal deste trabalho foi compreender como 
os professores concebem e desenvolvem a Literatura Infantil 

no espaço cotidiano da sala de aula, e a partir disso, analisar a 
qualidade e a variedade dos textos usados nas práticas de leitura 
e o uso que se faz deles no interior das disciplinas; identifi car 
a maneira pela qual o professor concebe a literatura infantil e 
opta por determinada metodologia em suas ações de ensino em 
sala de aula.

A pesquisa envolveu três escolas no município de Primavera 
do Leste, Estado de Mato Grosso. Foram selecionados 
professores que a priori privilegiassem a Literatura Infantil 
destinando no mínimo uma aula semanal para o desempenho 
das atividades. Em função de observar as práticas pedagógicas 
dos professores, consideramos o mesmo nível de escolarização 
dos alunos nas três escolas pesquisadas. Foram convidados, 
como sujeitos da pesquisa, um professor e duas professoras da 
rede municipal de ensino do município de Primavera do Leste. 

    
Literatura infantil: caminho para letramento literário

Emprega-se a expressão literatura infantil ao conjunto de 
publicações que em seu conteúdo tenham formas recreativas 
ou didáticas, ou ambas, e que sejam destinados ao público 
infantil. No entanto, especialistas que se debruçam nessa área 
consideram essa conceituação um tanto restrita, haja vista que, 
muito antes da existência de livros e revistas infantis, a literatura 
infantil atuava na tradição oral, transmitindo a expressão da 
cultura de um povo de geração em geração (ARROYO, 1990).

Literatura infantil é arte, assim como mencionou Perrotti 
(1986, p. 71), “A literatura infantil, propriamente dita, será, 
pois, antes de tudo, expressão de arte, ou já não será literatura”. 
E como arte deve ser apreciada e corresponder plenamente à 
intimidade da criança. A criança tem um apetite voraz pelo belo 
e encontra na literatura infantil o alimento adequado para os 
anseios da psique infantil. Alimento que traduz os movimentos 
interiores e sacia os próprios interesses da criança.  “A literatura 
não é, como tantos supõem, um passatempo. É uma nutrição” 
(MEIRELES, 1984, p. 32). 

Perrotti alerta quanto à distinção entre o discurso utilitário 
e o discurso estético. Segundo o autor, o discurso utilitário 
está voltado para a doutrinação do leitor, enquanto o discurso 
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estético, mesmo que dotado da possibilidade instrumental, 
fi rma compromisso com a arte e não se reduz somente ao 
utilitarismo e ao recurso didático. Ao contrário do discurso 
utilitário que se organiza para agir sobre o leitor, o discurso 
estético atua junto ao leitor, ou seja, “permite leituras em 
diversos níveis que deverão ser defi nidos pelo leitor, segundo 
seus próprios parâmetros” (PERROTTI, 1986. p.15). Ele ainda 
defi ne a literatura como manifestação estética que extrapola a 
instrumentalidade do discurso.

A literatura infantil não nega a transmissão de valores 
embutidos no texto, já que arte sempre ensina alguma coisa, 
mas trata-se de não reduzir a literatura para crianças e jovens 
ao discurso puramente didático e instrumental. “O prazer deve 
envolver tudo o mais. Se não houver arte que produza o prazer, 
a obra não será literária e, sim, didática” (GÓES, 1991, p. 22).

Carvalho argumenta ainda que “uma formação sem 
arte, sem cultura, não prepara civilização nem homens, mas 
apenas cria e condiciona exércitos de cérebros mecanizados” 
(CARVALHO, 1989, p. 228).

A partir dessas considerações, é possível afi rmar que a 
literatura infantil contribui para a formação do leitor literário 
quando a obra literária propõe indagações ao leitor, estimulando 
a curiosidade e instigando a produção de novos conhecimentos. 
Para isso, é preciso que o livro infantil seja agradável aos olhos e 
possua um texto encantador, estimulando o imaginário infantil. 

É preciso rever a postura do educador que se preocupa 
em formar leitores sem analisar profundamente para que 
quer formar leitores. Essa revisão implicará, sem dúvida, na 
construção e uso de uma metodologia mais adequada para 
a formação do leitor literário, promovendo como práticas 
literárias na escola a leitura efetiva dos textos, rompendo 
com atividades estéreis de literatura, ou seja, que exigem o 
domínio das informações sobre a literatura ou em que impera 
a ideia que o importante é que o aluno leia, não importando 
o que, pois o que o importa é prazer de ler. “Ao contrário, 
é fundamental que seja organizada segundo os objetivos da 
formação do aluno, compreendendo que a literatura tem um 
papel a cumprir no âmbito escolar” (COSSON, 2007, p. 23). 
Papel que permita que a leitura literária não seja exercida 

somente com prazer, mas também com o compromisso da 
construção do conhecimento, já que, na escola, a literatura 
é um locus de conhecimento e deve ser desenvolvida de 
maneira correta com o objetivo de formar o sujeito intelectual 
e eticamente mais humanizado.

O insucesso na formação do bom leitor ocorre o aluno 
quando a escola denota importância ao ato de ler não importando 
com o que lê, embasada na concepção de literatura como mera 
fruição. Magnani alerta sobre a liberdade de escolha da leitura 
dos alunos:

Se propomos ao aluno que ele deve ler apenas o que 
gosta, não podemos nos esquecer de que esse gosto não 
é tão natural assim. Pelo contrário, é profundamente 
marcado pelas condições sociais e culturais de acesso 
aos códigos de leitura e escrita (MAGNANI, 2001, p. 
63).

Dessa forma, o simples fato de saber ler não transforma 
o indivíduo em leitor  profi ciente. Na medida em que são 
desafi ados por leituras progressivamente mais complexas e em 
que compartilham suas visões de mundo, tornam-se leitores 
literários. 

Cosson (2007, p. 27) defi ne o bom leitor como “aquele que 
agencia com os textos os sentidos do mundo, compreendendo 
que a leitura é um concerto de muitas vozes e nunca um 
monólogo. Por isso, o ato físico de ler pode até ser solitário, 
mas nunca deixa de ser solidário” 

Assim, torna-se imprescindível ressaltar que os educadores 
precisam ver o aluno como parte essencial desse processo, 
promovendo a interação texto-leitor, não podendo fazer do 
processo educativo uma corrente de mão única. Como afi rma 
Cosson (2007, p. 27), “Ler implica troca de sentidos não só 
entre o escritor e leitor, mas também com a sociedade onde 
ambos estão localizados, pois os sentidos são resultado de 
compartilhamentos de visões do mundo entre os homens no 
tempo e no espaço”. 

Percebemos que a escola nem sempre está preparada e atenta 
para formar bons leitores, pois não proporciona possibilidades 
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de encontro signifi cativos da criança com a obra quando limita 
a criança ao contato apenas com textos didáticos. Fonseca e 
Geraldi alegam que a quantidade de obras lidas e a experiência 
de liberdade com que o aluno aborda os livros que lê resultam 
na leitura qualitativa no leitor. Segundo os autores, “a qualidade 
(profundidade) do mergulho de um leitor num texto depende 
de seus mergulhos anteriores. Mergulhos não só nas obras que 
leu, mas também na leitura que faz de sua vida” (FONSECA; 
GERALDI, 2006, p. 112).

O leitor, quando envolvido numa relação de interação com 
a obra literária, encontra signifi cado no ato de ler, procura 
compreender o texto e relaciona-o com o mundo à sua volta, 
construindo e elaborando novos signifi cados ao que foi lido. 
Só assim, a leitura pode contribuir de forma signifi cativa 
em uma sociedade letrada, no exercício da cidadania e no 
desenvolvimento intelectual. 

É incontestável afi rmar que os livros de literatura, no espaço 
escolar, concedem à criança o acesso ao saber, pois a leitura 
proporciona a integração do aluno ao universo letrado. Por 
esse motivo, os educadores que desenvolvem atividades com 
a leitura literária em sala de aula precisam estar conscientes 
de sua responsabilidade na formação de leitores literários, 
pois a partir de como foi efetivada sua prática pedagógica, a 
aprendizagem do aluno como leitor literário pode ser bem ou 
malsucedida.

Portanto, torna-se essencial que os educadores envolvidos 
com a prática da literatura infantil em sala de aula sejam bons 
leitores e saibam transmitir seu desejo de ler. Transmitimos o 
real valor da leitura literária, quando estamos convencidos de 
sua importância. “Nesse sentido, a personalidade do professor 
é um componente essencial de seu trabalho” (TARDIF, 2006, 
p.141).

O professor, antes do aluno, deve conhecer os livros, pois 
dele cabe a decisão do que é melhor e mais apropriado para 
que seus alunos sejam seduzidos pela leitura e assim, tornem-
se leitores e consumidores literários assíduos. Não se pode 
pensar em formação de leitores literários se o educador, que é o 
mediador entre o livro e aluno, demonstra pouca familiaridade 
com a leitura. 

A leitura literária possibilita a promoção do pensamento 
crítico no aluno, ampliação de visão de mundo e expectativas 
do leitor infantil e a redefi nição do aluno enquanto sujeito 
sócio-histórico, quando o educador se reconhece como 
mediador do processo entre o livro e aluno, coletiviza as 
leituras, reelabora ideias e opiniões no grupo, amplia horizontes 
de expectativas do leitor. Todavia, se existe a falta de leitura 
conceitual diretamente relacionada à formação de leitores para 
os educadores envolvidos com prática da literatura infantil e 
falta de conhecimento do acervo literário infantil, ocorrerá 
também ausência de objetividade na sua prática em sala de 
aula, difi cultando, assim, o processo literário.

O educador precisa estar ciente de que a leitura da 
literatura infantil é um tipo específi co de leitura e que precisa 
ser adequadamente ensinada, pois o leitor iniciante precisa de 
referência e estímulo para a leitura literária. Sendo assim, o 
educador precisa ser cauteloso no seu trabalho com a literatura 
infantil, evitando o papel de detentor da verdade frente ao texto 
literário, não contaminando as opiniões dos leitores, com suas 
posições pessoais.

Parece ser senso comum entre parte dos educadores 
pensar que leitura literária não possa ser ensinada, lançando, 
por isso um olhar insignifi cante para a literatura na escola, 
considerando-a um apêndice da Língua Portuguesa. 

Outros educadores, por não entenderem a especifi cidade 
da literatura infantil, defendem-na como atividade de prazer 
considerando a leitura literária mera fruição, podendo o aluno 
ler o que quiser e quando quiser para que adquira o gosto da 
leitura, tomando como critério de avaliação a quantidade de 
obras lidas. 

Há ainda educadores que defendem o uso de informações 
contidas no texto para alcançar conhecimento de um tema 
específi co de outra disciplina ou, então, utilizam textos 
literários com fi ns pedagógicos, doutrinários ou somente em 
favor do reforço das habilidades linguísticas. 

Como mencionamos anteriormente, para o desenvolvimento 
efetivo da literatura em sala de aula, não basta apenas ler texto. 
Defendemos a postura do educador que, como mediador entre a 
criança e a literatura, promova situações para ampliar o diálogo 
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do leitor com a obra, e que desenvolva uma prática pedagógica 
que favoreça trocas de opiniões entre professor e aluno, aluno 
e aluno para o reconhecimento de variadas leituras, a partir dos 
saberes culturais vividos pela criança no seu cotidiano. 

Sublinhamos a importância da boa fundamentação teórica 
e metodológica do educador no processo de formação do leitor 
literário, pois ele é o intermediário entre o livro e o aluno, ele 
quem seleciona o material oferecido pelos mercados editoriais 
e tem em suas mãos o aluno, que será um futuro consumidor 
desse mercado. 

O educador precisa ter clareza de suas escolhas para não 
correr o risco de substituir a qualidade do material literário 
pela quantidade de material oferecido ao aluno como critério 
de letramento literário. A escolha consciente do material a 
ser desenvolvido nas atividades de literatura é o princípio do 
trabalho do educador e é base do sucesso na formação do leitor. 
Incluímos, nessa questão, o acervo da biblioteca escolar.

Tanto o professor como o funcionário da biblioteca, 
apaixonados pela leitura, conhecedores de vários gêneros 
textuais, autores e obras estão aptos a promover atividades para 
dinamizar o acervo, orientar o aluno na escolha do livro a ser 
lido, sugerir leituras e conduzir pesquisas. Portanto, torna-se 
fundamental a participação desses profi ssionais em palestras e 
cursos com temáticas referentes à leitura e à organização da 
biblioteca.

As concepções e práticas dos professores de Literatura 
Infantil

Consideramos os primeiros contatos do professor com a 
leitura um dado importante para compreender o processo de 
formação leitora desse profi ssional que se torna relevante para 
o desempenho de sua prática pedagógica. O professor “aborda 
sua prática e a organiza a partir de sua vivência, de sua história 
de vida, de sua afetividade e de seus valores. Seus saberes estão 
enraizados em sua história de vida e em sua experiência do seu 
ofi cio” (TARDIF, 2006, p. 232). 

Portanto, ao questionar os professores a respeito de suas 
primeiras experiências com a Leitura, interessou-nos saber a 

signifi cação dada por eles à literatura infantil nos períodos da 
sua primeira infância e o início da sua vida escolar.

Sobre o primeiro contato com os livros infantis na infância, 
Ficou claro nas respostas dos professores, a ausência de 
experiência com a literatura infantil no ambiente familiar, 
acarretando certa defasagem na sua própria construção de 
leitor. Esse fato constatado na fala dos entrevistados nos levou 
a refl etir com os teóricos da área de literatura infantil sobre 
a importância do contato com os livros infantis na primeira 
infância para a construção do leitor literário. O contato da 
criança com os livros literários no cotidiano familiar pode 
desempenhar um papel signifi cativo em relação ao sentido que 
esta vai dar à leitura no espaço escolar. A leitura e as histórias 
orais contadas pela família em momentos de afetividade podem 
contribuir posteriormente para a interação entre a criança e o 
livro literário no ambiente escolar. 

Pela ausência signifi cativa da família no desenvolvimento 
da leitura na formação do leitor, os entrevistados declararam 
terem sido infl uenciados pela leitura no meio escolar. Mas, ao 
perguntar se os professores recordavam de algum professor que 
consideravam leitor, a maioria afi rmou não ter lembrança de 
uma referência do início de sua trajetória escolar. Somente uma 
professora mencionou um professor da graduação.

A fala dos professores evidencia mais uma vez a questão 
das “ausências”. Nesse caso específi co, a ausência de uma 
lembrança do professor enquanto modelo de leitor profi ciente 
durante os primeiros anos escolares. Esse silêncio da memória 
leva-nos a pensar que a escola também não se confi gurou, para 
esses professores, como um espaço signifi cativo de acesso à 
leitura literária. 

Consideramos que as primeiras experiências escolares 
com a leitura e as referências de modelo de professor leitor, 
tornam-se relevantes para a trajetória de formação profi ssional 
do professor do Ensino Fundamental. No entanto, acreditamos 
que a ausência desses referenciais na formação não seja 
determinante para o insucesso da prática docente em relação 
à literatura infantil. Outros fatores devem ser considerados 
no processo de formação profi ssional e na autonomia como 
leitores, sendo: a formação acadêmica, leituras sobre literatura 
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infantil e a formação continuada que são construídas ao longo 
dos percursos formativos. 

As leituras dos professores revelam a preferência pelos livros 
de fácil compreensão ditados pelo mercado cultural, os chamados 
best-sellers, que são comercializados em larga escala e difundidos 
na mídia. Essa preferência decorre de se apropriarem somente de 
uma leitura ingênua e que se distancia das condições possíveis 
para o leitor efetivo e crítico. É importante lembrar que a formação 
leitora desses professores é marcada por signifi cativas ausências 
desde a sua primeira infância, o que pode ter contribuído com as 
opções de leitura que esses educadores hoje fazem. Evidencia-
se, uma vez mais a necessidade de se pensar os processos de 
formação de professores que os oportunizem o encontro com 
diferentes leituras a fi m de que se reconstruam como leitores 
literários efetivos.

Os professores entrevistados demonstraram em sua 
fala, pouca familiaridade com os textos acadêmicos para o 
desenvolvimento de sua formação profi ssional. Percebemos 
pelos depoimentos dos professores que as leituras voltadas 
para a sua formação profi ssional só são realizadas quando são 
“desafi ados” ou cobrados por uma atividade; utilizam a leitura 
como instrumento de informação mais do que de formação 
profi ssional. 

Podemos, a partir do olhar atento às respostas dadas pelos 
professores a respeito de suas trajetórias de leitura, inferir 
que estas foram demarcadas por “ausências” signifi cativas, 
o que ocasionou certas limitações da compreensão do que 
seja o verdadeiro leitor literário. Confi gura-se a imagem de 
um profi ssional que reconhece o valor da leitura, mas não se 
apropria da leitura no seu cotidiano como acesso aos bens da 
cultura letrada, e, dessa forma, distancia-se do modelo que o 
aluno necessita para a formação do sujeito leitor. 

O nosso interesse sobre as concepções dos professores 
referentes à literatura infantil baseia-se no pressuposto de 
que nenhuma prática pedagógica é neutra. Portanto, o que o 
professor pensa a respeito da literatura infantil e formação do 
leitor torna-se substrato para sua prática pedagógica. 

A respeito do que eles entendiam sobre a Literatura 
Infantil, os professores mostraram conceber que a literatura 

infantil está intrinsecamente ligada à fantasia. No entanto, ao 
serem questionados para que serve a literatura infantil para 
os alunos, mesmo considerando a importância da fantasia e 
imaginação dos livros infantis para o desenvolvimento dos 
alunos, os entrevistados remeteram o seu uso, no ambiente 
escolar, como forma de adquirir habilidade de leitura e 
escrita, enriquecimento do vocabulário e aquisição de 
conceitos. 

Não se pode negar que a leitura dos livros infantis contribui 
para o desenvolvimento da habilidade de leitura e escrita. Por 
meio dela, o aluno tem condição de ampliar seu vocabulário, 
adquirir conceitos, escolher valores, bem como defi nir seu 
gosto de leitura. No entanto, o tratamento da literatura infantil 
em sala de aula visando somente à habilidade de leitura e escrita 
não contribui para a formação do leitor. Como diz Góes (1991, 
p. 22), “o ideal da literatura é deleitar, entreter, instruir e educar 
as crianças, e melhor ainda se as quatro coisas de uma vez”. 
Portanto, não deve primar o uso da literatura infantil em função 
de atividades pedagógicas e, sim, priorizar a leitura literária 
na função de humanizar pela sensibilidade, pois “a função 
primeira do livro infantil é a estético-formativa, a educação 
da sensibilidade, pois reúne a beleza da palavra e a beleza das 
imagens” (GÓES, 1991, p. 22).

Dois dos professores entrevistados defi niram como o 
bom leitor aquele que busca conhecimento no ato de ler. 
Observamos que esse conceito representa um leitor ávido 
por informações sobre qualquer assunto.  A informação 
contida no texto lido preenche as lacunas que o leitor 
necessita para se desenvolver como leitor profi ciente. No 
entanto, esse leitor não é atraído por qualquer tipo de leitura, 
a necessidade do saber está relacionada com o seu próprio 
interesse de leitura. São os assuntos de interesse que defi nem 
a escolha de suas leituras.

A outra professora entrevistada concebe que o bom leitor 
é aquele que interpreta aquilo que leu. Entendemos que a 
interpretação do escrito possibilita o leitor situar-se com 
opiniões, indagações, constatações, apropriar-se de signifi cados 
contidos no texto e, a partir do seu conhecimento prévio, dar 
sentido ao que foi lido. 
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Portanto, interpretar é sempre um ato pessoal que 
pode ou não aproximar-se daquilo que o autor propõe. 
[...] Interpretar seria a possibilidade de desvelar e 
apropriar-se dos signifi cados possíveis do texto, ainda 
mais quando se trata do texto literário, pois ele é 
sempre aberto a uma amplitude maior de interpretações 
(OLIVEIRA, 2005, p. 152).

 
Nesse sentido, a interpretação que o leitor faz do texto 

escrito está intimamente ligado aos valores, conceitos e às 
experiências de leitura que carrega consigo. Portanto, “cada 
leitor, a partir de suas próprias referências, individuais ou 
sociais, históricas ou existenciais, dá um sentido mais ou 
menos singular ou partilhado aos textos de que se apropria” 
(CHARTIER, 2009, p. 20).

Ressalto, ainda, a autoridade expressa na fala desta 
professora,  quando disse: “Por isso eu ‘cobro’ aqui dos meus, 
que eles contem aquilo que leu...”. Pode-se compreender que 
a “cobrança” desta professora pode ter por objetivo levar o 
leitor a uma conclusão já premeditada pelo autor ou pela sua 
própria interpretação na leitura, tornando-se uma atividade para 
exercitar a memória, sendo desnecessária a interação do leitor 
com texto. 

Como já apresentado, diferente dos textos informativos que 
buscam uma resposta objetiva, o leitor quando interage com a 
obra literária se apropria do texto lido e atribui ao texto novos 
signifi cados conforme suas experiências. As interpretações “da 
obra de arte nascem da relação pessoal do autor, da obra e do leitor 
com seu contexto específi co, isto é, com sua história particular de 
leituras anteriores (jogo das intertextualidades) e das subjetividades 
que se cruzam na linguagem” (YUNES, 1988, p. 70).

Cabe ao professor, neste processo, viabilizar a exposição 
da variedade de opiniões, promover a refl exão, conduzir a 
coerência interna do texto literário e o desenvolvimento do 
senso crítico. A escolha do livro literário exige do professor um 
determinado conhecimento para que a obra escolhida contribua 
de forma signifi cativa na formação do leitor literário. 

Percebemos pela fala dos professores, que não existe 
clareza na defi nição dos critérios a serem estabelecidos para a 

escolha do material desenvolvido na aula de literatura infantil. 
Podemos entender que essa falta de clareza no critério de 
escolha do material literário provém da falta do conhecimento 
teórico no assunto, o que difi culta o planejamento da aula e a 
mediação entre aluno e obras literárias no processo de formação 
e desenvolvimento do leitor.

O professor, na função de mediador, precisa conhecer 
o acervo literário que será trabalhado e promover o acesso a 
variados livros literários com diferentes níveis de compreensão. 
Permitir a liberdade de escolha dos livros literários pelos 
alunos garante a intimidade do leitor com diferentes tipos de 
textos, ocasionando o desenvolvimento da maturidade do leitor. 
Dessa forma, contrapõe a ideia da leitura obrigatória, que, 
acompanhada de fi chas de leituras e avaliações para comprovar 
o que o aluno leu, difi culta o processo de formação do leitor 
literário. 

Ressaltamos, neste momento, a importância da utilização da 
biblioteca escolar para a formação do leitor literário, e para isso, 
destacamos o papel do professor na relação aluno e biblioteca, 
pois a biblioteca escolar depende, em grande parte, da prática 
docente para promover o acesso do aluno a esse espaço. 

Com esse propósito, perguntamos aos entrevistados se 
havia integração entre professores e biblioteca, no sentido de 
trabalho conjunto de estímulo à leitura pela criança. Por meio 
das respostas dos professores entrevistados, podemos perceber 
que a utilização da biblioteca como espaço complementar 
à aula de literatura depende especifi camente da função do 
bibliotecário.

Realmente, não se pode negar que as bibliotecas escolares 
estão ocupadas, muitas vezes, por um profi ssional que não tem 
a formação necessária para a função de bibliotecário e não 
entende o real funcionamento de uma biblioteca escolar. No 
entanto, a opção de usar ou não a biblioteca escolar tem raízes 
na formação do professor de sala de aula (SILVA, 1999, p. 37). 
A concepção de que a biblioteca é um espaço dispensável para 
formação do leitor é equivocada. O professor não pode ser 
a única fonte de conhecimento para o aluno, mas, sim, deve 
incentivá-lo a buscar outras instâncias de conhecimentos e ser 
criador de oportunidades de novas leituras.
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Não basta colocar o aluno em contato com o livro para 
formar o leitor literário, é preciso estar atento ao livro que será 
indicado e estimular a liberdade e o prazer na leitura, tendo 
em vista que a substituição do prazer na leitura pelo dever 
de ler, por meio de cobrança com provas e fi chas de leituras, 
desfavorece o desenvolvimento do leitor literário.

Acreditamos que a presença de um bibliotecário 
comprometido com o funcionamento da biblioteca para o 
desenvolvimento do letramento literário, a existência de um 
acervo variado e de qualidade e uma prática docente que 
promova o uso adequado deste acervo são fatores importantes 
para que haja a integração entre a sala de aula e biblioteca.

Considerações fi nais

Ficou constatado, pela fala dos professores entrevistados, 
que não houve, durante a primeira infância de suas vidas, 
intimidade com a literatura infantil no ambiente familiar 
devido à falta de acesso aos bens culturais e literários as 
famílias. Podemos concluir que a ausência de um modelo 
leitor na família e a falta de estímulos culturais ocorridos 
na infância destes professores podem ser condicionantes 
do comprometimento do percurso de letramento desses 
educadores. É sabido que o contato com os livros infantis no 
cotidiano familiar é importante porque desempenha um papel 
signifi cativo em relação ao sentido que a criança vai dar às 
leituras futuras. 

Apesar de a ausência da literatura infantil no ambiente 
familiar ser condicionante para o prejuízo na formação do 
leitor, não é determinante, já que o leitor pode ser formado 
em qualquer período de sua existência. Sendo assim, caberia 
à escola preencher o vazio deixado na primeira infância desses 
professores e permitir o acesso ao livro literário.

Por sua vez, a ausência de referência de leitor se manteve 
também no início da escolaridade desses professores, pois 
revelaram não terem na memória referenciais de professor 
modelo de leitor que marcassem signifi cativamente a literatura 
infantil em sua vida escolar, comprometendo, assim, o processo 
de formação leitora destes educadores.

Ao analisar a trajetória de vida pessoal, acadêmica e 
profi ssional desses professores, podemos perceber também 
o quanto essas ausências limitaram o gosto e o nível de 
letramento dos mesmos. Sua preferência pelas leituras de fácil 
compreensão ditadas pelo mercado cultural revela a difi culdade 
de se apropriarem de uma leitura crítica e mais elaborada, 
considerando, ainda, a difi culdade na leitura de livros teóricos 
na sua própria área de formação.

Constatamos, por meio das entrevistas, que os professores 
consideram importante a leitura literária na escola. No entanto, 
foi observado que a prática pedagógica com literatura infantil 
não se efetiva no processo de formação de leitor literário. Esse 
distanciamento entre, por um lado, a consciência da importância 
e a boa vontade de trabalhar a Literatura Infantil e, por outro, 
a prática destes professores em sala de aula na formação do 
leitor ideal, acontece devido à ausência de elementos teóricos 
que levem esses profi ssionais a refl etirem sobre uma prática de 
qualidade objetivando o desenvolvimento do leitor literário. Esse 
dado leva a refl etir como estão sendo estruturadas as propostas 
de formação inicial desses professores – em nível de graduação – 
bem como as propostas de formação continuada, para que, então, 
tivessem as condições de pensar criticamente a sua prática. 

Acreditamos que o distanciamento entre a intenção e a 
prática só será amenizado com políticas públicas que entendam 
a importância da literatura infantil na escola, e que, além de 
distribuírem livros para professores e alunos, atendam a 
formação dos professores, para que estes se apropriem de 
conhecimentos específi cos e se construam como leitores 
efetivos, podendo, desta forma, estar preparados para refl etir 
criticamente sua prática e a realidade que os cerca.

Entendemos que é possível a escola ensinar a ler literatura, 
contanto que a leitura ocorra num espaço de liberdade, respeitando 
o prazer e ou o desprazer do leitor pelo texto lido.  É importante, 
também, que a literatura infantil seja tratada como arte e para 
isso é preciso que o professor entre em contato com textos de 
qualidade estética e desenvolva a sensibilidade do olhar em seus 
alunos, estimulando o desenvolvimento do letramento visual.

É necessário pensar em uma formação continuada 
que ofereça aos professores fundamentações teóricas que 
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contraponham as ideias sedimentadas em seu discurso, para 
que possam desta forma, ser capazes de direcionar para uma 
nova prática que desenvolva o trabalho efetivo com a literatura 
infantil. A coerência entre o discurso e prática, fundamentados 
teoricamente, resultarão no trabalho expressivo com a literatura 
infantil nas escolas.

Outro fato que fi cou evidenciado neste trabalho é que não 
existe interação entre a sala de aula e a biblioteca dessas escolas 
no intuito de oferecer atividades lúdicas aos alunos e promover 
a formação do leitor literário.

Estas constatações apontam a necessidade de aprofundamento 
teórico acerca dos pressupostos da literatura infantil por parte dos 
professores, bibliotecários e equipe gestora das escolas, a fi m de 
que se desenvolva um trabalho efetivo com a literatura infantil a 
partir da utilização das bibliotecas escolares. 

Salientamos, ainda, a partir dessas constatações, a 
necessidade do comprometimento das políticas públicas 
no sentido de equipar as bibliotecas, contratar profi ssionais 
capacitados para desempenhar a função de bibliotecários, 
aumentar o acervo com obras de qualidade literária e oferecer 
cursos na área específi ca de literatura infantil.

Para concluir este trabalho, insistimos que a participação ativa do 
professor para o desenvolvimento da leitura literária é um dos pontos 
mais importantes para a formação do leitor literário. O professor, ao 
proporcionar vários encontros entre o leitor e as obras literárias de 
qualidade e utilizando-se de uma metodologia adequada, contribui 
para que o leitor teça, a partir de cada leitura, o signifi cado com as 
demais leituras com que se depara ao longo da vida.
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Resumo
A leitura tem papel importante na vida humana, tanto para sua 

inserção social, como para os conhecimentos necessários a sua 
sobrevivência no cotidiano, além da aquisição de um saber cognitivo. 
Diante disso, o presente artigo discorre sobre a importância do 
bibliotecário na formação de leitores críticos, tendo como objetivo 
mostrar a importância da postura do mesmo no processo de 
aquisição da leitura de crianças. Os sujeitos deste trabalho foram 
(PUBs) Professores em Uso da Biblioteca de uma escola pública 
estadual no município de Brasília de Minas-MG. A pesquisa é de 
cunho qualitativo e tem como instrumento de coleta de dados um 
questionário aplicado a 12 professores regentes das séries iniciais e 
uma entrevista com três professores em uso da biblioteca da referida 
escola. A pesquisa teve como fundamentação teórica os seguintes 
autores: Bamberg (1995), Perrotti (1990), Zilbermann (2003), 
Schwarcz (2002) e Silva (1997). A partir da entrevista realizada 
com três PUBs, pudemos notar uma precariedade em relação ao 
uso da biblioteca, e uma visão distorcida sobre a real função dos 
profi ssionais que atuam neste ambiente. Percebemos também que 
os professores utilizam a biblioteca, mas de forma não dinamizada, 
pouco contribuindo para o processo de aquisição da leitura pela 
criança. A proposição de atividades diversifi cadas pelo professor 
em uso da biblioteca poderá dinamizar o processo de aprendizagem 
da leitura e da escrita, proporcionando aos alunos não somente a 
oportunidade de serem bons leitores, como a formação de bons 
escritores críticos e atuantes nos espaços sociais.
Palavras-chave

Professor; biblioteca; formação; leitura.

Abstract
Reading has an important role in the human beings’ 

life, as much for their social insertion as for their necessary 
knowledge to survive. Apart from the acquisition of a 
cognitive ability. So, this present paper has as its purpose to 
discuss about the importance of the librarian in the education 
of critical readers. It also intends to show the importance of 
the librarian’s posture in the children’s learning acquisition 
at elementary school. The research was done with a 
qualitative view at João Beraldo State School in Brasília de 
Minas-MG. A questionnaire was answered by 12 teachers 
and 3 librarians were interviewed. The research was based 
on the studies of Bamber (1995), Perrot (1990), Zilbermann 
(2003), Schwarcz (2002), Silva (1997) and others. From the 
interviews, it was noticed a precariousness in relation to the 
use of the library and a distorted point of view of librarians 
about their real role, as well. We also could understand that 
the teachers don’t use the library in dynamic way and it 
doesn’t help students to develop. Diversifi ed activities given 
by the librarians can help students in the process of learning 
and writing acquisitions, helping them to be critical and 
active writers. 

Keywords
Librarian, reader’s education; reading.
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Introdução

A sociedade atual nos exige cada vez mais a busca pelo 
conhecimento e pela informação. Essa busca se dá de diversas 
maneiras: por meio da mídia, dos rádios, telejornais, revistas, 
jornais impressos, livros, escolas dentre outras. Também de 
maneiras informais, como conversas, troca de informações e 
experiências. Enfi m, o conhecimento pode ser adquirido de 
diversas formas, possibilitando a formação integral do indivíduo 
dentro de uma sociedade que está cada vez mais consciente de 
seus direitos e deveres.

Mas, para que a escola consiga acompanhar e cumprir 
as exigências impostas pelos avanços das tecnologias de 
comunicação, é necessário que a mesma amplie o seu espaço 
de trabalho de modo a possibilitar a seus educandos o acesso 
às informações. Para que esse trabalho se efetue de forma 
signifi cativa e efetiva, é necessária a utilização de recursos de 
ensino que facilitem a integração e a dinamização do processo 
de ensino e aprendizagem. Entre os recursos existentes, 
destaca-se a biblioteca escolar, que é um espaço da escola 
que deve estar voltado para a leitura, focando o seu papel na 
formação de cidadãos mais aptos e motivados pela leitura. Os 
alunos devem ser capazes de analisar e de refl etir, mas para 
que se desenvolvam tais habilidades, os educandos precisam de 
informações. Cabe ao professor fornecer essas informações de 
acordo com o nível de escolarização que se encontra o alunado, 
de modo que essas informações funcionem como um suporte 
à aprendizagem do educando. A UNESCO defende que os 
professores precisam oferecer aos alunos possibilidades de se 
tornarem pensadores críticos e efetivos, usuários da informação 
em todos os formatos e meios.

E nessa perspectiva entra em cenário o papel do bibliotecário 
e do professor na orientação e mediação das atividades em prol 
das metas a serem cumpridas no espaço da biblioteca escolar. É 
necessário incentivar e demonstrar para os alunos a importância 
de se desfrutar das informações contidas na biblioteca.

A partir de diversas pesquisas realizadas sobre a importância 
do bibliotecário na formação do leitor nas séries iniciais e de 
uma entrevista realizada com três PUBs (Professores em Uso 

da Biblioteca) da E. E. João Beraldo, pudemos notar uma 
precariedade em relação ao uso desse espaço, e uma visão 
distorcida sobre a real função dos profi ssionais que atuam nesse 
ambiente. Percebemos também que os professores utilizam a 
biblioteca, mas de forma não dinamizada. Vale destacar que:

Para tornar os alunos bons leitores- para desenvolver, 
muito mais do que a capacidade de ler, o gosto e o 
compromisso com a leitura – a escola terá de mobilizá-
los internamente, pois aprender a ler (e também ler 
para aprender) requer esforço. Precisará fazê-los 
achar que a leitura é algo interessante e desafi ador, 
algo que, conquistado plenamente, dará autonomia e 
independência. (PNC - Língua Portuguesa, 2000, p.58)

Como podemos perceber, para que haja um desenvolvimento 
no hábito dos alunos pela leitura, é necessária uma participação 
mais efetiva tanto do professor regente da turma quanto do 
professor em uso da biblioteca, de modo que os educandos 
possam ser conscientizados de que a leitura é uma ferramenta 
indispensável na sociedade. 

Desenvolvimento

A leitura é um elemento importantíssimo no processo 
educacional e no cotidiano de qualquer indivíduo. Por meio 
dela conseguimos enxergar uma realidade diferente do mundo 
em que estamos inseridos. Ela abre novos horizontes em nossa 
mente, dando margem à criatividade, à imaginação e ao senso 
crítico. Ressalta-se também a importância da leitura como fonte 
de saber e de cultura, bem e como meio  de aperfeiçoamento 
linguístico. 

De acordo com pesquisas realizadas pelo PISA ( Programa 
Internacional para Avaliação do Estudante) no ano de 2003, o 
Brasil ocupou 37° lugar, demostrando que os brasileiros leem 
pouco, principalmente aqueles que são desprovidos de acervos 
de leitura, e isso geralmente acontece com a população mais 
carente da sociedade, pois muitos não têm acesso nem sequer 
a um  simples jornal. Torna-se cada vez mais difícil inserir 
as crianças e os jovens à prática da leitura, pelo fato de estes 
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estarem rodeados e mergulhados em meio a tantas informações 
oferecidas pelos meios de comunicação midiáticos.  Todo esse 
contexto tem distanciado o aluno da leitura, propocionando-
lhes maior agilidade de comunicação, facilitando a rotina diária 
e ampliando as possibilidades de acesso à informação em todo 
o mundo; o que, sendo feito utilizando os meios tecnológicos, 
torna-se muito mais prazeroso e dinâmico do que o simples ato 
de ler.

A escola tem papel fundamental nesse processo, pois é nela 
que acontece o primeiro contato sistemático e consciente da 
produção da leitura. E é dela também a responsabilidade de 
promover estratégias e condições que irão despertar o interesse 
dos alunos no que diz respeito ao contato com os textos. 
Nesse sentido, a escola poderá contar com uma infi nidade de 
ferramentas para auxiliar esse processo, dentre elas podemos 
citar a biblioteca.

Uma biblioteca bem estruturada, com grandes acervos para 
a leitura e um profi ssional bem capacitado, capaz de fornecer as 
informações necessárias de forma dinâmica e criativa, além de 
desenvolver atividades de incentivo à leitura certamente obterá 
bons resultados no desenvolvimento das práticas de leitura. 
Segundo Amato e Garcia (1998)

A biblioteca é vista muitas vezes como um lugar em 
que são armazenados livros para leitura; um lugar 
destinado a alunos considerados indisciplinados, 
ou ainda, de disseminação da informação. Por sua 
vez, o bibliotecário é visto como um elemento que 
executa tarefas meramente técnicas e a sua formação 
pedagógica, cultural e social é deixada de lado. 
(AMATO e GARCIA, 1998, p.13)

 
Assim como o professor regente de turma, o professor 

em uso da biblioteca é um importante agente transmissor de 
cultura e de construção do conhecimento. Portanto, é de grande 
responsabilidade o trabalho do professor em uso da biblioteca, 
pois é nesse espaço que a maior parte das nossas crianças terão 
a oportunidade (muitas vezes a única em suas vidas) de ter 
contato com livros e outros documentos. Essa ideia aplica-se 

especialmente às escolas públicas, onde estudam as crianças das 
classes populares. Portanto, é a biblioteca, sem dúvida, um dos 
principais recursos que favorecem o desenvolvimento do ensino 
aprendizagem da leitura na escola, por isso não pode ser vista 
como mero depósito de escritos. Schwarcz (2002) relata que:

Mais que um edifício com prateleiras, uma biblioteca 
representa uma coleção e seu projeto. Afi nal qualquer 
acervo não só traz embutida uma concepção implícita 
de cultura e saber, como desempenha diferentes 
funções, dependendo da sociedade em que se insere. 
(SCHWARCZ, 2002, p. 120)

Nesse contexto, a biblioteca deve ser um espaço que 
contemple a construção de saberes. Esse conhecimento 
adquirido necessita, portanto, provocar uma discussão crítica 
da realidade. Para que isso aconteça, além de um belo acervo 
de livros, revistas, etc. faz-se necessário um profi ssional 
qualifi cado, que contribua nesse processo e não apenas 
armazene livros e aja de forma simplesmente técnica, limitando 
seu papel.

Portanto, o professor em uso da biblioteca precisa dinamizar 
esse espaço para obter a formação de leitores críticos e ativos 
em nossa sociedade. Leitores que analisem e refl itam, para 
então, como diz Bamberger (1991, p.7) “... desenvolver as 
possibilidades intelectuais e espirituais...”

Assim, faz-se necessária a presença de profi ssionais que 
instiguem o hábito e o gosto pela leitura, pois é através do 
universo das palavras que a criança adquire a habilidade de 
verbalização dos conteúdos assimilados, como diz Regina 
Zilberman em sua obra A literatura infantil na escola.

Infelizmente, de acordo com a observação e a entrevista 
realizada, o que encontramos nesse espaço são professores 
em fi nal de carreira ou em ajuste funcional, que por diversos 
fatores já estão, na maioria das vezes, cansados da sala de aula 
e dos alunos. Estes porém geralmente têm a biblioteca escolar 
como o único meio de se estabelecer contato com os livros.

Rovilson da Silva (2009, p.140) afi rma que é importante 
incentivar a criança a buscar o material desejado, para ensiná-
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las desde pequenas a compreender a forma e a organização do 
acervo contido na biblioteca.

Revisando a pesquisa

A partir de um diagnóstico da Escola Estadual João Beraldo, 
identifi cado por meio de um questionário aplicado a todos os 
professores regentes das séries iniciais em dezembro/2011, 
identifi camos várias fragilidades. Dentre elas destacou-se a 
pouca utilização de um valioso aliado no processo de aquisição 
da leitura por parte dos alunos: a biblioteca que, infelizmente, 
nessa escola se aparenta monótona.

 Por esses e outros motivos, despertou o nosso interesse 
e tornou-se viável um estudo mais aprofundado acerca da 
utilização e do funcionamento da biblioteca da escola. Em 
seguida, realizamos uma entrevista com três funcionários 
responsáveis por esse espaço. É importante salientar que a escola 
analisada não possui um bibliotecário formado e especializado 
para tal função e sim PUBs (professores em uso da biblioteca), 
sendo dois profi ssionais atuando por ajustamento funcional e o 
terceiro por tempo de serviço.

Perrotti (1990) afi rma que o responsável pela biblioteca, o 
bibliotecário, é um professor com especialização em processos 
documentais. O autor sustenta ainda a ideia de que as redes de 
bibliotecas precisam de um apoio técnico mais especializado, 
entrando em cena o trabalho do bibliotecário, um especialista 
em planejamento e organização da informação.

Mediante as entrevistas e as observações, notamos que a 
biblioteca da escola dispõe de uma quantidade de materiais 
sufi cientes para atender a demanda da escola, sendo composta 
por um acervo de livros, revistas, vídeos e jornais.  De acordo 
com os entrevistados, os alunos são os usuários mais frequentes 
da biblioteca. Um deles acrescenta que:

os alunos vêm para ler alguns jornais, revistas, que eles 
vêm, sabe? principalmente na área de esporte. Eles vêm 
praticamente todos os dias ver os resultados, ver o que 
tem nos jornais. (entrevista realizada em fevereiro de 
2012)

Sobre essa questão, Silva (1997) afi rma que 

sem usuários o espaço da biblioteca e os livros tornam-
se altamente caótico e inútil, (...) uma biblioteca não 
dinamizada por alunos e profi ssionais (bibliotecários e 
professores) perde o seu valor e morre. (SILVA, 1997, 
p.170)

Nesse contexto, a biblioteca representa muito mais do 
que um simples depósito de escritos. Mais do que isso, esse 
espaço deverá estar voltado para pesquisas e obtenção de 
conhecimentos, privilegiando a construção de saberes e o pleno 
desenvolvimento cognitivo dos indivíduos.

Diante de todos os problemas enfrentados pela escola, a 
biblioteca poderá tornar-se um diferencial. Perguntamos aos 
professores em uso da biblioteca o que poderiam fazer para 
mudar essa realidade, privilegiando a construção de saberes 
das crianças: Perguntamos ainda qual o seu papel em relação 
à melhoria da qualidade do ensino oferecido pela escola: As 
professoras responderam que:

P1- Sensibilizar o aluno à prática da leitura, 
incentivando-os para que eles possam ter o hábito de 
leitura, dar assistência individual, aos alunos que mais 
necessitam.
P2- Concorda com a P1 e completa, instigar a buscar o 
conhecimento e fazer com que eles tomem gosto pela 
leitura.
P3- Eu procuro atender bem os alunos, assim,  
procurando oferecer o melhor   para eles, ajudando,  
como eu falei na pesquisa,  precisando de um livro, a 
gente está aí,sempre procurando orientá-lo. 

(Entrevista realizada em fevereiro/2012)

É portanto, papel do bibliotecário atuar como mediador da 
leitura e da informação. Segundo Feuerstein (apud TURRA, 
2007), “o mediador é alguém que avalia e seleciona estratégias, 
que organiza, interpreta e elabora as experiências”. É também 
papel do bibliotecário desenvolver o estímulo à leitura, a busca 
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pelo saber, oferecendo meios que venham seduzir o aluno para 
um despertar do desejo de conhecer. O bibliotecário tem por 
responsabilidade propiciar aos alunos condições para que estes 
tenham acesso ao conhecimento.

Quando questionadas quanto ao conhecimento e à leitura do 
acervo de livros disponíveis na biblioteca, os professores disseram 
não dispor de tempo necessário para esse ato. Sendo que,

P1- Quando tem tempo, o que é muito raro, mas sempre 
tem que ler, jornal, revista, sempre a gente dá uma 
olhada pra tá a par, agora livro não tem condições da 
gente ler aqui, tem que ler em casa. 
P2-Mais ou menos, quando tem tempo sim, quando tem 
tempo, assim a gente, por exemplo, todos os dias dá 
uma olhada no jornal, a revista, porque não tem muito 
tempo pra ler, mais aqui é quase impossível, até porque 
o tempo, tem que aproveitar o tempo, porque não tem 
assim o tempo disponível pra tá lendo.
P3- Não responde e dá risadas.

Portanto, a afi rmação de que “é quase impossível...” 
demonstra a pouca importância dada à função exercida. 

Diante dessa afi rmativa nós questionamos: como alguém 
que não tem o hábito de ler pode incentivar o hábito da leitura a 
outros indivíduos?  Percebemos uma  contradição nas respostas 
dos professores, uma vez que quem não possui o hábito de 
leitura pode encontrar difi culdade em incentivar os alunos ao 
gosto pela leitura.

Para Silva (1999, p. 79), o bibliotecário escolar deve “[...] 
dedicar-se menos às atividades mecanizadas e muito mais a 
programas de incentivo à leitura junto aos alunos, com o apoio 
de outros educadores, como os professores e os especialistas”. 
Sendo assim a biblioteca deve manter todo o seu acervo 
atualizado, pois só assim o bibliotecário terá possibilidades de 
estimular e incentivar aos alunos a utilizar o material disponível, 
não fi cando responsável somente pela arrumação dos acervos, 
mas também incumbido da sua própria prática de leitura.

Não é necessário somente uma biblioteca equipada com 
um “belo acervo de livros”, e sim uma biblioteca inovada, que 
se atualize diariamente através de jornais e revistas. A mesma 

precisa ser capaz de repassar aos alunos informações relevantes 
e atualizadas, de forma que estes sejam capazes de captar essas 
informações e processá-las de forma correta. Nesse intuito, a 
biblioteca se engloba dentro de um sistema educativo que tem 
como missão contribuir para a formação de leitores críticos 
e aptos a se desenvolverem dentro de uma sociedade cada 
vez mais seletiva. O seu espaço tem como objetivo principal 
despertar e aguçar o interesse das crianças pela leitura, de 
forma com que as mesmas associem a biblioteca como um 
lugar agradável, dinâmico e instigante. 

Considerações fi nais

A partir dos referenciais estudados e das observações 
realizadas, podemos notar a importância do uso da biblioteca 
para o processo ensino/aprendizagem e para formação de um 
bom leitor. Podemos perceber também a grande importância de 
nesse espaço possuir um mediador capacitado e comprometido 
com o seu real papel, que é o de proporcionar informações, 
criar estratégias para desenvolver as habilidades de pesquisa e 
leitura e em mediar práticas de leitura literária relevantes para 
os estudantes. Existem diversas maneiras para incentivar o 
aluno a adquirir o hábito da leitura, ainda é possível despertá-lo 
através de atividades dinâmicas e contextualizadas para, assim, 
desenvolver conhecimentos no contexto cultural e educacional.

No que diz respeito a uma boa aprendizagem, e para que 
os alunos desenvolvam o hábito da leitura, cabe ao professor o 
papel de estar sempre buscando novas maneiras e estratégias de 
interação com seus alunos na prática de atividades relacionadas 
ao gosto pela leitura.

Esse estudo nos possibilitou compreender o papel que 
exercem os profi ssionais da biblioteca da E. E. João Beraldo. 
Com o mesmo foi identifi cado que não há incentivo por parte 
dos profi ssionais no desenvolvimento do hábito dos alunos pela 
leitura, nem estratégias que visem levar os alunos a frequentar 
esse espaço diariamente.

Infelizmente, a parcela de contribuição da biblioteca na 
formação de leitores ainda deixa muito a desejar, pois há muito 
o que se fazer para que esse espaço deixe de ser um depósito 
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de conhecimentos impressos. A biblioteca tem de ser um local 
que desenvolva nas crianças um senso crítico, que poderá ser 
adquirido através das informações fornecidas pela biblioteca, 
juntamente com o profi ssional, proporcionando às crianças 
condições para analisar e refl etir acerca dos conhecimentos 
descobertos. Porém, isso quase não acontece, pelo fato de ser 
negado às crianças essa oportunidade.

Acreditamos que esse trabalho possa contribuir para a 
refl exão da necessidade de se assumir a real função do professor 
em uso da biblioteca para a formação de leitores e de futuros 
cidadãos críticos, aptos a atuarem e a se desenvolverem de 
forma signifi cativa na sociedade atual.
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Resumo
 
O processo de leitura constitui-se ao relacionar e associar 

os múltiplos sentidos dos discursos na história que nos constitui 
enquanto sujeitos. Na perspectiva da Análise de Discurso Francesa, 
designamos a leitura como uma possibilidade de intervir, interpretar 
e compreender a realidade que se confi gura pelos sentidos e 
sujeitos marcados de modo histórico-sócio-ideologicamente. 
Destarte, partindo do princípio de que a leitura envolve uma 
concepção, uma prática e diferentes formas de abordagens, nesse 
estudo, temos o objetivo de reportar como está sendo trabalhada 
a leitura em pesquisas produzidas na área de ensino de ciências. 
Portanto, apresentaremos uma revisão fundamentada em artigos 
de periódicos, mapeados no período entre 2001 a 2011, reunindo 
as pesquisas em quatro abordagens, não-excludentes, a saber: I) 
Histórias de leitura, II) Condições de Produção da leitura, III) 
Interpretações no processo de leitura e IV) Leitura de divulgação 
científi ca. Por fi m, assinalamos algumas considerações no que 
concerne a este mapeamento e as possibilidades e os limites em 
trabalhar com a leitura no contexto escolar.

Palavras-chave

Leitura; ensino de ciências; pesquisas.

Abstract

The reading process constitutes itself to relate to and involve 
multiple senses of the speeches in history that constitutes us 
as subjects. In the perspective of French Discourse Analysis, 
we assign the reading as an opportunity to intervene, interpret 
and understand the reality that is shaped by the meanings 
and subjects so marked socio-historical-ideological. this 
way, assuming that reading involves a concept, a practice 
approaches and different ways, in this study, we aim to report 
on how reading is being worked on research produced in the 
area of   science education. Therefore, we present a review 
based on journal articles, mapped in the period 2001 to 2011, 
bringing together research on four approaches, not mutually 
exclusive, namely: I) reading stories, II) Production Conditions 
of reading, III) Interpretations in the process of reading and IV) 
Reading of scientifi c. Finally, we point out some considerations 
with respect to this mapping and the possibilities and limits of 
working with the reading in the school context.

Keywords

Reading; science teaching; research.
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Introdução

A leitura constitui-se em um processo de signifi cação 
capital em nossa sociedade, sendo reconhecida como 
um direito de todos, já que saber ler é condição básica de 
participação dos sujeitos em situações cotidianas de domínio 
cultural, econômico e sociopolítico. É de se supor, também, 
que existam diferentes sentidos, modos e fi nalidades 
para a leitura, relacionados à concepção, à prática e 
aos conhecimentos onde ela se estrutura e se distribui 
sociohistoricamente.

Nossa concepção de leitura está fi rmada na perspectiva 
da Análise de Discurso (AD) Francesa, considerando a 
possibilidade de intervir, interpretar e compreender a realidade, 
entre os sujeitos e a sociedade, que se confi gura pelos sentidos 
marcados na história e nas práticas sociais. Nesse contexto, 
ler resulta dos movimentos de formulação e circulação dos 
sentidos que perfazem os discursos, os textos, entre o que é 
lido e escrito, entre o mesmo e a novidade, entre o real e o 
imaginado. (ORLANDI, 2001). 

Todavia, o processo de leitura no contexto escolar, 
geralmente, encontra-se fixado em um conhecimento raso e 
generalizado, como aponta Gallo (2008, p.90): no “discurso 
didático-pedagógico o trabalho de ‘leitura’ se confunde com 
o trabalho de decodificação, no nível da matéria gráfica, e 
de ‘avaliação’ (não é para ler, é para corrigir) no nível da 
escrita”.  Julgamos necessário tentar reverter essa situação 
instaurada na/pela escola. Para isso, a leitura deve ser 
compromisso de todos os professores, de diferentes áreas, 
já que ela faz parte de nosso cotidiano ou da nossa vida 
“rotinizada”.

Portanto, partindo do princípio de que a leitura envolve 
uma concepção, uma prática e diferentes formas de 
abordagens, nesse estudo, temos o objetivo de reportar como 
está sendo trabalhada a leitura, em pesquisas produzidas 
na área de ensino de ciências. Destarte, apresentaremos 
uma revisão pautada em revistas de periódicos, pontuando 
algumas considerações acerca das atividades de leitura nessa 
área. 

Leitura na escola

Há uma complexidade de elementos envolvidos na leitura 
que se confi guram em uma trama de relações de sentidos na 
interpretação e compreensão de um texto. Sublinhamos que 
os sentidos existem, mas não são totalmente dados, precisam 
ser trabalhados pelos sujeitos, supõe adesão das experiências 
e ideologias, exige o confronto entre os diversos discursos 
e os sentidos que são reformulados e renovados por meio 
das apropriações sobre o conhecimento desses sujeitos. 
Consideramo-la um mecanismo de interação, em que o sujeito-
autor sugere sentidos para que o sujeito-leitor possa interpretar 
e compreender o texto historicamente, mediante um trabalho 
que requer ajustamentos, em uma dada conjuntura. 

Conforme Orlandi (2001, p.9) “a leitura, portanto, não é uma 
questão de tudo ou nada, é uma questão de natureza, de condições, 
de modos de relação, de trabalho, de produção de sentidos, em 
uma palavra: historicidade”. Por isso, assinalamos que os sentidos 
têm a sua história e uma confi guração em torno de suas condições 
de produção dos discursos por onde foram constituídos. E, 
dessa maneira, o professor pode tanto promover dialogicamente 
a formulação e a circulação de sentidos, quanto consolidar os 
valores sobre o conhecido, o saber fabricado, pela simples negação 
daquilo que os alunos sabem em suas especifi cidades.

Ressaltamos  que a leitura - assim como todo processo de 
signifi cação - carrega uma multiplicidade de sentidos, que não são 
diretivos, mas confl uem constantemente para uma completude 
interminável por meio da formulação, circulação e transferência 
de sentidos entre os sujeitos. Ainda, que esse processo possa 
parecer simples, é necessário ter claro que a leitura se estabelece 
em uma historicidade que rege os sujeitos, mediante as relações 
políticas, ideológicas e culturais. São as condições de produção e 
a história dos sujeitos com a leitura que afetam a compreensão de 
um texto e merecem ser considerados. (Orlandi, 2001).

Os sentidos culturais, políticos, simbólicos, ideológicos etc., 
são construídos e canalizados na leitura e isso não ocorrendo 
abstratamente, mas são materializados linguisticamente por 
determinações históricas (idem, p.101) e são relevantes à medida 
que suscitam discussões a respeito dos estudantes que estamos 
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formando, ou seja, nos permitem pensar em aspectos, como: 
a criação de oportunidades de ação pedagógica ao coletivo, 
a cumplicidade de sentidos entre leitores e autores, o papel 
participativo do professor e do alunado, a heterogeneidade de 
linguagens, os sentidos interligados ao ensino e aprendizagem. 

No processo de leitura, não obstante, os sentidos também 
não surgem espontaneamente, mas existem mediações entre 
os sujeitos que conduzem a signifi cados. Para Orlandi (2001, 
p.103) “os sentidos são constituídos em confrontos de relações 
sócio-historicamente fundadas e permeadas pelas relações de 
poder com seus jogos imaginários. Tudo isso tendo como pano 
de fundo e ponto de chegada, quase que inevitavelmente, as 
instituições”. Em suma, os sentidos são produzidos. 

Por sua vez, a escola representa um dos espaços onde 
perpassa o processo da (re)produção de conhecimento. Em 
outras palavras, um lugar onde os estudantes constroem 
e descontroem parte de seus sentidos, apropriando-se e 
compartilhando de tantos outros. Entendemos, assim, que os 
“sentidos são, pois, partes de um processo. Realizam-se num 
contexto, mas não se limitam a ele. Têm historicidade, têm um 
passado e se projetam num futuro.” (ORLANDI, 2001, p.103). 

Destarte, a leitura na escola compõe um processo que 
contribui para uma prática social de produção de sentidos e, assim, 
devemos pensá-la levando em conta as inúmeras condições, dessa 
produção, que se constituem ao longo de toda a escolaridade. Nesse 
passo, entre a leitura dentro e fora da escola, fazemos referência 
à diversidade e individualidade de sentidos que fomentam a 
realidade, convergente ou divergente, da vida dos estudantes e 
viabiliza as diversas formas em que a história está presente na vida 
cotidiana da escola. (ROCKWELL e EZPELETA, 1989, p.29). 

Nesse caso, defendemos que na realidade escolar a história 
que perpassa o processo de leitura construída pelos sujeitos, não 
é idêntica entre os sujeitos, haja vista que cada qual traz sentidos 
construídos pelas experiências no conhecimento cotidiano, 
na vida cotidiana. Isso implica haver na forma individual uma 
multiplicidade de vivências que se constroem os sentidos de 
leitura na escola. Enfi m, é um ambiente cultural, informador e 
rico em oportunidades de leitura, em que o professor-mediador 
pode ser determinante em tentar garantir que os estudantes não 

se acomodem em sentidos fechados e cristalizados, contribuindo 
para que os alunos se abram a novos sentidos. 

Em relação ao ensino das ciências igualmente nos deparamos 
com inúmeras formas de leitura, ora para a compreensão do 
texto didático, ora para a interpretação dos procedimentos 
de um experimento, ora para apropriar-se de um conceito 
científi co etc. São múltiplas ações signifi cativas que o professor 
pode oferecer ao conhecimento científi co em sua recorrente 
prática pedagógica, dispondo de uma gama de informações 
para promover diálogos com fecundidade e o crescimento dos 
seus alunos em sala de aula.

Por essas resumidas observações, sobre leitura e escola, 
destacam-se as relações entre professor-aluno, cultura-
conhecimento. Isto porque, ler implica analisar, entre outros 
fatores, as condições de produção dos textos, dos discursos e dos 
sujeitos - um trabalho que não se dá diretamente, mas mediado 
pelos sentidos construídos pela relação professor-aluno.

Procedimentos metodológicos 

O presente texto é resultado de uma revisão fundamentada 
em artigos de periódicos da Área de Educação, estratos 1 e A2 
do Qualis da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Ensino Superior (http://qualis.capes.gov.br/webqualis), 
publicados entre 2001 a 2011, e abordavam o ensino de ciências 
e adotaram a perspectiva da AD. 

Foram encontrados 26 trabalhos, sendo reunidos em quatro 
abordagens, não-excludentes, a saber: I) Histórias de leitura, 
II) Condições de Produção da leitura, III) Interpretações no 
processo de leitura e IV) Leitura de divulgação científi ca, os 
quais passaremos a anunciar.

Leitura e ensino de ciências: em quatro abordagens 

Histórias de leitura

Destacamos aqui as pesquisas que têm por objetivo entender 
como alguns aspectos de histórias de leitura podem constituir-
se nas práticas escolares.
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Andrade e Martins (2006) ao analisar o discurso de um 
grupo de professores de ciências sobre a leitura, por meio 
de seu estudo, observaram  relatos uma visão idealizada 
da leitura que fi rma-se em uma função transformadora da 
condição humana. Notaram também  que nas atividades de 
leitura, para a maior parte desses professores (embora haja 
valorização de uma leitura crítica, focada na ampliação 
da visão de mundo, no papel do cotidiano na atribuição de 
sentidos à ciência), predomina o refazer dos dizeres do outro. 
Além disso,  sublinharam que a imagem que a maioria desses 
docentes possui sobre eles mesmos, é a de um mediador 
que por meio da interação, constitui a relação entre  textos e 
alunos, contudo, não se veem como formadores de leitores, ao 
contrário, reforçam a difi culdade dos alunos. 

Ainda, as autoras concluem que parte desses resultados pode 
estar vinculada “com a cristalização de visões reducionistas da 
linguagem, de leitura e de difi culdades destes professores de 
incorporar uma variedade de práticas de leitura em suas aulas” 
(p.148). Apontando-se, para a necessidade de rever ações na 
formação docente, incluindo discussões sobre leitura. Em suma, 
indicam ser necessário “levar em consideração a complexidade 
de signifi cação do que é ler, ou seja, incluir aspectos como a 
posição do sujeito-leitor no processo de atribuição de sentidos, 
da leitura como uma forma de se situar no mundo, da interação 
do sujeito com o texto.” (idem). 

Cassiani de Souza e Nascimento (2006) pesquisaram as 
histórias de leituras de estudantes de Ciências Biológicas e 
identifi caram algumas refl exões e posicionamentos desses 
licenciandos. O estudo alerta para o valor de reconsiderar 
os elementos que constituem as histórias de leituras de 
futuros professores, visto que estes se encontram imersos 
em uma multiplicidade de princípios sociais e culturais que 
os constituem historicamente como sujeitos particulares. 
Pois, indica ser signifi cativo diagnosticar as experiências 
dos licenciandos com a leitura, e, ao reconhecê-las viabiliza 
pensá-las refl exivamente como um instrumento estruturador 
da prática educativa. Ou seja, buscar se informar das 
experiências com a leitura, pode abrir possibilidade para que 
esta possa ser mais contextualizada, dar um tom refl exivo ao 

trabalho pedagógico e se adequar as situações de ensino dos 
estudantes.

Nessa mesma linha, Cassiani, Linsingen e Giraldi (2011) 
abordaram as histórias de leituras de estudantes de um 
Programa de Pós-Graduação em relação à produção de sentidos 
no ensino e o enfoque da Ciência, Tecnologia e Sociedade 
(CTS). Desse modo, os autores constataram que levantar os 
sentidos que os estudantes atribuem ao conhecimento, sob 
tal enfoque,  pode direcionar para um processo de formação 
pautado na refl exão sobre o conhecimento que se está 
produzindo. Assim, “considerar a ciência e a tecnologia numa 
abordagem discursiva permite abrir espaço para que sejam 
percebidas como construções culturais localizadas histórica 
e socialmente.”(idem, p.69), torna-se essencial problematizar 
para contextualizar os sentidos na formação docente, a fi m de 
que os estudantes possam perceber o ensino CTS com outros 
olhares.  

Condições de produção da leitura

Abrangemos aqui  as pesquisas que abordam diretamente 
as condições de produção ou canalizam algumas implicações 
destas para/com a leitura de textos. Nessa perspectiva, alguns 
autores indicam que não se lê da mesma maneira textos em 
formatos diferenciados, visto que essas leituras mobilizam 
diferentes memórias discursivas e, mesmo que sejam realizadas 
pelos mesmos indivíduos, pressupõem diferentes imaginários 
sobre sua produção (ALMEIDA e SORPRESO, 2011, p.84). 
Por consequência, há a necessidade de averiguar e pensar essas 
condições no funcionamento e mediação da leitura, almejando 
que o maior número de indivíduos tenha acesso à cultura 
científi ca e compreenda a produção da ciência. (ALMEIDA; 
SILVA e MACHADO, 2001).

Michinel (2006) verifi cou as condições de produção da 
leitura para o ensino de Física na Universidade em um estudo 
com estudantes do nível superior, tendo em conta que essas 
condições criam uma tensão em produzir os signifi cados na 
mediação do conhecimento para os estudantes. Em resultante, 
a pesquisa revelou o potencial das condições de produção estar 
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alicerçadas com a produção de sentidos, sendo que algumas 
emergem do ato de leitura e precisam ser compreendida como 
um aspecto da própria práxis educativa. 

As condições de produção da leitura também foram objeto 
de um estudo de Cassiani de Souza (2006) em que ela discutiu 
o uso de textos em uma escola supletiva, na disciplina de 
ciências. O estudo ressaltou que apesar de o texto restringir os 
sentidos para a interpretação, devido ao silenciamento politico 
imposto pela época da ditadura, os docentes trabalhavam para 
ampliar a visão de mundo de seus estudantes e tecer relações 
com outros textos e interpretações possíveis. Indicando o fato 
de que as interpretações dependem muito mais das interações 
dos docentes do que do meio impresso.

Na pesquisa de Michinel e Fróes (2007), com uma turma 
de estudantes de pedagogia, foi adotada a socialização do 
conhecimento científi co como uma condição de produção 
de signifi cados. De acordo com os autores, para os textos 
produzidos na área de ciências, prevalece uma leitura 
compreensiva em que os contextos históricos e ideológicos 
se tornam determinante para revelar os sentidos, além dos 
mobilizados pela simples interpretação que movimenta o 
contexto linguístico e os emergidos pela inteligibilidade. 
(MICHINEL e FROÉS, p.373). Pelo estudo, os pesquisadores 
destacaram que pensar a socialização do conhecimento 
científi co como uma produção, permitiu não só em pensar 
na informação científi ca, mas nos processos de mediação 
envolvidos para a passagem da informação para a comunidade 
ampliada. A fi m de que os não cientistas, também, “se 
apropriem, traduzam, interpretem, compreendam e 
reconstruam e usem esse conhecimento para sua (in)formação 
cidadã.” (idem, p.379).

Interpretações no processo de leitura 

Nessa abordagem encontram-se estudos sobre a relação 
e a infl uência da interpretação na formulação de sentidos, 
analisando-a como fator constituinte no processo de leitura. 

 Almeida, Nardi e Bozelli (2009), buscaram evidenciar 
a diversidade de interpretações entre licenciandos em Física a 

partir da leitura (interpretação) de textos escritos por físicos, 
observaram um quadro de possibilidades que os estudantes 
usufruíram para constituir suas interpretações. Além de 
constatarem que os alunos reivindicavam os sentidos no seu 
imaginário, para discutir e desencadear entre eles e o professor 
a leitura dos textos.   

Já o estudo de Almeida e Sorpreso (2010) investigou a 
compreensão de diferentes interpretações na leitura de textos, por 
licenciandos em Física, consistindo em analisar o funcionamento 
da memória e da formação discursiva desses estudantes. As 
autoras consideraram que parte dessas interpretações está mais 
relacionada aos sentidos trazidos consigo, do que ao objeto do 
texto em si, denotando assim a força que o interdiscurso tem 
na compreensão do conhecimento. Ao fi m do estudo sugerem 
que as mediações desses textos devem ser realizadas dentro das 
condições de produção específi cas (pedagógicas ou científi cas), 
visto que por vezes as formações discursivas nas quais os alunos 
se inscrevem não são as mesmas do professor. 

O trabalho de Cassiani de Souza e Almeida (2001) aprofundou 
a questão da leitura em uma abordagem cultural, por meio de 
estratégias de mediação da linguagem, incluindo assim, atividades 
experimentais e discussões de textos originais de cientistas sobre a 
Fotossíntese. Houve no estudo várias manifestações dos alunos no 
sentido de aproximação com a ciência, por meio de sentidos que 
mostraram uma motivação para a compreensão do conhecimento 
sobre a fotossíntese. As pesquisadoras encerram apontando o fato 
de essa concepção de leitura permitir gestos de interpretação que, 
“constituem um grande passo em direção à mediação da ciência de 
uma forma menos autoritária, mais próxima do aluno, pois fogem 
de um discurso que traz certa imposição de somente uma forma de 
pensar”. (idem, p.121).

 Em uma perspectiva semelhante, Oliveira (2011) 
pesquisou a produção de sentidos a partir da leitura de um texto 
histórico sobre o fenômeno da Fotossíntese, por alunos do 
curso de Ciências Biológicas, e observou que a leitura permitiu 
a mobilização de pensamentos dualistas, tais como: processo-
produto, continuidade-ruptura, presente-passado, teoria-
técnica, o que pode auxiliar em um modo de compreensão dos 
sentidos pelos licenciandos mais verídico da realidade da ciência 
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(OLIVEIRA, 2011, p.80). Ao passo em que Zanotello (2011) 
demonstrou as possíveis contribuições de textos originais de 
cientistas, sobre a termodinâmica e teórica cinética dos gases, 
em um curso superior. E afi rmou que a leitura permitiu aos 
alunos compreender certos aspectos e conceitos a partir da 
perspectiva dos próprios autores, constituindo-se em novas 
signifi cações. Ademais, trouxe uma aproximação com a história 
da ciência, evidenciada pelos dizeres dos estudantes, quanto ao 
estímulo a leitura, dos originais, indícios de haver uma melhor 
compreensão e postura crítica em relação ao conhecimento 
cientifi co atual e o veiculado no texto. (ZANOTELLO, 2011, 
p.1011).

Zanon, Almeida e Queiroz (2007)  analisaram as ideais 
iniciais e como a mediação de um capítulo de um livro 
poderiam contribuir para as formações de estudantes de um 
curso superior de Química. O trabalho assinalou a ocorrência 
de deslizamentos das concepções iniciais quanto à construção 
de artigos científi cos e um estranhamento aos estudantes em 
relação ao aspecto societário da ciência. Encerram as autoras 
defendendo a importância de compreender as interpretações dos 
estudantes, no sentido de permitir que eles possam reelaborar 
sua própria historia relacionada com a leitura, com a escola e 
com o conhecimento.

Giraldelli e Almeida (2008), ao pesquisar as interpretações 
de estudantes do ensino fundamental por meio da leitura coletiva 
de um texto de literatura infantil, pontuaram que o estudo 
possibilitou uma construção de conceitos para as crianças, sem 
priorizar conteúdos específi cos e, principalmente, considerando 
as relações ambientais e refl exões sobre a realidade. Além de 
indicar como se dá a relação da produção de sentidos pela 
história, ideologia, sem mais, pelas condições de produção.  
(idem, p.18)

Silva, Baena e Baena (2006) problematizaram a questão 
do dado empírico de linguagem na pesquisa em Educação 
em Ciências. Os autores retomaram o aspecto da não-
transparência da linguagem e salientaram a necessidade de um 
dispositivo teórico para se trabalhar com os dados empíricos, 
ou seja, textos, falas, imagens etc. Sem mais, apontaram que 
o processo de ler, interpretar, antes, já é ideologicamente 

um produto de um processo sóciohistórico de interpretação. 
(idem, p.353). 

No que se refere à leitura e a interpretações de imagens, 
Silva (2006) defendeu a necessidade de um pressuposto 
epistemológico de ruptura entre a o modo de leitura do 
cotidiano e o modo de leitura da construção do conhecimento 
científi co. Corroborando o estudo acima, Silva et al. (2006) 
indagaram o uso e à leitura de imagens, a partir de um curso de 
formação continuada, abordando a relação dos professores com 
as imagens, suas representações e possíveis ações. Indicando-
nos que experiência serviu para mostrar o fato de que os 
alunos podem ler de distintas maneiras é a necessidade de 
reconhecer essas leituras a fi m de intervir nessa produção, pois 
a leitura automática pode gerar difi culdades e obstáculo para o 
aprendizado de conhecimentos científi co no contexto escolar. 
(idem, p.231).  

Leituras de divulgação científi ca 

Utilizamos essa abordagem para reunir as pesquisas que 
abordam relações com a produção de sentidos a partir de leitura 
de textos de Divulgação Científi ca (DC). 

Nessa direção, Silva e Almeida (2005) estudaram a 
possibilidade de aproximar os alunos da ciência, por meio da 
inserção da leitura de divulgações científi cas e observaram que 
a atividade proposta permitiu um deslocamento do discurso 
pedagógico autoritário para as interpretações e produção de 
sentidos dos estudantes. 

Por sua vez, o estudo de Nascimento e Cassiani 
(2009) investigou os modos de leituras de textos de DC e 
as reelaborações discursivas de licenciandos do curso de 
Ciências Biológicas. Sem mais, verifi cou os diversos modos 
de leitura realizados pelos licenciandos, evidenciando-
se, nas operações de reelaborações discursivas, uma das 
características do discurso da DC que é a maleabilidade 
na constituição de outros textos e discursos. Assim como, 
indicou alguns padrões para desenvolver as leituras 
(parafrásticas e polissêmicas) confi guradas de acordo com o 
contexto do processo de ensino na sala de aula, ou conforme 
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as memórias discursivas dos licenciandos. (NASCIMENTO 
e CASSIANI, 2009, p.766).

Dias e Almeida (2010) propuseram um estudo para 
compreender a repetição em interpretações que os licenciandos 
em Física atribuem à leitura de DC, notando se a leitura trouxe 
elementos externos aos textos em um exercício e historicidade 
nos seus dizeres. Pela análise, os autores indicaram que 
interpretações carregam a repetição dos sentidos nos textos, 
mas nem sempre são apenas mnêmicos, como afi rmam os 
autores, parte desses sentidos está interligada a fi liações das 
memórias discursivas (DIAS e ALMEIDA, 2010, p.60). Algo 
que pode ser relacionado com a repetição histórica e também 
demonstrar a incompletude da produção da leitura dos textos, 
visto que, por vezes, os sentidos são buscados externamente a 
esse material de DC. 

Nascimento e Rezende Junior (2010) pesquisaram 
aspectos da produção de textos de DC na formação inicial de 
licenciandos em ciências naturais e constataram que, embora 
algumas das características apontadas na produção de alguns 
textos não sejam diretamente relacionadas ao discurso da DC, 
esse material não perdeu a fi nalidade pedagógica. Destacando, 
portanto, as possibilidades dessa atividade na promoção da 
autonomia e estímulo para elaborarem seus próprios materiais. 

O estudo de Nascimento e Martins (2011) apostou nos 
sentidos da leitura (interpretação) de textos que um grupo de 
professores, atribui as visões e contribuições de uma revista 
eletrônica que aborda DC para escola básica, proposta por outros 
professores. Por meio da análise das condições de produção da 
leitura, intertextos e no processo de paráfrase e polissemia, as 
autoras, relatam que o estudo propiciou um aprofundamento da 
compreensão dos mecanismos de estabelecimento de sentidos 
nos discursos dos sujeitos responsáveis pelas estratégias de 
leitura feitas em sala de aula. (idem, p.208).

Martins, Nascimento e Abreu (2004) analisaram como um 
texto de DC, empregado para fi ns didáticos, é recontextualizado 
em uma situação concreta de sala de aula e constataram que o uso 
do texto exigiu uma série de mediações didáticas, implicando 
em uma variedade de estratégias de questionamentos, síntese de 
informações e recursos visuais. Ademais, indicaram algumas 

contribuições, dessa análise, tais como: uma participação efetiva 
dos estudantes, por meio de iniciar temas, suscitar discussões 
e proporcionando relações entre contextos de informações 
importantes, escolares e extraescolares. 

Ferreira e Queiroz (2011) centraram os seus olhares para 
os indícios de autoria nos dizeres dos estudantes, com relação 
à produção de textos escritos, por graduandos em Química, 
a partir da interpretação que fazem de textos de divulgação 
científi ca. Em contraste com o estudo de Silva e Almeida 
(2005), eles indicaram que a maioria dos alunos conseguiu 
produzir textos com ocorrência de repetição histórica, 
evidenciando-se elementos  com uma abordagem própria e 
desvinculada da forma e organização dos originais, propiciado 
pela leitura de divulgação científi ca. Ademais, apontaram a 
importância dos atos de interpretação e da repetição histórica 
contribuir para manifestações próprias dos estudantes. (idem, 
p.556). No mesmo sentido, Santos e Queiroz (2007) analisaram 
noção de autoria, por meio da leitura de artigos científi cos 
por estudantes de graduação em Química. Por fi m, o estudo 
indicou a predominância da repetição histórica, revelando 
o desprendimento dos alunos quanto à forma e as ideias 
apresentadas nos artigos científi cos. Assim como, foi possível 
verifi car distintas representações ao conteúdo proposto 
para leitura relacionado às formas de interpretações desses 
estudantes. (idem, p.207-208).

Algumas considerações

Por meio desse estudo, observamos que, atualmente, as 
concepções de leitura, na área de ensino ciências, dirigem-se 
para uma prática de leitura contínua, mobilizadora e produtora 
de sentidos, por uma mediação constitutiva do conhecimento, 
no contexto escolar.

Também percebemos que o maior número de estudos 
encontra-se nas abordagens sobre as interpretações no processo 
de leitura (10) e a leitura de divulgação científi ca (8), em 
comparação com as abordagens: condições de produção da 
leitura (5) Histórias de leitura (3). Isso indica que no cenário 
atual, os estudos privilegiam as múltiplas formas de apropriação 
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do conhecimento científi co, além perpassar os limites da escola 
e manter uma relação íntima com os sentidos da ciência voltados 
para o aspecto social.

Não obstante, as pesquisas sublinham que, para viabilizar 
a leitura em uma perspectiva discursiva, é indiscutível 
a participação do professor na tomada de posições, no 
desenvolvimento de estratégias, na interação e na (re)construção  
de sentidos. Todas reconhecem o quanto isso é um trabalho 
complexo. Tendo em conta que, muitas vezes, os professores 
da área, ainda, mantêm a visão de que a responsabilidade de 
formar sujeitos-leitores é de outro professor, denotando-nos um 
aspecto limitado na formação docente, em que os professores 
consideram importante deter domínio apenas dos conteúdos 
específi cos. 

Portanto, é pertinente discutir a leitura na formação de 
professores, pensando em uma educação em ciências, com uma 
linguagem viável a incompletude (abertura) científi ca, por meio 
de problematizações, inferências e reformulações, com vistas a 
integrar uma leitura do conhecimento científi co a realidade dos 
estudantes. Fato que consideramos importante, pois é preciso 
aproximar os alunos da ciência e conduzi-los para um aprendizado 
que possa ser contextualizado sócio-histórico e culturalmente.
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Resumo
Este trabalho tem por objetivo compreender a construção e a 

difusão da imagem de criança no Brasil, durante o fi nal do século 
XIX, época em que os republicanos buscaram a institucionalização 
de uma nova ordem política, elegendo para tal a escola, como 
símbolo da ruptura que pretendiam promover entre um passado de 
sombras e um futuro de luzes. Considerada mola fundamental do 
progresso social e material e condição necessária para a viabilização 
do regime republicano, a escola permitia a apreensão de conteúdos 
morais e instrutivos necessários à formação do novo cidadão. 
Ensinar a ler e a escrever converteu-se em condição fundamental 
para a viabilização do regime republicano e para a formação de um 
homem novo, portador de novos valores, moderno e leitor, e sua 
viabilização dependia em larga escala da produção de livros para 
a infância. A partir do conceito de civilização, de Norbert Elias e 
Jacques Revel analisou-se a proposta contida nos livros de leitura 
de João Köpke quanto ao modo de tratar as crianças, com relação 
à permanência, superação e aparecimento de sensibilidades com 
relação a elas. Como resultados são apresentados os esforços para 
a constituição de uma infância civilizada, as práticas empreendidas 
neste sentido e o espaço central dado à escola como lócus 
privilegiado para a socialização das infâncias e das crianças.
Palavras-chave

Infância; criança; história da infância; civilização; projeto 
republicano.

Abstract
This paper aims to understand the construction and propagation 

of the image of child in Brazil during the late 19th century 
when the republicans had sought for the institutionalization 
of a new political order electing the school as a symbol of the 
intended separation of a shadowy past and a illuminated future. 
Understood as fundamental for the social and material progress 
and as a necessary condition of the republican regime, the school 
allowed the apprehension of desirable moral and instructional 
contents to the new citizen formation. Teaching the abilities of 
reading and writing had become fundamental condition to enable 
the installation of the republican regime and the formation of a 
new man, who would have new values, would be modern and 
a literate, and this viability depended  also of children’s’ books 
production. Using Norbert Elias and Jacques Revel notion of 
civilization, João Köpke’s reading books proposals regarding 
the way children should be treated, regarding the continuity, the 
overcoming and the appearance of sensibility toward children 
were analyzed. As a result we present the efforts to construct a 
civilized childhood and its practices, as well as the essential space 
given to school as an important locus to children and childhood 
socialization.
Keywords

Childhood; child; history of childhood; civilization; 
republican project.
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A partir das três últimas décadas do século XIX, um caldo 
de cultura rebelde ao Império (cf. Panizzolo 2006; Warde, 
2003) se intensifi cou a partir do polo irradiador da Academia 
de Direito de São Paulo, e a educação, antes território ocupado 
pelo centralismo imperial e pelos poderes da Igreja Católica, 
converteu-se em campo de fortes disputas ideológicas e lutas 
pela hegemonia entre os diversos grupos que almejavam a 
consolidação de seu poder. 

 De maneira gradual, o panorama educacional do século 
XIX se modifi cou. As três últimas décadas do século XIX 
foram marcadas por diversas iniciativas dos republicanos 
paulistas no que se referia à criação de colégios particulares, 
que funcionaram como um ensaio do sistema de educação que 
estava sendo arquitetado para quando ascendessem ao poder. 

 Além da criação desses estabelecimentos, nos últimos 
trinta anos do século XIX, fl oresceu também o debate e as 
reivindicações pela ampliação da rede de ensino, bem como 
pela melhoria das condições ofertadas.  O crescimento da 
rede de ensino público primário teria sido o mais importante 
estímulo para que educadores brasileiros se dedicassem à 
escrita de livros de leitura e livros didáticos para o uso dos 
professores e proferissem conferências divulgando seus ideais 
político-pedagógicos.

 Assim, nas últimas décadas do século XIX, ocorreu a 
intensifi cação e a consolidação do processo de ensino da 
leitura, marcado pela dualidade de orientações religiosas 
católicas e seculares liberais nos textos escolares infantis, bem 
como discussões abalizadas por novos elementos estruturais 
que procuravam afastar a leitura escolar de procedimentos 
rotineiros, baseados no senso comum, para aproximá-la de 
novas atitudes e comportamentos caracteristicamente baseados 
no método científi co. 

 Nesse momento foram publicadas em São Paulo as 
séries graduadas de leitura, para atender ao novo modelo 
de organização didático-pedagógico da escola primária, 

que lentamente se conformava, através do uso do método 
simultâneo, pela organização dos conteúdos em diversos níveis 
e, principalmente, pela formação de classes mais homogêneas 
e seriadas. 

 Tendo como público-alvo os alunos do ensino primário e 
secundário, as séries graduadas de leitura foram pouco a pouco 
sendo disseminadas e popularizadas. Cada livro correspondia a 
uma série, conservando, contudo, a mesma autoria e adotando 
como critério a continuidade, a coerência e o aprofundamento 
entre as lições, os temas e os livros (cf. Oliveira; Souza, 2000; 
Oliveira, 2004; Panizzolo, 2006). 

 Uma das séries graduadas mais populares no ensino público 
em São Paulo, na última década do século XIX, foi a de João 
Köpke, um dos mais signifi cativos   educadores de sua geração 
a por em circulação, na imprensa e nas escolas por onde 
passou, uma pedagogia moderna, e republicana, defi nida por 
um currículo atualizado; ensino prático, concreto e científi co; 
metodologia intuitiva através de lições de coisas, aulas seriadas, 
graduadas e simultâneas, atividades extraclasses, conferências 
populares e pelo ensino analítico da leitura. João Köpke 
mostrava-se a todo o tempo preocupado com problemas e temas 
relativos à organização político-educacional do Brasil, do que 
resultou a elaboração de uma metodologia, especialmente 
voltada para o ensino da leitura e da escrita. 

João Köpke (1852-1926) bacharelou-se em Direito pela 
Academia do Largo de São Francisco em 1875, mas dedicou 
a maior parte da sua vida ao ensino, uma vez que foi por 
mais tempo professor, diretor e autor de material didático 
do que advogado3. Envolveu-se com a causa republicana e 
educacional, tendo sua atuação marcada pela inquietação 
criadora e renovadora tanto quanto pela coerência de princípios 
e pelo pioneirismo na divulgação de suas ideias assentadas em 
pressupostos modernos e práticos.

Pertenceu a um grupo de intelectuais que, além de defender 
a reforma social pela reforma da educação, empreendeu 

3 - Em 1875, J. Köpke foi nomeado promotor público em Itapeva da Faxina (SP), onde também trabalhou como advogado. Em seguida, foi removido para as 
comarcas de Jundiaí, Campinas e, por fi m, para a Capital. “Em São Paulo acumulou às atividades na promotoria, o trabalho como advogado (...). Contudo sua 
carreira foi curta e a magistratura preterida pela opção que o acompanharia por toda a vida: a Educação” (PANIZZOLO, 2006, p. 101).
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experiências de escolarização apropriando-se de referenciais 
internacionais, destacadamente os norte-americanos. Köpke foi, 
antes de tudo, um pedagogista que dedicou parte signifi cativa 
de sua vida à criação de teorias, práticas e instrumentos para 
educar os cidadãos da República. Expressou seu pensamento 
político-pedagógico pondo em circulação, na imprensa, nas 
escolas, nos livros para crianças e nas conferências, uma 
pedagogia moderna, sinônimo de científi ca e republicana.

Foi uma fi gura-chave para a realização da educação 
inovadora vivida e difundida por São Paulo durante a transição 
do Império para a República. Teve ao longo das décadas de 70 
e 80 do séc. XIX, e das décadas 10 e 20 do século XX, uma 
atuação intensa, profunda e coerente abrangendo experiências 
com o ensino elementar e secundário em estabelecimentos 
de vanguarda como o Colégio Pestana, o Colégio Florence, 
o Culto à Ciência, a Escola Primária Neutralidade – Instituto 
Henrique Köpke.

Além de se dedicar à abertura e manutenção de escolas, 
bem como à defi nição de um novo campo pedagógico, João 
Köpke foi pioneiro na divulgação e implantação do método 
analítico para o ensino da leitura e dedicou-se a uma profícua 
produção de livros de leitura.

 As séries graduadas de leitura e a formação de um novo 
homem

Em 1884 João Köpke criou um novo modelo de série 
graduada, fugindo completamente ao estilo anterior de 
elaboração de livros de leitura, elaborados pelo Barão de 
Macaúbas, por Menezes Vieira e por Hilário Ribeiro.

Em vários estudos que se referem à história dos livros 
didáticos, em que se destacam o caráter convidativo, atraente, 
consistente e profícuo de conteúdos dos mesmos, o nome de 
João Köpke comparece. Assim, para D’Avila (1943) no decorrer 

de noventa anos, “gerações e gerações de brasileirinhos se 
debruçaram comovidos sobre os livros, e aprenderam a viver, a 
sentir e a agir através do prestígio de suas histórias encantadoras” 
(p.162). As lições, de acordo com o autor (1943) apresentam 
um “tom quase monocórdico” (Ibid., p.163), sempre com 
ensinamentos de virtude, de trabalho, generosidade, bondade, 
honradez e humanidade. Sem concessões ao “dúbio, ao feio e ao 
pragmatismo superfi cial de conduta” (Ibid., p.163). São textos 
que articulam o ideal de fi cção ao real, humano e concreto do 
próprio estilo de vida do autor.

Köpke exerceu profunda infl uência e fascinação sobre 
aqueles a quem ensinou através de sua postura de educador, 
de suas convicções educacionais e também através das 
histórias impressas nas páginas de seus livros para leitura, 
tudo em decorrência, segundo afi rmou D’Avila (1969) de sua 
“extraordinária capacidade de escrever livros para crianças e 
adolescentes” (p.272).

Os livros de João Köpke estiveram sob as carteiras e nas 
mãos de crianças de escolas particulares e públicas. Bosi 
(2003), em seu conhecido estudo voltado à história social de 
São Paulo, denominado Memória e sociedade; lembranças de 
velhos, também recorreu a depoimentos que enfatizavam a 
importância deste educador e a importância de seus livros de 
leitura na vida escolar de seus entrevistados.

Destinados às aulas de leitura corrente, expressiva e 
suplementar, os livros de leitura de Köpke compunham o Curso 
sistemático da língua materna, publicação que foi denominada 
como Coleção João Köpke, e depois de Série Rangel Pestana, e 
foi organizada em seis partes ou seis livros4.

O Primeiro, o Segundo e o Terceiro livros de leituras morais 
e instrutivas de João Köpke guardam muitas semelhanças com 
um tipo de manual de leitura publicado na França entre as 
duas últimas décadas do século XIX e as duas primeiras do 
século XX, classifi cados por Chartier e Hébrard (1995) como 

4 - Importante salientar que o estudo apresentado neste texto se baseou nas obras de Köpke, nas seguintes edições: Primeiro livro de leituras morais e instru-
tivas (1911, 28ªed.). Segundo livro de leituras morais e instrutivas (1928, 61ªed.) Terceiro livro de leituras morais e instrutivas (1950, 64ªed.), Quarto livro de 
leituras (1931, 22ªed.), Florilégio Contemporâneo; quinto livro de leituras, (1914, 7ªed.). Para orientar o trabalho com esses livros Köpke, escreveu Curso da 
língua materna, em 1891. 
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representativos do modelo educativo da narrativa moralizante. 
De acordo com os autores, este tipo de livro de leitura tem, de 
modo geral, a seguinte característica: “sugere na vida de uma 
criança um acontecimento que traz um problema (bem ou mal 
resolvido) e provoca uma tomada de consciência, mediante a 
qual a criança é transformada” (p.398). Esses livros de leitura, 
constituídos por textos moralizantes, relatos edifi cantes e 
também historietas sobre a vida cotidiana das crianças, tanto em 
prosa quanto em versos, buscavam conciliar dois propósitos: 
instruir e educar. 

O Quarto e o Quinto livros de leituras de João Köpke 
representam outra modalidade de livro de leitura, equivalente ao 
Modelo cultural das leituras literárias, proposto por Chartier 
e Hébrard (1995). Esses livros de leitura têm por ambição 
ofertar à escola primária a experiência já vivenciada na escola 
secundária, qual seja a da leitura de autores consagrados da 
literatura. Esse gênero de leitura coloca em segundo plano o 
caráter moralizante dos livros de leitura, produzindo, em suas 
páginas, ideias e sentimentos relacionados à Pátria, além do 
amor à leitura e à língua nacional, conteúdos fundamentais para 
a construção da República.

Para implementar esse projeto cultural, João Köpke 
selecionou cuidadosamente trechos de autores portugueses 
e brasileiros, que expressavam ideias e sentimentos acerca 
da Nação, do Estado, e do trabalho. Assim, através da “boa 
literatura”, ao mesmo tempo em que o autor enaltecia os valores 
contidos na República, convencia seus leitores de qual era o 
melhor caminho para a sociedade brasileira. 

O Leituras Práticas, sexto livro da série, difere tanto do 
modelo educativo da narrativa moralizante, quanto do modelo 
cultural das leituras literárias, guarda alguma semelhança 
com o modelo enciclopédico das leituras instrutivas descrito 
por Chartier e Hébrard (1995), à medida que condensa em 
um único livro textos que privilegiam as Ciências Naturais e 
Sociais, contudo o caráter instrutivo é praticamente inexistente 
ao longo das lições .

As últimas décadas do século XIX correspondem a um 
período de mudanças signifi cativas para a história do livro 
didático. Para os professores com pouca ou nenhuma formação 

específi ca, o livro didático, além de conter os conteúdos de 
ensino, representava um verdadeiro método de ensino. Além 
disso, caberia ao livro dar conta da formação do professor, que 
seria construída na prática, fortemente marcada pelo “aprender 
fazendo”, o que exigia uma produção didática que aliasse ao 
conhecimento científi co e literário, vivência de sala de aula.

A imagem da criança e da infância nas páginas dos livros 
de leitura.

Köpke esteve muito atento, por meio de suas lições, em 
disciplinar a alma e o coração dos pequenos, procurando 
ensinar a todos um código de civilidade, pela coerção do 
corpo e da imposição de normas de comportamento sociável. 
As lições exprimem a plena confi ança do autor na educação 
doméstica, através de histórias em que, imitando e obedecendo 
aos pais, as crianças aprenderiam a ler, ao mesmo tempo em 
que apreenderiam modos e costumes que as converteriam em 
cidadãos republicanos.

É com base no corpus conceitual constituído por Norbert 
Elias que os procedimentos, os instrumentos, as fontes e as 
direções de análise foram defi nidos, uma vez que interessa 
examinar práticas e processos de modelação dos sujeitos 
crianças que viviam o tempo social da infância, pelos quais se 
constituem como confi gurações mentais ou psíquicas, e nos 
quais cognição, sentimento, atitude, comportamento, valor, não 
são passíveis de abstração.

Civilizado é, para Elias, o indivíduo cujo comportamento 
foi transformado, moldado, condicionado para adquirir novos 
hábitos, novos comportamentos, que nele se impregnam como 
segunda natureza. Civilização é assim o longo processo de 
transformação do comportamento do homem ocidental. Diz 
Elias (1990), “o que estamos procurando – isto é, o padrão de 
hábitos e comportamentos a que a sociedade, em uma dada 
época, procurou acostumar o indivíduo”. (p.95)

As lições são, portanto, tratadas como instrumentos diretos 
de condicionamento ou modelação. De adaptação do indivíduo 
a esses modos de comportamento, que a estrutura e a situação da 
sociedade onde vive tornam necessários. E mostram, ao mesmo 
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tempo, através do que censuram e elogiam a divergência entre 
o que eram consideradas, em épocas diferentes, maneiras boas 
e más (cf. Elias, 1990, p. 95).

Comportamentos usuais e compartilhados, em situações 
públicas, são substituídos por novos; aqueles se tornam 
aversivos, repulsivos, condenáveis, em uma palavra, primitivos; 
esses passam a ser esperados, tornam-se necessários, porque 
corretos, adequados, em uma palavra, civilizados. Àqueles 
comportamentos pouco a pouco abandonados, diz Elias (1990, 
p. 80), correspondiam a um padrão de relações humanas e uma 
estrutura de sentimento; aos novos comportamentos adquiridos, 
correspondem outro padrão de relações e outra estrutura de 
sentimento. Deve-se completar: correspondem também outro 
padrão cognitivo e outra estrutura cognitiva.

É do processo civilizador, constata o autor, não só a mudança 
gradual dos comportamentos por força da mudança também 
gradual dos controles externos; na longa duração, o imperativo 
do controle sobre os comportamentos desloca o seu peso do 
grupo para o indivíduo, que passa a ser o principal policial do 
próprio comportamento (cf. Elias, 1990). Aí está o instrumento 
mais poderoso de mudança comportamental do qual emerge o 
homem ocidental moderno e que Köpke fartamente faz uso em 
suas lições.

O primeiro valor a ser inculcado no coração da criança é 
o apreço a verdade, assim faz-se crucial o seu cumprimento 
sem concessão a meias-verdades ou até mesmo a uma pequena 
inverdade, conforme apresentado na lição Como se desfaz uma 
mentira:

- Carlos, meu fi lho, disse o Senhor Rodrigues a 
Carlos, menino de 10 anos, - como foi que entraste 
na Exposição? Tu não tinhas dinheiro para comprar 
bilhete, e sem bilhete ninguém entra.
- Ora, papai, disse Carlos; - eu escrevi o nome do dono 
da Exposição em um escrito, meti um papel dentro, 
mostrei a carta ao guarda, e ele, pensando que era uma 
carta devéras, deixou-me entrar, e eu vi tudo assim.
-E não sabias tu que isso era muito feio? Eu nunca 
pensei que meu fi lho fosse capaz de fazer coisa assim.
- Porque é que era feio? Perguntou o menino. – Eu não 

disse uma mentira.
- Mas praticaste uma falsidade. Fizeste o guarda pensar 
que tinhas negócios com o dono, e assim, deixar-te 
entrar enganado. O engano é também uma mentira. 
(Köpke, 1928, p.154-5).

A obediência também um valor enaltecido e bastante 
explorado nas histórias. Como se obedece, Nem um minuto, 
Seja uma boa menina e Frei Tomaz são alguns exemplos de 
histórias em que se sobrelevam crianças que aprenderam com 
suas mães a ser respeitosas, amorosas e, sobretudo, obedientes 
aos pais.

Um exemplo desta virtude pode ser encontrado na história 
de Julia, uma garota que não cedeu aos insistentes convites de 
sua amiga Angelina e, por isso, ou melhor, por ter sido leal, fi el 
e obediente à mamãe, recebeu a recompensa devida: “Quando 
chegou a casa pediu a sua mãe para ir ver os ratinhos brancos, 
e foi, e viu, e esteve muito tempo entretida” (Köpke, 1911, 
p.130). A lição Como se obedece também trata da questão da 
obediência, porém desta feita relacionada ao autocontrole. 
Arthur, um garoto de cinco anos, ao receber ordens de sua 
mãe para ir deitar-se, questiona-a. A seguir o autor constrói a 
narrativa ensinando ao seu leitor que ordem deve ser obedecida 
sempre, sem argumentação, choramingos, mau humor ou 
aborrecimento.

Ao longo das histórias, João Köpke explicita que o valor da 
obediência deve ser introjetado no seio da família. A partir da 
obediência fi lial, a criança estará apta a transferir o comportamento 
aprendido para outros espaços sociais. A obediência deve 
ser absoluta, sem discussão e questionamentos. Afi nal, a 
superioridade dos pais provém de sua sabedoria adquirida pelos 
ensinamentos da vida. No entanto, ainda assim, muitas crianças 
se mostram desobedientes, devendo receber por isso uma punição 
moral. Na lição O menino malcriado, Noel, além de resistir às 
ordens de sua mãe de recolher seus brinquedos antes de sair para 
visitar Dona Chiquinha, lá chegando, comportou-se de maneira 
inadequada: mal cumprimentou a senhora, não tirou o chapéu, 
cruzou as pernas em cima do assento da melhor cadeira, enfi ou 
o dedo no nariz e teve ainda outros comportamentos pouco 
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recomendáveis. Por tamanha desobediência e falta de civilidade, 
foi severamente punido:

A mamãe, que estava com os olhos em cima dele, não 
pode mais aturar as suas grosserias e lhe disse:
- Saia já daqui, meu senhor. Quando os meninos são 
tão grosseiros como o senhor, não merecem estar numa 
sala. Vá me esperar à porta.
E Noel, todo envergonhado, foi saindo e meteu-se num 
canto, chorando e soluçando (Köpke, 1911, p.121-2).

Ao depositar no indivíduo a responsabilidade pela ordem 
social e reiterar a função da família em implantar os rudimentos 
de civilidade, Köpke ratifi ca que garante ao indivíduo a 
liberdade de obedecer. O autor apresenta alguns procedimentos 
para o aluno conseguir obedecer à consciência. São eles: o 
cumprimento do dever, a boa vontade e a presteza em executar, 
qualquer que seja a tarefa. 

Os meninos e as meninas que emergem das páginas dos livros 
de leitura de João Köpke cumprem seus deveres com seus irmãos, 
com os outros, crianças e adultos, em situação de difi culdades 
Nessa perspectiva, apresenta-se a lição Duas esmolas, que trata 
da história do menino Samuel que, ao voltar da escola para casa, 
encontra um cego, mas não pôde lhe dar nenhuma esmola, porque 
havia gasto todo o seu dinheiro com a compra de um livro. Neste 
ponto da narrativa, o autor utiliza como estratégia provocar o leitor 
sobre a atitude do garoto, e o faz com um questionamento, seguido 
de um esclarecimento: “-Como? Pois Samuel não fez caso do 
pobre cego? Não, porque gastou todo o dinheiro que tinha para 
comprar o livro” (Köpke, 1911, p.103).

Dessa forma, o autor, em uma única lição, além de apresentar 
o livro como um objeto de desejo que vale todas as economias 
do menino, que produz fascínio e prende a atenção, posto que 

o menino caminhava lendo, também ensina que a bondade se 
sobrepõe ao poder econômico.

Em estudo sobre Os usos da civilidade, Revel (1999) 
afi rma que a aprendizagem da civilidade desempenha um papel 
fundamental para a ordem social, na medida em que permite:

ao mesmo tempo, disciplinar as almas por meio da 
coerção exercida sobre o corpo e impor à coletividade 
das crianças uma mesma norma de comportamento 
sociável. Além disso, tem a vantagem de permitir que a 
criança exerça sobre si mesma um controle constante de 
seu tempo, de suas ocupações e de suas atitudes (p.176).

Nesse processo de construção de civilidade, a obediência deve 
ser aprendida e apreendida através do autocontrole, que disciplina 
a vontade. De acordo com José Veríssimo (1985) a sociedade 
brasileira encontrava-se pervertida com relação à formação de seu 
caráter. E isso em grande parte devido à maléfi ca convivência das 
crianças com os “sinhozinhos” e com as vítimas de suas maldades, 
“espécies de leva-pancadas, sobre os quais eles derivavam as 
suas cóleras infantis” (p.75). O resultado dessa convivência seria 
o desvirtuamento do caráter, incutindo-lhe o hábito de mandar. 
Segundo o autor, “obedecendo é que se aprende a mandar” (p.78), 
daí a necessidade de se estabelecer uma disciplina doméstica e 
escolar, indispensável “para a disciplina social, base da segurança 
e do Estado e laço da solidariedade nacional” (p.78).

Por meio de seus livros, Köpke dá vida a um projeto de 
escolarização da civilidade5, que, através do uso de histórias 
sobre a vida em família, disciplina condutas. No entanto, 
embora os papéis sociais sejam desempenhados por pais e 
mães que educam o locus privilegiado para a aprendizagem 
socializada é, na verdade, a escola, consubstanciada pela 
existência e circulação dos livros de leitura.

5 - A criação e a difusão de projetos de escolarização da civilidade não é exclusividade brasileira. Na França, em 1833, o relatório Guizot apontava o livro A 
civilidade pueril, de Erasmo, como sendo um dos textos fundamentais para as aprendizagens elementares no país. Em 1882, o Dictionaire de pedagogie, de 
Ferdinand Buisson, registra que algumas regras difundidas em A civilidade continuavam ainda presentes. O livro A civilidade pueril, de Erasmo foi publicado 
pela primeira vez em Basiléia, em 1530, e a seguir traduzido para o alemão, o inglês, o francês, o tcheco e o holandês. A esse respeito, cf. REVEL, Jacques. 
1999. Os usos da civilidade. ARIES, Philipe, CHARTIER, Roger (orgs). História da vida privada; da Renascença ao Século das Luzes – 3.ed. São Paulo: 
Companhia das Letras, p.169-210.
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Outra virtude bastante explorada na construção da imagem 
idealizada de infância é a dignidade. As crianças que povoam 
os livros de João Köpke são exemplos de coragem, sinceridade, 
respeito, amor, bondade e obediência, além de cultivarem a 
dignidade. Ao apresentar o caráter brasileiro, José Veríssimo 
(1985) nos coloca frente a frente com uma criança indolente, 
indecisa, indiferente e inativa:

Mole pelo clima, mole pela raça, mole por esta 
precocidade das funções genésicas, mole pela falta 
de todo trabalho, de qualquer atividade, o sangue 
pobre, o caráter nulo ou irritadiço e, por isso mesmo 
inconseqüente, os sentimentos defl orados e pervertidos, 
amimado, indisciplinado, mal criado em todo rigor da 
palavra (p.69.).

Nesse sentido, é preciso pensar, analisar e mesmo decifrar 
os livros de leitura de João Köpke levando em conta o alerta 
de Choppin (2002) de que os autores de livros escolares 
pretendiam, em vez de descrever a sociedade, transformá-la. 
Nesse sentido, os livros escolares de Köpke apresentam uma 
visão de infância e de escola idílica, revelando mais a imagem 
que o regime republicano queria dar de si mesmo do que sua 
verdadeira imagem.

Em seus livros de leitura João Köpke procurava formar 
a criança, que, no futuro, se converteria em homem e faria o 
progresso do país. Não há espaço para abstenção, pelo contrário, 
o autor leva ao termo e ao cabo um projeto civilizador pela via 
da leitura. Dentre as providências para a institucionalização da 
nova ordem política, os republicanos elegeram a escola para 
“sinalizar a ruptura que pretendiam promover entre um passado 
sombrio e um futuro luminoso” (Carvalho, 2003, p.143). 
Assim, eleita signo do Progresso, a escola deveria tanto fazer 
ver a República inaugurada, quanto a escola deveria se dar a ver 
(cf. Carvalho, 2003, p.23-33).

Caberia, então, a essa escola a construção de uma educação 
nacional pautada na educação da vontade e do caráter, o que, 
segundo José Veríssimo (1985), consistiria no desenvolvimento 
da disciplina, da simpatia, da solidariedade, além do estímulo 

à coragem, à verdade, à franqueza e, sobretudo ao gosto pelo 
trabalho.

Para a elite intelectual da qual Köpke fazia parte, à escola 
cabia a importante missão de transformar os habitantes em povo, 
regenerar o trabalhador e salvaguardar o organismo nacional. 
Enfi m, construir a nação. Por isso dedica várias lições ao 
enaltecimento das virtudes requeridas como pré-requisitos para 
o ingresso e a permanência na escola. Assim são valorizadas 
a honestidade, a persistência, a atenção, a complacência, a 
paciência, a amizade e a solidariedade para com o próximo.

João Köpke, através destas lições, procurou introduzir as 
virtudes capazes de produzir mentes e corpos disciplinados para 
o mundo do trabalho. O cenário nacional nos primeiros anos 
republicanos era povoado por diversas personagens: homens 
doentes, improdutivos e indolentes, vagando pelo país; uma 
população urbana resistente ao trabalho, ou ao menos na forma 
de trabalho considerada salutar pelos patrões, um contingente 
signifi cativo de imigrantes tidos como fomentadores de greves 
e conturbações sociais.

Essa população deveria ser regenerada e organizada, e isso 
era o que se esperava da educação. Ao regenerar a população, 
ao mesmo tempo em que se combatia a insolência e a preguiça, 
preparava-se o trabalho, disciplinando-a e tornando-a saudável 
e produtiva. Feito isso, teria sido dado o primeiro passo para a 
organização do trabalho nacional, que deveria ser estruturado 
em duas frentes, a primeira criando a consciência do dever 
domiciliário, contendo o fl uxo migratório e fi xando o homem no 
campo; a segunda, através do disciplinamento e do regramento 
da vida em sociedade, bem como do ordenamento de condutas 
morais, consideradas civilizadas, mas, sobretudo, necessárias 
para o trabalho nas fábricas.

Köpke também fi rma um compromisso com essa questão 
social que afl igia e assombrava as elites intelectuais e políticas 
brasileiras. Dentre as várias formas que João Köpke utilizou para 
inserir a temática trabalho, uma estratégia foi a de apresentar, 
no Primeiro livro de leituras morais e instrutivas, crianças 
trabalhadoras, como ocorre em O amanhecer, Ganhar dinheiro, 
Semear para colher, Brincar e trabalhar e O trabalho. O foco 
principal dessas lições é o trabalho como mola propulsora da 
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vida. Assim, o ato de trabalhar é apregoado em versos e prosa 
como algo bastante aprazível. A lição O amanhecer é bastante 
esclarecedora e ilustrativa dos objetivos do autor. Conforme o 
próprio título sugere, ao amanhecer o dia, todos prontamente e 
com alegria se põem a trabalhar: animais, homens, mulheres e 
até crianças .

Segundo a concepção do autor, embora o brincar e o 
trabalhar se distanciem pelas ações requeridas, ao mesmo 
tempo se aproximam, quer seja pelo empenho exigido pela 
tarefa, quer seja pelo prazer alcançado ao término da atividade. 
Nesse sentido, as lições apresentam o trabalho como sendo 
uma ocupação possível e necessária para as crianças. O 
trabalho é apresentado como algo que alegra, que permite ver 
a vida de outra forma, dando sentido diverso às ações banais e 
corriqueiras. 

Esses exemplos contidos na obra didática de Köpke refl etem 
a situação que, por muito tempo, perduraria (ou que ainda 
perdura) na sociedade brasileira: a de uma infância privada do 
brincar e voltada ao trabalho e ao aprendizado de um ofício. 
Outro dado relevante para se analisar as historietas é quanto à 
expectativa da sociedade para com suas crianças. As crianças 
deveriam se comportar de maneira inteligente e ajuizada, 
deveriam amar a família e a pátria, e tanto em casa, quanto na 
escola e no espaço de seu trabalho, deveriam apresentar bons 
costumes, ou seja, nunca mentir, brigar ou furtar. 

Considerações fi nais

No Brasil, durante o fi nal do século XIX, os republicanos 
construíram e difundiram uma imagem de criança idealizada, 
procurando incorporá-la à ordem social, por meio do trabalho 
regular e da instrução. Projeto cuja viabilização dependia em 
larga escala da produção de livros para a infância. 

João Köpke esteve atento a isso, no decorrer das lições 
apresentadas em seus livros didáticos. Ao ler e reler as lições 
e as ilustrações de seus livros, não é possível ignorar a imagem 
idealizada que ele faz da infância, tendo a preocupação constante 
e divulgar uma imagem de criança corajosa, sincera, respeitosa, 
amorosa, mas, principalmente, bondosa, obediente e digna.

Pode-se afi rmar que suas histórias e poesias espelham 
um pensamento republicano e positivista, imbuído de um 
conjunto de princípios norteadores da ordem e do progresso, 
fundamentais para a transformação do homem em cidadão 
republicano. Os novos costumes são assim, pouco a pouco, 
impostos às crianças, obrigando-as a reprimir seus desejos 
impulsivos, vândalos, fracos e vingativos, substituindo-os pela 
prudência, bondade e sinceridade, ao mesmo tempo em que são 
afastadas da preguiça e impulsionadas ao trabalho. 
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Resumo
 
“Esta escola ainda não tem uma educação de qualidade” é 

uma das frases divulgadas através de um instrumento eletrônico 
disponibilizado pela revista Educar e Crescer da Editora 
Abril referente ao ensino ofertado nas escolas com base nos 
resultados de uma consulta aos dados produzidos pelo índice de 
desenvolvimento da educação básica (IDEB). O direcionamento 
publicitário está voltado aos pais ou responsáveis dos alunos 
matriculados nas escolas públicas de todo o território nacional. 
Partindo do pressuposto de que os objetos de discurso não são 
categorias fi xas, mas objetos que vão se constituindo e legitimando 
no interior das próprias práticas discursivas, este trabalho tem como 
intuito socializar uma análise desenvolvida acerca das práticas 
ideológicas de inclusão e de exclusão desse recurso midiático. A 
fundamentação teórica esteve ancorada nas produções de Bakhtin 
(2009), Bardin (2010), Bourdieu (1998), Dittrich (2008) e Reboul 
(2004). Os dados coletados da presente investigação permitem 
afi rmar que os discursos divulgados corroboram a produção de 
signifi cados, ordenamentos, diferenciações e identidades ao incluir 
ou excluir, aprovar ou marginalizar, qualifi car ou desqualifi car as 
escolas públicas brasileiras. 

Palavras-chave

Discurso; IDEB; qualidade de ensino; educação básica.

Abstract

“This school does not yet have a quality education” is one 
of the phrases disclosed through a electronic instrument made 
available by the magazine to educate and Grow of Editora 
Abril for the teaching offered in schools on the basis of the 
results of a query to the data produced by the basic education 
development index (IDEB). The ad targeting is geared toward 
parents or guardians of students enrolled in public schools 
throughout the national territory. On the assumption that 
the objects of discourse are not fi xed categories, but objects 
that are maturing and legitimizing discursive practices 
themselves inside, this work is to socialize an analysis about 
the ideological practices of inclusion and exclusion of the 
media resource. The theoretical reasoning was anchored in 
the productions of Bakhtin (2009), Bardin (2010), Bourdieu 
(1998), Dittrich (2008) and Reboul (2004). The data collected 
from this research allow assert that support the production 
of speeches made, meanings, systems and differentiations 
identities to include or exclude, marginalize or approve, 
qualify or disqualify the Brazilian public schools.

Keywords

Speech; IDEB; educational quality; basic education.
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Introdução

A diversifi cação e a expansão qualitativa e quantitativa dos 
meios de comunicação em massa ampliaram as possibilidades 
de atuação do discurso midiático. Para além da divulgação de 
informações, propagandas e comerciais, esses instrumentos 
têm contribuído na disseminação de novos valores e de novas 
ideias que passam a operar diretamente nos comportamentos e 
na da vida das pessoas. 

É relevante considerar que os discursos midiáticos estão 
situados num campo de formação de conceitos, de preconceitos, 
de consciências, de subjetividades e, sobretudo, são construtores 
privilegiados da opinião pública. Além disso, utilizam, em suas 
ações, a linguagem, assim, locutores e receptores efetuam uma 
permanente negociação de sentidos e, a partir dessa interação 
com os meios de comunicação, se tornam capazes de reverem 
suas próprias histórias e nortearem-se como sujeitos.

Diante disso, este trabalho tem como fi nalidade analisar os 
discursos produzidos por um instrumento eletrônico elaborado 
pela revista Educar e Crescer, da Editora Abril, que disponibiliza 
aos pais ou responsáveis um espaço virtual para consulta da 
qualidade (ou não) das escolas públicas de todo o território 
nacional. Os critérios utilizados pelo site para a qualifi cação 
das escolas são baseados no resultado da coleta de dados 
produzidos e divulgados através do índice de desenvolvimento 
da educação básica (IDEB). 

Pretende-se ainda, nesta oportunidade, contribuir para o 
debate acadêmico chamando a atenção sobre a necessidade 
de conhecer e investigar os fatores que estão subjacentes ao 
discurso em análise, principalmente quando se referem à 
educação. Um tal instrumento de divulgação, ao contribuir com 
os conhecidos apelos ideológicos próprios de uma classe na 
sociedade capitalista, produz impactos que geram modifi cações 
nas relações estabelecidas entre as pessoas que ocupam os 
espaços escolares baseados em um conceito único e acabado. 

Esta pesquisa, ainda em andamento, é de caráter qualitativo, 
composta com duas etapas inter-relacionadas: revisão 
bibliográfi ca, análise do conteúdo e do discurso. Para a revisão 
bibliográfi ca foram utilizadas produções de Bakhtin (2009), 

Bardin (2010), Bourdieu (1998), Dittrich (2008) e Reboul 
(2004). A opção pela metodologia proposta pela chamada 
análise do discurso foi por permitir pensar as heterogeneidades 
presentes no discurso do sujeito-leitor, a voz de um sujeito que 
é, ao mesmo tempo, assujeitado pela ideologia que, enquanto 
categoria teórica, que torna possível o outro aspecto da 
constituição desses sujeitos. Já em se tratando da análise do 
conteúdo, entende-se esta metodologia de investigação como:

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações 
visando obter, por meio sistemático e objetivos de 
descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 
(quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção 
recepção [...] destas mensagens. (BARDIN, 2010, p. 
74).

Desse modo, a presente abordagem visa explicitar e 
sistematizar o conteúdo, bem como surpreender as mensagens 
apresentadas pelo instrumento midiático. 

Para tanto, o texto foi organizado em dois momentos que 
discutem tanto o que se refere aos aspectos de persuasão para 
a legitimação dos discursos divulgados pela revista Educar e 
Crescer, quanto aos recursos linguísticos e visuais estratégicos 
para adesão da opinião pública. 

1. A persuasão para a legitimação do discurso.

Qual é a nota da escola do seu fi lho? É a pergunta publicada 
pela revista Educar e Crescer da Editora Abril chamando 
a atenção dos pais ou responsáveis para a necessidade de 
verifi carem a qualidade do ensino ofertado nas escolas 
públicas. A abordagem da qualidade da educação está atrelada, 
sobretudo, às notas das avaliações realizadas pelo Ministério 
da Educação e Cultura (MEC), avaliações essas bianualmente 
organizadas e enviadas para o IDEB. 

Quando um instrumento midiático direcionado a um 
auditório específi co, nesse caso, os pais, afi rmando que uma 
escola possui qualidade, ou não, ainda que pautado num 
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indicador formal, isso certamente gera representações acerca 
de cada escola. Assim, pergunta-se: Quais são os critérios 
utilizados para afi rmar que uma escola é de qualidade ou não? 
Quais são os impactos que os discursos produzidos através 
desse instrumento eletrônico podem causar nas escolas e nas 
relações interpessoais que ocorrem nesses espaços? 

A reportagem intitulada em forma de manchete - “Qual é a 
nota da escola do seu fi lho?” -, chama a atenção, pois faz uso 
de recursos linguísticos que atraem pais, professores e toda a 
comunidade escolar interessada em saber qual foi o resultado 
obtido pela escola de seu fi lho ou pela escola em que trabalha. 
Do ponto de vista do consumo, sendo a revista um produto, não 
há problemas, pois este é um recurso que visa ampliação de seu 
público-alvo, visto que está on-line, disponível para que todos 
tenham acesso ou que futuramente passem a adquirir outros 
produtos da revista abril. 

Destaca-se que, de acordo com Bakhtin (2009), a palavra 
dirige-se a um interlocutor e “[...] se variará por tratar de uma pessoa 
do mesmo grupo social ou não, se esta for inferior ou superior na 
hierarquia social, se estiver ligada ao locutor por laços sociais mais 
ou mesmo estreitos (pai, mãe, marido, etc.)”. (BAKHTIN, 2009, p. 
117). Ou seja, para esse autor não pode haver interlocutor abstrato 
ou não teríamos linguagem comum com tal interlocutor, nem no 
sentido próprio nem no sentido fi gurado.

Bakhtin (2009) ainda afi rma que essa orientação da 
palavra em função do interlocutor tem uma importância muito 
grande: “Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela 
é determinada tanto pelo fato de que procede de alguém como 
pelo fato de que se dirige para alguém” (BAKHTIN, 2009, 
p.117), constituída, sobretudo, pelo produto da interação do 
locutor e do ouvinte/leitor.

Outro aspecto a ser considerado é que, por se tratar de 
um indicador da qualidade da educação, o IDEB passou a ter 
grande notoriedade nos meios de comunicação ao divulgar as 
notas das escolas, mas para situar o leitor na questão do que 
é IDEB, realiza-se aqui primeiramente uma breve descrição 
histórica e conceitual.

O Ideb indica uma nota do ensino básico no país. Pauta-se 
numa escala que vai de 0 a 10. O MEC (Ministério da Educação) 

fi xou a média 6 como objetivo para o país a ser alcançada até 
2021.

A organização atual foi criado em 2007 e é utilizada como 
diagnóstico da qualidade do ensino brasileiro, como baliza 
para as políticas de distribuição de recursos (fi nanceiros, 
tecnológicos e pedagógicos) do MEC. Se uma rede municipal, 
por exemplo, obtiver uma nota abaixo do esperado, ela terá 
prioridade de recursos.

O indicador é calculado a partir dos dados sobre 
aprovação escolar obtidos no Censo Escolar (ou seja, com 
informações enviadas pelas escolas e redes), e médias de 
desempenho nas avaliações do Inep (Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), o Saeb 
(para os Estados e o Distrito Federal) e a Prova Brasil (para 
os municípios).

As atuais práticas são decorrentes da instauração, ainda 
em 1980, do sistema de avaliação brasileiro. Surge diante da 
necessidade de ressignifi car o sistema de ensino, visto que 
foi constatado um grande número de repetência e alto índice 
de evasão escolar precoce da educação básica. (INEP, 2011, 
p. 1).

A necessidade de estudos que mostrassem claramente um 
panorama do atendimento educacional oferecido à população, 
avaliando seu peso sobre o desempenho dos alunos, conduziu 
as primeiras experiências avaliativas do ensino de primeiro 
grau no fi nal dos anos 80, inaugurando-se em 1988 o Sistema 
de Avaliação da Educação Básica – SAEB.

Desse modo, o SAEB, instituído em 1988, teve sua primeira 
amostragem em 1990, visando elevar a qualidade da educação 
brasileira e (re)formular políticas educacionais nas esferas 
municipais, estaduais e federais.

Em 1995, o SAEB passa por modifi cações metodológicas. 
A partir daí as avaliações são concentradas no fi m de cada 
ciclo da educação básica, ou seja, no 5º ano e 9º ano do Ensino 
Fundamental, e 3º ano do Ensino Médio, aplicado nas três 
esferas educacionais, além de abarcar também instituições 
privadas.

Sua estrutura foi modifi cada em 2001, passando a ter dois 
instrumentos: cognitivo e contextual: 
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Os instrumentos cognitivos são compostos de provas de 
desempenho dos alunos elaboradas com base em matrizes 
curriculares. As provas estão voltadas para a avaliação 
em níveis diferenciados de competências cognitivas e 
de habilidades instrumentais associados a conteúdos 
escolares disciplinares, em boa parte contemplada pelo 
currículo das diversas séries e disciplinas avaliadas, os 
instrumentos contextuais procuram levantar informações 
sobre fatores que interferem no desempenho escolar, 
em termos de infraestrutura, equipamentos e materiais 
disponíveis (questionário da escola), do perfi l do diretor 
e da prática docentes (questionário do professor) e das 
características socioculturais e hábitos de estudo dos 
alunos (questionário do aluno). (BONAMINO, 2002, 
p.16-17).

Após a reestruturação promovida pela Portaria n° 931-MEC, 
em 2005, o SAEB passa a ser composta por duas avaliações, a 
Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB) e Avaliação 
do Rendimento Escolar (ANRESC), conhecida como Prova 
Brasil.

De acordo com os documentos ofi ciais produzidos pelo 
INEP (2011), esse instrumento visa melhorias em âmbito 
educacional e permite avaliar a qualidade, equidade e efi ciência 
da educação brasileira. Seu foco está, a partir dos dados 
coletados, em redimensionar políticas públicas que garantam 
melhorias na gestão educacional. Esse sistema de avaliação em 
larga escala avançou rapidamente no Brasil, porém a ênfase nos 
resultados, preestabelecendo metas as instituições de ensino, 
tem obscurecido a principal função da política de avaliação, ou 
seja, defender políticas para que avancemos na qualidade do 
atendimento. 

O problema é que a divulgação de seus dados tem gerado 
consequências sérias nas escolas. Quando as escolas conseguem 
uma nota acima de 6 é como se ela já estivesse livre de qualquer 
melhoria, afi nal, segundo o IDEB, ela é uma escola de qualidade. 
Ela adquire um status pelo discurso legitimado. Por outro lado, 
se as escolas não avançam nas notas ou adquirem uma nota 
baixa, por exemplo, a nota 3,5, logo essa escola é rebaixada, 
vista como incapaz, com profi ssionais ruins e incompetentes. 

Assim, em virtude da nota, ela passa a ser marginalizada por 
não ser considerada de qualidade.  

Em se tratando de qualidade, é preciso admitir primeiramente 
que a palavra qualidade por se referir a uma adequação ao seu 
uso, implica, sobretudo, a entrada num imenso e multifacetado 
campo dos valores. Isso ocorre devido à não conceitualização 
universal e absoluta que esse termo representa. Desse modo, 
os diferentes setores da sociedade e as diferentes políticas 
educacionais podem tomá-lo de maneira diversa, ou seja, a 
qualidade “[...] é um conceito construído, subjetivo em sua 
natureza e baseado em valores, crenças e interesses, ao invés 
de uma realidade objetiva e universal” (DAHLBERG; MOSS e 
PENCE, 2007, p. 70).

Além disso, as repercussões das notas do IDEB têm causado 
outros grandes impactos nos sistemas educacionais, como é o 
caso da posição de algumas prefeituras em pagar um abono 
salarial no fi nal do ano (14° salário) somente para as escolas 
que atingem a “qualidade na educação”, como tem ocorrido nos 
estados do Paraná e São Paulo, por exemplo, a ofertar o reforço 
escolar e aulas aos sábados para as crianças no contraturno, 
sobretudo, as consideradas “mais fracas”. No caso do reforço 
escolar, o que se ensina é o conteúdo cobrado na Prova Brasil, 
ou seja, esse instrumento não está mais avaliando a qualidade 
ofertada das escolas, mas, devido à ampla divulgação dos 
discursos midiáticos acerca da qualidade das escolas através 
dos dados do IDEB, tem conduzido o ensino para o que se 
considera de qualidade, perdendo o seu caráter principal, que é 
diagnosticar o ensino ofertado.

Outro aspecto é que IDEB, por ser apenas um indicador, não 
faz distinção entre as instituições no que se refere às condições 
de trabalho docente, situação econômica da comunidade 
escolar atendida, às condições reais e efetivas das relações que 
ocorrem nos espaços escolares, ou seja, ao gerar uma nota, o 
instrumento nivela todas as escolas a um único número, índice, 
por não analisar as reais condições de produção das provas 
dos alunos. Por isso acaba, consequentemente, excluindo ou 
incluindo as escolas de um modo que se considera injusto.

Nesse sentido, acredita-se que os instrumentos midiáticos da 
revista Educar e Crescer, ao divulgar amplamente os resultados 
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do IDEB, ao não abordarem as condições de produção reais 
das avaliações, estão persuadindo os pais e a comunidade 
que acessam esses dados. Persuadir é levar alguém a crer em 
alguma coisa. Além disso, o uso da retórica, portanto, visa a 
fazer crer, mas não necessariamente em fazer compreender. 
Isso representa o que estamos vivenciando nesse momento.  

Segundo Reboul (2004, p. XIV), “retórica é arte persuadir 
pelo discurso”, e para torná-lo legitimador é necessário que o 
discurso esteja embasado de fatos reais, contundentes e que 
possam aproximar o orador/auditório, através de interesses 
em comum, ou seja, através de argumentos que comprovem a 
importância da tomada de decisão, ou adesão de uma opinião, 
ou discurso, tornando-os próximos.

O autor chama a atenção, afi rmando que, para ser 
persuasivo, “o orador deve antes compreender os que lhe fazem 
face, captar a força da retórica deles, bem como seus pontos 
fracos” (REBOUL, 2004, p. XIX). A interpretação do discurso 
deve ser um ato minucioso, e devemos estar atentos às ciladas 
do discurso, ao não dito e conhecer a quem se está falando.

No caso da revista Educar e Crescer, o discurso é para os 
pais de alunos das escolas públicas, porém esse veículo de 
comunicação, na escolha do discurso, utiliza-se de diferentes 
recursos linguísticos para legitimar e atingir de fato o público 
escolhido, visando aproximar orador e auditório. Organiza-se 
todo um aparato para “convencer o outro”. Tem-se a escolha da 
atriz famosa, moralmente aceitável pela sociedade, que inicia 
seu discurso: “como mãe brasileira estou preocupada com a 
qualidade de ensino da escola do meu fi lho”. Ora, que pai não 
está? Além disso, ao ouvir esses discursos, os pais passam a 
ter olhos voltados somente para o indicador e não de fato para 
interior das escolas.

Para Dittrich (2008), é preciso compreender que o “sentido 
de argumentação vai além de conjunto de argumentos”, pois 
estes são constituídos de “características do discurso” (recursos 
de linguagem) e “estratégias de relacionamento interpessoal” 
(referem-se às relações de poder entre orador/auditório). Cabe 
salientar que a argumentação diz respeito a particularidades 
do discurso persuasivo com características argumentativas 
(DITTRICH, 2008, p. 6), ou seja, está presente em gêneros 

cuja fi nalidade está em defender uma tese, alcançar adesão de 
uma determinada opinião ou valorizar certas virtudes. Assim, 
faz-se necessário esclarecer o que se entende por Orador e 
Auditório:

Instâncias argumentativas no sentido de que não 
se referem àqueles que efetivamente pronunciam, 
escrevem, ouvem ou lêem o discurso, mas ao lugar 
enunciativo daquele que propõe e defende uma tese 
– Orador – é aquele a quem ela é dirigida, resistindo, 
concordando ou refutando ao que lhe está sendo 
apresentado – auditório. (DITTRICH, 2008, p.7).

Nesse caso, o Orador se constitui como instância complexa, 
pois representa um grupo de pessoas que buscam transformar a 
educação através das políticas em torno do IDEB, pois o texto 
em análise foi escrito por Bruna Nicolilelo, escritora da revista 
Educar e Crescer, o instrumento de consulta on-line foi criado 
em 2009 e desenvolvido por Naércio de Aquino Menezes, 
porém entre os parceiros da revista encontra-se o Ministério 
da Educação e Cultura (MEC), Conselho Federal e Regional 
de Educação Pública (CONFEP), Instituo Unibanco, Malwee 
(com o slogan: um compromisso com a infância), entre outros. 
Sendo assim, supomos que a revista busque atingir não apenas 
as mães que possuem fi lhos em escola pública, mas ações 
sociais que envolvem um público maior.

O discurso, então, procura mostrar-se atraente, sendo esse 
um instrumento que passa a dar transparência às iniciativas 
concernentes a melhorias no que se refere à qualidade da 
educação básica, visto que está presente no discurso do MEC 
e da revista que o IDEB foi criado pelo MEC para “medir a 
qualidade do ensino nos municípios, nos estados e nas escolas 
do Brasil. A cada dois anos, o MEC divulga uma nova leva de 
notas”, além de afi rmar que o instrumento de consulta foi criado 
e desenvolvido para que os pais “possam escolher as escolas de 
seus fi lhos a partir de critérios objetivos” e “descobrir em dois 
minutos se a escola de seu fi lho é de qualidade”.

Nesse sentido, o próximo tópico visa discorrer sobre os 
recursos linguísticos e visuais utilizados pelo instrumento 
virtual e adesão da opinião pública. 
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2. Análise dos recursos linguísticos e visuais: uma 
estratégia de adesão ao discurso

 
Analisando os recursos visuais, identifi camos que a imagem 

se remete ao formato de uma sala de aula e da professora, que 
contribui com informações e conhecimento. Na lousa aparecem 
as informações solicitadas. O recurso possui três campos onde 
você informa o nome do estado, cidade e da escola, além de 
um ícone que lhe fornecerá informações sobre o que é o IDEB, 
qual a situação dos estados brasileiros em relação à educação, 
analfabetismo, além de outras opções, como comparar uma 
escola com a outra, comparar a média da escola com a meta 
estabelecida para o município em pesquisa, entre outros.

Por ser esse um gênero textual com muitos atrativos, 
estaremos analisando os recursos linguísticos e visuais 
utilizados pela primeira página da revista Educar e Crescer. Por 
exemplo, o slogan é “a Malu Mader vai ajudar você a ver a nota 
do seu fi lho de maneira fácil e rápida”. 

A primeira estratégia visual é ter uma atriz famosa falando 
sobre a escola pública para chamar a atenção e dar credibilidade 
ao discurso. Consequentemente, o auditório é motivado a 
utilizar a ferramenta de consulta desenvolvida pela revista 
para conhecer a nota da escola do seu fi lho, permitindo uma 
transparência das políticas públicas em relação à educação.              

Ao acessarmos a página para ter acesso às informações, o 
Auditório ouvirá a seguinte mensagem: 

“Como mãe brasileira eu me preocupo com a qualidade 
da educação de nossas escolas, é por isso que eu fi co 
sempre de olho no IDEB, uma nota 0 a 10 que toda 
escola pública possui, vamos descobrir qual é a nota da 
escola do seu fi lho. Selecione o seu estado e depois a 
sua cidade, em seguida clique em procurar ou escreva o 
nome da escola do seu fi lho” (EDUCAR e CRESCER, 
2009).

Os recursos linguísticos são fundamentais para que haja 
adesão do discurso pelo auditório. Nesse caso da revista 
percebemos que o discurso visa compartilhar uma preocupação, 
sendo assim, o Orador se utiliza de diferentes estratégicas 

retóricas para persuadir o Auditório, e defender a tese em 
questão, além utilizar estratégias que o aproximem do Auditória 
a que pretende atingir. A legitimidade da tese é justifi cada em 
valores culturais e sociais, apontando a sua natureza, que, no 
caso, é sensibilizadora, porque aponta vantagens e até mesmo 
valores culturais prezados na sociedade atual, como podemos 
citar a educação de qualidade.

A aproximação com o auditório se efetiva através do 
discurso: “como mãe me preocupo com a qualidade da 
educação de nossas escolas”, permitindo a alusão de que a 
atriz é uma pessoa comum, que possui fi lhos e que também faz 
parte de uma parte de uma sociedade que zela por melhorias 
na educação brasileira, e, para legitimar o discurso, ela encerra 
proferindo: “é por isso que eu fi co de olho no IDEB...”.

Em se tratando de produção de legitimidade de um discurso, 
Bourdieu (1998) ressalta que os discursos só conseguem alcançar 
os seus objetivos quando as palavras faladas conseguem dizer o 
que pretendem, mas isso é determinado, em parte, pelo contexto 
favorável, que permite aos ouvintes pensar o que se diz como 
algo razoável e possível. 

Nesse sentido, o alcance dos objetivos propostos num 
discurso depende, além da eloquência do discursante e do 
reconhecimento da autoridade que possui para se expressar, 
de todo o contexto social onde está inserido. De acordo com 
Bourdieu (2008), “Falar é apropriar-se de outro dentre os 
estilos expressivos já constituídos no e pelo uso, objetivamente 
marcados por sua posição numa hierarquia de estilos que exprime 
através de sua ordem e hierarquia dos grupos correspondentes” 
(BORDIEU, 2008, p. 41).

Em se tratando da especifi cidade de um discurso legitimado, 
os estudos de Bourdieu (2008) versam acerca da autoridade 
que lhe é conferido: “Não basta que ele seja compreendido, é 
preciso ser reconhecido enquanto tal para que possa exercer seu 
efeito próprio” (BORDIEU, 2008, p. 91).

Como tanto a revista da Editora Abril, quanto os dados IDEB 
são considerados pelo auditório social espaços legitimados, logo o 
poder simbólico de que o discurso usufrui está fundado na posse de 
um reconhecimento sufi ciente para ter condição de impor e de fazer 
algo ou alguma coisa existir,  falando pelo povo ou para o povo.
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Devemos atentar para o fato de que a Prova Brasil é 
aplicada apenas em escolas públicas, ao que cabe questionar: 
- Será que o fi lho da atriz estuda em uma escola pública no 
estado onde ela mora? A pesquisa permite apenas qualifi car, 
conhecer e acompanhar como está a instituição pública de 
ensino. O recurso de pesquisa criado pela revista permite 
verifi car o avanço e retrocesso de cada escola, obscurecendo 
um panorama da educação brasileira de forma geral.

O instrumento reforça o fato de que a escola pública pode 
ser monitorada por todos, todos podem participar, ou o discurso 
objetiva buscar parcerias de instituições privadas, quando 
demonstra a precariedade do ensino público, visto que o público 
que acessa a revista digital também é um publico seletivo, não 
são apenas pais de escolas públicas e respectivos professores, 
pois muitos a desconhecem.

Para a concretização da presente análise, realizaram-se três 
consultas na página da revista, a fi m de verifi car a diversidade 
presente no discurso proferido referente a escolas com notas 
diferenciadas. Sendo esta uma gravação intrinsecamente dotada 
de intenções políticas e ideológicas, tendo como premissa 
analisar o que seria dito em cada situação, escolhemos três 
escolas de um mesmo estado, município, para que pudéssemos 
analisar o discurso em situações distintas. Primeiro colocamos 
a Escola X, que possui o menor Ideb da cidade, depois uma 
Escola Y, que possui uma nota acima de 6,0 e, por fi m, a Escola 
Z, que possui a nota mais elevada da cidade. Segue abaixo a 
transcrição do discurso para cada escola:

- Escola X (Ideb: 4,7): “Esta escola ainda não tem uma 
educação de qualidade, converse com o diretor e descubra 
como você pode ajudar”.

- Escola Y (Ideb: 6,8): “Esta escola oferece um ensino de 
qualidade para o seu fi lho”.

- Escola Z (Ideb: 8,4): “Esta escola está entre as melhores 
escolas do Brasil, uma escola de altíssimo nível”. E, quando se 
solicita um comparativo da escola com a média da cidade, ela 
nos informa que “esta escola tem um ensino melhor do que a 
meta da cidade”.

Intencionalmente, a primeira escola selecionada possui 
nota abaixo da meta proposta pelo MEC, pois, segundo as 

metas estabelecidas por esse órgão, uma escola de qualidade 
deve ter a média superior a 6,0. Nota-se quão pejorativa é a fala 
nas consultas realizadas.

Antes de realizar a consulta, a revista informa que o 
instrumento nos ajudará “a escolher a escola de seu fi lho a partir 
de critérios objetivos”, os critérios objetivos são os resultados 
das notas do Ideb. Diante disso indaga-se: - Como se pode 
dizer que uma escola é boa ou ruim apenas a partir de um único 
instrumento? Se esse instrumento não avalia a educação como 
um todo, ele desconsidera fatores que interferem no processo 
de ensino-aprendizagem, fatores esses diretamente ligados 
aos resultados e, portanto, não pode ser utilizado para os fi ns 
explicitados pela revista em questão.

Através da realização de uma pesquisa de campo com pais 
e professores, após a análise do discurso da revista Educar e 
Crescer, percebe-se que muitos pais, ao invés de procurar a 
escola para oferecer ajuda, como sugere o discurso, solicitam 
a transferência de seus fi lhos para outras escolas da rede 
municipal, buscando escolas com maior IDEB. Subentendendo 
que estas últimas escolas podem oferecer uma educação de 
qualidade aos seus fi lhos, transferem seus fi lhos de escolas 
perto de suas casas para escolas distantes, isso apenas por 
ilusoriamente acreditarem que a educação de uma escola é 
melhor ou pior conforme a nota obtida na avaliação.

Infelizmente não se encontra, nesse contexto, um convite 
à comunidade escolar para esclarecer o que signifi ca esse 
resultado, quais planos de ação podem ser desenvolvidos 
visando à aprendizagem signifi cativa dos alunos. O que 
presenciamos em um cenário amplo através de telejornais, 
revistas, jornais, propagandas é a divulgação de um número que 
defi ne a “qualidade” da escola, que ressalta as desigualdades 
sociais presentes nas escolas públicas.

No caso da Escola X, ela é uma escola de periferia, possui 
alunos com condições socioeconômicas baixas, alto nível de 
pobreza, pais desempregados, muitos não possuindo nem casa, 
emprego, quando muito alguns pais são catadores de papelão ou 
laranjas (passam mercadorias na fronteira). A refeição completa, 
esses alunos a realizam na instituição de ensino mantida pela 
prefeitura. Os professores são formados, mas além da atividade 
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pedagógica, realizar festas benefi centes para angariar roupas, 
cobertores e alimentos para auxiliar essas famílias, pois em sua 
maioria são crianças com pais sem o mínimo de instrução.

Compreendemos que não é possível qualifi car uma escola 
como de má qualidade tendo como base apenas o resultado 
do IDEB da escola, pois, em pesquisa, ao acompanhar e 
visitar as três escolas, todas com professores graduados, 
dispondo de materiais (livros e apostilas) para desenvolver o 
trabalho pedagógico com seus alunos, porém, pelas condições 
apresentadas, possuem avanços no que se refere ao ensino-
aprendizagem, ainda que a sua nota na avaliação não tenha 
superado o índice estabelecido.

O discurso remete ao auditório social uma noção de que 
a educação de qualidade é função de todos, sendo possível 
que a sociedade passe a assumir compromissos, sugerindo 
que a mesma possa auxiliar na busca de soluções para sanar 
os problemas pedagógicos. Em função de mensagem, muitos 
programas são realizados sob slogans como “amigos da 
escola”, “pais na escola”, “mutirão para reforma da escola”, 
e assim a comunidade passa a exercer a função do Estado de 
oferecer melhores condições aos alunos das escolas públicas. 
Na verdade a responsabilidade é do Estado brasileiro, através 
dos três níveis de governo (federal, estadual e municipal).

No caso da Escola Y, com nota 6,8, ela possui alunos 
advindos de situações economicamente variadas, em sua maioria 
com famílias estruturadas economicamente, trabalhadores 
assalariados. As turmas apresentam, aproximadamente, 25 
alunos em cada 5º ano (enquanto na Escola X a média é de 28 a 
30 alunos por turma), não precisando ajudar os pais com a renda 
familiar, enfi m, são cerca de 500 alunos com vida estruturada. 

A Escola Z atende a 100 alunos. Trata-se de uma escola com 
turmas pequenas, com atendimento quase que individualizado 
se comparado ao número de alunos das salas das outras escolas, 
pois aqui algumas turmas não completam 20 alunos. A turma 
que realizou a prova do Ideb para obtenção da nota 8,4 possuía 
exatamente 20 alunos, parte deles está na escola desde o 1º 
ano, não trocaram de escola, permaneceram por anos com a 
mesma professora, que os acompanhou, portanto, de forma 
personalizada. São alunos que possuem condições econômicas 

familiares diferenciadas, ainda que haja também algumas 
crianças carentes, porém em número reduzido. Tais condições 
diferenciadas favorecem o trabalho docente e o processo de 
ensino-aprendizagem dos alunos, que recebem mais atenção e 
estímulo dos docentes, visto que não há superlotação na turma, 
permitindo trabalho docente diferenciado, sem ter que superar 
os seus limites para que seus alunos aprendam.

Além disso, os instrumentos avaliativos para certifi car 
a educação como de qualidade deveriam incluir outras áreas 
do conhecimento, assim certamente elevaríamos o nível de 
outras escolas brasileiras. Não há, contudo, dúvidas de que, 
se o Estado assumisse a responsabilidade que lhe cabe com a 
educação, esta elevaria não apenas a nota do Ideb das escolas, 
mas proporcionaria aos estudantes o conhecimento signifi cativo 
através da aprendizagem efetiva.

Diante do exposto, pode-se afi rmar que a Prova Brasil, bem 
como o resultado obtido e manifestado pelo IDEB, não tem 
avaliado de fato a qualidade do ensino em relação às competências 
básicas que são desenvolvidas pelos alunos, bem como o nível 
de aprendizagem em que eles se encontram.  Percebe-se que o 
ensino fundamental em ano de avaliação (por esta ser realizada a 
cada dois anos) realiza produções de texto, habilidades artísticas 
e manuais, conhecimentos gerais das disciplinas dispostas 
no currículo escolar, tudo organizado ou mesmo resumido 
em atividades que têm a fi nalidade de treinar os alunos para 
preencher os gabaritos do governo. Ao focalizarem as atividades 
em função da Prova Brasil e IDEB, desenvolver atividades que 
não priorizem o raciocínio lógico, nem a criatividade, mas que 
apenas reproduzem fórmulas prontas e acabadas, para saber ler 
o básico. Se os alunos não conseguem interpretar o que lhes é 
questionamento e apenas sabem resolver as quatro operações ao 
sair dessa etapa de ensino, como podemos dizer que a escola está 
avançando na qualidade de ensino? 

Considerações 

Durante a investigação realizada a partir da análise 
proposta, que tratou de verifi car os discursos produzidos por 
um instrumento eletrônico elaborado pela revista Educar 
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e Crescer, da Editora Abril, revista que disponibiliza aos 
pais ou responsáveis um espaço virtual para consulta da 
qualidade (ou não) das escolas públicas de todo o território 
nacional, precisou-se levantar alguns questionamentos 
acerca da qualidade, de indicadores formais e da divulgação 
de discursos que operam na legitimação das informações 
pautadas em parâmetros, bem como, os impactos dessas 
questões no cotidiano escolar.

Nesse contexto, tem sido divulgado, nos discursos, um 
conjunto de ideias e de valores almejados por todos os cidadãos, 
como as atuais propostas que  disseminam  a  qualidade obtida 
ou a melhora na qualidade do ensino. Analisando, porém, as 
contradições presentes nos discursos, percebe-se, que, muitas 
vezes, o ideário da “qualidade”  funciona  como  uma  ideologia,  
pois  produz  contradições e duplos signifi cados, utilizados no 
intuito de manipular os cidadãos.

Em busca de melhorias da qualidade da educação 
básica, desde a década de 1980 são realizadas avaliações. O 
modelo de avaliação torna-se mais efi ciente com a criação 
da Prova Brasil, que passa a fornecer dados estatísticos 
por escolas, municípios, estados, transferindo aos estados 
e municípios a responsabilidades no que concerne à nota 
do IDEB, criado juntamente com o Plano de Metas, pelo 
qual se efetiva o discurso “Todos pela Educação”, presente 
em todas as propagandas do MEC, dos parceiros da 
educação, dos Institutos de Ensino, das revistas e jornais 
que invisivelmente transmitem não apenas a opinião pública 
sobre um determinado assunto, mas o que o Estado deseja 
transmitir a sociedade.

Assim, em vez de os resultados serem utilizados como 
parâmetro para fazer diagnósticos sobre os bons ou os maus 
resultados, o que tem ocorrido, de fato, é a divulgação de 
resultados, sem maiores debates. Pode-se visualizar um 
discurso que prioriza ter parceiros para uma educação melhor, 
empresas que passem a premiar e divulgar boas práticas da 
escola pública, a fi m de buscar um consenso de que temos 
uma educação de qualidade, que esta, além de ser um direito, 
é um dever de todos, como aponta a revista: “o IDEB indica a 
qualidade do ensino do seu estado, do seu município e da escola 

do seu fi lho” e “quem tem fi lhos em escola particular também 
precisa saber o que é IDEB”. 

Afi rmamos que as escolas públicas, mesmo as consideradas 
de qualidade, precisam avançar e isso é responsabilidade de todos!
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Resumo

O desenvolvimento das tecnologias da informação e 
comunicação (TICs) vem provocando inúmeras refl exões quanto 
a postura do professor frente a alunos habituados às tecnologias. 
Promover a interatividade entre aluno e materais pedagógicos e 
entre professor e aluno é um dos desafi os que o video pedagógico 
O CICLO DA ÁGUA, produzido pela LIGHTRAY Multimedia, 
vem assumir como prova de conceito da plataforma HORUS 
de ensino, idealizada por GANDOLLA (2001). Neste artigo 
estão colocadas, de forma breve, as diretrizes e os conceitos 
da plataforma, bem como a estrutura da prova de conceito 
que o vídeo O CICLO DA ÁGUA representa para a avaliação 
da efi ciênia pedagógica do modelo de aprendizagem proposto 
pela plataforma HORUS, pois o vídeo foi concebido para 
auto-aprendizagem pelo aluno, seus familiares e professores, e 
para uso em sala de aula pelo professor, o que é ilustrado pelo 
breve relato de experiência do uso do video por professores da 
prefeitura de Monteiro Lobato, município de São Paulo.

Palavra-chave

Vídeo pedagógico, interatividade, PCN, ciclo da água, 
meio ambiente.

Abstract

The development of ICTs generates a lot of thoughts about 
the teachers practice with their students who use technologies 
easily. The promotion of interactivity between students and 
pedagogic materials and between teachers and students is 
one of the challenges that the pedagogic video THE WATER 
CYCLE, produced by LIGHTRAY Multimedia, assumes as a 
HORUS learning platform concept proof, that was idealized by 
GANDOLLA (2001). This article shows briefl y the platform 
guidelines, as well as the concept proof that THE WATER 
CYCLE video represents to the pedagogic effi ciency evaluation 
of the learning model proposed by the HORUS platform. This 
video was designed to be applied in the classroom by the 
teachers and to self-learning by the students and their family, 
and the teachers. A brief report shows the results of its use 
by teachers from Monteiro Lobato, a small city in Sao Paulo, 
Brazil. 

Keywords

Pedagogic video; interactivity; PCN; water cycle; 
environment.
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1. Introdução
O desenvolvimento das tecnologias da informação e 

comunicação, que caracterizam a sociedade da informação 
(SI), vem provocando inúmeras refl exões éticas, estéticas 
e pedagógicas, em um ritmo acelerado (SEVCENKO apud 
FRANCO, 2008). Em decorrência desse rápido desenvolvimento 
no último século, a educação é fortemente pressionada a criar 
novas maneiras de ensino e aprendizagem. Na sociedade da 
informação, ao invés de preservar o modelo tradicional, ela 
expõe os benefícios de um currículo global e de uma fi losofi a 
de aprendizagem cooperativa que busque formar “cidadãos 
do mundo” preocupados com a não-violência, a preservação e 
cuidado com o meio ambiente, as políticas de crescimento e a 
eliminação das desigualdades (FILATRO, 2007).

Entretanto, o sistema educacional vigente responde a 
situações novas com a lógica de épocas passadas. A defasagem 
que existe na educação entre um mundo amplamente midiático 
e as disciplinas demasiadamente tradicionais é uma das maiores 
barreiras a ser vencida na atualidade (FONTCUBERTA, 2003). 
É necessário que a área educacional busque entender, conhecer 
e aplicar os recursos tecnológicos mais modernos para que 
possa atender à demanda desse novo tipo de organização 
social, já que é a educação o principal motor de transformação 
de uma sociedade. Ensinar e aprender são desafi os antigos que 
a educação enfrenta há muito tempo e que agora é pressionada 
pela mudança de modelo social – da gestão industrial para a da 
informação e do conhecimento (MORAN, 2000).

1.1. A aprendizagem no Brasil

Segundo relatório EFA (Education For All) da UNESCO, 
apresentado em 2010, dos 128 países participantes do IDE 
(Índice de Desenvolvimento da Educação), o Brasil encontra-
se em 88o lugar, estando à frente de países em guerra e da 
Guatemala. Os níveis de habilidade em leitura e matemática 
de 15,7% dos estudantes do sétimo ano não atingiram um nível 
mínimo para  inserirem-se na vida acadêmica, na sociedade, 
ou no mundo laboral como cidadãos. O relatório “De olho nas 
metas 2011”, Todos pela Educação, disponibilizado no início 

de 2012, o quadro também não é animador: somente 56% dos 
alunos do 3o ano conseguiram um desempenho satisfatório em 
leitura e matemática e 50% dos estudantes concluem o ensino 
fundamental com atraso escolar, ou seja, metade dos estudantes 
brasileiros não possuem habilidades básicas adequadas a seu 
ano de estudo.  Este quadro alerta para a necessidade de uma 
análise mais profunda da educação realizada no país para que as 
intervenções busquem melhores resultados de aprendizagem.

Neste contexto, há uma certa expectativa de que as novas 
tecnologias solucionarão rapidamente os velhos problemas 
no ensino. É inegável que as tecnologias permitem ampliar 
o conceito de aula, de espaço e tempo, de comunicação 
audiovisual, de estabelecer novas pontes entre o presencial e 
o virtual, mas não resolvem todas as questões (SILVA, 2010). 
Contudo, é justamente o fato de tornar possível diversifi car, 
não somente as diferentes linguagens na educação com suas 
variadas formas de representação, e multiplicar as condições de 
acesso à informação que as novas tecnologias da informação e 
comunicação aumentam a possibilidade de uma aprendizagem 
muito mais signifi cativa (PAIS, 2002) e duradoura tanto em 
conhecimento quanto em valores humanos.

1.2. As TICs nas escolas
 
O processo de ensino/aprendizagem está sustentado 

na informação e na comunicação, aspectos que sofrem a 
interferência direta das novas tecnologias. Com a alta quantidade 
de informação de diferentes qualidades e facilidade de acesso, 
tem-se um contexto de vida muito diferente da maior parte do 
que foi a história da humanidade até então, modifi cando as 
relações entre mestre e aprendiz. Pela difi culdade em se obter 
informação, os processos de ensino dependiam das narrativas, 
de um professor que era o detentor e provedor da informação. 
A mudança da relação entre alunos e professor-narrador, 
atualmente necessária, é bastante brusca, considerando a 
velocidade dos avanços dos meios de comunicação, e vai 
na direção de toda linguagem e tecnologia convergir para 
um supermeio, muito bem representado hoje pela internet 
(SARMENTO, 2007).
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No Brasil, o processo para incorporar computadores e 
internet pelos professores ainda está nos estágios iniciais. 
Mais de 80% das atividades escolares ocorrem na sala de aula, 
entretanto, 90% dos computadores disponíveis em uma escola 
encontram-se nos laboratórios de informática que, por sua vez, 
são pouco utilizados (BARBOSA, 2011). De acordo com o 
relatório do Comitê Gestor e Internet no Brasil, de 2011, apesar 
de praticamente todas as escolas públicas brasileiras possuirem 
computador, (i) a disponibilização das tecnologias tiveram 
pouco impacto na dinâmica e performance dos professores; (ii) a 
infraestrutura das escolas ainda não é sufi ciente para a mudança 
do paradigma educacional; (iii) há uma lacuna entre a presença 
das TICs nas escolas e sua apropriação pelos professores; (iv) 
a portabilidade e a mobilidade podem auxiliar na apropriação 
das TICs para propósitos em sala de aula (BARBOSA, 2011). 

2. Plataforma Inteligente de Ensino a Distância 

A partir desses relatórios nacionais e internacionais, pode-
se identifi car os seguintes desafi os nas áreas de Educação e 
Design Educacional no Brasil (GANDOLLA, 2001):

• produzir de material pedagógico de alta qualidade técnica e 
de forte embasamento pedagógico para uso pelo professor 
em sala de aula e pelo aluno para auto-aprendizagem ou 
para o ensino a distância;

• prover conteúdos complexos, desenvolvidos por 
especialistas, que possam ser explorados de modo autônomo 
tanto pelo professor quanto pelo aluno;

• inovar, quebrando o paradigma obsoleto de sala de aula de 
mera apresentação unilateral e monotônica de informação 
introduzindo um novo modelo e dinâmica de interação 
entre professor e aluno;

• respeitar o ritmo e os estilos de aprendizagem individuais 
provendo material pedagógico com características de 
adaptatividade e de interatividade de conteúdos;

• introduzir métodos tecnicamente efi cientes de aprendizagem 
e avaliação a partir de uma abordagem metacognitiva;

• estimular o desenvolvimento de novos aplicativos;

• democratizar o ensino, introduzindo um conceito 
revolucionário, colaborativo, evolutivo e independente 
de elaboração de conteúdos e de entrega de materiais no 
Brasil.

No intuito de cumprir estes desafi os, GANDOLLA (2001) 
desenvolveu as bases de uma Plataforma Inteligente de Ensino 
(HORUS), usando técnicas de Inteligência Artifi cial, que 
permita a otimização do processo de aprendizagem por meio da 
aplicação de conceitos do Estado da Arte no campo educacional 
e da Tecnologia Web (i) baseada na Teoria da Complexidade 
(MORIN, 2007); (ii) que tenha uma abordagem humanista 
para o ensino; (iii)  cuja aprendizagem seja ativa, centrada no 
indivíduo e colaborativa; (iv) com interatividade baseada em 
estilos de aprendizagem e nas Teorias de Múltiplas Inteligências 
de Howard Gardner; (v) que utilize estratégias metacognitivas; 
(vi) construída com base em sistemas hipermídias adaptativos 
de ensino, que possua uma tutoria inteligente e embasada na 
web semântica; (vii) e na Metodologia Comunicativa de ensino.

O desenvolvimento desta Plataforma Inteligente de Ensino 
a Distância terá como base a plataforma Sakai, desenvolvida 
pelo MIT e Universidades de Standford, Michigan e Indiana, 
aplicando, dentre outros recursos, técnicas interativas, auto-
geração de conteúdos e sequenciamento hipermídia adaptativo 
inteligente, tendo em vista o reuso de informações, o uso do 
conceito de web semântica e portabilidade.

2.1. Protótipo: O vídeo pedagógico O Ciclo da Água

A linguagem audiovisual tem o poder de aproximar a sala de 
aula do cotidiano, das linguagens de aprendizagem e comunicação 
da sociedade da informação, mas também introduz novas questões 
no processo educacional. O vídeo possui uma forma de contar 
multilinguística, de superposição de códigos e signifi cações 
predominantemente audiovisuais; parte do concreto, do visível, do 
imediato, do próximo; toca todos os sentidos por meio dos recortes 
visuais e dos efeitos sonoros envolventes; é sensorial, visual, 
linguagem falada, musical e escrita, que interagem de maneira 
superpostas e interligadas, nunca separadas (MORAN, 1995).
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Como prova de conceito para avaliar a efi ciência pedagógica 
do Modelo de Aprendizagem concebido para a plataforma 
HORUS (GANDOLLA, 2001), foi produzido o vídeo pedagógico 
interativo O CICLO DA ÁGUA pela LIGHTRAY Multimedia. O 
vídeo tem como princípios a aprendizagem como um processo de 
formação, baseada na busca do autoconhecimento de uma noção 
livre de espiritualidade, valores humanos e atitudes pró-ativas 
em prol da transformação da sociedade, do respeito mútuo e da 
responsabilidade social, itens destacados por Edgar Morin quando 
descreveu os Sete Saberes Necessários para a Educação do Futuro 
(MORIN, 2007).

O Vídeo Pedagógico Interativo “O CICLO DA ÁGUA” 
aborda o Tema Transversal “Meio Ambiente” dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs), focando um dos ciclos da 
natureza: o ciclo da água. Este vídeo implementa mecanismos de 
interatividade e propõe um modelo de aprendizagem colaborativa, 
tendo a responsabilidade pela aprendizagem compartilhada entre 
Professor e Aluno à partir da discussão dos trechos do vídeo em 
sala de aula. Também incorpora-se a este material um conjunto de 
32 atividades extras concebidas com base na Teoria das Múltiplas 
Inteligências de Howard Gardner (GARDNER, 1993), que 
buscam otimizar o processo de aprendizagem e iniciativa do aluno 
por explorar conteúdos mais complexos.

Para esta prova de conceito, foi feita uma expansão 
experimental de um modelo simplifi cado de ensino-
aprendizagem, como se vê no esquema abaixo (Fig. 01):

Fig. 01: Esquema de modelo de ensino/aprendizagem do DVD “O CICLO 
DA ÁGUA”.

Os objetivos de ensino foram formulados com base 
nos PCNs, considerando as Habilidades, Conhecimentos e 
Atitudes (HCA). Para alcançar esses objetivos, utilizou-se 
como estratégias a interatividade e os estilos cognitivos, o 
aumento crescente de complexidade dos conteúdos, atividades 
extras baseadas na Teoria das Múltiplas Inteligências e o uso 
de estratégias Metacognitivas. A avaliação é feita por ciclos 
intermediários de correção, que correspondem a questões a 
serem respondidas sobre a sequência vista, e pós-avaliação, 
que engloba a navegação do aluno por todas as possibilidades 
oferecidas pelo material por meio do controle remoto do DVD. 
As possibilidades de navegação pelo material é esquematizada 
abaixo (Fig. 02):

Fig. 02: Esquema de navegação do DVD “O CICLO DA ÁGUA”
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Neste esquema, vê-se que o vídeo está dividido em 5 
sequências intercaladas por avaliações (questões) sobre a 
temática do bloco anterior a ela. Na mesma tela de questão, é 
possível, para aquele que navega pelo DVD, selecionar uma 
das oito atividades de múltiplas inteligências criadas para 
a temática da sequência de vídeo que a antecede, bem como 
voltar a esta sequência para vê-la novamente ou seguir adiante 
para a próxima. Percebe-se que neste modelo: 

i. o aumento da complexidade se dá em cada sequência do 
vídeo;

ii. a interatividade acontece quando aquele que navega 
pelo vídeo tem a oportunidade de escolher qual caminho 
seguir dentro dos estilos cognitivos e das estratégias 
metacognitivas;

iii. o autoconhecimento se promove com a possibilidade de 
exploração das várias inteligências;

iv. o “erro” passa a ser uma estratégia de aprendizagem, 
ao estimular a curiosidade pela exploração de outras 
possibilidades de resposta.

2.2. A aplicação do vídeo: breve relato

O vídeo foi aplicado a 175 crianças do 6o ano, de 10 a 12 
anos, no ano de 2007, na escola municipal EM Benedito Ferreira 
Lopes – CAIC, em Mogi das Cruzes, e pelas 28 professoras das 
escolas municipais de Ensino Fundamental do ciclo I (1o ao 5o 
ano), da cidade de Monteiro Lobato, previamente capacitadas 
para o uso do material, no ano de 2011, com resultados 
surpreendentes. O vídeo foi apresentado apenas uma vez, com 
uma avaliação diagnóstica dos conteúdos do vídeo aplicada 
antes e depois da aplicação do material.

Em Mogi das Cruzes, município do Estado de São Paulo, 
Brasil, o vídeo foi aplicado pela coordenadora pedagógica 
da LIGHTRAY Multimedia. Como resultado, as crianças 
passaram a reconhecer as próprias estratégias de aprendizagem; 
alunos com difi culdades de aprendizagem melhoraram seu 
desempenho; alunos acima da média interessaram-se por 
assuntos diversos ao currículo escolar, com a formação de um 

grupo de estudos em astronomia; identifi caram ações para o uso 
racional da água e passaram a praticá-las tanto em casa quanto 
na escola; reconheceram as fases do ciclo da água no cotidiano.

Em Monteiro Lobato, município do Estado de São Paulo, 
Brasil, com 4.120 habitantes, os 28 professores  capacitados 
pela coordenadora pedagógica da LIGHTRAY Multimedia 
são responsáveis por 357 alunos das 4 escolas municipais de 
ensino fundamental do ciclo I. A capacitação  foi concebida 
considerando os objetivos e abordagens das  “Diretrizes de 
implementação de padrões de competências em TIC para 
professores” (UNESCO, 2008), que tem como foco a integração 
pelos professores das TICs ao processo de ensino/aprendizagem 
para o desenvolvimento do aprendizado do aluno; melhorar as 
habilidades do educador em pedagogia, colaboração e liderança 
no desenvolvimento de escolas inovador; e harmonizar 
diferentes pontos de vista e nomenclaturas em relação às TICs. 
Segundo este documento, a formação docente deve nortear-
se pelos objetivos, métodos e diretrizes nele apresentadas, 
abordando a alfabetização em tecnologia, o aprofundamento do 
conhecimento, para a fi nalmente promover a criação de novo 
conhecimento, que passa pelos aspecto da política, do currículo 
e avaliação e da pedagogia.

Com a capacitação, os professores, além de aprimorarem 
seus conhecimentos em educação, tiveram a oportunidade 
de reavaliar as próprias posturas, identifi car preconceitos, 
identifi car os próprios processos cognitivos de aprendizagem 
e reconhecê-los em seus alunos. Os professores foram e 
continuam sendo estimulados a trabalharem em grupo e a 
criarem estratégias de ensino/aprendizagem que considere tanto 
os aspectos cognitivos dos alunos quanto o prazer em aprender, 
permitindo-lhes explorar e criar, mudando o paradigma de 
professor detentor do saber, para aquele que promove as 
perguntas para que as crianças busquem as respostas utilizando 
(e descobrindo) as próprias estratégias.

3. Considerações Finais
 
De acordo com relatórios da UNESCO sobre educação no 

mundo, o Brasil ainda está longe das condições mínimas de 
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uma educação de qualidade e para todos, apesar dos avanços 
obtidos nos últimos anos. Com relação ao uso das TICs nas 
escolas, apesar de o país ter equipado praticamente todas as 
escolas públicas com computadores, isto não é sinônimo de 
mudança de paradigma educacional. A escola brasileira ainda é 
tradicional, monotônica e unilateral em seu modelo de ensino/
aprendizagem, principalmente porque faltam ferramentas 
tecnológicas que se constituam verdadeiramente pedagógicas, 
estimulando a auto-aprendizagem, o autoconhecimento, a 
autonomia e a colaboração, e que, ao mesmo tempo, seja de 
fácil acesso e manipulação, tanto pelos professores como pelos 
alunos. 

Em 2001, GANDOLLA concebeu as bases para uma 
plataforma inteligente de ensino – HORUS, que leva em 
consideração os estilos cognitivos e estratégias de aprendizagem 
dos alunos. Como prova de conceito do modelo de ensino/
aprendizagem da plataforma, a LIGHTRAY Multimedia 
produz o vídeo pedagógico O CICLO DA ÁGUA, um modelo 
mais simples e reduzido daquele proposto para a plataforma 
HORUS, e o aplica em escolas, obtendo resultados expressivos 
que comprovam a efi ciência do modelo. 

A partir dessas experiências, será dado prosseguimento à 
plataforma que acredita-se ser uma importante ferramenta para 
um dos maiores problemas apontados pela UNESCO e pelo DE 
OLHO NAS METAS na educação brasileira:  a melhoria do 
ensino/aprendizagem no país. 
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Resumo

No presente trabalho, aborda-se a construção da imagem 
do anti-herói Pedro Malasarte a partir de uma análise feita de 
origens distintas entre as culturas portuguesa e brasileira como 
também nos contos populares de diversas regiões. O personagem 
de fi cção surgiu a partir de denúncias de poder social, sendo 
construído no intuito de mostrar os estereótipos entre as diferentes 
sociedades. Malasarte no Brasil, diferentemente que em Portugal, 
se caracteriza como um personagem astucioso, criativo, esperto 
e malandro para se livrar das injustiças cometidas pelas pessoas 
que fazem parte da alta hierarquia. Partindo desta constatação, 
fez-se necessária uma pesquisa bibliográfi ca, pautando-se nas 
teorias de Bosi (1992), Laraia (2006), Perrone (1990), Hall 
(2002), DaMatta (1997), entre outros, a fi m de fundamentar as 
refl exões apresentadas neste artigo. De posse dessa informação, 
verifi cou-se que a representação simbólica do personagem no 
imaginário social é uma alternativa para evidenciar a fi gura do 
caipira nos mais diversos contextos.

Palavras-chave

Cultura popular; origem; mito; Malasarte.

Abstract
 
The present work deals with the construction? The image 

of the anti-her? I Peter Malasarte from a an? Analysis made   
of different origins between the Brazilian and Portuguese 
cultures as Tamb? M in folk tales from various region? s. The 
character of fi ction? Emerged from the den? Substances of 
social power, being built? In the order to show the stereotypes? 
Types between different societies. Malasarte in Brazil, unlike in 
Portugal, is characterized as a character crafty, creative, clever 
and mischievous to get rid of unjustifi ed? Those committed 
by persons forming part of the upper hierarchy. Based on this 
notes? It, became Needs? Laughed a bibliographic search? Is, 
basing on the theories of Bosi (1992), Laraia (2006), Perrone 
(1990), Hall (2002), Da Matta (1997), among others, in order to 
substantiate the refl ex? s presented in this article. Armed with 
this information? It, it was found that represents? The Surreal? 
Lica of the imaginary character? River social? an alternative to 
show the fi gure of the hillbilly in various contexts.

Keywords

Popular culture; origin; myth; Malasarte.
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Os problemas da alma humana, os feitos de um povo ou de uma 
raça, as lutas de uma classe social, as emoções que a vida nos 

proporciona, tudo isso está na essência da obra literária, como sua 
inspiração, seu tema ou seu motivo.

MONTELLO, 1980, p. 03

1. Introdução 

Desde o início da humanidade, os povos se utilizavam 
dos mitos e dos contos para levar uma mensagem às 
diferentes classes sociais. Destes contos, Pedro Malasarte é 
um personagem folclórico que muito se tem estudado até os 
dias de hoje, constatando que ele resistiu e permaneceu na 
cultura popular. Pedro é um personagem emblemático que atua 
como uma fi gura representativa da sociedade, como forma de 
resistência, bem como, para mostrar os estereótipos presente 
entre as diferentes classes que dividem o ser humano. Segundo 
DaMatta (1997), ele pode ser considerado como um modelo 
prototípico do malandro e do herói no qual fi ca difícil de saber 
o que é certo e o que é errado. 

Este autor aproxima a fi gura de Pedro com as características 
de ser do brasileiro, quando em suas atitudes retratam um 
jeitinho de tentar sobressair-se nas diversas situações. 

Partindo para outro ponto de vista sobre as características do 
personagem, encontram-se autores como Teófi lo Braga (2002) 
e Consiglieri Pedroso (2001) que retratam a fi gura de Pedro 
Malasarte como um caipira indubitavelmente inocente. Assim, 
neste artigo, é perceptível que os autores apresentam caminhos 
diferentes e igualmente importantes a serem conhecidos pelo 
público-alvo, o leitor. Outro ponto relevante que afl ora a partir 
de uma análise malasarteana é que este se apresenta de diversas 
formas, modelos, concepções, estilos, porém sempre indicando 
uma postura a ser assumida. 

No presente trabalho, propõe-se uma análise sobre as 
origens do anti-herói, buscando a superação do quadro de 
injustiça social por uma sociedade mais justa e igualitária. 
Para a construção deste artigo, foi feita uma pesquisa de cunho 
bibliográfi co sobre as origens de Pedro Malasarte. Como 
aporte teórico Hall (2002), salientando as questões referentes 

à identidade cultural; Bosi (1992), que apresenta uma análise 
da cultura popular e cultura erudita; Laraia (2006), que traz 
estudos sobre cultura, entre outros. Esses teóricos auxiliam 
no estudo da origem do personagem, contribuindo para uma 
melhor compreensão das características do imaginário popular.

2. Discutindo cultura

O desenvolvimento do ser humano constrói-se na interação 
com o outro, o que possibilita haver trocas de experiências, 
em função do crescimento sócio-cultural. Esse processo 
caracteriza-se por meio do ensino–aprendizagem, traçando 
possibilidades de o homem transformar o mundo e a si mesmo. 

Cultura pode ser denominada como um sistema de 
padrões que caracteriza a vida social de um povo ou nação, 
e que se desenvolve constantemente nas práticas humanas. 
Ela reúne todas as classes, propondo uma consciência grupal 
que, de acordo com a vida presente, planeja o futuro das 
próximas gerações. Sua principal função é aproximar os seres 
humanos, fazendo com que esses tenham uma visão crítica de 
mundo, sendo capazes de descobrir e interpretar a realidade, 
podendo, assim, afi rmar que as ações marcadas na sociedade 
são reproduzidas, às vezes, modifi cadas, mas vivenciadas por 
determinado grupo ao longo do tempo. 

A cultura se divide em múltiplas, sendo que, cada grupo 
é submetido a uma determinada categoria, por exemplo, a 
classe menos favorecida faz parte da cultura popular. A classe 
dominante é constituída pela cultura erudita. Existe também 
a cultura de massa que revela características atribuídas a 
determinado grupo dentro de uma dada sociedade. 

Cada cultura pode contribuir e ao mesmo tempo aproveitar-
se de elementos sócio-culturais de outro grupo para seu 
desenvolvimento. Conforme Laraia (2006), autor que retrata 
acerca do conceito antropológico de cultura, o ser humano 
passa por um processo de endoculturação, o qual possibilita a 
entrada de conhecimento na mente humana. 

É nesse processo de trocas de elementos, que a cultura 
também se desenvolve construindo sua própria identidade, 
como é o caso do Brasil, que pelas transformações adquiridas 
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ao longo do tempo, desenvolveu características próprias. Isso 
porque este país, durante a sua formação, recebeu grandes 
infl uências portuguesas, africanas e indígenas, que só depois, 
o povo brasileiro foi criando novos padrões de convívio 
com o outro. Hall (2005) traz bem essa questão, quando diz 
que a identidade é formada ao longo do tempo e que sofre 
modifi cações de acordo com o convívio em grupo. Ainda, para 
o autor: “O sujeito assume identidades diferentes em diferentes 
momentos, identidades que não são unifi cadas ao redor de um 
“eu”” (p. 13).

A identidade está intimamente ligada à cultura, pois são as 
duas que, juntas, defi nirão um padrão de vida determinado a 
cada pessoa. Dentre os questionamentos abordados, o conceito 
de cultura traz interpretações que buscam explicar a relação 
do homem com o universo. Portanto, fi ca explícito que a 
cultura, como construtora da identidade, nutre-se de todas as 
outras existentes nas diversas regiões, possibilitando, assim, a 
distinção entre os seres humanos visando aos comportamentos 
e às transformações que esses sofrem. Bem como, é por meio 
dela que existem as diferenças sociais.

3. Cultura popular e cultura erudita: entre percepções, 
modos e saberes diferentes 

A cultura popular utiliza-se da memória para apoderar-se 
de acontecimentos ou lembranças de uma determinada época. 
Assim, esta cultura tem como função atribuir características 
às maneiras de viver das classes menos favorecidas, quando 
possibilita o povo determinar um signifi cado das coisas ou 
fatos de acordo com a sabedoria adquirida ao longo do tempo. 
Esse grupo tende a obter conhecimentos próprios advindos do 
dia-a-dia, ou seja, saberes que não são resultados de estudos por 
meio de livros, mas essa aprendizagem dá-se de acordo com 
as vivências e experiências da vida; em outras palavras, são 
as práticas do senso comum, que se resumem numa leitura de 
mundo. 

As manifestações que continuam tradicionalmente 
entre as diversas regiões, como o bumba-meu-boi, festas 
juninas, carnavais e samba-de-roda, mantêm vivas as raízes 

culturais, possibilitando o reconhecimento e a valorização 
destas festas para as novas gerações. Vale ressaltar que as 
manifestações servem também como estratégias para combater 
as desigualdades existentes, sendo este um dos pontos mais 
importantes desta cultura, em que, os povos se apropriam dos 
mitos e das tradições justamente para resistir às indagações da 
sociedade. 

Partindo deste pressuposto, o mito surge para explicar 
ou levar uma mensagem dos acontecimentos que ocorrem no 
mundo. Sua criação é feita por meio de simbologias, imagens 
e contextos pertinentes, a fi m de mostrar os problemas sociais 
das classes menos favorecidas, tornando possível, através dele, 
o povo manifestar-se e interagir nas relações da sociedade. 

Se de um lado a cultura popular é a que caracteriza a classe 
desfavorável, marcando toda trajetória de vivências sócio-
cultural de um povo. Por outro, a cultura erudita vai abranger 
toda classe dominante, quando tenta subordinar as demais ao 
introduzir contextos ligados à elite. Ela se distancia das outras 
culturas quando os conhecimentos obtidos não são frutos do 
saber popular. Ao contrário, esta diz respeito a uma educação 
centrada nos conhecimentos através de estudos e pesquisas 
acadêmicos. 

As relações entre a classe popular e erudita entram em 
confl itos, muitas vezes, por motivos econômicos, sociais, 
políticos e/ou ideológicos, demonstrando, assim, falhas no 
cotidiano que dividem o ser humano. A cultura erudita carrega 
em si um grande viés etnocêntrico, na medida em que somente 
um grupo cultural constituído pela classe baixa é conhecido por 
ela como uma classe problemática. 

A partir dessas refl exões, é possível sintetizar cultura, 
como um sistema que engloba os movimentos do ser humano. 
Cultura popular que por mitos e tradições está sempre a levar 
uma mensagem do povo ao povo, e a cultura erudita que se 
direciona a intelectuais e às classes dominantes. 

Por essa ótica, essas culturas se relacionam diretamente 
e/ou indiretamente na vida do ser humano. Cada pessoa 
procura valorizar sua cultura e beber das fontes de outras 
para crescer como ser social, esse processo dá-se pela 
possibilidade de o homem possuir inteligência, o que torna 
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possível ele interagir entre os diferentes grupos, nações e/ou 
classes sociais. 

4. A origem de Pedro Malasarte enquanto 
representação simbólica da realidade social

A imaginação não é dissociada da realidade uma vez que os 
acontecimentos históricos são relembrados através de contos, 
mitos, que retomam crenças, ideologias e/ou valores adotados 
por uma determinada sociedade. Neste sentido, a fi gura de 
Pedro Malasarte traça os estereótipos eleitos pela cultura 
erudita, possibilitando que a imagem atribuída ao personagem 
seja reconstruída a partir de novas condutas.

As origens de Pedro são encontradas em diversos países 
como, por exemplo, na Espanha, em que o personagem é 
conhecido como Pedro de Urdemalas e Urdimalas, onde 
Malasarte se tornou parte da tradição americana. Na Argentina, 
Bolívia, Paraguai, Peru e Venezuela, Malasarte se apresenta 
como Pedro Rimal. No Chile e no México, Pedro Urdemalas; 
na Alemanha, Till Eulenspiegel; na Andaluzia, Pedro de Urde 
Lamas, em Portugal, Pedro Malas-Artes e, no Brasil, país onde 
a personagem ganha um enfoque maior, conhece-se a fi gura de 
Pedro Malasarte, Malasartes ou Malazartes. De acordo com 
pesquisas feitas, Antônio Ubieto Arteta, fi lólogo e historiador, 
afi rma que o documento mais antigo do personagem apresenta-
se no fi nal do século XII. 

Ao analisar o nome de Pedro Malasarte, Pedro associa-se com 
o nome do apóstolo São Pedro, segundo Câmara Cascudo, por 
caracterizar-se como simples e cheio de esperteza. O nome Pedro, 
em Latim, signifi ca Pedra (Petrus), remetendo à força. Malasarte 
provém do espanhol que signifi ca más artes ou aventuras más, 
aquele que se mete sempre em atrapalhada. Assim, pode-se dizer 
que o signifi cado do nome Pedro Malasarte é um composto 
referido aos adjetivos; esperto e malandro, características que 
servem como resistência às difi culdades da vida. 

A representação simbólica do personagem em cada região 
explicita a importância cultural deste personagem, sendo que 
cada lugar refl ete o problema da injustiça presente em todos 
os territórios. Também pode ser percebido que os respectivos 

países têm a intenção de mostrar que em todo contexto social 
onde o ser humano está inserido o pobre, oprimido, tem que se 
valer da sorte para sobreviver num mundo tão profundamente 
capitalista. 

Seguindo essa constatação, percebe-se a necessidade de 
mudança no mundo, na conquista de que pelo menos haja 
igualdade para todos em vez de desigualdade social. Dos países 
citados, dois são de suma importância para se debruçar nas 
origens malasarteanas, Portugal e Brasil. 

Em Portugal, foi lançado por Teófi lo Braga (2002) o 
primeiro livro a trazer as histórias de Pedro Malasarte, 
intitulado Pedro de Malas-Artes. Após a publicação da obra, 
o autor Consiglieri Pedroso (2001) reescreve as narrativas, 
mantendo, assim, as características que foram atribuídas ao 
personagem. 

Na visão dos autores portugueses, Malasarte adquire uma 
identidade que se resume em uma pessoa boba, pois, na medida 
em que não compreende o que é dito de maneira correta, age 
sempre errado. Esse procedimento possibilita que tal imagem 
representada passe a ser a principal estratégia para tornar a 
história engraçada, como é percebido no trecho da narrativa 
intitulada Pedro Malasartes, de Teófi lo Braga:

Um dia trouxe a mulher para casa uma teia de linho que 
tinha deitado, e disse: 
- Este pano é para nós taparmos os nossos buraquinhos. 
Assim que a mulher saiu, e se demorou na missa, o fi lho 
foi à teia de linho, cortou-a em bocadinhos e começou a 
metê-los pelos buracos das paredes do casebre. Quando 
a mãe chegou, ele disse-lhe muito contente: 
- Mãe, olhe como estão tapados os nossos buraquinhos. 
A mãe conheceu a tolice, lamentou os seus pecados 
e o fez prometer que nunca mais tornaria a fazer tais 
coisas. (BRAGA, 2002, p. 06).

Diante do exposto, pode-se afi rmar que em Portugal 
a especialidade de Pedro é encenar o papel de palhaço. Nas 
histórias, limita-se na ingenuidade, tornando-se uma fi gura 
que aparece como se possuísse alguma doença mental, 
precisamente, um retardado.
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Acredita-se que o personagem trabalhado nos contos 
populares portugueses seja uma forma de trazer a alegria em 
meio à tolice, quando prevalece a perspectiva de que o caipira 
tende, na maioria dos casos, a ser bobo. Deste prisma, percebe-
se que persiste a ideia estereotipada atribuídas às características 
de Malasarte, uma vez que a sua identidade torna-o inferior 
diante dos demais personagens das histórias. 

Na cultura brasileira, o personagem folclórico ganha 
perspectivas diferentes nas coletas de Câmara Cascudo, em 
Contos tradicionais do Brasil; em Lindolfo Gomes (1965), 
com Contos populares brasileiros e em Silvio Romero (1954), 
em seu Contos populares do Brasil. Sendo que o primeiro autor 
a estudar as narrativas do mito foi Câmara Cascudo que reuniu 
cinco histórias do personagem, registrando o seu estilo de atuar 
entre os diferentes contextos sociais. 

Outros importantes estudos secundaram as proposições 
de Câmara Cascudo, dentre os quais se destacam os de Pedro 
Bandeira em Malasaventuras Safadezas do Malasarte, Edil 
Costa (2009), com Histórias de Pedro Malasarte, dentre outros 
autores importantes que retratam as aventuras deste imaginário 
popular. Também para estes, Pedro Malasarte é um personagem 
que se utiliza da arte de enganar para se sobressair nas diversas 
situações, bem como para reparar as injustiças sociais.  

Este personagem folclórico tem permanecido vivo, 
espalhando-se pelos quatros canto do Brasil. Vários autores 
vêm acompanhando as questões sociais do mito, através de 
artigos, resenhas, análises, ensaios, entre outros documentos 
que revelam estudos a respeito do imaginário popular, 
enriquecendo, assim, a literatura brasileira. 

  Torna-se fundamental destacar que nas histórias persiste 
o quadro de injustiça social, quando os poderosos surgem para 
oprimir os pobres. Mas essa ideia é desconstruída a partir do 
momento em que o personagem central, o caipira, passa ser 
o herói da história, e é o rico que se torna motivo para muita 
gozação. Assim, a visão dos autores brasileiros sobre as 
características atribuídas ao personagem incide numa denúncia 
à sociedade, ao refl etir a perspectiva de novas condutas através 
do riso que se encontra no decorrer das narrativas. 

Seguindo esse pressuposto, a esperteza de Malasarte 

benefi cia também o seu próprio proveito como na narrativa 
intitulada, Sopa de Pedras, quando na porta da venda, uns 
matutos comentavam a ação de uma senhora que jamais 
dava comida ou qualquer outra coisa para alguém. Malasarte, 
ouvindo tudo, fez uma proposta ao grupo, dizendo:

- Querem apostar que pra mim ela vai dar uma porção 
de coisas, e de boa vontade?
- Tu tá é doido! – disseram todos. – Aquela velha 
avarenta não dá nem risada!
- Pois aposto que pra mim ela vai dar – insistiu o Pedro. 
– Quanto vocês apostam?
A turma apostou alto, na certeza de ganhar.

Pedro, esperto e arteiro, tentou convencer a senhora de que 
cozinhava sopa de pedra, que resultava em uma comida diferente 
e muito saborosa, Mas, para dar certo, precisaria de alguns 
temperinhos, inclusive o macarrão. Assim, ele pediu à mulher. Ela, 
meio incrédula, mas acreditando, resolveu ajudá-lo, concedendo 
o pedido feito. Depois de pronta, Malasarte separou as pedras da 
sopa e os dois saborearam, dando condições para que o malandro 
conseguisse trapacear a senhora e possuir o seu dinheiro da aposta. 
Desse modo, cumpre-se mais uma das espertezas de Malasarte, 
fazendo com que o vilão, que sempre se faz de esperto, caia nas 
armadilhas criadas pelo próprio personagem. 

Nas versões, portuguesa e brasileira, os autores têm 
a intenção de trazer humor ao público-leitor. A dicotomia 
encontra-se no riso apresentado em ambas as regiões, 
destacando o motivo para a graça apresentado nas histórias. 

Têm também histórias do representante de Pedro Malasarte, 
Pedro Urdemalas que obtém características brasileiras como 
pode ser percebido na história Pedro Urdemalas. Pedro 
trabalhava em uma fazenda cuidando dos porcos do patrão, e 
resolveu vendê-los sem os rabos para enganar o fazendeiro, ou 
seja, o esperto enterrou os rabos para mostrar que os pobres 
animais estavam afundando. 

Nesta perspectiva, Urdemalas aparece em cena somente 
como esperto, conseguindo ganhar dinheiro através do 
trabalho. No Brasil, existe uma narrativa parecida com esta 
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contada por Pedro Bandeira, Os porcos do compadre. Na ação 
malasarteana, o personagem age como herói ao reparar as 
injustiças cometidas pelos poderosos e depois é que vem a 
esperteza para o seu proveito, fi cando assim em evidência, 
que Malasarte, além de ajudar o seu povo, ainda consegue 
fazer o bem para si próprio. 

Todas as histórias têm em comum as peripécias do 
personagem. Assim, Pedro Rimales utiliza-se de sua inteligência 
e de seus truques para ganhar dinheiro, quando se fi nge de 
curador. A história mostra como Rimales fi cou rico diante de 
suas façanhas, ocupando o lugar de rei por muito tempo, como 
pode ser percebido no último parágrafo da história: “Ele reinou 
por muitos e muitos anos naquele país tão distante, até que farto 
de receber embaixadores e de dançar valsa, resolveu ir embora. 
Tirou a coroa e o manto e foi [...]”.  

Este trecho relata muito bem o tipo do malandro que, 
utilizando de suas espertezas e artimanhas, tira vantagem 
em qualquer situação. Esse tipo de malandro é voltado para 
a ideologia do “jeitinho brasileiro”, quando, nas diversas 
situações, sobressai-se através da arte de enganar. Assim, 
as ações malasarteanas servem como referências aos 
comportamentos que marcam a identidade brasileira. 

As origens distintas de Pedro Malasarte, portanto, 
contribuíram para entender os possíveis problemas sociais 
referentes ao personagem. Portugal aborda questões 
relacionadas ao pobre caipira que, frente às classes altas, 
torna-se uma figura submissa em qualquer contexto 
histórico. 

O Brasil, entre outros países, considera, pois, o mito 
como um sujeito que advém de uma identidade contrária, 
quebrando, desse modo, os estereótipos presentes entre as 
diversas regiões. Ou seja, enquanto a primeira persiste o 
quadro estável da realidade social, a segunda é tomada por 
uma realidade idealizada, quando, na prática, as atitudes 
do personagem nas histórias não existem, mas servem 
para fazer refl etir como seria diferente se o herói fosse o 
pobre. Conforme afi rma Perrone-Moiséis (1990, p.90). “A 
simbolização se faz eternamente acompanhar pela sombra 
do real”. 

5. Considerações fi nais

Durante a pesquisa realizada, foi possível detectar que o 
quadro de injustiça social é presente nos mais diversos contextos. 
Desse modo, muitos países discutem essa problemática dentro 
das narrativas de Pedro Malasarte, a fi m de que algum dia a 
sociedade seja mais justa e igualitária.

Em Portugal, percebe-se que o protagonista é caracterizado 
como uma pessoa ingênua, no intuito de que, nas histórias, seja 
apresentado um quadro humorístico, diferente dos outros países 
onde o humor acontece em diferentes perspectivas, quando é 
visível, a partir da construção do anti- herói, a reparação às 
desigualdades sociais.

Pedro Malasarte é um personagem folclórico que resiste 
permanecendo vivo na cultura popular, porém, é necessário 
salientar que o que faz a personagem ganhar tal resistência é 
a questão abordada nos contos, a injustiça, fator presente em 
todas as sociedades.

Cabe lembrar que é justamente essa resistência que faz 
com que, no Brasil, o número de narrativas seja bem maior, já 
que as perspectivas dos autores brasileiros seguem caminhos 
diferentes dos autores portugueses.

As características do mito nos diversos países latino-
americanos são trabalhadas de acordo com as características 
encontradas no Brasil e não em Portugal, podendo, assim, 
afi rmar que o interesse do público-leitor é ver nas histórias o 
pobre sendo o protagonista, e os poderosos os perdedores.

É interessante notar que nos contos é feita uma inversão do 
que existe no real, ou seja, o que prevalece nas narrativas de 
Pedro Malasarte é o pobre herói que salva o seu povo através 
das suas artimanhas e inteligência, e em muitas das vezes ele 
chega a fi car rico por muito tempo, através de seus truques, 
logrando êxito aos poderosos.

Pedro Malasarte é um personagem folclórico que resistiu e que 
resistirá por muito tempo pelos diversos países, já que ainda não 
houve a superação do quadro de injustiça social entre as diferentes 
classes. Portanto, conclui-se, que as origens de Pedro Malasarte 
permitem (re)afi rmar que existe uma relação de luta, que insiste 
em continuar tanto na realidade quanto nos contos de fi cção.
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AUTONARRATIVAS NOS BLOGS: DEVIRES SUBJETIVO-COGNITIVOS
Nize Maria Campos Pellanda

Beatriz Rocha Araujo

Resumo

Este paper relata a experiência do desenvolvimento de um 
projeto de pesquisa-ação em um ambiente digital com adolescentes 
em situação de vulnerabilidade social numa vila popular de uma 
cidade do interior do estado do Rio Grande do Sul. Tratam-se jovens 
com uma história de escolaridade marcada por irregularidade de 
frequência à escola, por difi culdades importantes de aprendizagem 
e pelo fato de não gostarem da escola.  A proposta central do projeto 
foi a de criar um ambiente tal que os sujeitos fossem mobilizados 
de modo a fl uir neste ambiente através de emergências cognitivo-
afetivas nas quais pudéssemos constatar a inseparabilidade do par 
complexo conhecer/subjetivar-se. Apos um ano letivo de trabalho 
com os referidos jovens apareceram evidências de complexifi cação 
dos mesmos expressos nas autonarrativas, no comportamento em 
geral e na relação com os colegas. Para a sustentação teórica deste 
projeto as autoras recorreram aos pressupostos mais importantes 
do paradigma da complexidade visando a atitude complexa de 
abordar a realidade com uma atitude de holismo epistemológico 
articulando, no bojo do trabalho empírico, todas as dimensões da 
realidade que foram cindidas na modernidade. Nesta perspectiva, 
as autoras se dirigem ao movimento cibernético dos anos 40-
50 e seus desdobramentos posteriores numa segunda e terceira 
cibernéticas com o foco nos princípios de auto-organização, 
observador incluído, conhecimento de segunda ordem, autopoiesis 
e complexifi cação pelo ruído.

Palavras-chave

Autopoiesis; complexidade; autonarrativas nos blogs; 
leitura.

Abstract

This paper describes the experience of a process of 
development of a research-action project in a digital 
environment with a group of adolescents in situation of a 
social risk who live in the outskirt of a city in the countryside 
of the state of Rio Grande do Sul (south Brazil). They are 
teenagers with histories of irregular frequency at school, 
serious learning problems and the fact of not liking the school. 
The Project central propose was to create such environment 
that the mobilized subjects could fl ow in it through cognitive/
subjective emergencies in which we could see the inseparability 
of the complex set knowing/subjetivation. At the end of one 
year of work with this group we could notice clear signs of 
complexifi cation expressed in their self-narratives and theirs 
attitudes. As a theoretical framework of this Project the 
authors were based on the main assumption from de Paradigm 
of Complexity with the goal of approaching reality with a 
posture of epistemological holism articulating in the core 
of the empirical work all the dimensions of reality that were 
fragmented in the modernity. In this perspective, the authors 
use the cybernetics movement of the years 40-50 and theirs 
enfoldments in the second and third cybernetics with the 
goal in the principle of self-organization, included observer, 
second order knowledge, autopoiesis and complexifi cation 
from noise.

Keywords

Autopoiesis; complexifi cation; self-narratives in blogs; 
reading.
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1. Introdução

Nosso objetivo principal aqui é relatar a experiência 
do desenvolvimento de um projeto de pesquisa-ação em 
um ambiente digital com adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social de uma cidade do interior do estado 
do Rio Grande do Sul. Trata-se jovens com um história de 
escolaridade marcada por irregularidade de frequência à escola, 
por difi culdades importantes de aprendizagem e pelo fato de 
não gostarem da escola.  A proposta central do projeto foi a de 
criar um ambiente tal que os sujeitos fossem mobilizados de 
modo a fl uir neste ambiente através de emergências cognitivo-
afetivas nas quais pudéssemos constatar a inseparabilidade do 
par complexo conhecer/subjetivar-se. Após um ano letivo de 
trabalho com os referidos jovens apareceram evidências de 
complexifi cação dos mesmos expressos nas autonarrativas, no 
comportamento em geral e na relação com os colegas.

Para a sustentação teórica deste projeto recorremos aos 
pressupostos mais importantes do paradigma da complexidade 
visando à atitude complexa de “juntar o que foi desconjuntado” 
como diria Morin ao se referir à confi guração da cultura moderna. 
(MORIN, 1991, p. 13) Nesta perspectiva, nos dirigimos ao 
movimento cibernético dos anos 40-50 e seus desdobramentos 
posteriores numa segunda e terceira cibernéticas com o foco 
nos princípios de auto-organização, observador incluído, 
conhecimento de segunda ordem, autopoiesis e complexifi cação 
pelo ruído.

2. A inseparabilidade viver/conhecer: uma abordagem 
complexa

O mundo digital está presente em várias facetas da 
vida cotidiana de muitas pessoas, e a cada dia existem mais 
possibilidades e mecanismos digitais facilitando a vida 
do humano. Inúmeras pesquisas em educação sobre o uso 
de diferentes dispositivos tecnológicos nos mostram a 
potencialização da aprendizagem através de acoplamentos 
entre o sujeito/máquina visando uma constante interação com o 
conhecimento através de um clique, um toque, ou outra forma 

de acessar o linck com as informações necessárias para uma 
efetiva construção do conhecimento por parte de crianças, 
adolescentes e adultos.

As tecnologias possibilitam diferentes formas do sujeito 
vivenciar a inseparabilidade de processos viver/ conhecer que 
eram  considerados como distintos. Segundo Maturana e Varela 
(1990) para que o humano conheça é fundamental que viva, ou 
seja, somente através das vivências do humano irá signifi car 
as suas aprendizagens, assim construindo o seu conhecimento 
através de uma autoexperimentação. A forte tradição de 
uma educação mentalista, calcada na hegemonia da razão e 
colocando a dimensão afetiva em segunda plano, sinaliza um 
caminho de fragmentação.

A questão central de nosso projeto em torno da qual 
organizamos nossas atividades de pesquisa é tentar entender 
como os adolescentes se complexifi cam, ou seja, como se 
autoconstituem recursivamente e constroem constantemente o 
conhecimento no fl uxo do viver com a mediação das tecnologias 
disponibilizadas para esse grupo.

 Para compreender os processos de complexifi cação dos 
sujeitos no mundo digital, recorreremos a alguns teóricos 
da complexidade e seus conceitos segundo esse paradigma. 
A primeira ciência da complexidade, a Cibernética, trouxe 
contribuições fundamentais para a nova confi guração da 
ciência como o pensamento sistêmico, não linear e multicausal, 
ou seja, não existe apenas uma causa, nem uma ação irá 
provocar uma reação. Assim, a Cibernética em sua primeira 
fase buscou abordar a realidade de forma sistêmica e dinâmica 
através de processos e não mais de coisas. Como consequência 
disto, sobreveio a compreensão da cognição através de uma 
abordagem integrada e holística pela reunião de diferentes áreas 
do conhecimento colocando no mesmo estatuto epistemológico 
seres vivos, máquinas e natureza.

A Cibernética, ainda em sua primeira fase, desenvolve os 
princípios da auto-organização e da recursividade, o que a afasta 
de uma abordagem behaviorista, justamente pelo processo de 
retroalimentação, onde quebra com as questões de linearidade 
de entradas e saídas. Com a entrada de Heinz von Foerster  
é introduzida a noção do observador incluído na realidade 
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observada, terminando assim com a ideia de neutralidade 
do pesquisador, que era um dos legados da fragmentação 
entre sujeito/realidade/observador, um dos  sustentáculos do 
paradigma cartesiano-newtoniano. Von Foerster, a partir daí, 
inaugura no movimento cibernético aquilo que fi cou conhecido 
por Cibernética de Segunda Ordem, pois o observador dando 
conta de suas próprias operações no sistema é capaz de 
conhecer o conhecer, apropriando-se de seus próprios caminhos 
cognitivo/afetivos. (von FOERSTER, 1996).

Com estas questões de segunda ordem, a Cibernética iniciou 
uma nova fase de pesquisas enveredando para as questões de 
autonomia aliada à cognição como processo inseparável do viver.  
Há uma virada radical em ciência quando o eixo epistemológico 
passa dos sistemas observados para os sistemas observantes.  

Os processos de segunda ordem da Cibernética nos 
desafi am a pensar sobre o nosso operar dentro dos sistemas do 
qual fazemos parte. Partindo dessas concepções, e de teorias 
que surgiram a partir da abertura destes novos caminhos 
complexos, o que muito se deve ao trabalho de von Foerster, 
surgem teorias que vão levar adiante estes estudos e contribuem, 
decididamente para uma abordagem complexa da cognição e da 
qual nos valemos para o trabalho com os sujeitos da pesquisa. 
São elas: a “Teoria da complexifi cação pelo ruído” de Henri 
Atlan (1992), a “Biologia da cognição” de Humberto Maturana 
e Francisco Varela (1990), entre outras.  Poderíamos mesmo 
chamar estas teorias de Terceira Cibernética.

Na esteira do princípio formulado por von Foerster da 
“ordem pelo ruído” (2003) que salientava o princípio da 
auto-organização em marcha no sistema cognitivo, Atlan 
(1992) debruça-se sobre as questões relacionadas com a 
complexifi cação do sujeito a partir dos ruídos que possibilita 
atribuir sentido a sua realidade e vida ao produzir a diferença 
através de processos de complexifi cação. Atlan (1992) formula 
então o princípio da “complexifi cação pelo ruído” que mais 
tarde chamou de “aprendizagem pelo ruído.” Ora, isto é muito 
diferente das teorias inatistas e behavioristas de aprendizagem 
e até mesmo de Piaget que sempre se preocupou com a ordem, 
ou seja, “a ordem pela ordem” como podemos deduzir de sua 
epistemologia genética. (PIAGET, 1983) 

Maturana e Varela (1990), dois biólogos chilenos, que 
estiveram muito próximos a von Foerster, também utilizaram 
os princípios da Segunda Cibernética para construir a sua teoria 
cibernética da vida: a “Biologia da cognição”, que enfoca o 
funcionamento dos seres vivos, enquanto autoprodutores de si 
mesmos. Esse processo acontece a partir dos sistemas fechados, 
que se constituem a partir das perturbações externas, que não 
são determinantes. São os ruídos que possibilitam os seres 
vivos de se reconfi gurar continuamente, através da construção 
e reconstrução de nós mesmos.

Na teoria da “Biologia da cognição” existem vários 
conceitos importantes para a sua compreensão, como 
Autopoiesis, acoplamento estrutural além da importância das 
emoções e da linguagem dentro de sua teoria. (MATURANA; 
VARELA, 1980)

O conceito central da teoria é Autopoiesis, termo originado 
de dois vocábulos gregos: auto, que signifi ca - por si – e 
poiesis, que tem como signifi cado – criação. Dessa forma, 
Autopoiesis expressa que os seres vivos são produtores de 
si mesmos. O ser humano, portanto, precisa de autonomia 
para organizar-se enquanto um sistema vivo garantindo a sua 
sobrevivência enquanto ser vivo. Esse conceito é complexo e 
não segue uma lógica linear, princípio esse que possibilita a 
interação entre os sujeitos, já que não vivemos isolados dos 
outros seres. 

Assim, com esses princípios, Maturana e Varela (1997) 
fazem a distinção entre as máquinas autopoiéticas e alopoiéticas, 
Neste sentido, o humano seria uma máquina autopoiética, 
quando produz a si mesma a todo o momento, assim:

Uma máquina autopoiética é uma máquina 
organizada em um sistema de processos de produção 
de componentes concatenados de tal maneira que 
produzem componentes que: I) geram os processos 
(relações) de produção que os produzem através de suas 
contínuas interações e transformações, e II) constituem 
à máquina como uma unidade no espaço físico. Por 
conseguinte, uma máquina autopoiética continuamente 
especifi ca e produz sua própria organização através 
da produção de seus componentes, sob condições 
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de contínua perturbação e compensação dessas 
perturbações. (MATURANA; VARELA, 1997, p. 71)

A todo o momento o humano se confi gura e reconfi gura a 
partir das perturbações e ruídos exteriores. Nesse momento já 
podemos pensar no segundo conceito dentro da “Biologia da 
cognição”, que é o Acoplamento estrutural, segundo Maturana 
(1997) é a forma como o sujeito estabelece as interações com o 
meio, ou seja, a forma como se relaciona com as perturbações, 
ruídos e mundo exterior, assim:

Essa complementariedade estrutural necessária entre 
o sistema determinado por sua estrutura e o meio – 
que eu qualifi co de acoplamento estrutural – é uma 
condição de existência para todo o sistema. A parte do 
meio no qual é um sistema distinguido, isto é, a parte 
do meio que é operacionalmente complementar a ele. 
(MATURANA, 1997, p. 86).

Assim, o acoplamento estrutural, não fi ca restrito a parte 
de uma realidade, mas está presente em toda a forma de 
relações que são estabelecidas pelo humano. Esse conceito é 
muito importante pelo fato de não estabelecer uma rigidez e 
sim uma construção a partir das relações: “(...)somos sistemas 
determinados em nossas estruturas e, portanto, que existem 
certos fenômenos que não ocorrem dentro do corpo, e sim nas 
relações com os outros”. (MATURANA, 1998, p. 27).

Desta forma, o ser humano necessita recursivamente 
apropriar-se de seus próprios processos, como uma forma de 
complexifi cação para construir a sua aprendizagem, assim 
Maturana (2001) defi ne:

...o observador encontra a si mesmo observando 
enquanto tal na práxis do viver do viver (no suceder 
do viver, na experiência do viver) na linguagem, em 
uma experiência que simplesmente lhe acontece vinda 
de lugar nenhum (p. 27). 

As questões da linguagem também fazem parte da 
construção teórica, pois segundo Maturana (1998) o humano se 

constitui na interação/relação com os demais humanos através 
do linguajar/emocionar, que possibilita a reconfi guração do 
sujeito, bem como a complexifi cação enquanto uma pessoa e 
um ser em relação com os demais. 

3. O ambiente digital e a cognição complexa

Os pressupostos arrolados até aqui nos ajudam a pensar os 
processos cognitivos no ambiente digital de forma complexa, 
ou seja, através da emergência de ações cognitivas e afetivas 
de forma inseparável.  Por exemplo, quando um sujeito do 
projeto navega no ciberespaço ele vai sendo afectado (para usar 
um termo espinosiano) no sentido de desejar procurar novos 
caminhos. Com isso, ele exerce também a autoria/autonomia. 
Da mesma forma, quando ele lê as autonarrativas de seus 
companheiros(as) nos blogs isto dispara nele novos sentidos e 
confi gurações a partir dos ruídos iniciais.  Por outro lado, quando 
este sujeito escreve a sua autonarrativa no seu blog, ele não 
somente está num registro complexo de autoria e comunicação 
como está usando o espaço digital para se autoconstituir. Com 
isto, ele está exercendo ações de segunda ordem porque vai se 
apropriando de si e de seus processos. É importante lembrar 
que estes adolescentes tem muita difi culdade de escrever e, o 
que no início do ano era uma escrita esquemática e impessoal, 
vai se complexifi cando para chegar a textos complexos porque 
produtores de diferença de si mesmo e autoinvenção. Mais 
adiante traremos exemplos destas escritas.

Todas estas ações mostram um processo de acoplamento 
estrutural no qual o sujeito vai se constituindo no fl uir da 
relação com o ambiente. E, quando este ambiente é mediado 
pela tecnologia, os dispositivos digitais servem como 
potencializadores da cognição.  Para SherryTurkle (1984), 
pesquisadora do MIT (Massachussets Institute of Technology), 
a relação com a máquina vai muito alem de um simples objeto. 
Diz ela:

A maior parte das considerações sobre o computador 
descreve-o como racional, uniforme e delimitado por 
uma lógica. Eu vejo o computador através uma luz 
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diferente, não em termos de sua natureza como um 
engenho analítico’, mas em termos de uma ’segunda 
natureza’, como um objeto evocativo, um objeto 
que fascina, perturba a uniformidade e precipita o 
pensamento. (p.13)

Maturana (1998) traz a importância da linguagem na 
constituição do humano, já Santaella (2007), também pesquisou 
sobre as linguagens, principalmente em um momento específi co, 
que denominou de “era da mobilidade”, caracterizado pelos 
inúmeros dispositivos tecnológicos ao alcance da população, 
mudando a forma de linguagem adotada pelos usuários, bem 
como a forma de se relacionar com as mídias e com os outros 
humanos.

O conceito de linguagens adotado por Santaella (2007) 
buscou suporte no conceito de “Modernidade Líquida” 
de Bauman, para defi nir as linguagens como líquidas, 
principalmente pela característica da não manutenção da 
forma, ou seja, os líquidos podem adotar diferentes formas com 
facilidade. Assim, diferenciam-se dos sólidos, pois:

Não fi xam o espaço e não prendem o tempo. Não se 
atêm a nenhuma forma e estão constantemente prontos 
e propoensos a mudá-la, em um espaço que, afi nal 
preenchem tão-só por um momento. (SANTAELLA, 
2007, p. 14).

Dessa forma, Santaella (2007) salienta a permanente 
mudança, assim confi guram-se e reconfi guram com muita 
agilidade, sem permanências. Em todos os momentos 
acontecem que:

Deslizam uns para os outros, sobrepõem-se, 
complementam-se, confraternizam-se, unem-se, 
separam-se e entrecruzam-se. Tornaram-se leves, 
perambulantes.perderam a estabilidade que a força 
de gravidade dos suportes fi xos lhes emprestavam. 
(SANTAELLA, 2007, p. 24).

Em diferentes pesquisas e publicações Santaella (2004, 
2007) relata as conclusões de seus estudos referentes às 
linguagens, que são compreendidas como todas as formas 
de comunicação entre dois ou mais seres, assim também 
devemos considerar as linguagens sonoras, visuais e verbais, 
como as suas misturas, bem como a forma de apropriação do 
sujeito com as mesmas, utilizando em diferentes contextos 
da vida. 

Pensando nessa perspectiva, cada leitor, de cada uma das 
mídias, utiliza-se de diferentes mecanismos de leitura. Assim 
o usuário das hipermídias utiliza mecanismos diferenciados, 
principalmente em relação aos leitores de livro ou textos 
impressos. Como características da relação desse leitor com 
o “material”1 a ser lido, podemos verifi car a relação que é 
estabelecida entre leitor/material, como os que vão:

Conectando na tela, por meio de movimentos e 
comandos de um mouse, os nexos eletrônicos dessa 
infovias, o leitor vai unindo de modo a-sequencial, 
fragmentos de informações de natureza diversas, 
criando e experimentando, na sua interação com 
potencial dialógico da hipermídia, um tipo de 
comunicação multilinear e labiríntica. Por meio de 
saltos receptivos, esse leitor é livre para estabelecer 
sozinho a ordem textual ou para se perder na desordem 
dos fragmentos. (SANTAELLA, 2004, p. 11-12).

Assim, o leitor familiarizado com as hipermídias apresenta 
uma agilidade no manuseio das ferramentas, também em 
relação à interação com a máquina para suas respostas. A leitura 
se caracteriza pela construção própria da ordem de leitura, o 
que possibilita verdadeiros labirintos textuais. Cada usuário 
encontra e percorre então os caminhos que são próprios, só 
dele, assim é o usuário quem determina o que ler e quando ler, 
diferente da maneira convencional do texto impresso.

Por trás do instantâneo movimento nervoso do mouse 
e do hipnotismo ocular, processam-se interferências 

1 - Nesse momento a palavra “material” expressa o que será lido, não pensado apenas em texto impresso, mas também os textos digitais.



AUTONARRATIVAS NOS BLOGS: DEVIRES SUBJETIVO-COGNITIVOS

1937LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

lógicas sincronizadas com processos perceptivos 
complexos, numa junção inconsútil das atividades 
mentais com atividades perceptivo-corporais. É a 
combinação instantânea de ambos que possibilita a 
leitura imersiva. 
Não poderia haver interatividades, sem tal integração 
entre corpo e mente, entre os sentidos que auscultam 
e a mente que pensa em sintonia com o corpo que age.
(SANTAELLA, 2004, p. 14).

As linguagens modifi cam-se conforme a necessidade da 
população e acima de tudo com as mudanças da sociedade, bem 
como das transformações tecnológicas, que estão presentes 
no nosso cotidiano. Assim como as linguagens, a forma de 
leitura também sofreu alterações devido às necessidades da 
sociedade.

O advento da internet ligou rizomicamente à população 
mundial, assim como as demais formas de comunicação 
modifi caram a leitura e a forma do leitor se relacionar com o 
que está lendo, e como está lendo. A leitura não iniciou com a 
invenção do livro, porém o mesmo:

 foi instaurador de formas de cultura que lhe são 
próprias, que incluíram, desde o Renascimento, nada 
menos do que o desenvolvimento da ciência moderna 
e a constituição do saber universitário.(SANTAELLA, 
2004, p. 15).

Assim como as diferentes formas de comunicação estão 
reconfi gurando o mundo, a leitura também necessita de 
adaptações a partir dessa nova maneira de realizá-la através de 
elementos digitais de informática. É importante, pois pensar 
sobre: “as novas formas de percepção e cognição que os atuais 
suportes eletrônicos e estruturas híbridas e alineares do texto 
escrito estão fazendo emergir.” (SANTAELLA, 2004, p. 16).

O navegador errante faz o seu caminho a caminhar, não 
tem uma fi nalidade e nem um propósito, descobre os próprios 
caminhos no momento que navega pela rede. Assim não tem 
uma intenção, um caminho pré-determinado, em nenhum 
momento “traz consigo o suporte da memória, pois ele navega 

como quem percorre territórios ainda desconhecidos e, por isso 
mesmo, surpreendentes.” (SANTAELLA, 2004, p. 178).

O leitor imersivo surge com a popularização da internet, nesse 
momento é importante fazer uma distinção entre o real e o virtual, 
pois esses termos irão acompanhar o trabalho de construção 
teórica. O virtual não acontece em oposição ao real e sim como 
uma faceta do mesmo, em um ambiente específi co, assim:

A palavra virtual vem do latim mediaval virtualis, 
devirado por sua vez de virtus, força, potencia. Na 
fi losofi a escolástica, é virtual o que existem em potencia 
e não em ato. O virtual tende a atualizar-se, sem ter 
passado, no entanto à concretização efetiva ou formal. 
(LÉVY, 1996, p. 15).

No espaço virtual também existem diferentes espaços de 
comunicação, como o ciberespaço que é defi nido por Lévy 
(1999, p. 94) como o “espaço de comunicação aberto pela 
interconexão mundial dos computadores e das memórias 
dos computadores”, assim não existem fronteiras para a 
comunicação. Outro ponto discutido por Lemos (2010) diz 
respeito aos aspectos relacionados com as formas do consumo 
cultura e os ritmos da produção da informação,

criando novas relações de trabalho e no lazer, novas 
formas de sociabilidade e de comunicação social. Esse 
conjunto de tecnologias e processos sociais ditam hoje 
o ritmo das transformações sociais, culturais e políticas 
nesse inicio de século XXI. (LEMOS, 2010, p. 22).

As transformações estão presentes em todos os aspectos da 
realidade, assim Lévy (1993) propõe uma escrita, o hipertexto, 
que também tem suas características particulares, pois a leitura 
não precisa seguir uma lineariedade, e sim cada leitor pode 
entrar em um verdadeiro labirinto de informações, pois o:

hipertexto é um conjunto de nós ligados por conexões. 
Os nós podem ser palavras, páginas, imagens, gráfi cos 
ou partes de gráfi cos, sequências sonoras, documentos 
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complexos que podem eles mesmos ser hipertextos. 
Os itens de informação não são ligados linearmente, 
como em uma corda com nós, mas cada um deles, ou 
a maioria, estende suas conexões em estrela, de modo 
reticular. Navegar em um hipertexto signifi ca portanto 
desenhar um percurso em uma rede que pode ser tão 
complicada quanto possível. Porque cada nó pode, por 
sua vez, conter uma rede inteira. (LÉVY, 1993, p. 33).

Dessa forma, o “hipertexto é dinâmico, está perpetuamente 
em movimento” (LÉVY, 1993, p. 41), o que possibilita que 
cada um dos usuários possa construir o seu caminho e suas 
experiências na rede.

Portanto, o ambiente digital poderá potencializar a interação 
entre os sujeitos, possibilitando experiências e aprendizagens, 
já que cada sujeito irá construir seu próprio caminho, através 
de pesquisas, descobertas e aprendizagens, principalmente 
respeitando o tempo de cada um dos sujeitos.

O desafi o estará presente em todos os momentos e para 
todos os participantes, pois pesquisadores, ao observar os 
sujeitos, observam também a si mesmos, como também o 
mundo que está a sua volta. Morin (1991, p. 197) propõe que 
devemos “olhar para o outro como concebemos a ordem para 
nós mesmo olhando para o mundo, isto é, incluir-nos em uma 
visão de mundo”.

Assim a pesquisa é uma atitude complexa, pois a ação de 
cada um dos sujeitos, a complexidade é mais que a soma e sim 
“é o que está junto; é o tecido formado por diferentes fi os que 
transformam numa coisa só” (MORIN, 1991, p. 188), e não 
“destrói a variedade e a diversidade das complexidades que o 
tecem” (MORIN, 1991, p. 188).

A adoção da internet no ambiente educacional, tomando 
como ponto de partida a relação do sujeito com a máquina, 
tem implicações em todo o processo do conhecimento, no 
entrelaçamento do racional e do emocional, no envolvimento 
da totalidade do ser, na virtualidade e sua subjetividade, 
que envolve implicações epistemológicas e ontológicas 
importantes, uma vez que remetem a interdisciplinaridade, e a 
um novo modo de pensar e agir.

4. Autonarrativas, espaço digital e autoconstituição

Tentamos até aqui mostrar o mundo digital em suas 
potencialidades a partir da grande virada epistêmica da ciência 
alavancada pela cibernética. Esta ruptura radical é muito bem 
expressa por von Foerster e por Maturana. O primeiro nos diz 
que precisamos agora perguntar por: “Como conhecemos?” e 
não “O que conhecemos?” (von FOERSTER, 2003, p. 248) E 
o segundo sugere, dentro da mesma lógica, a questão radical: 
“Como faço para conhecer isso” em oposição à clássica “ O que 
é  isto?” (MATURANA, 2004, p. 26)

Retomando então o início da secção anterior trazemos 
agora a parte empírica da pesquisa.

O computador foi disponibilizado aos 15 adolescentes que 
participaram do projeto uma tarde por semana. As máquinas 
tinham acesso à internet e às redes sociais, bem como outros 
programas que possibilitaram diferentes ferramentas para as 
atividades dos sujeitos da pesquisa.

Neste ambiente, cada um dos adolescentes, construiu 
um blog, que tinha como objetivo principal a escrita de 
autonarrativas. Eles foram orientados a praticar a manutenção 
dos mesmos através de constantes postagens de mensagens. 
Além das autonarrativas as postagens também eram relatos 
das experiências durante as ofi cinas, compartilhar sonhos, 
esperanças, enfi m de narrar-se, de falar sobre assuntos do 
cotidiano. Na verdade, todas as postagens de relatos diversos 
tinham um caráter autonarrativa, pois quando escreviam sobre 
o que tinha acontecido naquela semana, quais as descobertas, 
como sentiam, enfi m como compartilhavam diferentes sonhos 
as escritas transformaram-se em textos autopoiéticos.  Com isto, 
podíamos constatar um processo de complexifi cação mediado 
pelas tecnologias.

Esse processo de repensar as postagens também se 
configura em um processo metacognitivo, onde cada um 
dos participantes tem a oportunidade de pensar sobre o 
próprio pensamento, sobre os caminhos percorridos na rede, 
etc. Uma das atividades dos pesquisadores foi de mapear e 
acompanhar modificações das postagens dos adolescentes 
feitas por eles mesmos. Os pesquisadores acompanhavam 
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constantemente todos os participantes, o que também 
era possível observar e registrar as diferentes falas e 
complexificações de cada um.

Esse processo metacognitivo se evidenciava na substituição 
das escritas, no deletar outras, reescrevendo quando necessário. 
Em um dos encontros C2, questionou uma das pesquisadoras, 
como poderia retirar de seu blog algumas postagens. Assim 
que foi explicado a ela, logo retirou algumas de suas postagens, 
seguido de sua fala: “Não sei como pensei em colocar isso 
aqui (mensagem) algum dia, que coisa feia. Agora estou 
postando coisas mais legais do que isso aqui”. A adolescente 
resumiu de sua forma, ela não era mais a mesma de meses 
antes, complexifi cou-se e agora apenas imagens retiradas da 
internet com pequenas frases não eram o que a retratavam nesse 
momento.

A prática das autonarrativas nos blogs por estes adolescentes 
nos mostrou elementos importantíssimos de autopoiesis 
no sentido da reconfi guração de si a partir dos ruídos e o 
processo de auto-organização em movimento. Sob o ponto 
de vista epistemológico nos mostrou um conceito ampliado 
de conhecimento evidenciando que a autoexperimentação 
é conhecimento potencializador. Com isto, entramos no 
registro da complexidade ao constatar a inseparabilidade com 
a experiência. Abaixo uma página de autonarrativa de uma 
menina no blog logo apos o encerramento dos encontros do 
projeto:

“Hoje, particularmente, é Natal; e isso equivale a uma 
ressaca de fi m de ceia e muito foguete aqui pelo bairro... Ô 
coisa chata e sem-sentido, não tem o que fazer, em vez de fi car 
estourando foguete vão rachar uma lenha! Faz tempo que eu 
não escrevia no meu bloguinho... bloguinho ou bloguizinho?? 
O fato é que minha realidade anda meio ambígua, talvez 
contraditória e, com certeza, ela anda desencontrada, fora 
de tempo. Tô bem inquieta, tem coisas martelando na minha 
cabeça, coisas me preocupando. Às vezes eu sinto vontade de 
perguntar ‘Qual é a tua Vida, Deus, Providência, Energia ou 
O-que-quer-que-seja??? Não vem que não tem!’; mas eu não 

tenho poder sobre um monte de coisas, não posso entender 
a maioria delas. Então como é que eu posso entender a vida 
e seu curso? Só sei que é pura dualidade, verdadeira arte 
barroca. Por exemplo: vou trabalhar- isso é bom- mas, em 
compensação, talvez eu perca alguns projetos que eu não 
gostaria de abandonar. Sempre, não tem escapatória: é isso 
versus aquilo; ou este ou aquele... Vou usar um slogan da 
Unisc: “Viva sua escolha” e acrescentarei - ...mesmo que elas 
não sejam as melhores possíveis ou as corretas.”

Neste texto podemos encontrar todos os elementos antes 
teorizados: construção de autopoiesis, atitudes metacognitivas, 
invenção de questões, autoexperimentação, pensamento 
abudtivo e um processo de complexifi cação em marcha.

Um outro fragmento de blog de um menino está em forma 
de RAP:

 
“Eu moro lá no bairro Bom Jesus.
todo mundo  me conhece.
mas quem já me connhece hã não esquece.
quem quiser me conhecer eu canto muito pra  valer.
eu tenho amigo que tem maldades mas digam a  verdade. 
respeito eles na bondade  e  na felicidade.”

Aqui aparece a forma poética como instrumento para dar 
sentido à dura realidade da vida. Os ruídos são por demais 
desestabilizadores e a solução organizadora é a poesia. O que 
permeia tudo é um sentimento de autoafi rmação inseparável do 
conhecer.

5. Perspectivas 

Durante o ano de 2011 foram muitas as experiências 
vivenciadas pelos adolescentes. No início das atividades o 
grupo apresentava alguns comportamentos bem típicos de 
atividades escolares que trazem a marca de uma escola cuja 
lógica central é a prática dos impedimentos. Neste sentido, 

2 - Menina de 13 anos.
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não há escolhas e construções pessoais, mas apenas “respostas 
certas”. 

Aos poucos os adolescentes foram criando um ambiente 
propício para a aprendizagem, para a descoberta, para o encontro 
consigo mesmo, com o outro sem os quais não há cognição 
autêntica. A cada nova descoberta, um sorriso, um gesto, uma 
vitória de cada um. Cada uma das crianças chegou com a sua 
história, suas expectativas e todos aprenderam que aprendemos a 
todo o momento, das mais diferentes maneiras, com a colaboração, 
com essa imensa rede que começaram a tecer ao longo do ano.

E assim, com a criação de um ambiente perturbador que 
mobilizou os sujeitos no seu fl uir no viver emergiram processos 
vitais que constituem o conhecer. A máquina foi um objeto que 
oportunizou a eles uma forma de pensar-se e organizar-se. As 
autonarrativas, as postagens nos blogs e as leituras de outros blogs 
se constituíram nos instrumentos de construção de si e da realidade.

Mas afi nal, o que signifi ca mesmo conhecer? Respondemos 
com o aforismo de Maturana e Varela: “Conhecer é viver. Viver é 
conhecer.” (MATURANA; VARELA, 1990, p.126) Num ambiente 
esvaziado de vida como é o da escola formalista que temos não é 
possível conhecer porque a vida foi sufocada. No caso das escolas 
para as classes populares este fato torna-se ainda mais dramático.

Mas para concluir de maneira mais afi rmativa gostaríamos 
de dizer a partir de nossa experiência com anos de pesquisa 
sobre este tema que uma outra escola é possível, uma escola 
plena de poesia e de vida.
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Resumo

A presente pesquisa analisa a experiência de leitura de 
professores de diferentes disciplinas escolares, tendo em 
vista as práticas e as táticas desenvolvidas pelos sujeitos 
frente ao processo de escolarização. A metodologia utilizada 
foi  qualitativa, tendo como fonte principal a narrativa (auto) 
biográfi ca. Foram utilizados como instrumentos para a 
construção de dados, entrevistas narrativas individuais e grupos 
de discussão. Como principais referências teóricas citam-se 
estudos referentes às narrativas (auto) biográfi cas bem como 
os estudos sobre a história da leitura. Quando  pretendemos 
conhecer o sujeito por meio de suas narrativas pessoais, 
precisamos ter em mente que ele será sempre provisório, 
incompleto e sujeito às circunstâncias. Por esse motivo talvez o 
maior atributo/resultado do trabalho com narrativas tenha sido 
o de colocar os professores em contato com seus processos de 
aprendizagem e de ensino e perceber que o mesmo material 
escrito, encenado ou lido na escola não tem signifi cado 
coincidente para as diferentes pessoas que dele se apropriam. 
Esse motivo aponta para a possibilidade da construção de uma 
história da leitura, baseada não exclusivamente na descrição dos 
materiais lidos no decorrer de suas vidas, mas, principalmente, 
nos indicadores dos seus diferentes modos de ler.

Palavras-chave

Leitura; práticas de leituras; história da leitura; narrativa; 
escola.

Abstract

The present research analyzes the experience of reading of 
professors of different disciplines pertaining to school, in view 
of practical and the tactics developed for the citizens front to 
the education process. The used methodology was qualitative, 
having as principal source the narrative (auto) biographical. 
They had been used as instruments for the construction of data, 
interviews individual narratives and groups discussion. As main 
theoretical references cite referring studies to the narratives 
(auto) biographical as well as the studies on the history of 
the reading. When we intend to know the citizen by means 
of its personal narratives, need to have in mind that it will be 
always provisory, incomplete and subject to the circumstances. 
Perhaps for this reason the biggest attribute/result of the work 
with narratives has been to place the professors in contact 
with its processes of learning and education and to perceive 
that the same material written, staged or read in the school it 
has not meant coincident for the different people who of it if 
appropriate. This reason points not exclusively with respect to 
the possibility of the construction of a history of the reading, 
based on the description of the materials read in the course of 
their lives, but, mainly, in the pointers in its different ways to 
read. 

Keywords

Reading; reading practices; history of reading; narrative; 
school.
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Introdução  
Este texto aborda parte das discussões realizadas na 

pesquisa de doutorado1 intitulada: “Histórias de leituras e de 
leitores: práticas e representações de leitura em narrativas de 
professores de diferentes disciplinas escolares”.

Minha trajetória de professora pesquisadora centra-se na 
formação de professores  tomando como recorte a formação 
do professor–leitor. No mestrado mais especifi camente a 
professora-alfabetizadora e no doutorado A formação leitora 
de professores de diferentes disciplinas escolares, já que era 
essa temática – formação de professores, leitura – que me 
atravessara a vida desde o início de minha carreira docente.  
Considero que minha inquietação em relação à leitura nasceu 
precisamente de uma insatisfação com o já sabido, com um 
processo histórico de naturalização: somente os professores de 
Português são os responsáveis pela formação do aluno-leitor. 
Essa “Verdade vigente”, como sinaliza Corazza (2002), me 
instigou a querer tomar essa ‘verdade’ pelo avesso e investigar 
outras redes de signifi cações. Dessa forma meu empreendimento 
de pesquisa recaiu no estudo da leitura em suas duas faces- 
como objeto de aprendizagem e de ensino. Assim, o problema 
da pesquisa foi defi nido tendo como referência as narrativas 
dos professores de diferentes disciplinas escolares que durante 
muito tempo compartilhavam comigo o trabalho de formação 
continuada.

1. A opção teórico-metodológica

Participaram da investigação 12 professores da educação 
básica vinculados profi ssionalmente ao ensino público 
municipal e estadual da cidade de Belém/PA. O corpus foi 
constituído por transcrições de dois tipos de instrumentos: doze 
entrevistas narrativas individuais e dois grupos de discussão.

Baseando-me nos estudos de Dominicé (1988), Josso (2004) 
entre outros, sobre a construção da narrativa (auto) biográfi ca 
como elemento que implica a reconstrução de conhecimentos, 
valores e representações que possibilitam aos sujeitos entender 

como a formação se processa a partir da refl exão sobre suas 
próprias experiências formativas sobre as práticas culturais, 
aproximei-me dos professores tentando compreender, a partir 
do que narravam, suas formas de apropriação da leitura 
no decorrer de suas trajetórias de vida e formação. Nesta 
perspectiva, o trabalho com as narrativas (auto) biográfi cas 
direcionou o trabalho a pelo menos três tipos de refl exão: 1. 
antropológica, pois a história de vida de cada um evidencia 
características do ser humano independente do contexto 
cultural, 2. ontológica, pois o aprendente busca a origem de 
sua subjetividade por meio da indagação sobre sua identidade 
e 3. axiológica pois possibilita tornar evidentes os valores que 
orientam a existência dos educadores e suas interpretações 
sobre os processos educativos de seus futuros alunos (JOSSO, 
2004).

O paradoxo epistemológico que une o mais pessoal com 
o mais universal sugere um método que de certa forma dê 
conta de estudar o professor considerando universalidade e 
singularidade, simultaneamente, e nos faz pensar na formação 
docente como um processo cujo início se instaura antes mesmo 
de seu período de escolarização, por isso é preciso “considerar a 
vida como um espaço de formação” (DOMINICÉ, 1988, p.60). 
Nesse sentido o método (auto) biográfi co é em si formativo 
porque “ao voltar ao passado e reconstruir seu percurso de vida 
o indivíduo executa sua refl exão e é levado a uma tomada de 
consciência tanto no plano pessoal quanto coletivo” (BUENO, 
1996, p.5). Essa tensão entre o universal e o particular nos remete, 
como ratifi cam os autores, à possibilidade de uma “ciência” do 
particular, do subjetivo, o que signifi ca dizer que as narrativas 
dos professores não se esgotaram em seus aspectos particulares, 
únicos, mas ao contrário, foram muitas vezes tencionadas ao 
entrarem em contato com fatos e acontecimentos do “outro”, a 
exemplo do que ocorreu nos grupos de discussão, tratando-se, 
portanto, de “[...] encontrar nas narrativas, as ressonâncias ou 
ecos de uma vida em outra vida” (KRAMER; JOBIM; SOUZA, 
1996, p. 25).

Juntando-se à discussão da narrativa como elemento 

1 - Defendida em fevereiro de 2010. 
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formativo grande parte das discussões acima referenciada articula 
matrizes teóricas do campo da História da leitura. São estudos 
preocupados em analisar as maneiras como os leitores penetram 
no mundo letrado e a relação entre essas maneiras e as formas 
de organização social do homem, e como isso tem defi nido 
novas formas de se pensar a leitura. Para esses estudiosos, mais 
do que um procedimento que permite recuperar as informações 
do texto, a leitura é uma atividade humana, que, ao se constituir 
em conformidade com as condições sociais em que se realiza, 
acaba defi nindo formas e representações de ler que se cristalizam 
em práticas de leitura, mas que também as transformam, daí a 
afi rmação de que “a leitura é uma arte de fazer que se herda mais 
do que se aprende” (HÉBRARD, 1985, p. 35).

Pensando desse modo é importante salientar que, nesta 
pesquisa, a realidade dos professores é mostrada por meio de 
uma busca dinâmica das vivências e experiências signifi cativas 
ocorridas em seus processos de formação singulares e as 
implicações que as mesmas tiveram, inclusive, na vida 
profi ssional. Nesse sentido, os estudos da História da Leitura 
e da narrativa fundamentaram minha convicção de que esses 
profi ssionais engajam-se em atividades de leitura, de um lado, 
orientados por práticas que se solidifi caram a partir das relações 
que se estabeleceram, no decorrer de sua história, com o texto 
escrito e, por outro lado, abertos às possibilidades que novos 
contextos de leitura.

Foi, portanto, no contexto dessas ideias que o papel da 
narrativa (auto) biográfi ca e da história da leitura tornaram-
se fundamentais nesta investigação como alternativa teórico-
metodológica para pensar a formação do professor - leitor para 
além de outras alternativas que propõem o apagamento das 
inúmeras histórias de professores.

 
2. As práticas de leitura na escola pelo olhar perspectiva 
da história da leitura

Ancorando-me nos estudos da História-Cultural Chartier 
(2001a; 2001b; Hébrard, 1996; Cavallo e Chartier ,1998 ), os 
quais abordam as práticas de leitura circunscritas pela história 
cultural e pelos valores e gestos que representam os modos de 

ler específi cos de cada comunidade, pude entender os discursos 
escolares os quais tentam exortar e prescrever a “boa-leitura”, 
tão presentes nas narrativas dos professores.

O referencial teórico da História-Cultural focaliza a história 
cultural das práticas da leitura, bem como a relação que os sujeitos 
estabelecem com essas mesmas práticas ao longo do processo 
histórico. Essa perspectiva teórica chama nossa atenção aos gestos e 
às representações os quais foram sendo construídos historicamente, 
considerando as diferentes relações com o escrito, nas variadas 
comunidades de interpretação. Focaliza em seus estudos a 
materialidade de que se constituem os objetos que sustentam os 
textos, que lhe dão suporte e que também intermedeiam a relação 
do leitor com o texto, interferindo com isso nos sentidos atribuídos 
ao que é ler, ao que se lê e ao como se lê. 

Baseando-me nessas discussões direcionei o olhar para as 
práticas cotidianas experienciadas pelos professores na escola 
quando ainda estudantes, tratando das formas como cada 
professor, a partir de sua inserção no contexto escolar, com 
determinados discursos já estabilizados sobre leitura, foi se 
apropriando, tomando para si a ideia sobre o que seja leitura, 
ora ratifi cando concepções já cristalizadas socialmente, ora 
transformado-as. 

2.1. Modos de ler na escola
 
Não podemos perder de vista que, quando falamos de 

práticas e representações de leitura, a escola assume um papel 
importante, como o lugar de seu aprendizado inicial e como 
ambiente de socialização que cria, ou impõe certa necessidade 
de leitura, conferindo-lhe o status de mola-mestra para o 
sucesso ou o fracasso escolar dos indivíduos.

A escola, ao que parece, pode oferecer outras formas de 
imersão nesse mundo letrado. Isso pode ocorrer quando a 
escola possibilita às crianças se apropriarem da cultura escrita 
compreendendo os seus usos sociais pedagogicamente. Isso 
sem esquecer que

A leitura é sempre apropriação, invenção, produção 
de signifi cados. Segundo a bela imagem de Michel 



LEITURA NA ESCOLA: ENTRE OS MODELOS PRESCRITOS E AS POSSIBILIDADES DE TRANSGRESSÃO

1944LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

de Certeau, o leitor é um caçador que percorre terras 
alheias. Apreendido pela leitura, o texto não tem de 
modo algum ou ao menos totalmente o sentido que 
lhe atribui seu autor, seu editor ou seus comentadores. 
Toda história da leitura supõe, em seu princípio esta 
liberdade do leitor que desloca e subverte aquilo que 
o livro lhe pretende impor. Mas esta liberdade leitora 
não é jamais absoluta. Ela é cercada por limitações 
derivadas das capacidades, convenções e hábitos que 
caracterizam, em suas diferenças, as práticas de leitura 
(CHARTIER, 2001b, p. 77).

O leitor está então entre o limite e a subversão. E nesse 
processo de apropriação, invenção e produção de signifi cados 
há discursos que atravessam as instituições e, de certa forma, 
prescrevem os modos de ler, isso porque há, segundo Chartier 
(2001b), referências invisíveis que orientam nossos gestos e 
representações sobre leitura.

Há na escola uma confl uência de discursos. Anne-Marie 
Chartier e Hébrard (1995) analisaram, por meio de fontes 
documentais, os discursos veiculados pela igreja, pelas 
bibliotecas e pelas escolas sobre leitura. Os autores esclarecem, 
que a escola, como local de ensino da leitura, se constitui 
como resultado de diferentes infl uências, ora aderindo a uma 
concepção religiosa de leitura, amplamente difundida pela 
igreja – leitura como instrução, a leitura em voz alta, paciente, 
como memorização, - ora incidindo nos preceitos da leitura 
leiga, que substituiu a meditação reverenciadora da igreja, pelo 
sonho, privilegiando o deleite, o prazer, o entretenimento.

Muitos foram os aspectos sobre a leitura na escola analisados 
na tese, contudo para esta comunicação me reportarei somente a 
dois desses itens que considero relevantes de serem explicitados. 

2.1.1. Na apropriação da leitura, as práticas e as táticas do 
sujeito leitor

Um aspecto que se destaca como constitutivo da história 
de leitura dos professores refere-se aos tipos de práticas de 

leitura e, dentro delas, das “táticas” presentes no processo 
de apropriação da leitura na escola. Sobre este aspecto são 
pertinentes os fragmentos de Cristiano e Pedro:

A carga horária de aula ia das 14h às 18h. Até às 17h 
ela ministrava os conteúdos disciplinares, após as 
cinco era a aula de leitura com a mãe da professora, 
que era professora também. Líamos sem soletrar, 
com pausa, em voz alta. Era o oral que prevalecia, 
só raramente vinha o silêncio. Então, veja bem: 
aprendíamos primeiro as letras mais simples, depois ia 
fi cando mais difícil...líamos as palavras e as frases [...] 
(CRISTIANO)2.
A professora pedia para que lêssemos sem fazer 
barulho, silenciosamente. Após isso tínhamos que tirar 
a moral da história. Às vezes dávamos um jeitinho de 
fugir a essa regra e fazíamos como queríamos, líamos 
coisas que era proibido pela professora, claro que 
escondido (PEDRO).

A escola desde a sua origem é uma instituição que 
tomou para si o papel prioritário de estabelecer padrões 
de comportamento social, o que faz dela não apenas um 
local de aprendizagem de saberes, mas também um lugar de 
incorporação dos comportamentos e hábitos exigidos por uma 
sociedade letrada. Percebemos que havia uma hora reservada 
à leitura, ao seu desenvolvimento e quando chegava sua hora, 
duas práticas faziam parte das situações de leitura: a leitura em 
voz alta e a leitura silenciosa.

A leitura em voz alta parece reduzida à relação 
institucionalizada. Esse aspecto permite a compreensão de 
alguns aspectos que foram circunscritos pela história da leitura. 
A prática da leitura em voz alta aproxima-se dos ideais da 
igreja ao prescrever os modos corretos de ler: desenvolvimento 
das habilidades de fl uência, entonação e rapidez e o processo 
de decodifi cação dos signos linguísticos. Para essa instituição 
ao longo dos séculos, ler se confundiu com memorizar. 
Os métodos pedagógicos da época contribuíam para essa 

2 - Nomes fi ctícios, acordados anteriormente com os professores.
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confusão: “cada aluno deve ler e reler um texto em voz alta 
até que, quando solicitado, mostre-se capaz de reproduzi-lo 
imediatamente.” (CHARTIER; HÉBRARD, 1995, p. 252)3. 
Ao rememorar o início da escolarização, Cristiano destaca o 
período da alfabetização e dos aspectos técnicos (mecânicos) 
da leitura que envolve essa prática: ritmo, entonação, 
pontuação, expressão.

Esse fragmento chama atenção para a limitação que 
assume o ato de ler quando este se limita à pura e simples 
decodifi cação do texto. A representação que se encontra nesse 
processo de leitura é que formar o leitor se atém somente à 
transmissão de conteúdos instrutivos, de regras e modelos de 
comportamento. O texto seria o único portador de sentidos 
e caberia ao leitor “descobrir” seu signifi cado. A partir da 
avaliação de Cristiano sobre a qualidade e importância dessa 
leitura mecânica, podemos pensar que a leitura não pode ser 
confundida com a reprodução mecânica de informações, sob 
pena de produzir um leitor passivo e consumidor de mensagens 
irrelevantes para ele. Ao contrário o leitor, no contato com o 
texto, deixa afl orar todo seu conhecimento de mundo, suas 
crenças, interesses, opiniões pessoais, enfi m, seu universo 
individual, o que naturalmente difere de um indivíduo para 
outro.

As perspectivas apontadas por Cristiano e Pedro, tornaram 
mais visíveis traçar as estreitas articulações entre as construções 
históricas da leitura com as práticas realizadas pelos sujeitos no 
espaço escolar. Nesse sentido, é bom lembrar que a realização 
da prática de leitura em voz alta era muito comum nas escolas 
primárias brasileiras. Mortatti (2004) diz que, entre as muitas 
práticas, a leitura em voz alta vem servindo historicamente para 
introduzir novos hábitos no leitor aprendiz, pois se considerava 
importante que o aluno soubesse ler com inteligência, clareza e 

gosto, o que só poderia ser feito se o texto fosse bem compreendido 
e para isso era preciso saber ler o texto em voz alta.

Também aqui na escola em que Cristiano estudou, uma vez 
aprendido o alfabeto, lê-se no silabário longas listas de sílabas, 
o que permite a obtenção de fl uência na leitura de palavras e 
frases, abrindo possibilidades para a “boa-leitura” dos livros. 
Acredita-se que dessa forma é possível armazenar um grande 
número de informações e fi xar muitos conhecimentos. Dessa 
forma então, percebemos que, apesar dessas práticas de leitura 
terem sofrido modifi cações e outras denominações, elas 
guardam peculiaridades das representações e dos gestos que as 
orientaram durante tanto tempo.

Isso pode ser de fácil compreensão se lembrarmos que 
a história da leitura no Brasil é marcada por um princípio 
educativo que sustentava atividades baseadas no ensino do bê-
á-bá consubstanciada no famoso projeto Ratio studiorium4, que 
tinha como característica fundamental a organização de um 
processo de ensino-aprendizagem fundado em uma concepção 
mnemônica de ensino.

Segundo Chartier e Hébrard (1995), praticamente a mesma 
estrutura de leitura anunciada pelo Antigo regime (palavras 
de mais de duas sílabas, frases e textos) e porque não dizer, 
a mesma estrutura dos planos de alfabetização de algumas 
de nossas escolas ainda hoje, que anunciam um processo de 
aquisição da leitura que segue uma estrutura linear daquilo que 
se considera mais simples para o mais complexo.

À prática da leitura oral apontada por Cristiano, opõe-se 
outro tipo, a prática da leitura silenciosa, demonstrada por 
Pedro quando fala, “a professora pedia para que lêssemos sem 
fazer barulho, silenciosamente”. Aqui também encontramos 
nexos com as construções históricas das práticas de leitura. Na 
história da leitura no Brasil, a prática de leitura silenciosa chega 

3 - Segundo Mortatti (2004), no Brasil, fazia-se certa distinção entre o ensino inicial da leitura e o ensino da leitura nos anos escolares subsequentes ao pri-
meiro, bem próximo do que ocorrera na França. Podemos observar essa distinção na continuidade da publicação de livros de leitura. Com o primeiro livro, 
a cartilha, aprendia-se a leitura por decifração; enquanto nos livros seguintes, o aluno deveria caminhar da “leitura corrente” para a “leitura expressiva” e a 
“leitura silenciosa”.
4 - O Ratio Studiorium tinha o propósito de ordenar as instituições de ensino de uma única maneira, permitindo uma formação uniforme a todos 
que freqüentassem os colégios da Ordem Jesuítica em qualquer lugar do mundo, servindo de suporte ao trabalho dos jesuítas.
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sob forte infl uência da Escola Nova5, que introduz na educação 
formal novos modos de ler como um esforço de mudança e 
transformação nas práticas.

A prática de leitura oral foi aos poucos sendo ampliada e 
tornada mais complexa com a paulatina introdução da leitura 
silenciosa referida por Pedro que sugeria uma busca mais rápida 
ao signifi cado do texto em detrimento de sua memorização, 
como a que era feita na leitura em voz alta. Contudo o que 
vemos é que essa suposta evolução no campo das práticas 
parece ter ocorrido apenas no campo do discurso sobre a 
leitura, pois como indicam Batista e Galvão (2004), mesmo 
numa época de diversifi cação da produção editorial brasileira, 
os professores tendem a selecionar textos que evidenciem uma 
forte preocupação com a formação moral e ideológica de seus 
alunos ou com o aprendizado das regras de correspondência 
entre letra e fonema e de ortografi a. Quando Pedro declara que 
após ler silenciosamente tinha que dizer “a moral da história”, 
percebemos que os textos, ainda que não possuam um fundo 
moral e ideológico, são lidos por muitos professores como 
se assim o fossem, buscando com seus alunos, ao fi nal de 

sua leitura, descobrir qual teria sido “a lição da história”, seu 
principal “ensinamento” ou “exemplo”.

Na narrativa de Pedro a leitura aparece como uma prática 
solitária, há outra relação entre leitura e leitor, pois passamos 
de uma leitura preocupada com o ritmo, entonação, para uma 
prática silenciosa que permitia uma relação mais íntima e 
reservada, confi dencial e mais livre entre leitor e texto. Por anular 
a distância entre o mundo do texto e o mundo do leitor, próprio 
da leitura em voz alta, a leitura silenciosa é um encantamento 
perigoso diz Chartier (1999)6. As fábulas dos textos de fi cção, 
capazes de encantar, maravilhar, embelezar tornam a leitura 
silenciosa mais apta que a palavra viva, recitante ou leitora, 
para tornar crível o incrível.

Até aqui vimos leitura oral e silenciosa trabalhadas 
separadamente. Mas é possível ver nas narrativas tais práticas 
sendo efetivadas simultaneamente, demonstrando a confl uência 
dessas práticas de leitura na escola.

Quando a professora percebia que já sabíamos ler e 
escrever, ela colocava a gente ora pra ler em voz alta, 

5 - A recusa à memorização mecânica foi, possivelmente, um refl exo da pedagogia da Escola Nova. Era o foco na aprendizagem signifi cativa do aluno um 
dos principais pontos dessa escola pedagógica que teve em John Dewey, estadunidense, um dos seus maiores nomes. A regularidade dos trabalhos de campo 
era coerente com essa proposta pedagógica, uma vez que considerava a realidade do aluno como partida para a elaboração do conhecimento. Assim, a leitura 
passou a ser entendida não mais como um “processo ou habilidade de interpretar o pensamento de outro, mas como meio de ampliar experiências e estimular 
poderes mentais” (MORTATTI, 2004, p.65). A partir dessa concepção, foram introduzidas e defendidas nas escolas novas práticas de leitura que consistiam 
em: incentivo; utilização intensiva de leitura silenciosa sem movimentação dos lábios e acompanhamento das letras com os dedos; maior disponibilidade de 
livros; criação de bibliotecas escolares e classes; promoção de clubes de leitura. Todas essas novas maneiras de compreender os fenômenos relativos ao ensino 
e à aprendizagem da leitura levaram lingüistas e pedagogos a se concentrarem nos métodos mistos ou no método global, deixando espaço também para as 
discussões relativas aos aspectos psicológicos que envolvem a prática de leitura.
6 - O primeiro caso indiscutível de leitura silenciosa registrado na literatura ocidental é a descrição que Santo Agostinho faz da leitura de Santo Ambrósio, nos 
idos dos anos 383. Nas palavras de Agostinho, segundo Manguel (2006, p. 58), “Quando ele [Santo Agostinho] lia, seus olhos perscrutavam a página e seu 
coração buscava o sentido, mas sua voz fi cava em silêncio e sua língua quieta [...]”.Esse método de leitura, esse silencioso exame da página era, em sua época 
algo fora do comum, pois a leitura normal era a que se fazia em voz alta. Ainda que se possam encontrar exemplos anteriores de leitura silenciosa, essa revo-
lução, ocorrida na chamada Idade Média, não atingiu simultaneamente a totalidade dos leitores. Entre os séculos VII e IX, restringia-se somente aos scriptoria 
monásticos que detiveram essa prática com os primeiros regulamentos exigindo que os escribas fi cassem em silêncio, nos scriptoriums dos conventos, para 
que começassem a separar cada palavra de suas vizinhas, com vistas a simplifi car a leitura de um texto. Depois disso, a comunicação entre eles passou a ser 
feita por sinais, como por exemplo: se queria um livro para copiar, o escriba virava páginas imaginárias; se precisava especifi camente de um livro dos Salmos, 
colocava a mão na cabeça, em forma de coroa (referência ao rei Davi); um missal, pelo sinal da cruz; uma obra pagã, pelo gesto de coçar-se como um cachorro 
(MANGUEL, 2006). Só a partir do século XII, as escolas e as Universidades passaram a adotar a leitura silenciosa como uma prática e dois séculos mais tarde 
ganhou o mundo das aristocracias leigas.
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para ir lá na frente mostrar que sabia fazer as pausas, as 
entonações, ora para fi car quieto, lendo silenciosamente 
(PEDRO).

Isso sugere que uma prática de leitura não elimina por completo 
a outra. Para se solidifi car ela coexiste com a prática anterior. As 
rupturas não ocorrem de forma rápida e decisiva, ignorando o 
passado. As inovações que surgem não se efetuam completamente, 
elas agem de maneira intermitente dentro de uma prática que às 
vezes acreditávamos estar consolidada. Um mesmo sujeito transita 
entre uma e outra prática de leitura o tempo todo.

A respeito da coexistência do uso das práticas é importante 
relembrar que no mundo antigo tínhamos uma ampla difusão da 
leitura em voz alta, uma leitura que “repousava na necessidade 
de tornar compreensível ao leitor o sentido de uma escrita sem 
o espaço entre as palavras, que seria ininteligível e inerte sem 
a enunciação em voz alta” (CAVALLO; CHARTIER, 1998, p. 
11), contudo, dessa mesma época, onde havia preponderância 
da leitura em voz alta, há relatos que já demonstram indícios de 
uma prática de leitura silenciosa.

A partir do exposto podemos suspeitar da representação 
de leitura como uma prática universal, praticada sempre da 
mesma maneira, pois as inúmeras possibilidades de encontros 
entre os textos e seus prováveis públicos abriram caminhos 
para variadas leituras, nos mais variados suportes. O leitor é, 
portanto, produzido socialmente, assim como a leitura que 
ele pode efetivar não é única, mas variável de acordo com a 
circunstância em que é realizada.

São muitas as alterações sofridas pela leitura no decorrer 
de sua história. Algumas práticas, como a leitura silenciosa, por 
exemplo, bastante referenciada em nossos meios e citada aqui 
pelos professores é pois uma prática instaurada na nossa sociedade 
ocidental somente entre os séculos XVI e XVIII, embora pareça, 
para alguns, que sempre existiu como prática natural de leitura. 
A leitura sai de um modelo monástico de escrita, voltado para a 
oralidade, com práticas que envolviam a preservação da memória, 
para um modelo escolástico de leitura , cuja prática silenciosa 
tinha no livro um objeto de trabalho intelectual.

Será preciso então evitar ou mesmo excluir, dos nossos 

processos de análise sobre os modos de ler, quaisquer formas 
de dicotomias ou anulação de uma prática em detrimento de 
outra. Prova disso é que mesmo a leitura em voz alta tendo 
sido a mais difundida em toda a Antiguidade, ainda hoje em 
sociedades ocidentais contemporâneas, como a nossa, ainda que 
de forma diferenciada obviamente, há uma parcela signifi cativa 
da população de leitores que somente chegam à compreensão 
de um texto se o lerem em voz alta.

Assim, aprender a língua é aprender não só as palavras como 
vimos nos depoimentos de Cristiano e Pedro, mas também os 
seus signifi cados culturais e, com eles, os modos pelos quais as 
pessoas do seu meio social entendem e interpretam a realidade 
e a si mesmas. Se, por um lado, a escola desenvolve práticas 
de leitura oral e silenciosa, mediante um sistema de produção e 
controle, por outro ela não consegue conter as linhas de fuga do 
“homem ordinário”, nesse caso, do aluno, daquele que, ao longo 
dos séculos, inventa o cotidiano com mil maneiras de “caça não 
autorizada”, escapando silenciosamente às conformações impostas 
pelos discursos escolares. Pensemos então agora nas “táticas” que 
circulam no processo de apropriação da prática da leitura na escola.

Pedro fala em sua narrativa dos ritos e regras que cercavam 
o trabalho com a leitura silenciosa, cuja característica maior 
parecia ser a de manter a ordem e o silêncio em sala de aula. 
Demonstrando não gostar desse ritual, ele aproveita as brechas 
existentes em sala de aula para buscar outros tipos de leitura:

[...] Às vezes dávamos um jeitinho de fugir a essa regra 
e fazíamos como queríamos, líamos coisas que era 
proibido pela professora, claro que escondido (PEDRO).

Solange e André se juntam a Pedro e acrescentam:

Quando o professor não estava vendo, eu mudava a 
forma de ler que ele orientava, porque fazendo de outra 
forma eu sentia que aprendia mais. (SOLANGE).
Era proibido ler gibi, mas os alunos sempre davam um 
jeito!(ANDRÉ).

Mesmo sob a vigilância do professor sobre o que e como 
deve acontecer a leitura, os alunos burlavam as regras de 
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imposição e davam seus “jeitinhos” de fazer de outra forma. 
Essa invenção do cotidiano percebida na postura de Pedro e 
Solange e de muitos outros alunos, sejam em quais níveis de 
ensino forem, se dá graças ao que De Certeau (2003, p. 35) 
chamou de as “artes de fazer”, as “astúcias sutis”, as “táticas 
de resistência”, nas aceitações, reinvenções, rejeições, que vão 
alterando os objetos e os códigos, e estabelecendo uma (re) 
apropriação do espaço e do uso ao jeito e gosto de cada um. O 
autor ressalta que “o cotidiano se inventa com mil maneiras de 
caça não autorizada”. Isso mostra que os modos de proceder 
a atividade cotidiana não estão reduzidos a uma disciplina. 
Pelo contrário: os “dominados” (neste caso, Pedro e Solange 
junto com ele todos os outros alunos) formam a rede de uma 
antidisciplina.

Na relação entre o que é prescrito na escola o que se deve 
e como se deve ler e o ato de fuga de um aluno sobre essas 
prescrições, revela-se, aquilo que De Certeau (2003) chamou 
de “estratégias” e “táticas”. As condições de produção, as 
oportunidades e as particularidades dos registros escolares 
são incorporadas no âmbito das estratégias. Instauradas 
pelos componentes institucionais da escola – leis, corpo 
docente, autoridades e espaço –, as estratégias confi guram-
se como elementos de poder, garantindo a permanência 
de determinado corpo semântico de signifi cações e de suas 
respectivas práticas e materializações. Identifi cadas como 
características inerentes ao modus operandi institucional, as 
estratégias obedecem às leis desse lugar e são localizáveis 
e impostas como mecanismo de controle e de estabilidade, 
hierarquizando as práticas e organizando o espaço. Em 
contrapartida, os modos de ler, as práticas de leitura poderiam 
ser identifi cadas como táticas, ou seja, como formas de criar, 
mesmo sofrendo as condicionantes do espaço e da ordem 
institucional, outra lógica discursiva, aproveitando-se de 
momentos de ausência do poder, exatamente como fi zeram os 

professores, ao aproveitarem-se da ausência do professor para 
burlar suas ordens. Por não disporem de um lugar próprio, 
dispersam-se pela sociedade, oferecendo um contraponto à 
imagem ofi cial de escola. 

Fugindo às práticas vigentes, os professores deslocam 
essas fronteiras de dominação (da instrução e moralização) 
e invertem essa perspectiva, deslocando a atenção para uma 
leitura que por certo provocava prazer, em uma total atitude 
de antidisciplina. Os gestos impostos pela escola demandavam 
atitudes de passividade dos alunos diante do texto, aceitação 
do que se prescrevia, contudo cada um de nós se apropria de 
tais representações pela via da reapropriação e da reinvenção 
e parece ter sido isso que os professores fi zeram ao procurar 
outras formas de leitura.

Ao que parece essas linhas de fuga têm raízes históricas, pois 
segundo Galvão, ainda no século XIX, com a intenção de oferecer 
aos alunos, além da instrução, ensinamentos morais, outros livros 
de leitura foram editados, trazendo consigo “lições” de diferentes 
conteúdos curriculares, sempre seguidos de exercícios para fi xar 
o conteúdo. Já naquela época as edições traziam ilustrações 
em cores, o que chamava a atenção dos leitores. Ainda assim, 
os leitores daquela época burlavam as práticas e os tipos de 
leitura oferecidos pela escola e se lançavam ao que na época era 
considerada uma leitura perniciosa7. Isso revela que as “práticas 
comuns”, as “artes de fazer” dos praticantes, as operações 
astuciosas e clandestinas atravessam os tempos.

Assim como havia nos séculos passados, também em 
nossos dias há uma rede de circulação de objetos de leitura 
(“marginais e clandestinos”) entre os alunos, independente 
do nível de ensino em que se encontre e daquilo que a 
escola prevê como “boa leitura”, nos fazendo escapar 
silenciosamente a determinadas formas de conformação. 
Como defendem Chartier (1996) e De Certeau (2003), dentro 
de uma análise que interroga as operações dos usuários, 

7 - Segundo Galvão e Batista José Lins do Rego, em Doidinho, romance autobiográfi co que narra sua vivência em um internato no início do século no interior 
da Paraíba, registra momentos de dor e angústia ao ler, para o seu professor, as lições de um desses livros. Mas, apesar do sofrimento que marcou, no geral, a 
sua relação com os objetos de leitura escolares, o futuro escritor confessa a ampliação de horizontes proporcionada por eles, fazendo-o conhecer outros mundos 
e relativizar o seu.
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supostamente entregues à conformidade, a ideia de que não 
existe uma única forma de recepção, corresponde outra, que 
também se insinua com maneiras diferentes de empregar os 
produtos da ordem dominante. Por isso mesmo em oposição 
ao caráter instrutivo da leitura, os professores, em seus 
relatos, apontaram a necessidade da instauração de novas 
formas de leitura que permitem ao leitor mais liberdade e 
autonomia.

Há de se atentar para o fato de que essa história felizmente 
vem sofrendo alterações para melhor, eu diria. Os professores 
relatam modos de ler na escola em que trabalham em que se 
percebe que, a cada dia de maneira mais intensa, procura-se 
fazer naquele espaço um movimento contrário a essa rede de 
prescrições ao que se deve ler:

uso vários tipos de textos- jornais, revistas, artigos, 
desenhos- para que o aluno compreenda melhor e com 
mais amplitude o tema. Sinto que fazendo assim, sob 
forma de pesquisa eles têm mais prazer em ler e aí 
perdem o medo de ler em voz alta ou de demonstrar 
suas compreensões acercado assunto (ISABELA).

Dessa forma Isabela se coloca na contracorrente da 
didatização dos livros para os alunos, busca tornar presentes 
na escola os usos sociais da língua escrita, na diversidade dos 
modos de ler e na diversidade dos gêneros e dos portadores ou 
suportes de textos. O livro didático é colocado em xeque pelo 
emprego do jornal, da revista e de todo um conjunto de textos 
cuja presença era proibida na escola: quadrinhos, rótulos, listas, 
quadros e tabelas, placas, publicidade.

Cada vez mais falam da alegria de ler, no prazer provocado 
pela leitura. Aspecto quase não comentado no passado, quando 
os ensinamentos morais e instrutivos eram considerados mais 
importantes e se pensava que a busca do prazer na leitura era 
prejudicial à formação de qualquer leitor - criança ou adulto.

Considerações fi nais

Por meio das memórias, os professores lembram a fase 

de escolarização, relembrando os professores marcantes, as 
práticas usuais, os objetos de circulação e passam a perceber que 
estas lembranças estão relacionadas a um percurso de formação 
docente, confi rmando que “[...] a natureza individual e coletiva 
da memória e seu caráter dinâmico, implica um trabalho de 
contínua construção do passado a partir de problemáticas 
presentes” (CATANI et al, 1997, p. 166).

O conceito escolar de leitura disseminou-se de tal maneira 
que ganhou universalização, mas a história da leitura nos 
ajuda a buscar compreensões e nos mostra que essa forma 
de “pedagogização da leitura”, com suas concepções e 
instruções, assim como foram e ainda o são em grande parte 
atendidas, foram e podem da mesma forma ser transgredidas 
pelos seus leitores, pela escola e seus professores, visualizadas 
tanto em práticas que se aproximam de um modelo e de um 
discurso sobre leitura legitimado socialmente como a leitura 
de “bons livros”, como por práticas de leitura conhecidas 
como menos prestigiadas, mas que assumem a leitura 
como prática social e humana e que compreendem o texto 
como uma multiplicidade de sentidos a ser desveladas por 
diferentes leitores, havendo, portanto, tantos signifi cados 
quantas leituras houver, afi nal não existe uma única forma 
de ler e as práticas de leitura diferenciam-se ao longo dos 
tempos, e ainda porque sempre haverá alguém disposto a 
transgredi-las.

Como professora-pesquisadora, acredito ter podido 
exercitar-me nas maneiras de entender como os professores se 
servem dos sistemas de representação da leitura para transitar 
entre as estratégias e as táticas das práticas de ler na escola. 

Ao considerar suas imagens e representações de leitura, 
percebi que eles elaboram uma maneira peculiar de participar 
das práticas leitoras desenvolvidas na escola, a qual se difere 
por vezes, das formalizações prescritas pela própria instituição 
escolar. Algumas descobertas, tais como, a leitura de gibis e 
de alguns romances foram vivenciadas como linhas de fuga, 
nas brechas, à margem do processo legitimador. As histórias 
de leitura vividas na escola demonstraram-me que há uma 
pluralidade de sentidos, os quais são produzidos também por 
aqueles que vivem práticas denominadas “marginais”.
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Resumo
Os modos de inserção na cultura escrita são diversos e podem 

ser determinados por instituições, por políticas escolares e não 
escolares de alfabetização, pela participação dos sujeitos/grupos 
em redes sociais que fazem uso específi co da escrita e também 
pelo auto-didatismo, entre outras práticas sociais. Entretanto, a 
escola não é a única guardiã da transmissão da escrita, embora sua 
“forma escolar” de lidar com a escrita possa atingir outros espaços 
sociais, mostrando que são múltiplas as relações entre espaços e 
sujeitos. Baseando-se nesses pressupostos e nos estudos de história 
da alfabetização, cultura escrita e letramento construímos a 
pesquisa “Ensinar e aprender a ler e escrever no espaço doméstico: 
mobilizações e estratégias familiares”. Nesse artigo objetivamos 
compreender o modo como dois sujeitos foram alfabetizados 
no espaço doméstico na zona rural, no período de 1950 e 1977, 
buscando relacionar aprendizados da cultura escrita e a infl uência 
ou não da/na escolarização. A pesquisa utiliza-se da história oral por 
ser esta uma dimensão teórico-metodológica que permite aceder 
diretamente aos sujeitos e à sua percepção da experiência vivida 
em momentos relativamente recentes. Os resultados indicam que 
embora o ambiente doméstico e o escolar sejam instâncias com 
processos e culturas específi cas, existem diálogos e infl uências 
mútuas, mas há também usos religiosos ou comerciais, típicos 
de um letramento situado que circulam. Na pesquisa, apareceram 
modos de condução do processo que explicam as mobilizações 
das famílias: aprender a ler e escrever em casa por proteção do 
pai e aprender a ler para suprir problemas de ensino em classes 
multisseriadas. 

Palavras-chave
História da alfabetização; ambiente alfabetização casa; 

cultura escrita; cultura erudita, cultura familiar.

Abstract
The ways of insertion in the written culture are diverse 

and can be determined by institutions, school and non school 
policies of literacy,participation of the subjects/groups in social 
networks that make specifi c use of writing and also by auto-
didacticism, among other social practices. However, the school 
is not the only guardian of the transmission of writing, although 
its “scholar form” to deal with writing can achieve other social 
areas, showing that the relations between areas and subjects are 
multiple. Based on these assumptions and on studies about the 
history of alphabetization, written culture and literacy we have 
developed the research: “Teaching and learning how to read 
and write in the domestic sphere: mobilization and family’s 
strategies. In this article we aim to understand how subjects were 
alphabetized in the domestic sphere in the countryside between 
1950 and 1977, seeking to relate learning of the written culture 
and the infl uence or not of/in school. The research makes use of 
oral history, as this is a theoretical-methodological dimension 
that allows access directly to the subjects and their perception 
of the experiences lived in relatively recent times. The results 
of the research indicate that although the domestic and scholar 
environments are instances with specifi c processes and 
cultures, there are mutual dialogue and infl uences, but there are 
also religious or commercial uses, typical of a literacy in which 
they circulate in. In the survey, ways of conducting the process 
that explain the families’ mobilizations have emerged: learning 
how to read and write to suppress problems of the education in 
multigrade classes.

Keywords
History of literacy; home literacy environment; written 

culture; scholarly culture, familiar culture.
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Introdução

Os modos de inserção na cultura escrita são diversos e podem 
ser determinados por instituições, por políticas escolares e não 
escolares de alfabetização, pela participação dos sujeitos/grupos 
em redes sociais que fazem uso específi co da escrita e também 
pelo autodidatismo, entre outras práticas sociais. Nesse sentido, 
é fundamental a compreensão de que existem práticas não 
escolares e escolares de aprendizagem da leitura e da escrita que 
apresentaram modos diferenciados de usos e de aprendizagens.

A cultura escrita “relaciona-se a todas as sociabilidades, ações, 
valores, procedimentos, instrumentos que permitem à sociedade 
mover-se no mundo letrado3”. (Frade, 2008). Nesta mesma 
perspectiva Galvão (2009), ressalta o quanto a cultura escrita é 
ampla e complexa, ultrapassando as questões relacionadas ao 
aprendizado das habilidades e capacidades da leitura e também a 
dimensão do letramento, ou seja, o uso social dessas habilidades 
e capacidades, ela abrange “todo e qualquer evento ou prática 
que tenha como mediação a palavra escrita.” (p.2). 

Desse modo, é possível perceber que as autoras 
compreendem que o escrito ocupa diferentes lugares e 
signifi cados nas sociedades, constatando que existem maneiras 
de se relacionar com o escrito que em algumas sociedades serão 
legitimadas, mas em outras, por exemplo, que se fundamentam 
em uma cultura oral, essas maneiras não terão signifi cado 
algum. Nesse sentido, estamos reconhecendo diferentes formas 
de apropriações dos sujeitos em relação à cultura escrita, o que 
permite ressaltar que cada sujeito interpreta e produz sentidos 
e signifi cações de diferentes maneiras. (Chartier, 1990). Além 
disso, existem diferentes usos, espaços e objetos para se 
relacionar com a cultura escrita.4

No Brasil, um país que conseguiu universalizar a educação 
apenas no fi nal do século XX, ainda tende-se a relacionar a 
aquisição dos princípios da alfabetização e o desenvolvimento de 
outras habilidades de leitura e da escrita apenas à escolarização. 
Entretanto, apesar desta forte tendência de primeiro relacionar 

o processo de alfabetização com escolarização, a escola não é 
a única guardiã da transmissão da escrita, embora sua “forma 
escolar” de lidar com a escrita possa atingir outros espaços 
sociais, mostrando que são múltiplas as relações entre espaços 
e sujeitos.  Nas palavras de Braslavsky (2004):

El aprendizaje de La lectura y de La escritura, y sobre 
todo su enseñanza, fueron generalmente considerados 
como cuestiones privativas de la escuela. Desde otros 
pontos de vista, la alfabetización  respondería a una 
interpretación más amplia, como una prática cultural 
compleja que transciende a la escuela. (p.83)

Baseando-se nesses pressupostos construímos a pesquisa 
“ENSINAR E APRENDER A LER E ESCREVER NO 
ESPAÇO DOMÉSTICO: MOBILIZAÇÕES E ESTRATÉGIAS 
FAMILIARES” que é um subprojeto do programa de História 
da Alfabetização (UFMG/FAE/CEALE). Objetivamos 
compreender práticas de transmissão e aprendizagem da leitura 
e de escrita que circulam na socialização familiar e a maneira 
como essa experiência com a leitura e com a escrita em casa se 
relaciona com a escola e com outras instâncias. 

Nesse texto apresentaremos resultados da análise de relatos 
de dois sujeitos que foram alfabetizados em casa nas décadas 
de 1950 e 1970 na zona rural: uma que exerce a profi ssão de 
costureira e outra que trabalha como professora de Educação 
Básica. Essa diferenciação é importante, pois, numa análise 
da posição discursiva desses sujeitos, temos que considerar a 
possibilidade de um discurso menos ou mais especializado/
pedagogizado sobre a alfabetização. Essa posição também 
condiciona o que é lembrado, o como é lembrado e a forma 
como é tratada a experiência que foi vivenciada por cada um 
dos entrevistados.

Utilizando-nos de uma perspectiva de história oral, uma 
dimensão teórico-metodológica que permite aceder diretamente 
aos sujeitos e à sua percepção da experiência vivida em 
momentos relativamente recentes, realizou-se duas entrevistas 

3 - Segundo SOARES (2003), letramento é o estado ou condição de quem se envolve nas numerosas e variadas práticas sociais de leitura e escrita.
4 - Ver GALVÃO, Ana Maria de Oliveira. (2006) e KALMAN, Judith. Escribir en la plaza. México/DF: Fondo de Cultura Económica, 2003.  
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de aproximadamente 40 minutos com cada sujeito. A escolha 
da história oral está relacionada principalmente ao fato de que 
suas abordagens privilegiam as visões subjetivas e os percursos 
individuais, numa perspectiva “micro-histórica”, embora esteja 
claro que toda memória é coletiva, isto é o sujeito está inserido 
num contexto (familiar, social, nacional), que exerce infl uências 
sobre as suas lembranças, favorecendo ou recalcando certos 
episódios ocorridos em seu percurso. Segundo Thompson 
(1998) “a memória de um pode ser a memória de muitos, 
possibilitando a evidência dos fatos coletivos” (p.17).

O processo de ensino-aprendizado da leitura e da escrita 
na família e em outras instâncias sociais

Discorrendo sobre práticas familiares de alfabetização, entre 
os séculos XVI e XVIII, na Itália, Petrucci (1999:50) observa 
que “Ante todo, la família constituyó muy a menudo el lugar 
de la primeira ensenänza de la lectura y a veces tambiém del 
escribir, tanto a nível alto a niveles más bajos por transmisión 
didáctica interna de um miembro a outro de la comunidad 
familiar, de padrea hijo, de madre a hijo o hija, de hermano 
adulto a hermano menor.” 

Em determinados momentos históricos aprender de 
modo informal ou fora da escola é uma condição muito 
mais signifi cativa. No século XIX, por exemplo, o ensinar e 
o aprender da leitura e da escrita de modo não escolar teve 
grande importância uma vez que a educação escolar era uma 
alternativa à falta de educação realizada em casa pelas mães. 
Assim, é fundamental indagarmos sobre quem na casa seria o 
mediador esperado. Segundo discursos da época evidenciados 
por Vasconcelos (2005), “é fora de dúvida que a educação deve 
começar no regaço da família e por intermédio da mulher, que 
tem no coração uma torrente de amor, carinho e sentimento, à 
sombra da religião...” (p.185).

Nesse período, a aprendizagem da mulher se diferenciava 
da dos homens, as mulheres tinham uma educação voltada para 
a vida doméstica, para trabalhos manuais e regras sociais e o 
aprofundamento de conhecimentos e também o aprendizado 
de um determinado ofício era ensinado aos homens. No século 

XIX verifi camos que há vários autores de livros que destinam 
suas obras às mães, como o que João de Deus, autor português 
que teve seu livro muito divulgado no Brasil, faz em sua 
Cartilha Maternal. Autores brasileiros, como Arnaldo Barreto, 
que escreveu a “Cartilha das Mães” também faz uma destinação 
dupla de sua obra: à família e à escola. 

Considerando que esse aprendizado da leitura e da escrita 
ocorreu em outros contextos/domínios socais diferentes do 
da escola, o presente trabalho tem como foco principal o 
domínio familiar como um contexto social de aprendizagem 
da leitura e da escrita. Nesse sentido, cabe ressaltar que cada 
domínio social (religioso, familiar, escolar...) apresenta suas 
peculiaridades, especifi cidades, formas e organizações, o que 
consequentemente, exige dos sujeitos diferentes posturas, 
atitudes e habilidades frente a ele. No entanto, não consideramos 
esses domínios isoladamente, uma vez que eles se interpenetram 
e sofrem infl uências mútuas.

O domínio familiar é o ambiente primário de socialização. 
Nas palavras de Resende (2008) “a família é a primeira 
instituição social que uma pessoa estabelece contato em sua 
vida. É na família que, ainda criança, os indivíduos aprendem 
a se comportar socialmente e recebem os primeiros apoios 
emocionais” (p.37). Além disso, a autora ressalta também que 
neste ambiente é possível acorrer o aprendizado dos primeiros 
usos e signifi cados da escrita.

Nesse sentido, é importante reconhecer que este ambiente 
possui estruturas e formas específi cas de lidar com a leitura 
e a escrita, e que, às vezes, pode ser um ambiente pouco 
letrado, e com pequeno contato e circulação de materiais de 
leitura e de escrita mas, em contrapartida, pode ser também 
um ambiente em que o contato com materiais letrados seja 
intenso e diversifi cado. Desta forma, reconhecemos que 
existem maneiras de se relacionar com a escrita e com a 
leitura em casa que pode se aproximar da forma escolar 
de ensinar e outras que podem distanciar e diferenciar. 
É preciso reconhecer também que nem sempre a aprendizagem 
da leitura e da escrita é uma simples “atualização de um 
capital herdado” (Hébrard, 1996). Há casos dos autodidatas 
que apresentam uma organização e uma maneira peculiar de 
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aprender e também há sujeitos oriundos de meios desfavoráveis 
socialmente e economicamente, com pouco contato com 
materiais letrados, fi lhos de pais com baixa escolaridade 
que mesmo assim alcançam um “sucesso” escolar que seria 
improvável.

Pensar no domínio familiar com ambiente primeiro 
de socialização dos sujeitos é também pensar em outras 
instâncias sociais que se tornam ambientes de socializações 
para os sujeitos, neste caso, destacamos a escola. A escola “é 
um lugar específi co e separado das outras práticas sociais” 
(Vidal, 2005, p. 37), que se constitui de organizações próprias 
e de saberes formalizados. A cultura escolar apresenta-se 
como, “modo de socialização específi co, isto é, como espaço 
onde se estabelecem formas específi cas de relações sociais, 
ao mesmo tempo que transmite saberes e conhecimentos, 
a escola esta fundamentalmente ligada a formas de poder”. 
(Lahire, Vicent e Thin, 2001, p. 17).  Segundo Julia (2001) 
“a cultura escolar varia historicamente porque está ligada a 
fi nalidades que podem variar segundo épocas (fi nalidades 
religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização).” 
(p.10)

Lahire, Vicent e Thin (2001, p.38 e 39), referem-se a uma 
“pedagogização” das relações sociais, em que as classifi cações 
escolares, os modos, os comportamentos e as atitudes refl etem 
e permitem surtir efeito na vida social, em suas palavras, “a 
predominância do modo escolar de socialização se manifesta 
pelo fato da forma escolar ter transbordado largamente as 
fronteiras da escola e atravessando numerosas instituições e 
grupos sociais”.

Assim, embora não tratemos da escola, temos que considerar 
a pedagogização das relações sociais a partir da identifi cação, no 
discurso e nas práticas, de metodologias, dos materiais e rituais, 
entre outros, disseminados através da escola. Na discussão 
da experiência dos sujeitos, feita a seguir é possível verifi car 
apropriações de experiências que dialogam com a escola e 
singularidades de práticas domésticas relacionadas ao aprendizado 
da leitura e da escrita. Selecionamos duas experiências que 
ocorreram no meio rural, na tentativa de comparar experiências e 
mesmo distinguir ações que ocorrem nesse espaço cultural.

Processos de ensino-aprendizagem desenvolvidos no seio 
familiar: diferentes mobilizações

1. A proteção e o aprendizado da leitura e da escrita em 
casa

Mundica tem 58 anos, nasceu em uma vila de Piracema, 
interior de Minas Gerais, e reside atualmente em Contagem 
(MG). Foi criada por sua mãe dona de casa e seu pai, que 
trabalhava com retiro. Morava com os pais e com dois irmãos. 
Nas palavras de Mundica: “minha mãe, era do Lar, trabalhou 
muito... e Meu pai trabalhava com retiro. Quem tira leite. Mexia 
também com plantação.” (trecho da entrevista)

Em 1958, aos cinco anos de idade pela mediação da mãe, 
e depois de uma “professoras contratadas”, Mundica iniciou 
seu processo de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita no 
espaço doméstico. Algo intrigante e que escapa aos nossos temas 
sobre motivações e ambiente propício a aprendizagem é que esse 
processo teve como motivo, o medo do pai em relação aos fi lhos 
irem a escola.  O trecho a seguir mostra essa preocupação:

M: Nós três (referindo a irma e ao irmãos) aprendemos 
juntos. Mesmo sendo de idades diferentes. Naquela 
época, os pais eram muito reservados. Tinha até uma 
escola uns 5 km da minha casa, mas meu pai não 
deixavam a gente ir... Pois como não havia transporte a 
gente teria que ir andando e no caminho moravam uns 
meninos que estudavam  nessa escola que eram mais 
velhos e muito custoso e como eu e minha irma, sendo 
mulher ele fi cava com muito medo. Porque a gente era 
muito bobinha, sem saber de nada, não convivia com 
ninguém, não tinha televisão.

Diante a preocupação do pai em relação ao trajeto que as 
fi lhas e o fi lho iriam percorrer para chegar à escola, a mãe de 
Mundica, iniciou em casa o ensino-aprendizado das letras do 
alfabeto. No momento em que antecipa a escolarização da 
fi lha - para ela não perder tempo - o pai mostra sua crença 
e valorização da escola. Percebemos como o processo de 
escolarização induz ações familiares. (VIEIRA, 2006).
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Nas palavras de Mundica pode-se compreender o modo de 
fazer da mãe:

M: Eu lembro que quando minha mãe começou a me 
ensinar, eu tinha 5 anos de idade. Então foi em 1958. 
Aí, ela começou o A, E, I, O, U. Ela tampava as letras 
e destampava e a que ela pedisse a gente tinha que 
saber, tinha que saber letra por letra e depois ensina 
as... é consoante que fala? A letra B, C, G...Na época 
a minha mãe falava que a gente estava aprendendo 
o ABC. A minha mãe escrevia o ABC por ordem e 
tampava aí pegava outra folha e ia tampando as letras 
seguintes e a gente tinha que falar a letra que estava 
tampada. 

A mãe de Mundica revela-se nesse caso como a primeira 
mediadora do ensino-aprendizagem da leitura e da escrita 
em casa, além de ensinar todas as letras do alfabeto, havia 
também o ensino do catecismo, que segundo Mundica, era o 
momento que acontecia às noites, em que sua mãe ensinava 
os dez mandamentos, no inicio era preciso apenas escutar 
a leitura da mãe e depois tinha que saber em ordem recitá-
los em voz alta. Constatamos, então, que no momento do 
aprendizado do catecismo, existia uma leitura decorada e um 
reconhecimento de trechos, e isso nos permite pensar nas 
questões do auto-didatismo (Hébrard, 1996) e da literatura de 
cordel (Galvão,2006). 

Apesar de não haver uma sistematização nesse processo, 
constata-se que mãe de Mundica utiliza seu conhecimento 
sobre o método alfabético, utilizado em massa, até o início do 
século XX (Frade, 2005). Nele é necessário conhecer as letras 
do alfabeto, soletrar, juntar letras em sílabas e decifrar o que se 
vê na página.

A estratégia da mãe assemelha-se ao método alfabético, 
o que vigorou no Brasil até século XIX e continuou a ser 
praticado, fora de uma “pedagogização inovadora da 
alfabetização escolar”, por muitos professores e mediadores 
informais, inclusive nas transmissões de uma alfabetização 
popular. Frade (2010) acena com a possibilidade da 
tipifi cação aprendida e a facilidade com que se repetem os 

procedimentos, o que tornam esse método, assim como o uso 
de cartas do ABC fácil de ser aplicado por mediadores não 
escolares.

Ao longo de um ano, segundo Mundica, sua mãe não estava 
mais conseguindo conciliar tantas tarefas domésticas com os 
momentos de estudos com os fi lhos, além de não saber mais 
o que ensinar e, nesse momento, a mãe solicita a ajuda de um 
comerciante que sempre passava em sua casa para comprar 
ovos de seu pai. Nas palavras de Mundica:

M: Ai depois, um senhor que comprava ovos lá da 
região, ele morava perto de Crucilândia que é uma cidade 
próxima de Piracema. Aí, minha mãe fi cou preocupada, 
pois não tinha tempo e nem sabia direito como ensinar a 
gente. E a minha mãe queria que a gente soubesse ler e 
escrever direitinho....
Ele arrumou uma pessoa para minha mãe, ela era uma 
pessoa muito simples. Ela chamava Maria da Consolação.

Maria da Consolação estudou até a 5ª série, e conforme 
o depoimento da entrevistada, quando a professora chegou, 
Mundica já sabia algumas coisas. Então a professora, 
iniciou mostrando as sílabas. Durante dois anos Consolação, 
acompanhou esse processo e, segundo Mundica, ele acontecia 
todos os dias, em um quarto, no horário de 11 horas às 16 horas, 
com intervalo de 40 minutos para o almoço. O trecho a seguir 
explicita essa prática:

M: Ela chegou lá em casa com um tanto de papel com 
“E” emendado, e outras letras. Mas viu que a gente já 
sabia alguma coisa, ela encostou essas folhas com as 
letras e começou fazendo assim, juntando uma letra a 
outra, é sílaba que fala, né?  
M: A Maria da Consolação, ela começou com o BA, 
BE, BI, BO, BU... Depois ela começou a ensinar formar 
palavrinhas menores, com 4 letras, lembro muito das 
palavras VACA, CAMA, MALA, ai depois eu lembro 
dela falando que íamos aprender a trissílaba, é assim 
mesmo que fala? Lembro de CANECA, e ela mostrava 
a caneca de alumínio... E na maioria das vezes, a gente 
lia.
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M: Eu lembro também que todos os dias tinham o 
ditado. E era historinha. Ela inventava eu acho, e ditava 
e a gente tinha que escrever no caderno e depois ela 
corrigia e colocava nota. E as palavras que a gente 
errava, ela escrevia no caderno e a gente tinha que 
escrever várias vezes em baixo...

Além disso, segundo o depoimento de Mundica, essa 
professora utilizou o livro “Saber” que um amigo de sua 
mãe trouxe de Belo Horizonte. Consultando o Museu do 
Professor (SEE/MG) descobrimos que esse livro foi distribuído 
gratuitamente pelo Ministério da Educação, através da 
Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos Analfabetos 
promovida pelo Ministério da Educação e Cultura com a 
cooperação dos Estados, Territórios e Distritos Federais (Saber 
– Segundo livro de Leitura, 1954). Acrescenta-se ainda, que 
Maria da Consolação levava várias histórias onde aparecia o 
nome Lili. 

M: A Consolação... sempre que ela vinha de 
Crucilândia, ela vinha com um tanto de historinhas 
anotadas no caderno. Ela falava que trazia dos irmãos 
que estudavam na escola de Crucilândia. E a gente 
sempre fi cava curioso para ver o caderninho dela. De 15 
em 15 dias ela trazia um tanto de historinhas novas.... 
não me lembro de nenhuma... só lembro do nome Lili 
e depois eu sempre escrevia em minhas histórias sobre 
uma boneca chamada Lili.

Nesse momento, percebe-se o diálogo entre a casa e a 
escola, primeiro ao utilizar um livro relacionado a campanhas 
de alfabetização de adultos: Saber. E segundo, apesar de a 
entrevistada não mencionar, é possível levantar a hipótese 
de que a professora copiava essas histórias do livro de Anita 
Fonseca, de ampla circulação desde a década de 40: O livro 
de Lili, material utilizado por seus irmãos, que frequentavam a 
escola na cidade de Crucilândia.

Ao longo da entrevista, ao falar do pai e da presença de 
materiais escritos na casa, Mundica ressalta:

M: Ah! Lembro também que quando meu pai ia fazer 
algum pedido para a cooperativa ele pedia a gente para 
escrever nas notinhas. E também quando vinha alguma 
notinha de lá, meu pai sempre colocava a gente para 
ler e falar para ele o que estava escrito. A gente fi cava 
curioso para saber o preço das coisas, então eu sempre 
lia e falava o preço de tudo que ali estava escrito. E 
também havia notinhas da venda que meu pai comprava 
e as notinhas dele quando vendia o leite.
Havia também, lá em casa a folhinha Mariana que a 
gente fi cava lendo alguma coisa sobre o santo do dia.

Na experiência analisada as práticas de ensino e as 
práticas de uso mesclavam-se, num tipo de letramento 
local (STREET,2010) situado em atividades comerciais e 
religiosas (SOUZA, 2009), embora o pai utilizasse artifícios 
para aferir como andavam os aprendizados da escrita. 
Contudo, é interessante compreender que a iniciativa dos 
pais, de ensinar a leitura e a escrita em casa, não era por uma 
questão fi nanceira e nem pela falta de escola na região, mas 
de proteção. 

2. Aprender a ler para suprir problemas de ensino em 
classes multisseriadas

Nailda tem 39 anos. Nasceu em Peçanha/MG e atualmente 
reside em Belo Horizonte. Foi criada pelos pais, a mãe dona de 
casa é analfabeta e o pai era agricultor, “trabalhador de curral 
– tirador de leite” e com escolaridade de 4ª série. Em 1977, aos 
sete anos de idade, ela foi alfabetizada em casa pelo seu pai. 
Segundo ela, em sua época, as famílias não se preocupavam 
com escola antes da idade obrigatória.

N: Meu processo de alfabetização em casa começou aos 
7 anos (1977) logo quando eu ingressei na escola e meu 
pai me ensinava em casa a lição do dia dada na sala de 
aula, isso porque as lições tinham que ser decoradas.

N: Eu não fi z nada de escola antes dos sete anos, nada. 
Não tinha experiência nenhuma com alfabetização. As 
famílias só preocupavam com a escola quando tinha 
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que preocupara mesmo, quando chegava a idade. Eu 
estudava em uma escola muitisseriada, então na minha 
sala tinha alunos iniciantes, outros mais avançados, 
tinha gente da primeira série misturado com a segunda, 
ai a professora dividia o quadro em colunas, cada uma 
com atividades específi cas.

Percebendo que a professora não poderia acompanhar 
adequadamente os alunos, pois compreendia as difi culdades 
de uma sala multisseriada, o pai utilizou como estratégia 
alfabetizar, ou como a entrevistada ressaltou, acompanhar 
todos os dias a lição escolar da fi lha para tentar, dessa maneira, 
não prejudicar o processo de ensino-aprendizagem da leitura e 
da escrita dela.

N: A professora passava as lições pra nós do livro dos 
três porquinhos e no outro dia eu tinha que chegar 
sabendo a lição. Eu tinha que decorar aquela lição, e 
quem cuidava dessa ajuda era meu pai, pois minha mãe 
era analfabeta, minha mãe não sabia ler, só meu pai que 
sabia. 

N: Meu pai chegava, tomava banho jantava e a janta 
na roça é cedo e depois a gente ia pra mesinha na 
varanda, onde ele me ensinava. Ele ia lendo e eu ia 
acompanhando junto. Ele lia a palavra e eu repetia. 
Ele me mostrava à palavra e eu acompanhava com o 
dedo, colocava o dedo na palavra ai ele lia e eu repetia 
olhando para a palavra. Ele não me mostrava letra por 
letra era a palavra inteira. No início ele me ensinou 
todo o alfabeto e eu decorei todas as letras. Ensinou-me 
também a escrever meu nome. A gente partia de um 
texto. Meu pai lia apontando com o dedo as palavras... 

 
Vemos que o pai utilizava de reproduções das práticas 

escolares para ensinar à fi lha a lição do dia. Cabe ressaltar ainda 
que, esse modo como ele ensinava, apenas pedindo que ela 
reconhecesse pode não ter correspondência com o método global 
com o qual a escola ensinava, mas denotar um jeito próprio 
que achou para relacionar o oral com o escrito. Ao longo da 
entrevista percebemos que a escola e o pai utilizavam o Método 

Global. Do ponto de vista histórico, é método mais tardio, seu 
ponto de partida é o texto, sua memorização e reconhecimento 
global para somente depois partir para o reconhecimento das 
sentenças, frases, palavras e por fi m, das sílabas (Frade, 2005).

A entrevistada tem a compreensão de que decorou algumas 
palavras, o que a ajudava a identifi car algumas palavras 
e letras, mas que isso não era sufi ciente para conseguir ler 
textos ou palavras novas. Nailda estudou a primeira série 
em uma escola rural até a metade do ano. Depois, por falta 
de professora nesta escola, foi estudar na cidade com outra 
professora. Ela recorda que as atividades eram sempre de 
cópias, a professora passava o modelo e os alunos precisavam 
reproduzir.

 Ao iniciar a segunda série, a professora descobriu 
que Nailda conseguia apenas ler algumas palavras, mas que 
não conseguia ler, nem interpretar textos. Assim, a professora 
comunicou a família a difi culdade de Nailda. A partir disso, 
iniciou novamente a tentativa de alfabetização pelo pai.

N: Meu pai começou a sentar de novo comigo e 
começou a me ensinar sílabas. Eu sei que o processo 
de decorar serviu para eu aprender algumas sílabas e 
algumas palavras simples. Ai todos os dias meu pai 
fazia o para casa comigo ai a gente sentava na varanda... 
Ele descobriu que eu não sabia as sílabas complexas. Ai 
ele começou a me ensinar tudo em famílias, Dra, dre, 
dri... lha, lhe, lhi... ai eu decorava todas as famílias e 
assim eu acabei conseguindo ler os textos.

Apesar da utilização do livro Os Três Porquinhos, da 
autora Lucia Casasanta que, na década de 70, possivelmente 
ainda circulava nas escolas, o pai que antes empregava a 
estratégia de reproduzir as atividades escolares, usando 
o próprio material escolar, modifi ca a sua pedagogia ao 
perceber que a fi lha ainda não tinha se alfabetizado, talvez 
utilizando a forma como aprendeu. Ele passa a apresentar para 
ela as famílias silábicas, sempre relacionando a letra a alguma 
imagem/objeto.

O pai de Nailda tinha como livro de leitura apenas o livro 
escolar Os Três Porquinhos, quando a avó de Nailda deu o 
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Livro “As Mais Belas Histórias” que ela tinha guardado, em 
casa, para o pai. Assim ele passou a ler as histórias do novo 
livro para Nailda. Este segundo livro também faz parte da série 
da mesma autora, Lucia Casasanta, fazendo parte da cultura e 
do imaginário de muitos leitores em Minas Gerais (MACIEL, 
2010. Vemos então, nesta experiência, como esse livro atravessa 
das gerações em termos de uso e circulação.

Seu pai tinha uma grande esperança na escola como meio 
de mudança social. Segundo Nailda, ele sempre teve na cabeça 
que as pessoas que não sabiam ler nem escrever sofriam muito, 
e assim prometeu para si mesmo que não deixaria ninguém da 
sua casa fi car sem o domínio dessas habilidades. 

N: Meu pai preocupava tanto que minha irmã mais 
velha quando fez sete anos e lá onde a gente morava 
não tinha escola ele entregou minha irmã para meu avô 
para ela estudar.

Ao longo da entrevista percebemos que o ambiente 
familiar acabava sendo preenchido por práticas de letramento 
escolar. Nailda tinha o costume de brincar de escolinha com 
os irmãos, ressaltando que levava para os irmãos tudo que 
aprendia na escola. Nesse momento, constata-se que as 
práticas escolares entravam no ambiente familiar, o que nos 
permitiu observar a circulação das práticas de um espaço 
social para outro. 

N: Eu mostrava as letras para eles e escrevia no chão na 
tábua com pedaço de barranco e sentava meus irmãos 
nos tijolos, tudo que a escola me ensinava e meu 
pai também eu ensinava para meus irmãos, Nilson e 
Neilson e eles ainda não estavam na escola. E como 
não tinha muita coisa pra brincar ai eu brincava de 
escolinha.

 
Contudo, Nailda ainda ressalta que ninguém além de seu 

pai a ajudou em casa. A presença do pai é bastante signifi cativa 
no processo de sua escolarização e isso pode estar relacionado 
ao tipo de sua participação na cultura escrita. Ele era agricultor 
e apresentava um contato direto com a escrita, registrando 

diariamente as atividades realizadas no curral através da escrita 
em um bloco de anotações. Essas práticas revelam outros espaços 
de circulação da escrita, “desvelando mitos da zona rural e 
evidenciando que tais práticas são tratadas pelos agricultores 
como um bem precioso”. (Peres, Manke e Thies, 2009).

3. Diálogos e interações entre os processos de ensino-
apendizagem familiares

Os processos de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita 
desenvolvidos nos espaços familiares apresentam singularidades 
nos modos de condução do processo que explicam as 
mobilizações das famílias em torno da transmissão da leitura e 
da escrita: aprender a ler para suprir a ida perigosa ao espaço da 
escola e aprender a ler para suprir problemas de ensino em classes 
multisseriadas, no caso das duas entrevistadas. Porém, existem 
momentos em que esses processos se interagem e dialogam.

Independente da classe social, econômica, e do período 
histórico as famílias utilizam estratégias e mobilizações para 
acompanhar, antecipar ou auxiliar o processo de escolarização 
dos fi lhos. Assim, cruzam-se práticas de (re) leituras de materiais 
escolares e de textos do universo religioso ou comercial/
econômico, o que nos possibilita compreender a existência da 
circulação de várias culturas de escrita. Em alguns momentos 
esta mobilização parece vir da educação escolar, e também cada 
família, à sua maneira, busca interferir de maneira positiva na 
escolarização dos fi lhos.

Em outra perspectiva, percebemos que o contexto doméstico 
de uma das entrevistadas reproduz algumas práticas escolares 
e isso nos permite ressaltar a questão da pedagogizacão do 
cotidiano levantadas Lahire (2001), em que as socializações 
escolares entram para o espaço doméstico. Porém, nos dois 
casos estudados, percebemos a prática realizada pela professora 
e pelo pai de ensinar as palavras mostrando o objeto familiar, 
ou seja, a relação da imagem (representação) e a escrita. São 
também inventados recursos que reúnem oralidade e o uso de 
textos de cunho religioso, aprendidos de cor, aprendidos no 
mesmo momento de ensinar a ler. Textos comerciais, usados 
na primeira experiência, acabam entrando de maneira mais 
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espontânea, menos relacionada ao momento sistematizado em 
que a família ou professora contratada pensa na transmissão 
específi ca da escrita. Há também um tipo de alfabetização 
paralela, garantida pelo pai que complementa as lições, 
reforçando o que a própria professora da escola ensina. Além 
disso, incentivar os fi lhos a ler notas de compra e matérias 
de agricultura é um modo bem incentivado de aplicação do 
aprendizado. Nesse sentido, podemos perguntar: há como 
separar tão detalhadamente as práticas com a cultura escrita dos 
sujeitos da pesquisa?

Considerações fi nais: encontros e desencontros entre os 
contextos sociais: escola e família

Diante os pressupostos desenvolvidos ao longo do texto 
e consultando índices do IBGE– Censo 1950 e 1970- é 
possível compreender algumas questões que perpassaram 
o processo de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita, 
como por exemplo, que em ambas as décadas o nível de 
alfabetização na zona rural em todas as idades é inferior 
ao da zona urbana, e ao cruzarmos dados das entrevistas 
percebemos, em alguns depoimentos, o reconhecimento 
pelos pais, da precariedade da escolarização da zona rural, 
ou até mesmo a sua ausência. No entanto, há um dado muito 
relevante: as famílias moradoras do espaço rural, no caso 
dos pais dos entrevistados de nossa pesquisa, apresentam-
se alfabetizadas e revelam usos situados da cultura escrita, 
desmontando a ideia de precariedade das práticas de cultura 
escrita no espaço rural.

Essa pesquisa reforça a infl uência da socialização familiar 
sobre as práticas de leitura e de escrita, assim como revela 
o investimento e as estratégias para a transmissão desses 
conhecimentos, feitas por famílias de diferentes níveis 
culturais. Assim, a transmissão da leitura e da escrita não se 
desenvolve apenas no ambiente escolar, mas também em 
outros contextos sociais, em especial aqui, percebemos como 
o os sujeitos que atuam no espaço doméstico têm intenções e 
propósitos diferenciados para essa transmissão. Nas palavras 
de Frade (2009), “as tecnologias da escrita, assim como sua 

transmissão, não são propriedades da escola e cada modo e 
contexto de transmissão têm especifi cidades”.

Na pesquisa, embora o ambiente doméstico e o escolar 
sejam instâncias com processos e culturas específi cas, 
constatam-se diálogos e infl uências mútuas entre estes espaços. 
Sobre as relações entre os modos de condução do processo 
e as expectativas criadas pelas duas famílias em torno da 
transmissão da escrita, podemos dizer, no primeiro caso, que o 
aprender a ler em casa originou-se de uma preocupação do pai 
e, no segundo caso, o aprender a ler em casa é uma espécie de 
compensação e antecipação dos problemas de ensino em classes 
multisseriadas. Finalmente, constatamos que os materiais e 
estratégias utilizadas dialogam com diferentes experiências 
familiares com a escrita, seja na escola ou fora dela. 
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Resumo
As discussões ao redor das avaliações externas e internas do 

sistema escolar problematizam o tipo de regulação o Estado tem 
exercido na educação brasileira e o que se espera quando se busca 
ajustar o nível de estudantes brasileiros a exigências e interesses 
econômicos externos. Dentre as avaliações em larga escala, destaca-
se no contexto brasileiro o IDEB (Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica). Desse contexto, este texto é parte de um estudo 
realizado em curso de doutorado e tem como objetivo o estudo do 
discurso presente no IDEB quanto à avaliação de leitura, através 
do meio televisivo e da internet. A metodologia tem base na 
abordagem dialógica, considerando os discursos como portadores 
de vozes, isto é, de discursos múltiplos em diálogo, a partir dos 
conceitos de polifonia (discursos que atravessam o enunciado), 
gêneros do discurso (formas de enunciação), gêneros primários 
(comunicação discursiva imediata) e gêneros secundários 
(comunicação complexa). Esses conceitos se relacionam a outros, 
desenvolvidos no corpo do texto. Os resultados indicam que o 
IDEB reporta seu discurso ao PISA (Programa Internacional de 
Avaliação de Estudantes), que norteia as avaliações externas de 
países em desenvolvimento. Para a construção de tal discurso, 
são utilizadas estratégias de polifonia, de discursos primários 
e secundários. Quanto aos professores, a utilização dos gêneros 
primários e secundários depende da alternância de estratégias, 
focadas em dois sujeitos; o professor como disseminador das 
ideias presentes nas avaliações e, o segundo, o professor como 
aquele que não será avaliado pelo desempenho dos estudantes.
Palavras-chave

Leitura; discurso; avaliação; polifonia. 

Abstract
The discussions around the external and internal evaluations 

of the school system problematize the kind of regulation the state 
has played in Brazilian education and what is expected when it 
seeks to adjust the level of Brazilian students to external demands 
and economic interests. Among the large-scale assessments, 
stands in the Brazilian context, the IDEB Development Index 
(Basic Education). In this context, this text is part of an ongoing 
study for a doctorate and has as its objective the study of 
discourse in this IDEB on the assessment of reading, through the 
medium of television and the Internet. The methodology is based 
on dialogic approach, considering the speeches as having voices, 
that is, multiple discourses in dialogue, the concepts of polyphony 
(discourses that traverse the utterance), speech genres (forms 
of enunciation), gender, primary (discursive communication 
immediate) and secondary genres (complex communication). 
These concepts relate to others, developed in the body of this 
text. The result of the analysis indicates that the IDEB reports 
his speech to the PISA (Programme for International Student 
Assessment), which guides the external evaluations applied to 
developing countries. For the construction of such a discourse, 
strategies are used to use polyphonic aspects of primary and 
secondary discourses. For teachers, the use of primary and 
secondary genres depends on the switching strategies, focused 
on two subjects: the teacher as disseminator of the ideas present 
in evaluations and, second, the teacher as one who will not be 
evaluated by student performance.
Keywords

Reading; speech; evaluation; polyphony.
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Introdução

Este texto resulta de parte de uma pesquisa de doutorado, 
sobre as avaliações de leitura em larga escala e o discurso sobre 
prática de leitura e de leitor competentes na educação brasileira. 
Parte da pesquisa se dedicou ao estudo do discurso circulante 
do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) 
nos meios de comunicação de massa, considerados o meio 
televisivo e a internet. Para a análise dos discursos presentes 
na disseminação de informações sobre a avaliação de leitura do 
IDEB é utilizado o modelo da análise dialógica (BRAIT, 2010), 
abordando explicitamente o discurso, uma vez que os textos 
que compõem a disseminação das informações são portadores 
de vozes, isto é, de discursos múltiplos em diálogo, e não 
apenas “dados”. As noções de língua e discurso formuladas por 
Bakhtin são constitutivas dessa proposta teórico-metodológica: 

As contribuições bakhtinianas para uma teoria/análise 
dialógica do discurso, sem confi gurar uma proposta 
fechada e linearmente organizada, constituem de 
fato um corpo de conceitos, noções e categorias que 
especifi cam a postura dialógica diante do corpus 
discursivo, da metodologia e do pesquisador. A 
pertinência de uma perspectiva dialógica se dá pela 
análise das especifi cidades discursivas constitutivas de 
situações e que a linguagem e determinadas atividades 
interpenetram e se interdefi nem, e do compromisso ético 
do pesquisador com o objeto, que, dessa perspectiva é 
um sujeito histórico. (BRAIT, 2010, p. 29, itálicos da 
autora)

As discussões e análises neste texto visam a signifi cação 
da linguagem e da leitura no discurso das avaliações e de que 
modo esse discurso – como enunciação – se relaciona com o 
outro, isto é, seus interlocutores imediatos e as ideologias ou 
vozes sócio-históricas que atravessam a interação verbal. 

Para a análise das categorias presentes nos documentos, os 
conceitos da abordagem dialógica são a polifonia, os gêneros 
primários e os gêneros secundários, que se relacionam com 
outros conceitos da abordagem dialógica e se constituem em:

1. contexto sócio-histórico (condições de produção do discurso);
2. dialogia (diálogo dos discursos);
3. discurso (modo de realização da língua);
4. enunciação (processo de produção dos discursos);
5. polifonia (discursos que atravessam o enunciado);
6. gêneros do discurso (formas de enunciação);
7. gêneros primários (comunicação discursiva imediata);
8. gêneros secundários (comunicação complexa).

Além desses conceitos, utiliza-se o conceito de marcas 
linguístico-discursivas2 que explicita as categorias de Mikhail 
Bakhtin, pois caracteriza as enunciações, reunindo um 
conjunto de estratégias ou modos do discurso direcionados 
a uma terceira pessoa - constituída pelos diferentes grupos e 
posições ideológicas da educação formal. Através das análises, 
buscam-se nas marcas discursivas os modos de signifi cação dos 
enunciados. 

Há dois momentos principais na análise desses discursos: 
no primeiro momento, são focalizadas as marcas linguístico-
discursivas, pormenores dos enunciados que trazem estratégias 
discursivas do enunciador – quem elabora e/ou é porta-voz das 
avaliações em larga escala da leitura – para a construção de um 
perfi l de leitura e de leitor na educação formal. No segundo, são 
relacionadas as análises com o corpus metodológico exposto acima. 

De posse das análises, a abordagem dialógica permeia as 
discussões teóricas deste texto, pautadas no papel desempenhado 
pela linguagem no desenvolvimento e aprendizagem humana, 
considerando o discurso como unidade de análise dos materiais 
selecionados dos meios de comunicação em massa, nos 
procedimentos metodológicos.

2 - O conceito de marcas linguístico-discursivas é utilizado com base em Silvana Mabel Serrani (2005), que entende as marcas textuais como portadoras de 
discursos. Ou seja, as marcas linguísticas são portadoras de discurso e, para as discussões propostas neste texto, o conceito de marca linguístico-discursiva se 
aproxima das análises realizadas.  



POLIFONIA, GÊNEROS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS NA PRODUÇÃO DO DISCURSO SOBRE A AVALIAÇÃO DE LEITURA...

1963LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

Os meios de comunicação de massa como instrumento de 
disseminação do discurso

Considera-se neste texto que os meios de comunicação 
– televisivos e da internet – se constituem como instrumento 
para a ampla divulgação das avaliações, considerando que os 
discursos se apresentam com aspectos a alternância dos sujeitos 
do discurso, que está relacionada ao enunciado:

[...] a alternância dos sujeitos do discurso, que emoldura 
o enunciado e cria para ele a massa fi rme, rigorosamente 
delimitada dos outros enunciados a ele vinculados, é a 
primeira peculiaridade constitutiva do enunciado como 
unidade da comunicação discursiva, que o distingue da 
unidade da língua. Passemos à segunda peculiaridade 
do enunciado, intimamente ligado à primeira. Essa 
segunda peculiaridade é a conclusibilidade específi ca 
do enunciado. A conclusibilidade do enunciado é uma 
espécie de aspecto interno da alternância dos sujeitos 
do discurso [...] (BAKHTIN, 2003, p. 280)

A alternância dos sujeitos do discurso, no campo dos meios de 
comunicação se torna complexa, dada a característica de rápida 
divulgação e disseminação de informação e, consequentemente, 
de resposta quase que imediata dos interlocutores. 

Os meios a que me refi ro são, principalmente, a TV aberta e a 
internet. Na TV aberta, o discurso é tratado de forma convencer 
a população acerca da importância de o Brasil atingir as metas 
de avaliação. Segue a transcrição de um desses discursos:

Nos últimos 10 anos, as avaliações internacionais 
colocaram o Brasil entre os países que mais evoluíram 
na educação. A qualidade melhorou em todos os níveis 
e nossas crianças estão aprendendo mais. Com o Ideb, 
obtido a partir do Censo Escolar e da Prova Brasil a 
educação básica passou a ser avaliada de dois em 
dois anos. A gente vem melhorando desde 2003. Em 
2005, subimos mais um pouco. Em 2007, continuamos 
evoluindo. E o último Ideb reforça ainda mais que 
estamos melhorando. Nossa meta é chegar em 2022 
com a nota 6, a média dos países desenvolvidos. Este 

ano é ano de Prova Brasil. Todas as escolas públicas vão 
receber este livro com as informações sobre o exame, 
que será aplicado em novembro. Professor, mobilize a 
sua escola. A educação brasileira está no caminho certo. 
Ministério da Educação, Governo Federal. (PLANO de 
Desenvolvimento da Educação, 2009) 

As referências temporais utilizadas na veiculação em meio 
televisivo inserem uma perspectiva de processo de consolidação 
das avaliações em larga escala, que se apoia sobre a ideia de 
desenvolvimento e progresso, que é materializada discursivamente, 
também, na imagem veiculada:

Quadro 1. O IDEB e a Prova Brasil
Fonte: PLANO de Desenvolvimento da Educação (2009).

A imagem que marca o discurso representa uma ideia de 
avanço, progresso. Cada degrau – representado pelos índices de 
desempenho em leitura – é marcado por números, relacionados 
aos objetivos do Plano de Desenvolvimento da Educação. Cabe 
ressaltar que o ano de 2009 representa um contexto histórico e 
social em que a produção do discurso sobre as avaliações em larga 
escala enfrentaram a rejeição da população escolar e acadêmica 
das avaliações de anos anteriores e, assim os enunciados se 
constroem sobre uma égide de explicitação de resultados 
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considerados positivos quanto à educação escolarizada, no que 
se refere aos desempenhos. A imagem traduz essa problemática. 

Além disso, o conjunto de enunciados apresentou três 
marcas linguístico-discursivas: 1) evolução temporal do 
discurso: a imagem da escada; os números ascendentes em 
conjunto com os anos de 2003, 2005, 2007, 2022; 2) regularidade 
do discurso: todas as orações enfatizam a ideia de evolução, 
marcada principalmente por verbos: ‘evoluíram’, ‘melhorou’, 
‘vem melhorando’, ‘subimos’; 3) discurso de tradição e 
credibilidade: marcas que indicam as avaliações internacionais 
como necessárias e importantes, nas expressões ‘nos últimos 
10 anos’, ‘colocaram’, ‘qualidade melhorou’, ‘crianças estão 
aprendendo mais’, ‘educação brasileira está no caminho certo’. 

As marcas linguístico-discursivas que tratam dessa questão 
são apontadas de forma mais detalhada a seguir, analisando o 
enunciado em partes, separadas pelas orações, pois considero 
que as marcas linguísticas têm sua ênfase, neste caso, a cada 
ponto fi nal que compõe o enunciado:

(1) “Nos últimos 10 anos, as avaliações internacionais colocaram o 
Brasil entre os países que mais evoluíram na educação.” 
Marca 1 – Verbo ‘colocaram’ se refere à evolução do Brasil em 
educação, com referência direta às ‘avaliações internacionais’, que 
é sujeito da oração e do próprio processo. O Brasil aparece com 
passividade (o Brasil foi colocado, é objeto da ação de colocar). O 
sujeito não é o Brasil, mas a avaliadora que, mais uma vez, aparece 
marcada dentro de um contexto social e histórico do discurso.

(2) “A qualidade melhorou em todos os níveis e nossas crianças 
estão aprendendo mais.”
Marca 2 – A qualidade torna-se  destaque na oração, de modo que 
as crianças tomam posição de passividade. Qualidade remete à 
ideia das avaliações, reafi rmando as avaliações internacionais 
como responsáveis pelas melhoras. 

(3) “Com o Ideb, obtido a partir do Censo Escolar e da Prova Brasil 
a educação básica passou a ser avaliada de dois em dois anos.” 
Marca 3- As avaliações internas são inseridas no contexto do 
enunciado, não sendo atribuído a elas qualquer indicativo de 

qualidade ou média de desempenho. O Ideb é marca temporal 
nas avaliações. 

(4) “A gente vem melhorando desde 2003.”
Marca 4 – ‘A gente’ atribui um sentido de totalidade, de 
conjunto, através da marca pronominal. As responsabilidades 
de qualidade e desenvolvimento, atribuídas à avaliação externa, 
dão lugar á ideia de ‘melhora’, que é realizada pelo ‘todo’. 

(5) “Em 2005, subimos mais um pouco.” 
Marca 5 – O ano de referência remete à noção de processo, progresso 
e desenvolvimento e rememora a noção dos ‘últimos 10 anos’ e, 
assim, às avaliações externas de leitura, indicando gradação.

(6) “Em 2007, continuamos evoluindo.”
Marca 6 – Reafi rmação de desenvolvimento e de qualidade. 
Noção reafi rmada de progresso e de coletividade.

(7) “E o último Ideb reforça ainda mais que estamos melhorando.”
Marca 7 – A avaliação interna  - IDEB – justifi ca o discurso de 
melhora de desempenho, como reforço – indicando a ideia de 
importância das avaliações internacionais.

(8) “Nossa meta é chegar em 2022 com a nota 6, a média dos 
países desenvolvidos.”
Marca 8 – A projeção (meta) e a nota se referem diretamente 
às avaliações externas e retoma a ideia inicial do enunciado: 
de corresponder às expectativas internacionais de desempenho. 
‘Nossa’, ao contrário dos enunciados anteriores e à ideia de 
coletividade, marca um discurso ofi cial, que objetiva atingir as 
médias de desempenho. 

 (9) “Este ano é ano de Prova Brasil.” 
Marca 9 – Realização explícita da chamada para a avaliação 
para o ano de 2009.

(10) “Todas as escolas públicas vão receber este livro com as 
informações sobre o exame, que será aplicado em novembro.” 
Marca 10 – O objetivo do enunciado é exposto, ou seja, a 



POLIFONIA, GÊNEROS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS NA PRODUÇÃO DO DISCURSO SOBRE A AVALIAÇÃO DE LEITURA...

1965LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

avaliação realizada em novembro de 2009 e a disponibilização 
de um documento que orienta essa avaliação. Na imagem, o 
livro está nas mãos da representante do sujeito do discurso 
desde o início do enunciado.

(11) “Professor, mobilize a sua escola.”
Marca 11 – O sujeito do discurso marca o seu interlocutor, o 
professor e a função docente de mobilização. 

(12) “A educação brasileira está no caminho certo.”
Marca 12 – Reafi rma-se a necessidade de prosseguir com as 
avaliações  em larga escala, uma vez que o caminho tem como 
objetivo atingir as médias de desempenho internacionais.

(13) “Ministério da Educação, Governo Federal”
Marca 13 – o sujeito do discurso marca o seu enunciado, 
afi rmando o posição do Estado quanto à relevância das 
avaliações.

Para as análises acima, retomam-se as contribuições de 
Mikhail Bakhtin, estudadas por Barros (2005) no que diz 
respeito à dialogia e polifonia, presentes de modo explícito no 
enunciado acima:

[...] distingui claramente dialogismo e polifonia, 
reservando o termo dialogismo para o princípio 
dialógico constitutivo da linguagem e de todo discurso 
e empregando a palavra polifonia para caracterizar um 
certo tipo de texto, aquele em que o dialogismo se deixa 
ver, aquele em que são percebidas muitas vozes, por 
oposição aos textos monofônicos, que escondem os 
diálogos que os constituem[...] Nos textos polifônicos, 
os diálogos entre discursos mostram-se, deixam-se ver 
ou entrever; nos textos monofônicos eles se ocultam 
sob a aparência de um discurso único, de uma única 
voz. Monofonia e polifonia são, portanto, efeitos de 
sentido [...] (BARROS, 2005, p. 34)

As marcas linguísticas presentes nas análises indicaram 
que monofonia e polifonia se integram e formam um conjunto 

de estratégias, que Barros (2005) aborda do ponto de vista das 
aparências, referentes ao que se deseja que se oculte ou seja 
explícito no campo dos discursos. As estratégias apontadas 
pela autora são utilizadas com o auxílio da imagem e com a 
alternância de sujeitos do discurso.

A essa questão, acrescentam-se as discussões de Bakhtin 
(2003) quanto aos enunciados –, que são diversos no trecho 
analisado, sendo um enunciado composto de outros tantos 
–, que relacionam a vida e os diálogos, ou, o sentido que se 
integra à língua através das marcas linguísticas. O modo de 
organizar a ideia de avaliação e de sua importância depende 
tanto do contexto – de rejeição às avaliações em larga escala, 
principalmente as internas – quanto dos modos de dizer e dos 
modos de integrar ou ‘chamar’ os interlocutores à participação 
nas avaliações. A noção de coletividade engrena a criação de 
necessidade de participação, como algo pertencente ao ‘nós’. 

Há, ainda, um vídeo em linguagem mais popular e com 
ilustrações, que trata da mesma questão, porém não como 
convite à avaliação, mas como esclarecimento sobre a 
importância do Ideb para a educação brasileira, dirigido aos 
pais dos estudantes, que são ‘convocados’ à participação na 
vida escolar de seus fi lhos:

 
Você sabia que atitudes simples, como perguntar diariamente 
o que o se fi lho aprendeu de novo na escola contribui muito 
para que ele tire boas notas e tenha um futuro melhor? Como 
mãe e brasileira eu me preocupo com o ensino das nossas 
escolas. Sei que nossa participação é fundamental para que 
todos tenham uma educação de qualidade. É por isso que 
fi co sempre de olho no Ideb, uma nota de zero a dez que 
toda escola pública do Brasil possui. Quer saber qual a nota 
do seu fi lho? É simples: acesse educarparacrescer.com.br/
notadaescola. Eu estarei lá para te ajudar e tirar suas dúvidas. 
O Brasil só melhora com Educação de qualidade. E você 
tem tudo a ver com isso. (EDUCAR para crescer, 2009) 

O sujeito do discurso – representado pela atriz Malu Mader 
– mostra seu exemplo como mãe e brasileira e sua preocupação 
com o ensino escolarizado; inclui o interlocutor como responsável 
pela participação para uma educação de qualidade, através do 
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sujeito ‘nós’ (nossa participação); reafi rma sua preocupação 
com a educação e mostra a ação evidencia tal preocupação com 
a expressão ‘fi co sempre de olho’, utilizando uma expressão 
coloquial para se referir ao acompanhamento das notas de 
desempenho do IDEB; o sujeito do discurso questiona mais uma 
vez o interlocutor com a expressão ‘quer saber qual a nota do seu 
fi lho?’, que remonta ao exemplo de preocupação e ação para uma 
educação de qualidade que o sujeito do discurso pratica; o sujeito 
do discurso indica a simplicidade de acesso aos desempenhos e que 
auxiliará nas dúvidas quanto à consulta; o enunciado é fi nalizado 
com duas afi rmativas, sendo a primeira da relação entre educação 
de qualidade e o Brasil (noção de coletividade) e, a segunda, a 
responsabilidade do interlocutor na coletividade. 

Além do meio televisivo, na internet, os textos sobre a leitura 
e sua avaliação têm destinatários claros. O website provabrasil.
inep.gov.br é dirigido a três públicos: professor, gestor e pais. 
Cada um deles é abordado por um discurso diferente  para a 
compreensão da relevância da Prova Brasil na escola:

Quad. 2. Menu do professor, gestor e pais para
consulta ao SAEB e Prova Brasil (IDEB)

Fonte: INEP (2009), em . http://provabrasil.inep.gov.br/

O ‘Menu’ apresenta três interlocutores distintos: professores, 

gestores e pais. A cada um dos interlocutores há uma estratégia 
discursiva diferenciada, com marcas linguísticas que traçam 
perfi s de cada um dos sujeitos a quem se dirige o esclarecimento 
sobre as avaliações em larga escala de leitura no Brasil.

Para os educadores o ‘Menu’ possui as indicações de uma 
apresentação ao que seja a avaliação em leitura, como ocorre a 
aplicação, como são constituídas as provas de língua portuguesa 
e matemática, a referência aos parâmetros curriculares nacionais, 
como são organizadas as escalas de prova Brasil e do SAEB e, por 
fi m, as Matrizes de Referência. O conjunto de opções do ‘Menu’ ao 
educador oferece os aparatos que sustentam as avaliações, desde 
os modelos de provas até as matrizes que organizam os tópicos 
que são avaliados nos estudantes. O perfi l que se delineia com as 
opções é de um educador que tenha conhecimento dos elementos 
avaliados em leitura e dos aportes teóricos (representados pelos 
parâmetros curriculares nacionais) que baseiam os desempenhos 
desejados nas avaliações. Observo nessa organização os conceitos 
de polifonia e discurso. Há várias vozes que embasam um discurso 
do perfi l de leitor e de como as avaliações em larga escala são 
importantes para o desenvolvimento da educação formal e, 
consequentemente, do Brasil.

Junto ao discurso e à polifonia destes, o diálogo traz o 
conceito de gêneros primários e secundários de Bakhtin (2003) 
e que Marchezan (2005, p. 119) discute:

[...] Os diálogos que experimentamos sensível e 
concretamente, no dia-a-dia, são assimilados por gêneros 
mais complexos, os secundários, que se desenvolvem 
mediante uma alternância diferente entre sujeitos, 
não imediata ou espontânea, menos evidente. Nestes 
gêneros, os diálogos são mais fortemente estabilizados, 
institucionalizados, mas continuam a receber dos diálogos 
cotidianos, mais permeáveis a mudanças sociais, o 
alimento de mudança e transformação.  

Os gêneros primários e secundários se misturam quando 
o ‘Menu’ organiza as dúvidas possíveis aos educadores 
e os documentos ofi ciais e que regem as avaliações em 
larga escala. O diálogo entre os dois gêneros entendo 
como estratégia discursiva, uma vez que ele remete a dois 
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sujeitos ‘professor’. O primeiro com relação às dúvidas 
e que tem a opção do Menu ‘O que cai na prova’, que 
utiliza a linguagem coloquial, seguida das provas de língua 
portuguesa e matemática, que informam os moldes em que 
elas são organizadas. O segundo trata já dos discursos dos 
parâmetros curriculares nacionais, que representa um gênero 
complexo e institucionalizado.

Para os gestores, o Menu apresenta uma organização 
que remete aos gêneros secundários, tratando dos assuntos 
disponíveis e orientações através do discurso institucionalizado, 
em uma cadeia de pensamento que se constitui por uma 
lógica que se organiza da parte para o todo: os objetivos das 
avaliações, sua relação com o IDEB, o Compromisso Todos 
pela Educação, o Plano de Desenvolvimento da Educação, 
o censo escolar, chegando às escalas da Prova Brasil e do 
SAEB, seguido das Matrizes de Referência. O perfi l de gestão 
é evidenciado pela ordem que se organiza o discurso, que 
trata do campo das políticas  públicas em leitura e percorre 
os meios legais que garantem a organização das avaliações de 
leitura em larga escala.

Para os pais, o ‘Menu’ é organizado com uma estratégia 
discursiva que se organiza em torno dos  gêneros primários, com 
linguagem informal e em esquema de perguntas/respostas. O 
mote de organização do ‘Menu’ remete a um diálogo informal 
e oral, utilizado no cotidiano, que corresponde a: ‘a nota do 
estudante’, ‘a nota da escola’, ‘o que cai na prova’ e ‘qual a 
fi nalidade das provas’. A informalidade com que as informações 
sobre as avaliações são tratadas remete a uma estratégia de 
identifi cação do interlocutor com o sujeito do discurso, de modo 
a dar ao discurso das avaliações um valor social:  

[...] o arbítrio individual não poderia desempenhar papel 
algum, já que o signo se cria entre indivíduos, no meio 
social; é portanto indispensável que o objeto adquira 
uma signifi cação interindividual; somente então é que 
ele poderá ocasionar a formação de um signo. Em outras 
palavras, não pode entrar no domínio da ideologia, tomar 
forma e aí deitar raízes senão aquilo que adquiriu um 
valor social. (BAKHTIN, 1992, p. 45, grifos do autor)

Para esclarecer essa questão com mais propriedade – no que se 
refere ao objeto de estudo que possuo – segue o item Apresentação 
do Menu, elaboradas no ano de 2009 e modifi cadas em 2011. As 
mudanças elaboradas partem de três hipóteses. 

A primeira hipótese é de que a primeira versão da 
Apresentação tinha como objetivo tratar da rejeição 
dos sujeitos às avaliações, de modo que um discurso de 
convencimento da importância da avaliação do ano de 
2009 foi constantemente ressaltada; na segunda versão da 
Apresentação, as referências não possuem essa afi rmativa. 
O discurso é de reafi rmação da importância da continuidade 
das avaliações.

A segunda hipótese tem base no suporte em que o 
discurso está inserido e divulgado – a internet – e que 
resulta em repercussão rápida e resposta quase que imediata 
ao discurso. A mudança de organização do texto talvez seja 
uma resposta que foi imediata aos problemas enfrentados 
quanto ao aceite das avaliações pelos grupos sociais a que 
se destinam e, posteriormente, respondem à necessidade de 
consolidar as avaliações como relevantes aos sujeitos que 
dela participam.

A terceira hipótese é de que a utilização de linguagem 
coloquial e que correspondem a uma organização por 
gêneros primários – no primeiro momento – estão fortemente 
marcadas principalmente quando dirigida aos pais dos 
estudantes – e, na reescrita dos textos, essas expressões são 
substituídas por outras, menos impactantes, pois se trata de 
um discurso ofi cial. 

Tais hipóteses seguem abaixo, nos quadros e nas análises 
das marcas linguísticas.

Aos educadores, na primeira versão de Apresentação, as 
avaliações são apresentadas do seguinte modo: 
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Quadro 3. Objetivos da Prova Brasil e SAEB aos educadores-2009
Fonte: INEP (2009), em . http://provabrasil.inep.gov.br/

O enunciado de apresentação das avaliações SAEB e Prova 
Brasil toca um problema entre os educadores: a responsabilização 
pelo fracasso da leitura na escola, mas, afi rmando que avaliar 
signifi ca tratar de “sistemas educacionais”, sugere que não são 
objetivos avaliar educadores e educandos. De um modo geral, o 
enunciado toca em uma questão importante para os educadores: a 
responsabilização pelo fracasso ou sucesso nas avaliações de leitura. 
As discussões que realizei na primeira parte deste item trataram 
– em partes – dessa problemática. O sujeito do discurso isenta o 
educador e os estudantes. A ordem como o enunciado é organizado 
de modo a considerar que: “[...] avaliam sistemas e não os alunos 
ou os professores” indicando dois sujeitos e um mesmo problema, 
pois, seja avaliado o estudante ou o educador, a responsabilização 
acaba por recair na fi gura do professor.  O enunciado, desse modo, 
responde já a um problema e, com a estratégia discursiva de negação, 
atenua a responsabilidade do educador e trabalha com suas funções 
específi cas para que os desempenhos desejados sejam alcançados. 

No parágrafo que segue a enunciação, a avaliação dos sistemas 
é reafi rmada mais duas vezes. Logo abaixo é apresentado o que 
signifi ca o IDEB, o seu contexto e a importância da participação 

na avaliação. Segue uma justifi cativa das avaliações para a redução 
de desigualdades, considerando que os indicadores nas avaliações 
permite que os recursos sejam destinados para os sistemas de 
ensino. O parágrafo fi nal indica o perfi l de educador, pois indica 
quais as funções docentes nas avaliações. As palavras verifi cação, 
habilidades, desenvolvimento, diálogo, refl exão, estratégias, 
ensino e aprendizagem remetem à qualidade do ensino e à teoria 
das competências. O perfi l de verifi car habilidades que foram 
desenvolvidas para o educador traduz, também, uma concepção 
de ensino, pautado na teoria sócio construtivista, porém, destinada 
a uma construção de conhecimento que se relaciona com o 
desenvolvimento de habilidades específi cas de leitura. 

Na segunda versão da Apresentação essa perspectiva 
permanece, sendo retirado o enunciado – que está equivocado, pois 
remete ao Menu Pais quando, na verdade, pertence ao professor – 
e o trecho que se refere ao ano de 2007. Essas mudanças reiteram 
as hipóteses mencionadas no início dessas análises.

Na página destinada aos gestores chama-se a atenção para 
o fato de as avaliações servirem às políticas públicas. Eles são 
orientados a acompanhar o desempenho da escola e a refl etir 
sobre as formas de melhorá-lo através das “trocas de boas 
práticas”. Também há informações sobre o IDEB e sua função:

Quadro 4. Objetivos da Prova Brasil e SAEB aos gestores - 2009
Fonte: INEP (2009), em . http://provabrasil.inep.gov.br/
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As marcas linguísticas presentes na Apresentação têm início 
já na enunciação, quando a abordagem trata da necessidade das 
avaliações para a orientação de políticas públicas – relacionadas 
diretamente às funções do gestor. A estrutura que organiza 
o discurso para o gestor se assemelha ao do educador, sendo o 
primeiro parágrafo elaborado de um modo que trata da perspectiva 
das políticas públicas, distinguindo habilidades e competências de 
conteúdo. O segundo parágrafo trata do contexto das avaliações, 
assim como tratado com os educadores, seguido da perspectiva 
das desigualdades do sistema educacional. O último parágrafo 
se refere ao gestor como diretor de escola e traça o perfi l de 
atenção à média de desempenho, conhecimento dessa média 
com a fi nalidade de ter condições de reconhecer a situação de sua 
instituição com relação às demais e, assim, iniciar boas práticas 
para melhora de desempenho na avaliação. Se o educador tem 
o perfi l de verifi cador, o gestor é quem reconhece o todo, ou, o 
desempenho da instituição com relação às demais. 

Na segunda versão de Apresentação foi suprimido o 
enunciado e o trecho referente ao ano de 2007 e a aplicação de 
provas, assim como no caso dos educadores.

O enunciado que se dirige às famílias trata das avaliações como 
forma de melhoria da escola e das condições de aprendizagem dos 
sujeitos avaliados. O quadro dirigido aos pais é o que mais difere 
dos que foram analisados até este momento. Novamente, a marca 
da oralidade e dos gêneros primários é perceptível:

Quadro 5. Objetivos da Prova Brasil e SAEB aos pais - 2009
Fonte: INEP (2009), em . http://provabrasil.inep.gov.br/

O enunciado aponta as avaliações como ajuda na 
melhora aos estudantes e segue no primeiro parágrafo com a 
comparação da avaliação de 2009 aos eventos esportivos e a 
periodicidade com que ocorrem. Subsequente ao parágrafo, 
as estratégias discursivas marcam uma relação de discursos 
primários - dentro do discurso secundário – que se apresenta no 
enunciado: ‘mostrar como está’, ‘melhor jeito para fazer’, ‘’o 
quanto eles estão’, ‘o aprendizado da garotada’, ‘não tem como 
ajudar’, ‘leve a sério’. Junto ao discurso primário se apresenta 
a estratégia discursiva de negação que, contraditoriamente, 
reafi rma a importância de participação na avaliação: ‘ notas 
não entram no boletim’, ‘não foram feitas para avaliar o aluno’, 
‘mas mesmo não contribuindo para a nota é muito importante 
que os estudantes participem’. A estratégia de negação e de 
afi rmação de participação nas avaliações retira dos estudantes 
a responsabilidade pelo seu próprio desempenho. As médias 
de desempenho são atribuídas às instituições de ensino, mas, 
o interlocutor é alertado para a importância da ‘dedicação’ 
na data da prova. A responsabilidade atribuída aos estudantes 
acaba sendo construída por um discurso de ‘deixar-se ajudar’. 
A avaliação não é obrigatória, mas é necessária para ‘ajudar a 
melhorar’.

A segunda versão do Menu dos Pais teve supressão das 
comparações de  avaliação e a periodicidade com os eventos 
esportivos. Reafi rma-se a hipótese que indiquei, sobre a 
necessidade de convencer o interlocutor da grandiosidade de 
evento que a avaliação representa, pois o restante do enunciado 
permanece. 

Conclusões

As análises indicam que o sujeito do discurso, IDEB, reporta-
se às avaliações externas que são inddicadas pelo PISA (Programa 
Internacional de Avaliação de Estudantes), organizado pela OCDE 
(Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), 
avalia a leitura em diversos países. O PISA tem como objetivo 
produzir indicadores sobre a efetividade dos sistemas educacionais. 
Essa avaliação é realizada com estudantes entre 15 e 16 anos, idade 
em que – espera-se – cheguem ao fi m da escolarização obrigatória 
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dominando a leitura e seu uso social. Tem como pressuposto 
básico a leitura como compreensão, uso e refl exão sobre textos 
escritos para participação na vida social3. Cada país possui uma 
coordenação nacional do PISA. No Brasil, ela fi ca a cargo do INEP.

As concepções que se mostram no PISA são reafi rmadas 
pelo IDEB, que responde às avaliações externas de leitura na 
escola e trata de organizar as avaliações de leitura no Brasil a 
partir do que se justifi ca como necessidade de corresponder à 
economia mundial e metas estabelecidas internacionalmente, 
referindo-se diretamente à OCDE quanto aos motivos de metas 
para a educação brasileira e os desempenhos em leitura. 

De um modo geral, as diferentes formas de comunicar os 
discursos sobre o que se avalia em leitura na escola têm um objetivo 
claro: elaborar um conjunto de argumentos sobre a relevância da 
avaliação em larga escala, de modo que nenhum dos sujeitos da 
comunidade escolar se sinta responsabilizado pelos índices., através 
de estratégias de uso de aspectos polifônicos (quando se justifi ca 
a realização das avaliações de estudantes), de discursos primários 
(quando o sujeito do discurso se reporta às famílias dos estudantes) 
e discursos secundários (dirigidos aos gestores escolares). Quanto 
aos professores, a utilização dos gêneros primário e secundários 
depende da alternância de estratégias, focadas em dois sujeitos; 
o primeiro que é o interlocutor das avaliações e o portador de 
condições para auxiliar no ‘chamamento’ à participação dos 
estudantes, o segundo, o que se diz - nos discursos – não ser 
avaliado em seu desempenho através do IDEB.

A perspectiva de regulação se reafi rma quando as metas 
respondem a motivos externos e econômicos, atrelados ao 
desempenho de leitura. A noção que se constitui de leitura e de 
sua avaliação  remete a uma regulação do sujeito leitor e do que 
se enuncia como necessário a uma leitura competente. 
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Resumo

Este trabalho conta os anos iniciais de formação de um 
professor de História na rede municipal de Campinas. O relato 
se concentra nos anos 90 e enfoca os Grupos de Estudos, 
modalidade de formação então existente, posteriormente 
denominados de Grupos de Formação. Escrito em primeira 
pessoa, é uma narrativa que se vale de rememorações e 
documentos pessoais priorizando as relações dialógicas em 
detrimento de uma abordagem formal e linear. Ao reconstruir-
se nas relações dialógicas, a narração revela um ser professor 
articulado às demandas históricas de seu tempo e lugar, e que, 
portanto elabora identidades. Esse movimento identitário, 
no entanto, não implica em fi xidez, mas em constante 
movimento por conta dessas vivências serem entendidas 
enquanto experiências. Apesar de comunicar uma experiência 
basicamente em linguagem verbal, essa se desdobra e se 
organiza por meio de alegorias, cartas, lembranças e indícios de 
leituras. Esta narração dialoga principalmente com os escritos 
de M. Bakhtin, W. Benjamin e Jorge Larrosa.

Palavras-chave

Dialogismo; pesquisa narrativa; experiência; formação de 
professor. 

Abstract

This paper tells the experience of the fi rst years of training 
of a history teacher who worked in the Campinas public schools. 
It focuses on the 90’s and on Grupos de Estudos (study groups), 
the existing teacher training at that time, later to become known 
as Training Groups. Written in fi rst person, it is a narrative that 
draws on personal recollections and documents prioritizing 
dialogical relations rather than a formal and linear approach. 
By reconstructing itself in dialogical relations, the narration 
reveals a teacher articulated to the demands of his historical 
time and place, and therefore produces identities. This identity 
movement, however, does not imply rigidity, but constant 
motion, because these lived experiences are understood as 
experiences. Although it is an experience primarily narrated 
in verbal language, it unfolds and it is organized by means 
of allegories, letters, memories and traces of readings. This 
account is a dialogue with the writings of M. Bakhtin, W. 
Benjamin and Jorge Larrosa.
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Dialogism; narrative research; experience; teacher training. 
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Esta imagem, realizada 
por Carlos Servi no início do 
século XX, é parte de um painel 
que se encontra na entrada da 
Escola Estadual Carlos Gomes.  
Eu já ouvira falar dessa escola 
quando ainda morava em 
Penápolis, às vésperas de vir 
para cá. Na bagagem eu trouxe 
roupas, livros... e uma respeitosa 

expectativa pela “Escola Normal de Campinas”. 
Cheguei em janeiro de 1990, “pronto” para lecionar, 

trazendo uma carta de recomendação redigida por um dos meus 
professores de matemática do Colegial. Esta carta era para 
ser entregue para outro professor que era de Penápolis, mas 
que lecionava em Campinas e conhecia a Diretora do “Carlos 
Gomes”; por conta dessas relações eu poderia conseguir 
algumas aulas naquela escola. Não me recordo se cheguei a 
entregá-la, mas fui fazer cadastro como todo professor. Fiquei 
impressionado com a beleza e imponência do prédio, mas na 
ocasião não me dei conta desta imagem. Poucos anos depois, 
passeando pela cidade, é que reparei melhor e defi nitivamente, 
situei a Escola “Carlos Gomes” em algum ponto da história 
da educação, lá dos inícios do século XX. De fato, surgida 
como “Escola Complementar” em 1903, estava situada no 
Largo da Catedral, e foi transferida para o prédio atual em 
1924. Analisando este detalhe do painel por meio do paradigma 
indiciário, o Prof. Wanderley Geraldi demonstrou o quanto 
ela revela os ideais de uma educação iluminista3, presente na 
República representada alegoricamente na imagem. A minha 
relação com a representação de educação que ai está posta é 
tensa, se por um lado ela revela tudo o que eu não quero ser e 
fazer como professor: distanciamento e indiferença em relação 
ao aluno, o escrito como suporte sagrado do conhecimento, a 
autoridade. Por outro lado, se eu os reconheço, é porque fazem 

parte da minha formação, estão em mim. Por isso eu a estou 
tomando aqui como alegoria do meu processo de construção 
de uma determinada autoimagem profi ssional, que se revela 
na tensão entre minhas autorrepresentações e minhas práticas 
docentes concretas.

Desde 1988, ainda cursando História4, eu já lecionava uma 
ou outra aula como eventual na rede estadual de Penápolis, 
a minha cidade de origem, na região noroeste de São Paulo. 
Era um trabalho sem qualquer garantia de continuidade e sem 
condições para que eu me sentisse de fato como professor, 
pois geralmente a professora efetiva deixava o assunto já pré-
defi nido e era só tomar o livro didático, passar o ponto na lousa 
e às vezes corrigir os cadernos dos alunos. Em 1990, recém-
formado, eu vim para Campinas e assumi um cargo de aulas 
livres em uma escola estadual da periferia da cidade5 como 
ACT (Admitido em Caráter Temporário). Na condição de ACT, 
a segurança de ter um trabalho contínuo vinha acompanhada 
pelo compromisso em apresentar e seguir um Planejamento 
de Ensino, responder por ele ao fi nal do ano letivo. Esse 
compromisso me mobilizava enquanto professor. Eu escrevia 
os planejamentos seguindo as orientações que vinham como 
apêndice nos livros didáticos, com sugestões de atividades e 
de planos de aula, divididos por bimestre e no formato exigido 
pela escola, era só copiar. Isso, porém não me constrangia, de 
forma alguma. Afi nal, os conteúdos estavam ali, a tarefa que 
me cabia era, da melhor maneira possível, transmiti-los. Isso é 
que fazia a diferença.

Daqueles anos iniciais de magistério, retive um 
acontecimento que, durante certo tempo eu contei a mim mesmo 
– e aos outros – como marco do meu processo de constituição 
de professor de história. 

Eu dividia as aulas do período noturno com uma colega 
que estava na escola há mais tempo e era efetiva no cargo. 
Já em dezembro, muito próximo do encerramento do ano 
letivo, enquanto arrumava o meu material no armário da sala 

3 - Anotações de aula.
4 - Cursei História na Faculdade “Auxilium” de Filosofi a, Ciências e Letras de Lins. Era um curso noturno, com aulas também nas tardes de sábado.
5 - E.E.P.G “Profª Therezina da Fonseca Pares”, Bairro São José. 
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dos professores, entra esta minha colega, apressada, com os 
dedos ainda sujos do pó de giz e lança, com veemência, o livro 
didático sobre a mesa, fazendo emergir uma leve e rarefeita 
nuvenzinha branca. Olha para mim e afi rma, com a satisfação 
dos vitoriosos, para si mesma: Acabei!!!

Essa situação, de alguma forma abalou a minha boa 
consciência de professor como aquele que deve, da melhor 
maneira possível, apenas transmitir um assuntou. Tratar 
criticamente os conteúdos na sala de aula passou então a ser o 
meu desejo.

Em um artigo sobre relatos de vida em história oral, 
Bourdieu (2002) diz que ao nos narrarmos, procuramos sempre 
dar coerência às nossas histórias de vida porque tomamos, de 
partida, um “postulado do sentido da existência narrada”, por 
isso, procuramos extrair dessa narração, uma lógica “ao mesmo 
tempo retrospectiva e prospectiva”, estabelecendo nexos entre 
as consequências e uma causa fi nal, nos permitindo, dessa 
maneira, dar sentido e coerência aos acontecimentos das nossas 
vidas, como etapas de um desenvolvimento necessário. A esta 
abstração, Bourdieu (2002) chama de “ilusão biográfi ca”. Em 
outro momento deste mesmo artigo, ele usa uma imagem um 
tanto engraçada para ilustrar esta categoria, ao dizer que:

Tentar compreender uma vida como uma série única e por 
si sufi ciente de acontecimentos sucessivos, sem outro vinculo 
que não associação a um ‘sujeito’ cuja constância certamente 
não é senão aquela de um nome próprio, é quase tão absurdo 
quanto tentar explicar a razão de um trajeto no metrô sem levar 
em conta a estrutura da rede. (BOURDIEU, 2002, p.189)

No papel de “ideólogo de mim mesmo”, a elaboração 
enquanto memória, daquele ocorrido numa sala pouco 
iluminada, de uma escola da periferia de Campinas, serviu-me 
de referência e momento fundante da minha reação à ditadura 
dos conteúdos fi xos, mas ao recorrer aos poucos registros 
daquela época, os meus “guardados”, são outras as práticas que 
se revelam, menos gloriosas. 

Quando passei no concurso da rede municipal de Campinas 
em 1992, ainda lecionei nesta escola estadual, no Fundamental 

noturno, por mais um ano, mas ao fi nal de 1993 decidi fi car 
apenas na rede municipal e então deixei esta escola. Naqueles 
anos eu estivera lecionando em outras escolas também, mas 
eram aulas sem continuidade, mas nesta escola do bairro São 
José, como eram aulas livres, eu pude permanecer por quatro 
anos seguidos. Foi tempo sufi ciente para criar vínculos, ali 
afi rmei uma certa prática docente e “aprendi a ser professor”, 
como digo sempre que encontro algum ex-aluno ou mesmo 
colega daquela época. Mas que professor eu era? Há uma 
mensagem de despedida, escrita pelos alunos de uma turma de 
oitava série que me ajuda nesta reconstrução. 

Professor Marcemino!
Nós, alunos da oitava série B, gostaríamos de 
deixar uma mensagem que venha sempre lembrar 
principalmente dos momentos bons e trabalhosos – 
trabalho – palavra de grande valor; valor de vida, valor 
intelectual – Obrigada!
Sabemos que devemos muito ao senhor – e nosso 
pagamento será transmitir ao próximo o conhecimento 
dado.
Desejamos ao senhor muita sorte no seu novo local de 
trabalho – que a sua sina seja grande e que seu poder de 
conhecimento vanglorie mais alunos.
Obrigado – em nome de todos boa sorte! Sabemos 
que a sua falta vai ser difícil de ser suprida – Parabéns 
professor – obrigada.6

Esta mensagem esteve guardada nestes anos todos entre 
meus pertences mais pessoais, não me lembro de ter feito a 
sua leitura assim, com tanto cuidado. Eu a guardei como 
quem guarda um momento vi vido e transparente, por isso 
nunca lhe prestei muita atenção. Tomando-a agora como um 
fragmento do que vivi, do que  fui, das relações em que eu 
estava envolvido este passado se adensa. É uma mensagem 
de agradecimento pelos conhecimentos que eles receberam de 
mim – a palavra obrigado aparece três vezes, uma delas está 
grifada, para reforçar a ideia –, agradecem-me por lhes ter 

6 - Escritos do Cotidiano Escolar: Escritos de Aluno/Cartas, tomados como documentos.
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dado o conhecimento. Eu nunca saberei a autoria desta carta, 
se apenas de aluno, se com a participação de algum colega 
professor, mas isso não importa. Enquanto enunciado, o quê 
está posto? Eu como professor, detentor do conhecimento, e 
ele aluno, que orgulhosamente o recebeu de mim. Era esta a 
relação concretamente estabelecida. Algo muito diferente do 
meu desejo de formar “alunos críticos”.

A narração de si é um processo permeado de armadilhas 
postas pelo ego. Visto que não há coincidência entre autor e 
personagem e a transparência do texto ser algo impraticável, 
pode parecer que eu (autor) esteja sendo por demais exigente 
com a personagem posta nesta narrativa. Os acontecimentos 
que vivenciei e a leitura distanciada da carta dos meus alunos 
de oitava série podem sugerir outros entendimentos da minha 
relação com eles7, mas este cuidado, de contar-me não só por 
meio das minhas memórias, mas também através de registros, 
dos meus “guardados”, revelam coisas sobre aquele professor 
que provavelmente ele mesmo não soubesse.

Quando ingressei na Rede Municipal, fui lecionar na 
E.M.P.G “Edson Luiz Chaves”, no bairro Santa Rosa, região 
noroeste da cidade. De tão longe que era, dizia-se que você não 
escolhia a escola, era escolhido por ela – destino daqueles que 
não estavam bem classifi cados no concurso. Era uma escola 
pequena, e do ponto de ônibus até a entrada levava-se alguns 
poucos minutos caminhando às margens da estradinha de terra. 

Permaneci nesta escola por dois anos, e foi quando comecei 
a frequentar os cursos de formação da SME, os Grupos de 
Estudos. Fiquei muito surpreso ao saber que existiam encontros 

semanais com outros colegas, professores de História e que 
eram encontros pagos. Estes grupos, que já existiam em 
algumas escolas municipais, começaram a ser remunerados 
durante a administração petista, entre 1989 e 1992, e esta 
decisão que pode ser entendida como parte do ideário daquele 
governo, voltado para o desenvolvimento da autonomia das 
unidades educacionais e a profi ssionalização dos trabalhadores 
da educação. Cada disciplina se reunia num dia da semana, 
e neste dia, não eram atribuídas aulas ao professor, para 
que ele pudesse participar. Os encontros dos professores de 
história aconteciam às quintas-feiras e eu estive participando 
regularmente até 1995. 

Quando ingressei, portanto, os grupos de estudos já 
estavam instituídos há pelo menos três anos, e eu lhes dei 
sentido exclusivamente através das minhas experiências de 
professor da rede estadual, onde esta modalidade de formação 
era inexistente. Quando comecei a participar dos encontros às 
quintas feiras, a primeira boa surpresa foi  ter os meus próprios 
colegas, também professores de história da rede municipal, 
coordenando os trabalhos. 1992 também foi o ano em que o 
governo de São Paulo, por meio da CENP, publicou uma nova 
Proposta Curricular para o Ensino de História8, instituindo 
os eixos temáticos, fl exibilizando, dessa maneira, o uso 
tradicionalmente sequencial dos conteúdos.

O texto sugeria a utilização de materiais diversos na sala 
de aula, como artigos de jornal e vídeos, que tratassem do 
tempo presente do aluno, do qual devíamos partir. Houve, 
portanto, uma inversão dos usos dos conteúdos, estes passavam 

7 - Fui motivado a escrever este parágrafo após a apresentação desta carta no curso “Bakhtin, Wygotsky e a Pesquisa-Ação”, da Prof. Corinta Geraldi e do 
Prof. João Wanderley Geraldi no segundo semestre de 2007. Na ocasião, partindo do paradigma indiciário, o professor Wanderley fez outras leituras da carta,  
demonstrando o quanto o meu trabalho docente, as minhas aulas, haviam sido importantes para a vida daqueles alunos. “Você conhece quantos professores que 
recebem cartas dos seus alunos?”, perguntou-me.
8 - São Paulo (Estado) Secretaria da Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Proposta curricular para o ensino de história: 1º grau. São 
Paulo: SE/CENP, 1992. A quase coincidência da publicação desta proposta com o meu ingresso no magistério, levou-me a aceita-la, naquele momento, de um 
modo um tanto naturalizado, sem problematiza-la. O processo da sua escrita, porém, foi permeado por contradições e confl itos de interesses, tanto por estar 
inserido no movimento mais amplo de redemocratização nacional nos anos 80, articulada à reorganização dos profi ssionais da educação, quanto pelas disputas 
políticas por conta da própria estrutura administrativa da CENP. Sobre estes confl itos e contradições, ver Selva Guimarães Fonseca, Caminhos da História en-
sinada, Campinas – SP, Papirus, 1995, e Maria do Carmo Martins, A CENP e a criação do currículo de História: a descontinuidade de um projeto educacional, 
Rev. bras. Hist., 1998, vol.18, no.36, p.39-60.
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a depender dos temas abordados. Havia uma maior liberdade 
na seleção e no trato dos mesmos, ensinar História passou a ser 
um desafi o cognitivo e não de simples memorização dos fatos, 
com base, principalmente, nos exercícios de comparações do 
mesmo tema/conteúdo, no tempo. 

Os nossos encontros eram no prédio da PUC-Central. 
Naquele momento havia um certo consenso de que o ensino de 
história para as quintas séries (atualmente sexto ano) era o mais 
problemático do ensino fundamental, por isso, uma das primeiras 
atividades que estive participando foi a produção coletiva de 
material pedagógico dirigido a essa fase da escolarização. O 
material tratava das questões ligadas a distribuição e uso da 
terra no Brasil – tema, aliás, sugerido na Proposta Curricular da 
CENP. Havia uma discussão muito acirrada quanto a iniciar os 
estudos pela localização das crianças no presente, para depois 
reconstruir este ou aquele tema em sua história. Lembro-me de 
uma colega, irritada com a minha insistência em fazer primeiro 
estudos no presente, afi rmando, muito nervosa, que aquilo que 
eu propunha “não era história”, mas “sociologia”.

Para mim, portanto, a validade destes grupos era, sobretudo, 
o fato de serem coordenados pelos próprios professores, e de 
produzirem materiais pedagógicos partindo exatamente das 
trocas de experiências. 

Um dos livros que eu mais lia na época e utilizava quase 
como guia para dar sentido ao que eu fazia era Os métodos 
da História (CARDOSO; BRIGNHOLI, 1990). Como está 
afi rmado na contracapa, trata-se de um “guia” para orientar a 
realização de pesquisas históricas no campo da demografi a, da 
economia e sociedade. Adquiri o livro em fi ns de 1992, já na 
sua quinta edição, mas o prefácio fora escrito em 1974. Estes 
estudos também podem ser entendidos enquanto necessidade 
de formação continuada articulada a minha experiência recente 
de participação nos Grupos de Estudos.

Eu estudava alguns capítulos e seções com mais cuidado. 
No capítulo IX “O problema da síntese na história”, a seção 
B. “Alguns problemas de método e de epistemologia”, é uma 
das mais grifadas, indicando que eu a lia bastante. A discussão 
da seção gira em torno da possibilidade de a história ser uma 
ciência rigorosa e formalizada quanto o são as outras ciências. 

Quanto à formulação de leis na história, o texto afi rma sua 
possibilidade, mas com determinadas restrições, pois “concebida 
como a história das estruturas das ‘sociedades em movimento’, 
poderão ser estabelecidas leis desde que, como restrição única, 
sua validade fi que limitada a um universo espacial e temporal 
defi nido.” (CARDOSO; BRIGNHOLI, 1990, p.434)

Quanto ao movimento da história, o texto rebate a explicação 
pela causalidade mecânica, positivista. Em seu lugar defende, 
na perspectiva marxista, uma causalidade do tipo estrutural: 
“A ideia básica consiste em que haveria, na realidade social, 
níveis ou estruturas irredutíveis que, além disto, ordenar-se-iam 
em certa hierarquia. A determinação não é postulada então, 
entre fatores isolados, mas entre estruturas.” (CARDOSO; 
BRIGNHOLI, 1990, p.438)

A questão do movimento, do tempo, portanto, é central em 
qualquer concepção de história. No texto, como nota de rodapé, 
citando a obra de M. Bunge, os autores apresentam uma lista 
“incompleta” das categorias de determinação que surgem na 
ciência moderna. Entre as oito categorias listadas, a última está 
por mim grifada: “8) determinação dialética: da totalidade do 
processo pelo confl ito interno e a eventual síntese seguinte de 
seus componentes essenciais contraditórios.” (CARDOSO; 
BRIGNHOLI, 1990, p.438)

Todo este esforço em se instituir uma história que fosse 
rigorosamente cientifi ca com o estabelecimento de leis e o 
movimento marcado pelas determinações dialéticas entre as 
estruturas sociais hierarquicamente organizadas indicava, 
evidentemente, o materialismo histórico como explicação da 
história. Nas leituras que fi z, grifei três “questões nucleares” 
desta concepção: 

1) a causalidade última do movimento histórico, 
representada pela relação dialética entre as forças 
produtivas e as relações de produção; 2) a concepção 
famosa da luta de classes como ‘motor’ da história 
(no contexto das sociedades de classes); 3) o papel 
do indivíduo na dinâmica histórica. (CARDOSO; 
BRIGNHOLI, 1990, p.464)
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 Sobre o indivíduo, destaquei os seguintes trechos:

O materialismo histórico não nega o papel do indivíduo 
na marcha da história. [...]a ação individual só pode ser 
entendida no contexto de determinações mais amplas: 
a família, a tribo ou a comunidade nas sociedades 
primitivas, as classes sociais e a luta de classes nas 
sociedades classistas. O indivíduo é a criatura das 
relações de classe, embora não tenha, necessariamente, 
consciência disso. (CARDOSO; BRIGNHOLI, 1990, 
p.466)

Para fi nalizar, em outra passagem, o texto afi rma 
categoricamente as transformações sociais como “sucessiva 
estruturação e desestruturação dos modos de produção”, 
dinâmica esta determinada pela “lei da correspondência 
necessária entre as relações de produção e o caráter das forças 
produtivas”. (CARDOSO; BRIGNHOLI, 1990, p.465)

A esta leitura estruturalista do marxismo, mecanicista e 
esquemática, eu articulava a minha formação e prática de um 
ensino tradicional, recheado de personagens e seus feitos. Ao 
tempo histórico, explicado pela relação mecânica e positivista 
de causa e efeito, organizado em períodos, eu associava a luta 
de classes com a restauração da dignidade dos oprimidos.

Considero os meus primeiros anos de docência, entre 
1989 e 1992 como um tempo de perda da ingenuidade, de 
lento rompimento com as lembranças do aluno que eu havia 
sido, tomado por romantismos políticos. A minha identidade 
profi ssional estava muito mais relacionada à minha própria 
experiência escolar. A imagem da minha colega veterana 
“jogando” o livro sobre a mesa e a carta de despedida dos meus 
alunos do período noturno da escola estadual em 1992, revela, 
por outro lado, momentos da dinâmica dialógica dos meus 
processos de construção. Eu negava o que a colega me “dizia” 
sobre o que era ser um “bom professor”, como aquele que dá 
conta de um programa, mas ao mesmo tempo os alunos me 
obrigam a admitir que a minha negação era apenas intencional, 
eu continuava, na prática, a ser um professor essencialmente 

tradicional. Nesse contexto formativo, a minha experiência 
nos Grupos de Estudos da rede municipal foi profundamente 
transformadora. As leituras que empreendi, as discussões de 
que participei e os materiais didáticos que ajudei a produzir 
sinalizavam para a construção de uma identidade profi ssional, 
na relação direta com os meus colegas. O fato de serem 
encontros remunerados reforçava ainda mais esse sentimento 
de profi ssionalização, era um modo de legitimação por meio 
do reconhecimento institucional. Nos anos seguintes, porém, 
esses espaços de formação sofrerão alterações frequentes, até a 
sua substituição defi nitiva por outras modalidades de formação 
nos anos seguintes. 

Em 1993, os encontros foram organizados em módulos de 
32 horas e denominados cursos, coordenados por professores, 
mas não da rede municipal: “Teoria da História”, “O Conteúdo 
da História nos Guias Curriculares” e “Avaliação, um meio, 
não um fi m.”9 

Nossas reuniões aconteciam numa sala do Lar São Vicente 
de Paula, e eram discussões basicamente teóricas. Sobre os 
Guias curriculares, tivemos dois módulos, revelando o quanto 
era central, naquele ano, as discussões em torno do currículo. 
A partir de 1994, a minha participação nos grupos de estudos 
deixou de ser tão regular, como ocorrera nos dois anos 
anteriores, e me envolvi em outras atividades formativas.

Vou dar um salto no tempo, para reencontrar este Grupo de 
Estudos em 1999, agora denominados “Grupo de Formação”, 
mas ainda mantendo o mesmo “espirito” de autonomia que 
eu havia experimentado anos antes. Em outubro daquele 
ano, o Departamento Pedagógico divulgou uma apostila com 
informações dos grupos de formação das diversas disciplinas, 
que responderam à pergunta: Por que reorientação curricular?”

O “Grupo de Formação de História Diurno”, fez os 
seguintes comentários:

Reorientação Curricular”?????????? Qual houve 
anteriormente? A partir do que????? Deverá ser a busca 
de diretrizes gerais para o Ensino de História”

9 - Os cursos foram coordenados pelas professoras Maria Emilia M. Zimmerman e Maria Lucia de A. S. Vasconcelos. 
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(...)
Sem uma politica municipal de Educação através da 
formação de uma Reorientação Curriculat Global (que 
dá as diretrizes gerais) não é possível elaborar as bases 
curriculares do Ensino de História e apontar para a 
transversalidade.10

O “Grupo de Formação de História Noturno”, por sua 
vez, fez uma introdução mais extensa para as propostas 
que se seguiram, mas que expressa a mesma opinião do GF 
Diurno:

 De uma maneira geral, os professores de história 
participantes do grupo de Formação, desconhecem 
as atuais orientações curriculares da Rede Municipal 
de Ensino. Deslocou-se a questão, portanto, para a 
necessidade não de uma nova orientação mas para uma 
real orientação geral, ou parâmetros gerais, que defi na 
um mínimo de organicidade e sentido de conjunto ao 
ensino de história na Rede Municipal. A esse respeito, 
todos os professores manifestaram-se de maneira 
favorável. Além disso, o tema foi objeto de várias 
leituras e discussões nos encontros semanais do GF.11 

Nos dois GFs de História – diurno e noturno –, a mesma 
constatação da inexistência de um Currículo de História 
para as escolas municipais de Campinas e a sugestão de que 
a sua formulação deveria respeitar as especifi cidades locais 
e regionais. A fala dos professores revela a inexistência 
de diretrizes pedagógicas para a rede municipal até aquele 
momento e deixa-nos livres para interpretar que se havia, 
mesmo assim, alguma organicidade no que se ensinava e no 
modo como se ensinava na rede municipal de Campinas, isso 
se devia, também, à existência e atividade desses grupos de 
formação12.

Não é intenção desse texto traçar um histórico dos Grupos 
de Estudos/Formação, Os anos que estive participando dos 
encontros foram fundamentais para a minha prática docente, 
mas não no sentido do aprimoramento para uma docência 
efi ciente, que sinaliza para uma visão do sujeito como ser 
acabado, portanto a-histórico. As discussões e a produção 
compartilhada dos materiais pedagógicos promoveram um 
aprendizado político, visto que os consensos construídos em 
torno do ensino de História passavam por compromissos que 
garantissem a sua prática. Porém mais uma vez, entre estas 
concepções, consensos construídos, compartilhados, e a prática 
efetiva, há uma distância que precisa ser explicitada, nos 
revelando como seres em construção.

Em 1995 colaborei com a pesquisa de um colega professor-
pesquisador, que eu havia conhecido nos Grupos de Estudos13 
O professor propunha investigar a construção do conhecimento 
histórico pelas crianças a partir do uso de fontes primárias, que 
era então um recurso que eu vinha utilizando.

Naquele ano, no Planejamento Anual de Ensino, escrevi o 
seguinte objetivo geral para o ensino de História no 1º grau:  
Compreender a história enquanto constante construção da 
realidade por todos os membros da sociedade; entender que 
esta construção se realiza a partir de relações confl ituosas de 
dominação, exploração/resistência entre os diferentes grupos 
sociais.

Geralmente em fi ns de janeiro, às vésperas do novo ano 
letivo, eu lia e relia os programas ofi ciais de história e artigos 
que tivessem sido importantes na minha prática, para ter mais 
clareza e segurança na elaboração dos materiais pedagógicos 
e planejamentos de ensino. Ao menos dois deles eu havia lido 
diversas vezes, Os Métodos da História, de que já tratei e O 
ensino de história como criação de possibilidade, de Helenice 
Ciampi (1992). Para melhor problematizar os contextos 
da minha formação profi ssional, é importante destacar que 

10 - Prefeitura de Campinas – SME, Departamento Técnico Pedagógico. Reorientação Curricular, 1999.
11 - Idem.
12 - Essa organicidade pode ser creditada a diversas outras varáveis, como a utilização do livro didático, a utilização de outros guias curriculares, à permanência 
de práticas pedagógicas tradicionais, etc. Um conhecimento mais detalhado dessa situação porém, demanda pesquisas e estudos específi cos. 
13 - Silva, Cláudio Borges. Os labirintos da construção do conhecimento histórico. FE – Unicamp, 1996, dissertação de mestrado.



A LEITURA/ESCRITA REFLEXIVA DOCENTE E A RECONSTRUÇÃO DE SI ENQUANTO EXPERIÊNCIA

1978LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

este segundo texto foi publicado na Revista de Educação da 
Apeoesp, e havia chegado às minhas mãos por meio de outros 
professores, durante os encontros nos Grupos de Estudos, ou 
seja, estava entre os textos que importavam a um universo 
maior de pessoas, mas tomando os trechos que sublinhei, as 
passagens em destaque por setas, traços verticais e chaves, 
indiciam os diálogos em que então eu estava imerso.

Na minha leitura do texto O ensino de história como criação 
de possibilidade, há passagens que destaquei exageradamente, 
sublinhadas com caneta vermelha e com chaves ou setas, 
como se fossem ideias para não esquecer, ou que estivesse 
incomodando a minha prática. A primeira delas, menciona as 
preocupações de Jacques Le Goff e Laudurie com a maneira 
que as novas investigações historiográfi cas da Nova História, 
eram introduzidas nas escolas, referindo-se à história temática. 
Ao lado de um ensino tradicional determinista, os temas são 
introduzidos como substituição a uma história por períodos, 
mantendo, portanto, o mesmo esquema determinista. Portanto, 
“É fundamental que o aluno perceba as relações de poder que 
perpassam a sociedade e, para isso, ele deve ser introduzido nas 
questões da produção do conhecimento” (CIAMPI, 1992, p. 29).

Esta e outras citações revelam que eu fi z as leituras de um 
modo um tanto esquemático, em busca de instrumentos que 
me auxiliassem na sala de aula. De alguma forma, não dada 
à minha consciência na época, procurei articular estas duas 
leituras tão diferentes, o marxismo estruturalista de Os métodos 
da História, com as inovações historiográfi cas da História 
Nova. O resultado foi o seguinte: inovei nos objetos, com 
imagens e documentos históricos, mas não me desvencilhei da 
minha antiga concepção. Agora eu entendo o que o meu colega 
pesquisador escreveu sobre as minhas aulas, na sua dissertação 
defendida ainda no fi nal daquele ano:

Entretanto, a compreensão da história como construção 
social, por parte dos alunos, não era vista como um 
objetivo de ensino pelo professor que eu acompanhava.

Ainda que concebesse a história a partir dessa 
perspectiva, ele achava que a problematização do 
conhecimento, nesses termos, poderia confundir os 
alunos, tendo em vista que se tratava de uma 5ª série.
(...)Ele propunha em seu planejamento uma história 
temática e explicativa (...), baseada na apropriação de 
conceitos-chave pelos alunos.14 

Novamente revelam-se as tensões entre teoria e prática sem 
que esta relação seja resolvida em favor de um dos lados. O que 
importa aqui não é tanto a solução de uma contradição dialética, 
mas o reconhecimento e a manutenção de relações dialógicas, 
na perspectiva bakhtiniana (PONZIO, 2008), que mantém o 
sujeito sempre aberto a novas experiências, no sentido de que 
nos fala Larrosa:

A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o 
que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, 
ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas 
porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. 
Dir-se-ia que tudo o que se passa está organizado 
para que nada nos aconteça . Walter Benjamin, 
em um texto célebre, já observava a pobreza de 
experiências que caracteriza o nosso mundo. Nunca 
se passaram tantas coisas, mas a experiência é cada 
vez mais rara.15

 
Com esta narração dos meus tempos de formação nos 

Grupos de Estudos, quero destacar justamente esse sentido 
de experiência, que o adquire enquanto é contada. E quando 
acaba, abre para outros novos sentidos, isso porque a 
experiência não nos termina. Melhor, nos lembra sempre da 
nossa condição de seres inconclusos. É nesse sentido que 
trago aqui uma dessas muitas histórias de encontros entre 
professor e ex-aluno. Nesse caso, com uma ex-aluna da 
escola estadual do Bairro São José, aquela primeira escola 
que lecionei em Campinas.

14 - Claudio Borges Silva. Os labirintos da construção do conhecimento histórico. FE, Unicamp, 1996, p. 14-15.
15 - Palestra proferida no 13º COLE-Congresso de Leitura do Brasil, realizado na Unicamp, Campinas/SP, no período de 17 a 20  de julho de 2001. tradução: 
João Wanderley Geraldi.
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Já estava anoitecendo e eu voltava do trabalho. Ao sair 
do Terminal Central de ônibus de Campinas, do meio 
do fl uxo apressado de rostos um se sobressai e sorrindo 
vem em minha direção, ganha contornos na penumbra 
e vejo uma mulher jovem, com uma criança nos braços 
de um lado, sacolas do outro. Ofegante, pela pressa 
e pelo peso me cumprimenta e diz logo em seguida, 
como se estivesse me procurando há tempos para dar 
um recado: Nunca mais me esqueci do Tutankhamon!
Jamais esperei ouvir aquilo. No meio da multidão 
ressurgia o nome do Faraó como uma aparição. Foi a 
única frase, eu devo ter respondido algo como: Ah! Que 
bom..., não tinha muito o que falar.
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Resumo

Este estudo pretende como objetivo geral analisar o que 
dizem os professores das séries iniciais do Ensino Fundamental 
(3º ao 5º ano), da Região Metropolitana do Recife (PE), sobre 
o tratamento dado à ortografi a pelos livros didáticos de Língua 
Portuguesa aprovados pelo PNLD 2010 que são utilizados por 
eles ao longo do período letivo. Participaram desse estudo 24 
professores de quatro escolas públicas municipais (02 de Recife e 
02 de Olinda) que responderam a uma entrevista semi estruturada. 
Os dados foram analisados com base na Análise de Conteúdo e 
sugerem que a maioria dos docentes não está satisfeito com o 
tratamento dado a ortografi a no Livro Didático (LD) utilizado, 
principalmente por acharem o conteúdo muito resumido. Contudo, 
analisando as respostas dos professores é possível perceber que 
os mesmos, de forma geral, não apresentam clareza sobre como 
ensinar a ortografi a. Quando questionados sobre esse objeto de 
conhecimento tendiam a responder sobre os textos apresentados no 
livro, ou sobre o livro de forma geral. Concluímos que os docentes 
entrevistados ainda não conseguem perceber a especifi cidade da 
norma ortográfi ca e o espaço que o ensino da norma deve ocupar 
na sala de aula diante das discussões em torno do letramento e do 
trabalho com os gêneros textuais.

Palavras-chave

Ensino; aprendizagem; ortografi a; livro didático.

Abstract

The proposal of this article is to analyze what initial 
grades (3º to 5º years) teachers of elementary school, from 
Metropolitan Region of Recife, say about the treatment 
given to spellings of the Portuguese textbooks approved by 
PNLD 2010, that are used by them throughout the semester. 
This case has the participation of 24 teachers from four 
public schools (02 from Recife and 02 from Olinda) who 
answered to a semi-structured interview. Based on Contend 
Analysis, the data analysis result suggests that most teachers 
are not satisfi ed with the treatment given to the spellings of 
textbooks used, mainly because of the very brief content. 
However analyzing the teachers’ answers, it is possible to 
see that most of them do not know exactly how to teach 
spellings. When asked about the object of knowledge, the 
answers were about the texts on the books or about the book 
in general. We conclude that the interviewed teachers do 
not yet understand the specifi city of the standard spelling or 
the space that should be given to standard spellings in the 
classroom discussion about literacy and the work that should 
be done with text genres. 

Keywords

Education; learning; spelling; textbook.
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Introdução

A mudança na concepção de linguagem na segunda metade 
da década de 80 traz à tona a discussão sobre o ensino da 
língua portuguesa (SOARES, 1998). A linguagem atualmente 
tem uma concepção interacionista o que refl ete diretamente 
na mudança de conceitos sobre o que e como ensinar a língua 
materna. Nessa perspectiva o trabalho com texto assume um 
novo papel na sala de aula sendo necessário observá-lo dentro 
do seu funcionamento.

Dentro dessa discussão os Parâmetros Curriculares 
Nacionais de Ensino (PCN), mais especifi camente, os referentes 
ao ensino de linguagem, publicados em 1997, aparecem como 
um dos documentos ofi ciais representativos da tentativa de 
inovar o tratamento dado a língua materna na escola. Eles 
propõem um ensino que possibilite o exercício da cidadania, 
a construção de indivíduos que participem ativamente das 
questões sociais vigentes, de modo que sejam agentes críticos 
do processo de transformação social capazes de interagir nas 
mais diversas situações sócio-comunicativas. Diante deste 
cenário, começam a ser introduzidas inúmeras modifi cações na 
prática do professor.  

Com o texto assumindo um papel importante na sala de aula, 
os eixos de leitura e produção passam a ter uma valorização 
maior que o trabalho de Análise Linguística (Biruel, Morais, 
2001; Biruel, 2002), nesse contexto, o trabalho das relações 
letra-som em ortografi a, foco desse estudo, também fi ca 
relegado a segundo plano. Parece haver a compreensão de que 
ensinar sistematicamente ortografi a é retornar aos métodos 
mais tradicionais de ensino. 

Entendemos a ortografi a como um objeto de conhecimento 
e, como tal, é importante levar os alunos a refl etirem sobre 
ela. Além disso, a norma ortográfi ca é uma convenção social 
e não existe uma obrigatoriedade na relação letra/som, ou seja, 
é arbitrária, por essa razão, a criança não tem como descobrir 
essa relação sozinha, sendo necessária a mediação do professor 
nesse processo de aprendizagem. 

Ainda dentro dessa mesma concepção, a relação letra-
som na norma é composta de regularidades e irregularidades: 

as primeiras (diretas, contextuais e morfológico-gramaticais) 
podem ser compreendidas através de princípios gerativos que 
justifi cam determinada notação, enquanto que as segundas 
dependem exclusivamente da memorização (MORAIS, 1998).  

Segundo Morais (2005) a escola deve ajudar os alunos 
a compreenderem os casos regulares da norma ortográfi ca 
e a tomar consciência daqueles que não tem regra, e, 
consequentemente, necessitam ser memorizados.

Pesquisas (Morais, 1995,1998,2005; Silva, 2005; Pessoa, 
2007, 2010) têm demonstrado que existe uma relação entre o 
domínio de conhecimento da norma e o nível de explicitação 
desse conhecimento. Assim, baseado na teoria de Karmiloff-
Smith (1992) defendemos que as situações de ensino-
aprendizegem devem possibilitar ao aluno uma redescrição 
sobre os conhecimentos, tornando-o consciente e, se possível, 
verbalizável.

Partindo dessa perspectiva, e reconhecendo que o LD ainda 
é um dos recursos mais presentes na sala de aula muito do fazer 
docente é respaldado nele. Batista e Costa Val (2004) discutem 
que os LDs apresentam tanto uma seleção de conteúdos quanto 
uma proposta de transposição didática, os livros didáticos 
podem exercer infl uência sobre o que se ensina e sobre como se 
ensina o que se ensina. 

Pesquisas apontam que o LD vem passando por uma série 
de modifi cações ao longo do tempo, principalmente após o 
advento do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 
criado em 1985 (SILVA, 2010). Os critérios de avaliação do 
PNLD terminam por infl uenciar os autores de livros didáticos 
que tentam adequar estes aos interesses das propostas 
apresentadas nos critérios de seleção.

Alexsandro Silva (2008) analisando os livros didáticos 
aprovados pelo PNLD de 2007 observa que houve uma 
tentativa por parte desses de acomodar os discursos inovadores 
aos antigos modos de ensinar ortografi a. 

Durante muitos anos o trabalho com ortografi a era baseado 
exclusivamente na memorização, com o avanço nos estudos e 
as mudanças na concepção de língua, temos observado novos 
rumos para esse trabalho. Pesquisas com Livros Didáticos 
(Morais e Silva, 2005; Silva, 2008; Pessoa, Silva e Nascimento, 
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2011) já apontam que apesar de haver muito investimento na 
memorização das regras ortográfi cas, é possível visualizar um 
trabalho voltado também para a refl exão da norma. 

Val, Martins e Silva (2009), analisando questões envolvidas 
no processo de apropriação da ortografi a em livros didáticos 
aprovados pelo PNLD de 2007, destacaram estratégias que 
consideraram adequadas para a construção do conhecimento 
ortográfi co: o favorecimento de inferência de regra ortográfi ca 
pela criança, a partir de um conjunto de dados; a atribuição de 
caráter lúdico à atividade de ortografi a, para atrair a atenção da 
criança e a contextualização dos exercícios de ortografi a por 
meio do uso de um texto interessante para a criança, adequado 
ao universo infantil.  Desse modo, já não se pode mais conceber 
uso de exercícios que envolvam exclusivamente o trabalho de 
memorização de regras ortográfi cas, mas que haja um ensino 
sistemático deste objeto como também o estímulo à refl exão 
sobre esta aprendizagem. 

Acreditamos que um bom uso do LD depende da análise 
desse livro pelo próprio professor, iniciada a partir da escolha 
do livro. Defendemos que o LD é um recurso que está a serviço 
do professor, não devendo ser visto como um manual a ser 
seguido sem qualquer tipo de refl exão. Assim, questionamos 
como os docentes veem o trabalho com ortografi a nos LDs. 

É importante discutir o que está posto nos LDs, mas também 
é necessário ter clareza que existe um distanciamento entre 
o saber posto nos livros e o saber que o antecedeu. Ou seja, 
existe a escolha do que ser ensinado e uma transformação desse 
saber para que lhe permita ser ensinado e aprendido dentro 
das condições sociais da instituição escolar (CHEVALLARD, 
1991).

Um bom LD para o trabalho com ortografi a é aquele que 
valorize a refl exão do aluno sobre a norma e/ou que oriente o 
professor nesse aspecto.  Porém, reforçamos que o professor 
precisa compreender o trabalho com ortografi a dentro dessa 
concepção e não como um exercício contínuo de memorização.

Por todo o exposto, este estudo buscou analisar o que dizem 
os professores sobre o tratamento da ortografi a nos livros 
didáticos aprovados no PNLD 2010 que são utilizados por eles 
ao longo do período letivo. 

Metodologia

Selecionamos quatro escolas públicas que tivessem o 
mesmo porte e apresentassem, pelo menos, duas turmas de cada 
ano (terceiro ao quinto).  As escolas selecionadas pertencem ao 
município de Recife e duas ao município de Olinda. 

Realizamos entrevistas com os 24 professores (02 de cada 
ano) a fi m de analisar o que eles pensam sobre o tratamento 
dado à ortografi a nos livros didáticos. Além disso, analisamos o 
que era apresentado no guia sobre o livro utilizado pelo docente.

Das quatro escolas, três (02 de Olinda e 01 de Recife) 
adotaram a coleção de BURANELLO, Cristiane. Língua 
Portuguesa: Coleção Conhecer e Crescer. São Paulo: Escala 
Educacional, 2008. v. 3 – 5, doravante CC, e uma de Recife 
adotou a de CAVÉQUIA, Marcia Paganini. Língua Portuguesa: 
A Escola é Nossa. São Paulo: Scipione, 2008. v. 3 – 5, doravante 
AEN. 

Resultados e discussão

Durante muitos anos o trabalho com ortografi a era baseado 
exclusivamente na memorização, com o avanço nos estudos e 
as mudanças na concepção de língua, temos observado novos 
rumos no ensino da norma ortográfi ca. Pesquisas com Livros 
Didáticos (Morais e Silva, 2005; Silva, 2008; Pessoa, Silva 
e Nascimento, 2011) já apontam que apesar de ainda haver 
muito investimento na memorização das regras ortográfi cas, é 
possível visualizar um trabalho voltado também para a refl exão 
da norma. Mas, será que os professores tem a mesma percepção 
sobre o tratamento da ortografi a nos livros que eles estão usando 
em sala de aula? Será que os professores estão satisfeitos com 
a proposta apresentada pelos LDs utilizados?  Como tem sido o 
uso do LD pelo docente para trabalhar a ortografi a e que outros 
recursos são utilizados por eles?

O quadro 1 apresenta o nível de satisfação do professor 
sobre o trabalho de ortografi a no LD utilizado:
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Quadro 1 – Nível de satisfação do professor sobre o 
trabalho com ortografi a nos Livros Didáticos por ano e 

por município.

O que acha 
do livro 

selecionado 
pela rede 
no que se 
refere ao 
trabalho 
com orto-

grafi a?

QUANTIDADE DE DOCENTES POR ANO E POR 
MUNICÍPIO

R 3º R 4º R 5º TOTAL
RECIFE 

O 3º O 4º O 5º TOTAL
OLINDA

1. Relacionada ao trabalho com ortografi a

1.1. Satis-
feito

02 - 01 03 03 01 01 05

1.2. Insatis-
feito

02 03 01 06 - 02 01 03

2. Sem relação com o trabalho de ortografi a

2.1. Satis-
feito/
trabalho 
com texto

- - - - 01 - - 01

2.2. Insa-
tisfeito/
trabalho 
com texto

- - - - - 01 - 01

3. O docente não deixa claro

- 01 02 03 - - 02 02

Legenda: R3º - Professores do 3º ano do município de Recife; R4º 
- Professores do 4º ano do município de Recife; R5º - Professores 
do 5º ano do município de Recife; O3º - Professores do 3º ano do 
município de Olinda; O4º - Professores do 4º ano do município de 

Olinda; O5º - Professores do 5º ano do município de Olinda.

Quando perguntamos aos docentes se estavam satisfeitos com 
o tratamento dado a ortografi a no livro didático utilizado por eles 
no ano da pesquisa, dois docentes do município de Olinda não 
apresentaram respostas relacionadas ao trabalho com ortografi a 
no LD, e sim as atividades relacionadas aos textos (leitura) ou 
ao tamanho dos mesmos. Outros docentes não foram claros na 
sua resposta quanto ao seu grau de satisfação (03 de Recife e 
02 de Olinda).  Dos 70,8% (17) dos docentes que responderam 
conforme o solicitado, 47% declara satisfação (8) enquanto 53% 
(9) informam que estão insatisfeitos com essa proposta.

Dos docentes que declararam satisfação a maioria (5) está 
concentrada no município de Olinda, todos estes docentes utilizam 
a coleção CC. Observamos ainda que a tendência de satisfação está 
localizada nos docentes que lecionam no terceiro ano do Ensino 
Fundamental, porém as coleções são diferentes: os 2 docentes de 
Recife usam a coleção AEN, e os 3 de Olinda a coleção CC. 

Quando analisamos as respostas dos professores percebemos 
que um dos motivos apresentados por alguns docentes para 
justifi car seu grau de satisfação em relação ao tratamento da 
ortografi a no LD – atividades resumidas – é o mesmo motivo que 
outros docentes utilizam para justifi car seu grau de insatisfação. 

Em relação ao grau de satisfação encontramos basicamente 
duas justifi cativas “as atividades apresentadas atendem a 
necessidade dos alunos estando em um nível compatível com a 
escolaridade dos mesmos” e “o conteúdo se apresenta de forma 
resumida”.  Como pode ser exemplifi cado nos extratos 1, 2 e 3 
abaixo que remetem a coleção CC: 

Extrato 1

(...) o livro selecionado ele atende, mais é como eu já te 
falei, ele atende as necessidades, ele capacita e está no 
nível do terceiro ano. (OP1)

Extrato 2

(...) como eu já disse a você, eu gostei desse livro de 
português, eu o achei de fácil compreensão para os 
alunos. (OP5)
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Extrato 3

(...) com relação à ortografi a ele está sendo ótimo, 
como eu já disse a você ele está bem ... bem 
complementar mesmo, bem resumido, bem elaborado, 
mas só com relação a ortografi a porque com relação 
ao texto é péssimo ... Eles elaboraram os conteúdos de 
ortografi a dentro deste livro muito bem, porque fi zeram 
assim um ... mesmo sendo repetitivo os conteúdos 
de ortografi a, mas eles fi zeram o resumo daquele 
conteúdo, isso tá contribuindo para o conhecimento 
dos meninos, por esse resumo é que tá facilitando um 
pouco a aprendizagem deles, porque antes era aquela 
coisa mais extensa, eles enrolavam tanto pra chegar 
a um denominador comum, com relação ao som do 
“rr”, o som do “x” escrito com “s” e de “z”. Eles 
faziam uma enrolada danada, mas como eles resumiram 
e colocaram uma coisa mais simplifi cada foi que 
melhorou. (OP3)

Analisando a resposta do professor OP 3 percebemos que 
ele não mostra clareza no que está atribuindo como resumido.  
Esse docente parece entender que um bom livro é aquele que 
aponta de forma mais direta uma determinada regra.  

De forma geral, percebemos que, mesmo quando os 
professores relacionam suas respostas ao tratamento da 
ortografi a elas são vagas e muito genéricas, como pode ser 
percebido nos extratos acima apresentados.

Os docentes RP3 e RP4 consideram o trabalho de ortografi a 
na mesma coleção (Conhecer e Crescer) utilizada pelo docente 
OP3 como ruim justamente por serem muito resumidas, como 
podemos perceber nos extratos abaixo:

Extrato 4 

(...) fraco, muito fraco, muito limitado, porque como 
eu te disse ... é ... ele tenta dividir o livro, né, estudo, o 
texto, a interpretação, o estudo do texto e a ortografi a 
veio mais no fi m dele, mais dirigida ao “ss”, “rr”, com 
coisas muito ... uma página ... se assim pode dizer ... 
só pra você ter noção, uma página apenas, né, que eu 
lembro é uma página apenas. (RP4)

Extrato 5

(...) ele é muito ... assim ... pouco criativo, é assim 
pouco rico. Ele bota uma folha lá e cumpriu. Coloca 
uma ou duas atividades com relação aquilo e não tem 
mais, entendeu, e às vezes o aluno faz só, é isso! E não 
dá todas as possibilidades que, às vezes, dependendo da 
questão ortográfi ca, tem outras possibilidades, mas só 
dá uma possibilidade, podendo abranger mais coisas ... 
dar mais suporte. (RP3)

O trabalho com ortografi a na coleção A Escola é Nossa 
também recebe o mesmo tipo de crítica em relação às atividades 
de ortografi a: 

Extrato 6

(...) É muito rápido. É assim ... são só tópicos, não é que 
... se eu for exclusivamente ... se eu for unicamente por 
ele ... aquilo é só uma ... um toquezinho, sabe? Sobre 
aquele assunto, é por isso que eu digo que tenho que 
acrescentar, são nessas ocasiões que aí eu acrescento 
atividades. (RP9)
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Extrato 7

(...) Assim, eles exploram pouco. Eles trabalham mais a 
questão da interpretação, a parte ortográfi ca é pequena, 
bem pequenininha. (RP6)

O que podemos perceber é que independentemente das 
coleções, algumas insatisfações são as mesmas, pois segundo 
os docentes, um trabalho com ortografi a não deve ser tratado de 
forma reduzida e sem promoção de possibilidades de aprendizado. 

Muitos estudos têm apontado a importância de levar os 
aprendizes a redescreverem os conhecimentos ortográfi cos 
através de refl exões baseadas na compreensão dos princípios 
gerativos da norma ortográfi ca (MELO, 1997; MOURA, 1999; 
MORAIS, 1999; MELO, 2001; PESSOA, 2007). Desse modo, é 
importante que as atividades propostas promovam uma refl exão 
do objeto de conhecimento. O professor como mediador nesse 
processo pode facilitar o aprendizado, levando os alunos a 
reelaborar seus conhecimentos (KARMILOFF-SMITH, 1992).   

Outro argumento de crítica destacado por alguns docentes 
foi a falta de um trabalho sistemático entre os gêneros textuais 
trazidos pelo livro e as atividades de ortografi a, como podemos 
perceber no extrato 8.

Extrato 8

(...) Eu acho que deixou a desejar por que assim ... é 
fragmentado. Tem o texto, aí de repente vem uma norma 
ortográfi ca que não tem nada haver com o texto que 
eles leram, entendesse? Quando poderia ser ... feito eu 
te falei, aproveitar, tem o texto, tirar palavrinhas do 
texto para serem trabalhadas. (RP5)

O Guia de Livro Didático ratifi ca a impressão que RP 5 tem 
sobre a coleção AEN, pois segundo ele 

(...) O trabalho com os conhecimentos linguísticos não 
é articulado às atividades de leitura e de produção de 

textos. A coleção prioriza os conceitos gramaticais e 
sua respectiva nomenclatura. Normalmente, aborda os 
conteúdos linguísticos apresentando regras da língua 
como modelos a serem observados e seguidos. Mas, 
em algumas atividades, favorece o trabalho de refl exão, 
levando o aluno a perceber aspectos do uso e do 
funcionamento da língua escrita. (PNLD, 2010, p. 197)

 Percebemos, pela citação acima, que os problemas 
mencionados pelo professor em relação à coleção foram 
apresentadas no guia do LD, desse modo, defendemos que é 
importante que o professor participe da escolha do material 
que irá utilizar em sala de aula, levando em consideração, 
além da análise do livro, a leitura cuidadosa do guia.  Desta 
forma, o professor poderá considerar aquilo que relevante para 
o seu trabalho e que está presente com mais força na coleção 
escolhida.

Por essa razão, buscamos compreender se o grau de 
satisfação dos docentes estava relacionada à participação dos 
mesmos na escolha do LD e como se deu tal participação 
(quadro 2). 
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Quadro 2 – Índice de participação docente na escolha do 
Livro Didático por município e por ano de ensino

Participou 
da escolha 
do livro no 
município?

QUANTIDADE DE DOCENTES POR ANO E POR 
MUNICÍPIO

R 3º R 4º R 5º  TOTAL 
RECIFE

O 3º O 4º O 5º TOTAL
OLINDA

1. Existe participação do docente na escolha do livro

1.1. Coleti-
vamente

02 02 02 06 - 01 01 02

1.2. Cole-
tivamente 
por ano de 
escolaridade

- 02 01 03 01 01 02 04

2. O livro escolhido é o utilizado

2.1. Sim - 01 01 02 01 01 02 04

2.2. Não 02 03 02 07 - 01 01 02

3. Não participou da escolha do livro

02 - 01 03 03 02 01 06

Legenda: R3º - Professores do 3º ano do município de Recife; R4º 
- Professores do 4º ano do município de Recife; R5º - Professores 
do 5º ano do município de Recife; O3º - Professores do 3º ano do 
município de Olinda; O4º - Professores do 4º ano do município de 

Olinda; O5º - Professores do 5º ano do município de Olinda.

Observando o quadro 2 acima nota-se que 15 docentes 
(62,5%) participaram da escolha do livro didático, e esta 
participação se deu de duas formas: coletiva e coletiva por ano, 
ou seja, no primeiro caso os docentes de todos os anos de ensino 
se reuniram e realizaram a escolha; no segundo, os docentes 
foram separados por ano de ensino. Apenas nove professores 
não participaram da escolha. O fato de participar da escolha não 
garante que o livro escolhido pelo docente seja adotado pela 

rede, ou ainda, a escolha do docente pode ter sido a primeira 
opção da rede, mas esta pode ter recebido outra opção.

Reiteramos a importância do momento da escolha do LD 
para o professor que deve ter a oportunidade de analisar os 
livros aprovados de forma detalhada, bem como ter acesso 
aquilo que o guia apresenta sobre o material em questão. Porém 
os professores referiram que foi pouco o tempo para a escolha 
do livro, a quantidade de livro era grande e não havia tempo 
para discussões mais aprofundadas sobre o material. 

Analisando ainda o quadro 2 observamos que dos 15 
docentes que participaram da escolha do LD apenas 6 utilizam 
o livro escolhido. Desses que tiveram a chance de trabalhar com 
o que escolheram, dois estavam satisfeitos e dois insatisfeitos. 

Chama atenção que a participação maior na escolha do 
LD foi dos docentes de Recife correspondendo a 75% (09), 
enquanto no município de Olinda participaram apenas 50% 
(06) dos docentes, contudo quando analisamos o quadro 1 
verifi camos que os docentes de Olinda referem uma maior 
satisfação com o livro escolhido que os docentes de Recife.  

Por todo o exposto, participantes ou não da escolha do LD, 
satisfeitos ou insatisfeitos, como os docentes usam este recurso? 
Selecionam as unidades para trabalhar ou seque o livro já que 
este material é o de fácil acesso? Vejamos o quadro 3 



ORTOGRAFIA EM LIVROS DIDÁTICOS APROVADOS PELO PNLD DE 2010: UMA VISÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA...

1987LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

Quadro 3 – Formas de uso do Livro Didático pelos 
professores por município e por ano de ensino

Faz uso 
do Livro 
Didático?

QUANTIDADE DE DOCENTES POR ANO E POR 
MUNICÍPIO

R 3º R 4º R 5º TOTAL 
RECIFE

O 3º O 4º O 5º TOTAL
OLINDA

1. Faz uso do livro didático

1.1. Uso 
apenas de 
textos

02 01 - 03 - - 01 01

1.2. Uso 
contínuo

- 02 01 03 - - - -

1.3. 
Pesquisas 
de 
atividades e 
textos 

02 01 03 06 02 04 03 09

2. Não faz uso do livro didático

- - - - 02 - - 02

Legenda: R3º - Professores do 3º ano do município de Recife; R4º 
- Professores do 4º ano do município de Recife; R5º - Professores 
do 5º ano do município de Recife; O3º - Professores do 3º ano do 
município de Olinda; O4º - Professores do 4º ano do município de 

Olinda; O5º - Professores do 5º ano do município de Olinda.
 
Observando o quadro 3 acima nota-se que 22 professores 

disseram usar o livro, e apenas dois não o utiliza. Três formas 
de uso do LD foram mencionadas: apenas para o trabalho com 
os textos trazidos, uso continuamente de acordo com a ordem 
proposta e como fonte de pesquisa tanto para atividades como 
para textos. 

Ainda de acordo com o quadro, 54,5% dos docentes de 
Recife usam o LD como fonte de pesquisa para atividades e 

textos independentemente do ano de escolaridade. No caso de 
Olinda, este número é maior, 90%.  

Extrato 9

(...) Uso como te disse ... como fonte de pesquisa, por 
exemplo, eles levaram o livro de Português esses dias 
pra fazer uma releitura de um texto, pra depois fazer o 
reconto do texto, e a partir desse texto criar um novo 
texto (RP4)

Destacamos que apenas dois professores do Recife fazem 
uso contínuo do livro, ou seja, o utiliza como norteador de suas 
atividades.  Como se pode perceber pela resposta dos docentes, 
o LD ainda é utilizado predominantemente para o trabalho com 
textos.  

Com as discussões em torno do uso dos diversos gêneros 
textuais em sala de aula os professores têm priorizado o trabalho 
no eixo de leitura e, consequentemente buscam apoio nos livros 
que também tendem a valorizar esse eixo de ensino. 

Ao relatarem sobre o trabalho em sala de aula foi percebido 
que os docentes não desenvolvem um ensino da ortografi a 
baseado nas especifi cidades da norma. A tendência é enfatizar 
a memorização ou apenas corrigir as difi culdades ortográfi cas, 
como é possível perceber no extrato 10.

 
Extrato 10

(...) Não ... sempre que eu tô usando(atividades de 
leitura/produção) eu já faço ortografi a também. 
Agora, tem vezes que eu trago, eu passo uma atividade 
de cruzadinha ... um caça palavras ou um texto de 
uma música pra completar, aí naquele dia, na classe, 
de repente eu posso usar o livro ... mas aí eu passo 
atividade pra casa ... (RP1)
 
Como se pode perceber, RP 1 não apresenta um trabalho 

sistemático da ortografi a, inclusive o momento de ensino 
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parece não ser mediado pelo docente, visto que o mesmo tem a 
tendência de enviar a atividade para casa. 

Dentre as atividades mencionadas pelos docentes para 
ensinar ortografi a foram citados o ditado, a separação silábica 
e a reescrita de textos. Atividades que envolvam refl exão sobre 
a grafi a das palavras não foram mencionadas pelos professores.

Diante de tudo isso, qual a solução encontrada pelos docentes 
para trabalhar ortografi a? Utilizam recursos além do LD? 

Quadro4 – Utilização de outros recursos didáticos pelos 
professores por município e por ano de ensino

Faz uso 
de outro 
material 

ou recurso 
didático 
para o 

ensino da 
ortografi a?

QUANTIDADE DE DOCENTES POR ANO E POR 
MUNICÍPIO

R3º R4º R5º TOTAL 
RECIFE

O3º O4º O5º TOTAL
OLINDA

1. Faz uso de outro recurso alem do LD

1.1. Jogos 01 - 02 03 02 01 - 03

1.2. 
Revistas/
Jornais

02 01 - 03 01 02 02 05

1.3. 
Dicionário

01 04 01 06 - 02 01 03

1.4 
Literatura 
infantil

- 01 01 02 01 01 - 02

2. Não explicita

02 - 01 03 - - 01 01

Legenda: R3º - Professores do 3º ano do município de Recife; R4º 
- Professores do 4º ano do município de Recife; R5º - Professores 
do 5º ano do município de Recife; O3º - Professores do 3º ano do 
município de Olinda; O4º - Professores do 4º ano do município de 

Olinda; O5º - Professores do 5º ano do município de Olinda.

Ao observarmos o quadro 4 nota-se que 20 docentes, 83%, 
fazem uso de diversos recursos, além do LD, para o trabalho 
com ortografi a, os 17% embora não explicitassem claramente 
os recursos que utilizam, explicaram como trabalham em sala 
de aula.  

Dos recursos citados pelos professores o mais utilizado é o 
dicionário (citado por 9 docentes), tendo uma predominância 
de uso no 4º ano, principalmente no município de Olinda. O 
segundo material mais citado para o trabalho com ortografi a 
são as revistas e os jornais.

Extrato 11

(...) Uma coisa que eu costumo utilizar muito em sala 
de aula é o dicionário, que eu acho interessante não só 
pra trabalhar a questão da ortografi a, como também 
organização, a autonomia do aluno de pesquisar. (OP6)

Extrato 12

(...) Eu uso revista. Eu uso textos de jornais ... Eu uso 
músicas. Eu uso várias coisas. (OP2)
 
O uso do dicionário se faz necessário principalmente para 

os casos das irregularidades ortográfi cas.  Segundo PESSOA e 
MELO (2011:36) 

A aprendizagem das irregularidades da ortografi a – 
cuja escrita não se orienta por regularidades da norma 
– exige, em primeiro lugar, a tomada de consciência 
de que, nesses casos, não há regras (princípios) que 
justifi quem as formas corretas fi xadas pela norma e, em 
segundo lugar, uma compreensão de como resolver as 
dúvidas quanto à escrita dessas palavras. Uma estratégia 
muito importante para o trabalho com irregularidades 
envolve o aprendizado do uso do dicionário.
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Os LDs apresentam poucas atividades com uso de 
dicionário, apesar de direcionar boa parte das atividades para o 
uso das irregularidades ortográfi cas. 

Melo (2010) aponta que muito do trabalho com ortografi a 
em sala de aula fi ca limitado a ditados, reescritas de palavras, 
recortes de jornais e revistas, dentre outros. Não são garantidos 
momentos de trabalhos mais específi cos que envolvam refl exões 
sobre a norma ortográfi ca.

Os jogos aparecem como o terceiro recurso mais utilizado 
pelos docentes. Vale ressaltar, entretanto, que os jogos, em seu 
aspecto pedagógico, apresentam-se como um recurso produtivo 
para o professor. Por esta razão, o professor deve ter um papel 
de mediador durante a utilização dos mesmos. Como afi rma 
PESSOA E MELO (2011:31) “os jogos também são produtivos 
para o aluno, desenvolvendo sua capacidade de pensar, refl etir, 
analisar, compreender, levantar hipóteses, testá-las e avaliá-las 
com autonomia e cooperação”.

Conclusão

Os resultados trazidos neste estudo nos revelam que para 53% 
dos docentes entrevistados do terceiro ao quinto ano, os livros 
didáticos não apresentam um trabalho satisfatório quando se trata 
de ortografi a, pois criticam desde a localização do conteúdo até a 
quantidade e forma em que as atividades são propostas. Contudo, 
as críticas apresentadas parecem estar relacionadas à falta de apoio 
que eles percebem no recurso utilizado, pois o que se verifi ca é 
que os docentes entrevistados ainda não conseguem perceber a 
especifi cidade da norma ortográfi ca e o espaço que o ensino da 
norma deve ocupar na sala de aula diante das discussões em torno 
do letramento e do trabalho com os gêneros textuais.
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DISCURSOS DE ESTUDANTES DE CIÊNCIAS SOBRE O “MEIO AMBIENTE”
Terezinha Chagas Carneiro Pessoa1

Resumo

Esse texto foi criado como processo investigativo da própria 
prática e na busca de adaptação e enriquecimento de um novo 
momento da vivência profi ssional. A partir de uma “redação” 
solicitada com uma intenção diagnóstica às turmas de sétimos anos 
do ensino fundamental de uma escola pública buscou-se conhecer 
os alunos por suas considerações sobre a importância do meio 
ambiente, temática essa de interesse da professora-pesquisadora. 
Como se verifi cou que das quarenta e três redações analisadas, 
trinta e uma se referiam ao assunto “lixo”, achou-se pertinente 
fazer-se uma separação das mesmas em dois grupos de acordo 
com tal característica.  Discursos que associam o meio ambiente 
à sua utilização pelo homem em função de substâncias e produtos 
fornecidos foram mais comuns nas redações que não citam o lixo, 
enquanto que no grupo que se referiu ao lixo notam-se diversos 
discursos relacionados ao papel das ações humanas no meio 
ambiente. Os referenciais teóricos utilizados como apoio foram a 
pesquisa-ensino e a análise de discurso francesa.

Palavras-chave

Meio ambiente; ciências; discursos.

1 - Doutoranda do Instituto de Geociências- IG/UNICAMP –  Bolsista Capes.

Abstract

This essay was developed as an investigation into the 
author’s own practice and as a means to adapt and improve 
in a new professional stage. The study sought to learn about 
7th-grade public school students (regarding their thoughts 
on the environment — which is of interest to the teacher/
researcher) through a “composition.” The goal was to produce 
a diagnosis. Since thirty-one of the forty-three compositions 
evaluated mentioned “waste,” they were separated into two 
groups according to that aspect. Discourses that associated 
the environment to its use by humans in our production of 
waste were more common than those that did not mention it. 
Moreover, discourses relating the role of human actions to 
the environment were observed in the group that referred to 
waste. The theoretical background included teaching-research 
methods and French discourse analysis.

Keywords

Environment; science; discourses.
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Introdução e referenciais teórico-metodológicos

Ao pensar numa avaliação a ser aplicada com intuito 
diagnóstico no início do ano letivo de 2012 nos sétimos anos de 
uma escola estadual em Campinas (SP) elaborei e apliquei alguns 
testes. No entanto, enquanto professora das turmas e ao mesmo 
tempo pesquisadora considerei necessário verifi car como é a 
escrita dos alunos e para isso propus que redigissem um texto. 
Ao escolher a temática me reportei ao tema “meio ambiente”, 
já que aspectos desse assunto são objetos de meu interesse 
no doutorado como professora de biologia, cuja pesquisa se 
desenvolve no ensino médio de outra unidade escolar com uma 
turma do noturno (curso anual) e também da EJA (Educação de 
Jovens e Adultos, curso semestral). Além disso, a escolha do 
tema tem relação com o fato do livro2 utilizado pelos alunos no 
ano anterior ser intitulado “Meio Ambiente”. Ou seja, solicitar 
que escrevessem sobre o ambiente colaboraria de alguma 
forma em minhas refl exões e ao mesmo tempo na construção 
de caminhos que possam levar a abordagens que despertem um 
maior interesse dos alunos dos sétimos anos. A meu ver isso 
poderá contribuir de alguma forma no desenvolvimento das 
aulas e na qualidade das relações humanas que constituem o 
processo educativo. 

Apesar das turmas do ensino fundamental não serem o foco 
da pesquisa acadêmica desenvolvida, a recente circunstância 
de ter de trabalhar com a faixa etária correspondente tem 
gerado a necessidade de vivenciar um signifi cativo processo 
de adaptação que se faz permeado por refl exões, já que por 
mais de vinte anos atuei junto a outro público, ou seja, jovens e 
adultos cuja modalidade de ensino se diferencia pela presença 
fl exível do aluno e ensino individualizado.  Nesse novo 
momento profi ssional a construção de respostas para o dia a 
dia da sala de aula têm buscado seus elementos na memória 
pessoal que advêm da experiência de vida, na troca de ideias 
com os colegas durante o intervalo das aulas e HTPCs (horas 
de trabalho pedagógico coletivo) e junto aos textos da literatura 

acadêmica lidos mais recentemente ou em outros momentos da 
formação continuada. Ecoa também em minhas interpretações, 
a convicção do peso das políticas educacionais ao longo 
da história que ajudam a entender o porquê de algumas das 
difi culdades da escola pública.

As teorias da pesquisa-ensino das quais me aproximei 
recentemente pelas leituras do doutorado parecem sinalizar que 
buscar elementos e estratégias que diversifi quem o olhar e o 
pensar em relação à complexa rotina da sala de aula no ensino 
fundamental pode trazer-me novos sentidos que colaborarão 
no andamento das atividades. Há também um entendimento de 
que impressões e sentimentos sobre as turmas do fundamental 
são levadas pela professora-pesquisadora autora desse texto 
quando essa leciona junto àqueles outros estudantes, os do 
ensino médio noturno que são público-alvo de sua pesquisa. 
Aprimorar o trabalho junto ao ensino fundamental é visto aqui 
como algo que repercute positivamente não só na vida escolar 
dos estudantes, mas nas condições de pesquisa acadêmica e de 
trabalho docente. 

  Para Penteado (2010) a pesquisa-ensino é aquela “realizada, 
durante e como ato docente, pelo profi ssional responsável por 
essa docência” (p.36), sendo que “essa atuação visa à vivência de 
condutas investigativas no exercício da docência, que permitem 
exercê-la como um processo criativo do saber docente (p.36). 
Ou seja, ao ler as “redações” dos alunos e teorizar visando a 
escritura desse texto, busquei motivação e sentidos que vão 
tomando forma na tessitura de linhas, ideias, interpretações, 
que visam de alguma forma estabelecer “diálogos”, pontos de 
conexão, afi nidades, considerando que “o modo de dizer não é 
indiferente aos sentidos” (ORLANDI, 1999, p. 35). Ou seja, o 
ato de pesquisar e escrever se transforma aqui numa ferramenta 
pedagógica que visa reelaboração de vivências educacionais, 
já que “ao signifi car o sujeito se signifi ca” (ORLANDI, 1994, 
p.55). 

Buscar compreensão dos discursos dos estudantes sobre o 
meio ambiente, ou seja, “a explicitação do modo como o discurso 

2 - O livro é parte do contexto de produção dos discursos, sendo um importante elemento discursivo. No entanto, a relação do mesmo com as “redações” não 
foi analisada até o presente momento.
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produz sentidos” (ORLANDI, 1994, p.58) me aproximará das 
condições de produção desses discursos, abrindo possibilidades 
para novos momentos de atuação docente. Para Geraldi (1996) 
“não há um sujeito dado, pronto, que entra em interação, mas 
um sujeito se completando e se construindo nas suas falas e 
nas falas dos outros” (p.19) sendo que “a experiência verbal 
individual do homem toma forma e evolui sob o efeito da 
interação contínua e permanente com os enunciados individuais 
do outro”. (BAKHTIN, 1992, p. 314).

Como já foi dito, a busca de sentidos sobre o “meio 
ambiente” é foco de interesse desse trabalho. É pertinente 
lembrar que Dulley (2004) questiona se “natureza, ambiente, 
meios ambientes das diversas espécies (inclusive a humana) 
[...] devem ou não serem consideradas coisas distintas” (p.25) e 
se “confundi-los ou não distingui-los pode resultar em ações e 
políticas ambientais equivocadas” (p.25). Verifi ca-se em alguns 
textos consultados a alternância do uso dos termos “ambiente” e 
“meio ambiente”, como por exemplo, em Martinho e Talamoni 
(2007) que se referem às “representações sobre meio ambiente 
de alunos da quarta série do ensino fundamental” (p.1). 
Semelhantemente Lisovski, e Zakrzevski (2003) ao abordarem 
“o que é meio ambiente”, falam em “ambiente”, tratando-os 
então como sinônimos. Cunha (2005) parece adotar esse sentido, 
mas faz certa diferenciação utilizando-se dos “parênteses” ao 
afi rmar que “o próprio conceito de (meio) ambiente tem passado 
por mudanças ao longo do tempo” (p.75), bem como Bernardes 
e Suertegaray (2009) que estudaram “o uso de geotecnologias 
para o estudo do conceito de (meio) ambiente no ensino médio” 
(p.273). Maknamara (2009) também não distingue os termos já 
que ao apresentar o que chama de concepções de professores de 
ciências sobre o “ambiente” baseia-se em Reigota4 (1999) que 
fala em representações de “meio ambiente”. Já Sauvé (1997) 
sinaliza diferenciar os sentidos dos termos “ambiente” e “meio 
ambiente”, pois cita apenas o “ambiente” ao apresentar as suas 
concepções tipológicas. 

O uso do termo “meio ambiente” foi aqui escolhido ao 
invés de “ambiente”, pois o primeiro parece ser mais familiar 
aos alunos em função do contato com o livro didático do 
ano anterior que apresentava tal título, conforme citei, e pela 
constante divulgação do termo nos meios de comunicação 
quando se referem à preservação ambiental. Não é intenção do 
trabalho aqui apresentado classifi car em categorias os discursos 
sobre meio ambiente.

O título desse texto fala em “discursos”. O sentido de discurso 
aqui defendido não é o de uma “fala proferida para o público, 
exposição didática de um assunto5”, mas “efeito de sentidos entre 
locutores” (ORLANDI, 1999, p. 21), por considerar-se que “as 
relações de linguagem são relações de sujeitos e de sentidos e 
seus efeitos são múltiplos e variados” (p. 21).

Orlandi (1999) explica que para Pêcheux:

O sentido é sempre uma palavra, uma expressão 
ou proposição; e é por esse relacionamento, essa 
superposição, essa transferência [metaphora] que 
elementos signifi cantes passam a se confrontar, de 
modo que se revestem de um sentido. Ainda segundo 
esse autor, o sentido existe exclusivamente nas relações 
de metáfora (realizadas em efeitos de substituição, 
paráfrases, formação de sinônimos) das quais uma 
formação discursiva vem a ser historicamente o lugar 
mais ou menos provisório (idem, p. 44).

Os sentidos ou signifi cados, “tem a ver com o que é dito ali, 
mas também em outros lugares, assim como com o que não é 
dito, e com o que poderia ser dito e não foi. Assim, “as margens 
do dizer do texto, também fazem parte dele” (p.30).

Orlandi (2005) coloca que qualquer objeto simbólico 
tende a levar o homem a signifi car, dizer o que tal objeto 
quer dizer. Para dizer ele irá interpretar. Os “passos”, a 
história, da construção da interpretação é apagada e o sentido 
é reduzido a um conteúdo, “sendo que essa redução é parte 

4 - Reigota, M. Ecologia, elites e intelligentsia na América Latina: um estudo de suas representações sociais. São Paulo: Annablume, 1999.
5 - DISCURSO: DICIONÁRIO. Michaelis. Melhoramentos. Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
-portugues&palavra=discurso Acesso: janeiro: 2010
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da ilusão referencial, produção do efeito de evidência. É aí 
que reside um dos mecanismos ideológicos importantes” 
(p.22). O sentido vem então dessa ilusão, ou seja, do 
“conteúdo”, gerado pelo funcionamento da linguagem, 
que “apagou” a construção do sentido ao transformá-lo em 
conteúdo. “Na realidade, não há um sentido (conteúdo), 
só há funcionamento da linguagem” (p.22). Ou seja, “no 
funcionamento da linguagem, como veremos, o seu sujeito 
é constituído por gestos de interpretação que concernem 
sua posição. O sujeito é a interpretação. Fazendo signifi car, 
ele signifi ca” (p.22). A autora também coloca o papel da 
ideologia nesse processo de signifi cação, pois “é pela 
interpretação que o sujeito se submete à ideologia, ao 
efeito de literalidade, à ilusão do conteúdo, à construção da 
evidência dos sentidos, à impressão do sentido já-lá” (p.22). 
Para a AD, “a ideologia se caracteriza assim pela fi xação 
de um conteúdo, pela impressão do sentido literal, pelo 
apagamento da materialidade da linguagem e da história, 
pela estruturação ideológica da subjetividade” (p.22).

Também, não há relação direta entre linguagem e mundo, 
entre palavra e coisa (ORLANDI, 1996), mas essas relações 
funcionam como se fossem diretas, já que há o imaginário. 
“As relações entre os sujeitos, e entre estes e as instituições, 
[...] são atravessadas e constituídas por um imaginário” 
(SILVA e ALMEIDA, 2005, p.3). Ao realizar as análises das 
falas dos alunos estarei buscando “captar” esse imaginário. 
Estarei buscando compreender “como um objeto simbólico 
produz sentidos” (ORLANDI, 1999, p. 66), ou seja, tentarei 
perceber as evidências de como estão acontecendo as 
interpretações, o que os levou a interpretar numa direção e 
não em outra, considerando que nisso intervêm de maneira 
constitutiva as condições de produção.  Almeida et al. (2007) 
explicam que:

Quanto à interpretação, ou produção de sentidos, esta 
obedece a condições específi cas de produção, que 
aparecem como se fossem naturais. Ou seja, o sujeito 
quando fala está interpretando, atribuindo sentido às 
suas palavras em condições específi cas, e ele o faz como 

se os sentidos estivessem nas palavras, desaparecendo 
suas condições de produção (p. 97-98).

Ou seja, as condições de produção “compreendem 
fundamentalmente os sujeitos e a situação” (ORLANDI, 1999), 
bem como a memória discursiva. Em sentido estrito, são as 
circunstâncias da enunciação, o contexto imediato. No caso 
dos estudantes o fato de estarem escrevendo como parte de um 
processo citado como avaliativo, de estudarem na escola X, de 
pertencerem a tal série, de terem tido contato até então com 
determinados conteúdos, de gostarem ou não de ler e escrever 
e de suas habilidades nesse sentido, de se relacionarem com 
o meio ambiente de determinadas maneiras e sob variadas 
infl uências como as midiáticas, escolares, pessoais, sociais, etc. 
são algumas dessas circunstâncias. 

Também é condição de produção de sentidos dos discursos 
o contexto amplo que “traz para as considerações dos efeitos de 
sentidos elementos que derivam da forma da nossa sociedade, 
com suas Instituições [...]” (ORLANDI, 1999, p.31), e também 
a história. A memória também entra na formulação dos sentidos, 
já que:

O dispositivo ideológico de interpretação do sujeito vem 
carregado [...] de uma fi liação nas redes de sentido – o 
interdiscurso que, entretanto, aparece negada como se 
o sentido surgisse lá. Isso porque a memória discursiva 
(o interdiscurso) se estrutura pelo esquecimento: 
esquecemos como os sentidos se formam de tal modo que 
eles aparecem surgindo em nós (ORLANDI, 2005, p.28).

Então, “a memória discursiva sustenta o dizer em uma 
estratifi cação de formulações já feitas mas esquecidas e que 
vão construindo uma história de sentidos” (ORLANDI, 1999, 
p. 54). É pois “sobre essa memória, de que não detemos o 
controle, que nossos sentidos se constroem” (p. 54). 

Análises

Foi dito aos estudantes bem como escrito na lousa o 
seguinte: 
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- Avaliação diagnóstica (para verifi car como vocês escrevem e 
organizam as ideias).

- Escrever numa folha a parte um texto (uma redação) com o 
título: “O meio ambiente é importante”. Faça de conta que tem 
de convencer alguém sobre isso, levante argumentos, discuta-
os. No mínimo 15 a 20 linhas. 

Após isso, uma leitura e explicações sobre o solicitado foram 
realizadas, esclarecendo-se aos alunos que poderiam discordar 
do que dizia o título e levantar argumentos nesse sentido, se 
assim o quisessem.  No entanto, nenhum dos textos apresentou 
discordância. É bem possível que isso tenha ocorrido, pois além 
do próprio título ser uma afi rmativa que induz o raciocínio do 
aluno em determinada direção a importância do meio ambiente 
é algo amplamente aceito, considerado como uma verdade. 

A partir de várias leituras de cada redação fi cou evidente 
que a palavra “lixo” aparecia com bastante frequência. Sendo 
assim, dividi inicialmente essas produções em dois grupos, 
sendo um deles o dos textos que não se referem ao lixo (10 
redações), aqui chamado de GRUPO 1  e o outro daqueles que 
citam o aspecto “lixo” (31 redações), o GRUPO 2. 

Grupo 1

No grupo dos alunos que não citam o lixo, percebe-se, por 
exemplo, o meio ambiente como fonte de provisão, local de 
seres com vida que fornecem produtos ao homem e que assim 
possibilitam a vida, como se verifi ca nas colocações abaixo.

Observações: Refi ro-me aos estudantes pela letra “A”, 
escolhida por ser a inicial de “aluno”, seguida de 
numeração. As frases dos alunos do Grupo 1 e 2 foram 
transcritas como redigidas, não ocorrendo correções 
ortográfi cas.

- “O meio ambiente é muito importante, penso nisso 
porque sem os pássaros e animais, não teríamos frutas, 
sementes nem mesmo árvores. Sem árvores e plantas 
não teríamos oxigênio, frutas e mel. [...] Finalizando, 
o meio ambiente é importante pois ele nos dá tudo que 
é importante e necessário para viver”. (A1).
- “O meio ambiente tem as arvores, que dá oxigênio 
pra, nos seres humanos a arvore também dá frutos tem 
também os rios que dá água para hidratar o corpo 
[...]”. (A2)
- “[...] Por que é ele que nos dá água, alimento e vida”. 
(A3).
- “[...] Por causa da arvore, agua, da madeira, etc...é 
importante por causa do ar do oxigênio se não como a 
gente ia respirar [...]”.(A8).
- “[...] O meio ambiente é super importante, ele 
é o principal para nossa vida. As arvores ajuda a 
transformar o o ruim em bom [...] O meio ambiente 
é importante para nossa sobrevivência é o essencial 
para nós vivermos”. (A5).
-  “Se a gente não cuida das arvores nos vamo fi car 
sem ar, porque o ar que ela respira é aquele que nos 
poluímos o ar que nos poluímos ela faz que vire ar puro 
o que é bom, [...]”. (A6).
- “Para mim o meio ambiente é muito importante, pois 
ele dá oxigênio e vida ao nosso planeta [...] também o 
meio ambiente serve de alimentação para nós, de frutas, 
verduras e etc.[...] E serve de abrigo para os animais 
e alimentação também, então é melhor preservar a 
natureza do que viver contra ela. É por causa dela que 
esiste a fotosintese, fauna e fl ora, e cadeia alimentar 
dos animais”. (A7).

Nota-se também nas frases acima uma constante referência 
às árvores e associação e  dessas com a respiração humana, 
o que provavelmente decorre do conhecimento escolar em 
anos anteriores na disciplina “Ciências6” e da forma como o 
conteúdo foi abordado no material didático, nas aulas e da 

6 - A disciplina “Ciências” é citada pela Aluna 1 quando ao falar sobre a importância do meio ambiente refere-se à sua ausência, à falta do mesmo ([...] em 
ciências não poderíamos descobrir e aprender sobre a fauna e a fl ora”). Ao mesmo tempo dá maior valor ao aspecto estético dessa perda (“[...] Só que o mais 
importante é que o nosso país perderá toda a beleza, todas as cores e perderá todo seu brilho e riqueza. E o verde da bandeira irá desaparecer”).
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relação do aluno com o conteúdo. No entanto, apenas um aluno 
citou o nome do processo “fotossíntese”, e ninguém se referiu 
às algas, grandes produtoras de oxigênio do planeta. 

Boa parte dos estudantes ao falarem da importância do meio 
ambiente citaram os aspectos considerados “naturais”, como os 
seres vivos (animais, plantas, matas):

- [...] pois ele é a casa de muitos animais e ainda tem 
pessoas que cortam árvores colocam fogo na mata. 
As pessoas não tem consciência de que a mata (meio 
ambiente) [...] Muitos animais vivem nela como: aves, 
esquilos, corujas, veado, etc... Por isso o meio ambiente 
é importante. Não devemos cortar a mata. (A9).
- O meio ambiente é muito importante porque sem os 
pássaros, os animais [...] Sem os incetos não teremos 
mel, borboletas. (A1).
- [...] Matamos muitos animais. (A2).
- [...] isso faz muito mal para todos os seres vivos mais 
principalmente para os animais porque poluem a água 
que eles bebem e destroem as casas deles e isso é muito 
triste. (A3).
- [...] Lutarmos para que não queimem as matas [...]. 
(A4).
- [...] A água poluída mataria os peixe, as aves, os bois 
e os macacos [...]. (A5).
- [...] Ex: se todas as abelhas forem extintas dentro de 
cinco anos não haverá mais vida na Terra. Por isso 
para preservar o ambiente em que vivemos é preciso 
cuidar das especies de animais e do ambiente, como 
o desmatamento, queimadas, caça de animais ainda é 
muito comum e não respeitam as leis fi ca mais difícil. 
Tem gente que acham que as leis deviam ser mais 
rigidas como as da Europa: uma pessoa por destruir 
um formigueiro pode levar 15 dias de prisão ou pagar 
150,00 reais de multa [...]. (A8).

Grupo 2

Nos textos dos alunos desse grupo aparecem algumas 
referências às árvores como produtoras do oxigênio ou do ar 
que o homem respira e também fazem alusão aos animais, mas 

o “uso” da natureza como fonte de alimentos e outros produtos 
quase não se verifi ca.

 A palavra “lixo” está em todos os textos, mas com 
diferentes pesos. Onze alunos apenas a citam enquanto 20 deles 
ocupam trechos signifi cativos de suas redações com a temática, 
onde surgem falas sobre os comportamentos do homem na 
produção e no armazenamento do lixo. Ao falarem de “meio 
ambiente” citam rios, mares e diversos locais da cidade como 
ruas e bairros e o relacionam a algo que está sendo perturbado 
por ações humanas coletivas (expressas pelo uso das palavras 
“nós”, “todos”, “pessoas”) principalmente pelo descarte do lixo 
em locais inadequados. No entanto, há um silêncio em relação 
ao lixo que estava bem próximo deles no momento em que 
escreviam os textos, ou seja, o da sala e que tem sido motivo 
constante de reclamações por parte de professores, gestores e 
funcionários. Na sequência estão alguns trechos que embasaram 
as ideias aqui expostas:

- “A gente não deveria jogar lixo em qualquer lugar, 
pois isso entope os bueiro, causando enchentes [...] e 
também joga lixo nos rios e mares pois mata muitos 
peixes” [...]. (A9).
- “Joga lixo nas ruas e nos rios”. (A12).
- “Não jogue lixo na rua” [...]. (A13).
- “Numa rua perto da minha casa, lá é cheio de lixo, o 
governo limpa em quatro dias lixo é o que não falta” 
[...]. (A14).
- “Cada papel de bala jogado no chão, cada lixo fora 
do lixo pode estragar a sua cidade ou seu bairro”. (A 
16).
- “Porque todos estão jogando muitos lixos nas ruas, e 
isso que causa as enchentes”. (A17).
- “Mais um exemplo devastador do homem [...] é o 
lixo que nos jogamos nos rios que os animais acabam 
comendo e morrendo”. (A18).
- “Muitas pessoas não respeita o meio ambiente joga 
lixo nas ruas e nos rios”. (A12).
- “Para as pessoas que joga licho no chão não pode 
jogar licho no chão”. (A19).
- “As pessoas jogam lixo na rua”. (A20).
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Nos textos percebe-se a presença de uma grande quantidade 
de regras, normas, idealizações sobre o lixo no meio ambiente 
e com a presença da palavra negativa “não”, que indica uma 
posição de objeção a um ato entendido aqui como constante, 
como se verifi ca nas frases abaixo. 

 Ele tem que estar limpo. Não pode jogar lixo no chão, 
na rua. (Aluno 20). Não pode jogar lixo nas ruas. 
(A21). Não jogar lixo no chão. (A22) Não jogue lixo 
na rua nem óleo nas pias de lavar pratos, que entope. 
(A13). Não jogar o lixo no chão, mas sim na lata de 
lixo, não jogar os lixo nos rios, lagos em riachos [...]. 
Sempre jogar lixo no lixo. (A23).

Aparecem também os apelos que lembram campanhas 
de preservação do meio ambiente, com apelos visando 
mobilizações em prol de causas ambientais e sugestões de 
atitudes a serem tomadas pelos indivíduos:

- Para isso você precisa nos ajudar [...]. (A23).
-Vamos cuidar do nosso ecos sistema [...] preserve o 
meio ambiente. (A15).
- Ajudar o mundo [...]. (A25).
- Vamos preservar o meio ambiente, vamos ajudar 
o que preserva o meio ambiente, vamos ajudar na 
natureza. (A20).
- Devemos fazer tudo certo para não prejudicar o 
outro. (A26).
- Temos que evitar andar de ônibus, carro e moto [...]. 
(A24).
- Mas se você ir a pé ou de bicicleta você não irá poluir 
o planeta e você não irá pagar tanto imposto.Pense por 
que com isso você salva o planeta [...].(A11).
- Nos temos que separar os lixos nos sacos de sanito 
plástico,vidro, metal e papel [...] é muito importante 
para as pessoas ajudar o meio ambiente. (A12).
- Então vamos cuidar do nosso pais e do mundo vamos 
separar os lixos orgânico do reciclável. (A29).
- Nos juntos podemos ser imabativel vamos melhorar o 
nosso planeta [...]. (A30).
- Ajude o planeta. (A10).

A possibilidade de perdas ambientais que afetam o homem 
é frequente sendo que pelo alguns alunos falam em catástrofes:

- Se não não vai existir mais nada daqui a 20 anos 
não vai existir mas árvores, água , ar, pessoas e mais 
nada [...] devemos parar de sujar nossas cidades, não 
a poluir com sacos plásticos, embalagem de comida e 
todos os tipos de lixo, se fi zermos isso o mundo fi carar 
melhor e daqui a 20 anos eu posso viver em paz em um 
mundo melhor [...]. (A28).
- Devemos cuidar do nosso meio ambiente se não 
cuidarmos daqui alguns 30 anos estara tudo desmatado. 
(A15). 
- [...]Pessoas vão morrer de sede a água do mundo 
inteiro vai acabar e nos vai morrer e os animais 
também vão morrer [...](A19).
- [...] e que cuidássemos mais do meio ambiente, pois 
sem arvore nós não iríamos respirar e sem água não 
iriamos aguentar então vamos cuidar do nosso pais e 
do mundo [...] (A29). 

Em alguns textos encontram-se também comentários sobre 
a recente obrigatoriedade do uso de embalagens retornáveis 
ou biodegradáveis nos supermercados. Isso tem relação com 
a grande divulgação dada ao assunto pela mídia e ao fato dos 
alunos vivenciaram o contexto, já que muitos frequentam locais 
de compra com seus familiares, conversam sobre isso, etc. 

Assuntos científi cos aparecem nos textos como, por 
exemplo, o “buraco na camada de ozônio” sendo que nota-se 
uma confusão com o efeito-estufa, que por sua vez não é citado 
ao se falar em poluição.

Comentários fi nais

Os doze estudantes que não citaram o lixo em seus textos 
se referiram principalmente aos seres vivos e à utilidade do 
meio ambiente para o homem, sendo que uma aluna destacou 
o aspecto estético.

Dos 31 alunos que usaram a palavra “lixo”, onze deles 
apenas a citaram enquanto 20 estudantes construíram suas 
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argumentações falando de ações que consideram corretas e que 
incluem limpeza e cuidados com o meio ambiente, esforços 
individuais ou coletivos, mudanças de atitudes. Pode-se pensar 
então no Grupo 2 com dois subgrupos  o que torna possível 
perceber que no total são três grandes discursos, dois deles 
relacionados ao lixo e um deles não (Grupo 1).

Foi falado anteriormente que os discursos têm relação com 
as condições de produção dos mesmos. Penso que contribui 
para as falas dos estudantes os diversos momentos do dia a dia 
em que são levados a olhar e pensar sobre o meio ambiente, 
bem como o peso das fontes produtoras dessas ideias na 
construção dos sentidos.  O fato do assunto meio ambiente estar 
diariamente na televisão e na internet produz seus efeitos no 
que dizem os estudantes. A escola também tem seu peso através 
de suas abordagens, do material didático, das comemorações 
pontuais das datas comemorativas como, por exemplo, “dia 
mundial do meio ambiente”, etc. Enfi m tudo que é dito ou já foi 
dito (memória discursiva) sobre o meio ambiente tem efeito na 
construção do imaginário dos estudantes sobre o tema.

Buscar entender a forma com que falam sobre o meio ambiente 
possibilitou perceber também que alguns assuntos tratados na 
disciplina Ciências como, por exemplo, fotossíntese, efeito-estufa, 
buraco na camada de ozônio e outros são propícios à fi xação de 
conceitos errôneos que precisam ser retomados com frequência. 
A relação direta entre meio ambiente, consumo e meios de 
comunicação é outra temática que merece ser tratada, bem como 
as limitações e possibilidades das ações humanas sobre o planeta. 
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Resumo
O presente artigo estabelece um diálogo entre a dissertação de 

Mestrado intitulada “Licenciatura Específi ca para Formação de 
Professores Indígenas/Turma Mura: um balanço dos dois primeiros 
anos do curso à luz das expectativas dos alunos” e um Projeto de 
Iniciação Científi ca (em andamento) que tem como título “A docência 
na licenciatura Formação de Professores Indígenas – turma Mura – 
como espaço de formação continuada /desenvolvimento profi ssional. O 
primeiro trabalho objetivou, primordialmente, verifi car, com base nos 
depoimentos dos alunos, o grau de atendimento às expectativas iniciais 
por eles formuladas no momento de elaboração do Curso (2006-2007) 
e de seu Seminário de Implantação (2008), enquanto que o segundo 
segue, acompanhando o período fi nal da Licenciatura, na busca de 
compreender a complexidade da atuação dos docentes universitários 
em seu cotidiano, de modo especial quando estes têm como desafi o 
o trabalho com professores/alunos indígenas, na perspectiva da 
formação continuada/desenvolvimento profi ssional. Sendo as 
pesquisas desenvolvidas em tempos diferenciados encontram-se no 
objetivo de apresentar/compreender o desencadeamento da trajetória 
formativa educacional pela qual seus protagonistas – os professores 
indígenas Mura e seus professores formadores não-indígenas/docentes 
da UFAM – têm percorrido, que, como historicamente sabemos, ainda 
é permeada de lutas e resistências. Paralelo a este objetivo, o trabalho 
busca apresentar os desafi os que essa formação tem apontado para a 
universidade de modo a encontrar possibilidades para a construção de 
uma formação mais específi ca, de qualidade e baseada nos princípios 
da interculturalidade, tanto para os professores indígenas quanto para 
os professores não indígenas.

Palavras-chave
Ensino Superior Indígena; formação docente; licenciatura 

específi ca.

Abstract
This article establishes a dialogue between the Master’s 

Dissertation titled “Specifi c Degree for Indigenous Teacher Training: 
a review of the two fi rst years of the course in the light of students’ 
expectations and an undergraduate research Project (in progress) that 
is titled, “Teaching in Indigenous Teacher  Training degree – Mura 
Indigenous class as a space of continuing education and professional 
development. The dissertation aimed primarily to verify, on the basis of 
the students’ statements, the degree of meeting the initial expectations 
formulated at the time of preparation of the course (2006     -2007) and 
its Initial Seminar (2008), while the research project accompanies the 
fi nal period of the Teacher Training Program, searching to understand 
the complexity of the teaching of the university professors in their 
daily lives, especially in the light of challenges of working with 
indigenous teachers/students, in the perspective of the continuing 
education and professional development. The research projects were 
developed at different times, however, they both have the objective of 
presenting/understanding the breakdown of the formative educational 
trajectory by which the stakeholders – Mura indigenous teachers 
and their non-indigenous professors of The Federal University of 
Amazonas – UFAM – has been historically permeated with struggles 
and resistances. Parallel to this goal, the paper seeks to present the 
challenges that such training has shown to the University in order 
to fi nd possibilities for the construction of a more specifi c and 
qualitative training, based on the principles of interculturality, both 
for the indigenous teachers and non-native teachers.

Keywords
Indigenous Higher Education; teacher training; specifi c degree 

teaching courses. 
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1. A formação docente na universidade: diálogo sobre 
alguns desafi os

A docência, como prática social permeada por valores, 
ideologias, condicionantes de ordem histórica, político-social, 
econômica, cultural, institucional e pessoal, bem como aberta a 
possibilidades de transformação e construção de novos sentidos 
e signifi cados, caracteriza-se como atividade complexa. Não 
somos e nunca seremos professores prontos, completos. Ser ou 
tornar-se docente demanda contínua disponibilidade à aquisição 
de novos saberes e fazeres que precisam ser apropriados e 
apreendidos em suas relações.

Em um contexto de tensões e contradições, limitações 
e possibilidades, riscos e potencialidades é que a atividade 
docente ocorre. Apesar de ser reconhecida sua complexidade, 
a cultura universitária pouco a considera, refl etindo a dinâmica 
da própria sociedade, sua estrutura e modo de funcionamento, 
em que a retórica de valorização do professor é proclamada, 
sem ou com poucas medidas concretas que a confi rmem.

Nas palavras de Isaia (2006, p.74), “[...] a docência vai além 
do ensino, instaurando-se como uma atividade eminentemente 
formativa que abarca os professores, os alunos pelos quais os 
professores são responsáveis e também abrange os ambientes 
formativos em que ambos estão envolvidos”. Historicamente, 
entretanto, a docência tem se baseado, não raro, no senso 
comum, o que explica, em parte, o pouco valor atribuído aos 
saberes pedagógicos e aos conhecimentos que lhe dão suporte, 
ignorando-se as múltiplas dimensões e interinfl uências ligadas 
a questões éticas, epistemológicas, econômicas, afetivas, 
sociais, políticas e culturais¸ que precisam da refl exão para 
serem apreendidas.  No ensino superior, a situação da docência 
tem seus agravantes e suas especifi cidades. Por um lado, ainda 
é vigente a noção de que quem sabe fazer, sabe ensinar e a 
universidade continua recrutando seus docentes a partir desta 
lógica. O que se espera é que os docentes universitários tenham 
um sólido conhecimento do campo científi co de sua área, 
legitimado, na prática, pelo exercício profi ssional, fi cando os 
conhecimentos pedagógicos relegados a um segundo plano. 

Felizmente, esse quadro vem se modifi cando e é crescente 

o reconhecimento da necessidade de maior investimento na 
formação pedagógica.  De acordo com Masetto (2003, p. 13):

Só recentemente os professores universitários 
começaram a se conscientizar que seu papel de docentes 
do ensino superior, como o exercício de qualquer 
profi ssão, exige capacitação própria e específi ca que não 
se restringe a ter um diploma de bacharel, ou mesmo de 
mestre ou doutor, ou ainda apenas o exercício de uma 
profi ssão. Exige tudo isso, e competência pedagógica, 
pois ele é um educador. 

Se, por um lado, ganha vulto o discurso sobre a importância 
da formação docente aos profi ssionais do ensino superior, 
por outro, poucas são as iniciativas para atualizá-lo.  Como 
destaca Isaia (2006, p. 67), “o discurso está mais adiantado 
que as práticas efetivas de formação docente continuada e em 
exercício”. O que se observa é uma intensifi cação do trabalho 
docente, desencadeando um quadro estressante de ênfase no 
individualismo, na competitividade e na produtividade. Assiste-
se, pois, a apropriação de um conhecimento que comporta 
muito mais regulação, controle, padrões estabelecidos, do que 
emancipação, ações pautadas no exercício da solidariedade 
(SANTOS, 2001; CUNHA, 2005).

Mais desafi ador, ainda, é pensar a realidade da docência 
quando o que está em pauta é a realização de cursos oferecidos 
por professores não indígenas a professores indígenas, como 
é o caso da Licenciatura Específi ca “Formação de Professores 
Indígenas”, Turma Mura  .  Pensar a formação de professores 
na perspectiva intercultural é tentar produzir uma refl exão 
que possibilite o diálogo entre diferentes culturas, com o 
cuidado permanente de não permitir que se estabeleçam 
vozes dominantes e vozes subordinadas, ou, como nos diz 
Monteiro (2002, p. 78), “[...] silenciando o que já se encontra 
silenciado por quem escreve e não ouve as vozes que gritam 
cotidianamente”. Além disso, reconhecemos que é preciso 
desenvolver, e mais, aguçar nossa capacidade de escuta para 
que possamos entrar em sintonia com os outros, escutando-
os a partir de suas mensagens, códigos e lógicas próprias e 
manifestando abertura às suas manifestações simbólicas.
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2. Os povos indígenas e o ensino superior: o diálogo rompe 
as fronteiras

Ao vivenciarmos um tempo de globalização cada vez mais 
crescente em nosso país, vemos que a educação/escolarização 
permanece como desafi o, enquanto uma exigência primordial, 
ideologicamente reforçada e, com isso, aumentando uma 
demanda expressiva por parte daqueles que a vêem como uma 
possível “saída” para a melhoria de suas condições sociais 
precarizadas, estimulada pelos discursos que a colocam como a 
solução para os problemas que permeiam a vida em sociedade 
nos tempos atuais.

 Com os povos indígenas não está sendo diferente, a 
luta por uma educação escolar de qualidade, que vise suprir 
suas necessidades e garanta seus direitos – enquanto povos 
com suas especifi cidades/diferenças – chama cada vez mais 
atenção nos debates promovidos nacionalmente e nos discursos 
indígenas e, como consequência, destacam-se o impulso 
e iniciativas concretas frente às novas reivindicações, que 
alcançam repercussão, visibilidade e espaço até em territórios 
internacionais.

O reconhecimento da pluralidade, por sua vez, enquanto 
direito dos povos indígenas, fi nalmente foi assegurado em 
ampla legislação, com destaque à Constituição Federal de 
1988, o que oportunizou, por parte desses atores sociais, a 
ressignifi cação das instituições educacionais. Estas passam 
a ser vistas não mais como espaços onde aos poucos suas 
culturas eram dizimadas, mas como espaço fronteiriço e lugar 
de negociação entre culturas que, garantido também pela 
nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996, 
proporcionou a refl exão e o amparo legal da escola indígena 
segundo as especifi cidades de cada povo/etnia.

Segundo Corry (1994, p. 3), “devemos reconhecer que os 
povos indígenas são sociedades viáveis e contemporâneas, 
com complexos modos de vida, assim como com formas 
progressistas de pensamento, que são muito pertinentes para o 
mundo atual”. O pensamento deste autor vem confi rmar nosso 
entendimento sobre a capacidade indígena e sua autonomia 
frente às questões que lhes são primordiais, como terra, saúde, 

luta por igualdade (de direitos, inclusive do direito à diferença) 
e, de modo particular, educação.

Luciano (2009), indígena da etnia Baniwa, ao se posicionar 
sobre essa problemática, também nos conduz a um pensamento 
crítico que aponta para a construção de alternativas que nos 
auxiliem na reversão desse quadro: 

O diálogo pode ser o único caminho capaz de produzir 
soluções efetivas aos vários problemas enfrentados 
pelos povos indígenas no Brasil, pois a exclusão 
deles reside na invisibilidade e nos rótulos errôneos 
e preconceituosos estabelecidos no imaginário das 
pessoas. O sistema educacional necessita de profundas 
mudanças – o indígena precisa ser visto como um 
cidadão especial, esteja vivendo na cidade ou na aldeia, 
pois ele sempre o será. [...]. As políticas de inclusão 
devem garantir os direitos indígenas e preservar sua 
relação com os recursos naturais e a sustentabilidade 
de seus territórios e de suas unidades socioculturais (p. 
39).

Apesar das difi culdades vividas pela população indígena 
desde os primórdios do contato e daquelas inerentes aos 
processos de vida contemporâneos, é importante ressaltar 
que, paralela ao esforço de manter viva sua cultura, tradição e 
costume, está a busca contínua de caminhos e alternativas que 
preservem seus ideais e mantenham sua identidade valorizada, 
através do conhecimento e do saber escolar.

E é nesse sentido que a educação escolar indígena vem 
despontando no cenário nacional e internacional e se tornando 
alvo de interesses, também, mas não nos moldes do que ocorria 
no passado, como já citamos anteriormente, mas daqueles 
interesses que visam à solidifi cação de uma educação indígena 
“superior” e de qualidade. É importante realçar que essa é 
uma situação que vem se concretizando graças à consciência 
construída por muitos povos, de que a educação escolar pode 
ser – e está se tornando, através dos Cursos de Licenciatura 
Específi ca – uma ferramenta que contribui na superação da 
extensa relação histórica de subordinação e na construção de 
um novo protagonismo de vida.
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O texto subsídio para Elaboração das Diretrizes para 
Educação Escolar Indígena – Educação Básica e Formação de 
Professores Indígenas afi rma que as licenciaturas específi cas 
são um importante instrumento “[...] de construção de relações 
interétnicas, também, um espaço para o conhecimento da 
pluralidade cultural e fortalecimento/revitalização das línguas 
indígenas” (BRASÍLIA, 2011, p. 19). Estas, além de permitir 
o estreitamento de relações interétnicas, se mostram como 
propulsoras do protagonismo dos alunos/professores indígenas 
já que, no processo de construção desses cursos, as populações 
indígenas, com seus professores e lideranças, participam dos 
debates para concretização das diretrizes dos cursos (HORTA; 
SILVA, 2010). Tal protagonismo se estende na busca de soluções 
para as problemáticas vivenciadas dentro de suas comunidades 
e diante da sociedade envolvente. 

Na linha das experiências já concretizadas, podemos afi rmar 
que, dentre os desafi os estabelecidos e que ainda se colocam às 
universidades, o desafi o da interculturalidade se destaca como 
fundamental. Para melhor compreendermos o que este desafi o/
princípio nos propõe, Carvalho, Fernandes e Repetto (2008) 
ressaltam que a interculturalidade:

[...] permite estabelecer uma relação de respeito entre 
culturas diferenciadas. Entretanto, a efetivação desse 
princípio não implica em simplesmente reconhecer o 
valor de cada uma dessas culturas e defender o respeito 
entre elas. Mais que isso, a interculturalidade parece ser 
um princípio que fornece apoio para o enfrentamento, 
o desvelamento e a posterior busca de soluções para 
os confl itos originados do contato e do relacionamento, 
que gera aprendizagens contínuas. Pelo seu caráter a 
um só tempo relacional e contrastivo, esse princípio 
tornou-se uma importante ferramenta pedagógica 
(p.20).

Partindo desse princípio - que tem fomentado as ações entre 
os povos indígenas e as instituições públicas de ensino superior 
- é que devemos fi car atentos mais ainda para a crescente 
demanda que surge, objetivando patamares mais elevados de 
formação escolar e, sobretudo, aprofundar nossas refl exões a 

respeito de como as universidades brasileiras têm dialogado 
com essas novas experiências e como têm buscado construir 
esse processo de formação acadêmica intercultural em seus 
espaços.

Nos últimos anos, por exemplo, a criação de cursos 
específi cos tem sido frequente: já são 23 as Licenciaturas 
Interculturais que vigoram em todo o país nas Instituições 
Públicas de Ensino Superior. Por esse motivo, também se 
tem debatido a importância e o papel que têm os professores 
universitários, tanto em termos gerais como, particularmente, 
nos Cursos de Formação de Professores Indígenas, no que se 
refere à consolidação dos princípios da interculturalidade nos 
espaços universitários e na sociedade nacional, bem como a 
permanência e saída bem sucedida dos alunos indígenas das 
respectivas licenciaturas.  Diante desse contexto, a formação 
dos professores universitários passou a ser um dos focos 
dos debates em torno da qualidade de ensino para os alunos 
indígenas, que passam a fazer parte das Universidades e 
levam os diferentes sujeitos que lá se encontram a questionar 
o conceito e a funcionalidade da educação, do processo de 
ensino-aprendizagem e, em consequência, a prática de seus 
formadores. Não longe destas indagações está a implicação 
da formação continuada no processo de desenvolvimento 
profi ssional dos docentes.

Com o intuito a reforçar essa discussão, ressaltamos a 
pertinência em rever o modelo de universidade que está posto 
no país, suas dinâmicas, suas estruturas, seus currículos. Desse 
modo, pensar o ensino/formação superior indígena e a formação 
docente sob esse ângulo implica repensar concepções, posturas 
e práticas que compõem o cotidiano da vida na universidade. 
Mas de que maneira tais refl exões podem “atingir” o espaço 
acadêmico? E como estas instituições podem responder às 
questões e aos anseios suscitados pelos professores indígenas e 
não-indígenas nesse processo do “fazer pedagógico”?

Na busca por respostas, Novantino (2005), indígena da 
etnia Paresi apresenta-nos algumas pistas/saídas:

[...] se a universidade do futuro buscar assumir a reforma 
universitária com democracia e justiça social, sem 
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resistência a mudanças nos seus currículos, e se prestar 
a dar serviços de qualidade à população, propiciando 
novas oportunidades sem exclusão social, e reconhecer 
a diversidade cultural existente no país, deixará de ser 
uma universidade prestadora de consultorias e serviços, 
como querem os mercantilistas do saber, mas sim uma 
universidade preparada para o século XXI (p. 133).

Não se pode negar que, dentro dessa perspectiva formativa, 
os desafi os a serem enfrentados pela universidade são muitos. 
Na perspectiva dos professores indígenas, por exemplo, 
podemos destacar: os frequentes impasses existentes em torno 
de uma educação específi ca e de qualidade - que assegure a 
melhoria de suas condições de vida na aldeia/escola; o respeito 
por suas condições sócio-culturais; o conhecimento necessário 
para a construção de uma pedagogia própria, ainda são pontos 
geradores de tensões no campo da educação escolar indígena, 
principalmente no que diz respeito ao Ensino Superior e suas 
políticas (sejam aquelas já formuladas ou as que estão em 
processo de formulação) voltadas para o investimento, para 
o acesso, a permanência e a conclusão exitosa nos cursos em 
que estes povos estão inseridos. Já na perspectiva de seus 
professores formadores, os desafi os são muitos e preocupantes, 
pois as condições institucionais pouco contribuem para que os 
professores tenham momentos para interlocução, para troca 
de experiências ou de compartilhamento de conhecimentos 
pedagógicos, que poderiam ser relevantes para a prática 
docente e, consequentemente, para a qualidade do processo 
de ensino-aprendizagem dos alunos (SUHR, 2008). 

Mas, nesse contexto de responsabilidades, onde a universidade 
passa a exercer um papel intransferível4 no processo de consolidação 
do Ensino Superior para os povos indígenas, é pertinente considerar 
que esse diálogo só rompe as fronteiras se se conecta a um projeto 

cujo ideal baseia-se na solidariedade, criticidade, coletividade, 
clareza política, empreendendo assim uma discussão marcadamente 
democrática, pois participativa, oferecendo condições para as 
transformações necessárias nas estruturas universitárias.

Focando nosso olhar no desafi o de formar professores 
indígenas e possibilitar uma formação continuada que leve, 
efetivamente, a um desenvolvimento profi ssional para 
os docentes universitários, sobretudo na perspectiva da 
interculturalidade, faz-se mister desmistifi car a concepção de 
que a formação continuada só pode ser realizada por meio 
de cursos de pós-graduação e/ou participação em eventos. É 
preciso o esclarecimento de que a formação continuada acontece 
em todos os momentos do cotidiano, desde que proporcione 
o ato de refl exão sobre o trabalho pedagógico desenvolvido, 
em desenvolvimento ou a desenvolver e rompa com a cultura 
individualista que permeia o fazer docente. 

Para reforçar essa refl exão, reportamo-nos a André (1999) 
apud Rosemberg (s/d), a assinalar-nos que:

“[...] as resistências nesse âmbito são muito grandes 
e talvez mais difíceis de serem superadas do que as 
dos docentes da educação básica. [...] Como fazer 
para recuperar esse espaço, vocês me perguntam? 
E eu continuo indagando: O que é preciso fazer para 
romper as resistências? Acho que se poderia pensar na 
reconstrução da universidade, pensar numa nova forma 
de ser e de atuar, pensar no papel formador das IES 
[Instituições Ensino Superior] e quem sabe então se 
conseguisse reunir uns poucos que ainda acreditam na 
força do coletivo e a partir daí iniciar algumas ações. 
Talvez esse seja um caminho. Talvez...” (p. 11).

Com a consciência de que promover uma ação 
transformadora no ambiente acadêmico pode gerar inúmeros 

4 - Sobre esta responsabilidade, o Prof. Roberto Jamil Cury, na época Conselheiro do Conselho Nacional de Educação (CNE), ao receber uma consulta dos 
povos indígenas de Roraima, através de suas organizações (em especial a de professores: a OPIR – Organização dos Professores Indígenas de Roraima) foi o 
relator do Parecer nº 010/2002, aprovado em 11/03/2002. No Parecer podemos ler que “as Universidades dos Sistemas de Ensino e outras instituições de ensino 
superior credenciadas, em especial aquelas mais próximas das populações indígenas, serão espaços institucionais de ensino superior que preencherão a neces-
sidade de formação dos professores indígenas em nível universitário e garantam a formação expressa na lei 10.172 de 9/1/01 (Plano Nacional de Educação), 
na meta 17” (BRASIL, 2002).
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impactos, não devemos nos sentir intimidados, mas 
estimulados a intensifi car a compreensão sobre as relações 
de poder aí envolvidas,  geradoras de desigualdades e 
injustiças.

Com base nas iniciativas promovidas pela UFAM e 
por tantas outras universidades do país que trabalham para 
a concretização de uma formação de qualidade e para o 
estabelecimento de uma relação igualitária entre os povos 
indígenas e a sociedade acadêmica não-indígena – dentro de 
uma proposta de ensino intercultural – é possível afi rmar que 
trilhar os caminhos da interculturalidade ainda se constitui num 
longo e difícil exercício. Aproximar culturas, viabilizar trocas 
de experiência com os diferentes grupos sociais, promover 
o diálogo intercultural, por exemplo, ainda tem sido ações 
realizadas esporadicamente em nossas Instituições de Ensino 
Superior. Sinalizam, porém, para uma mudança nesse cenário 
e, para que isso possa acontecer, precisam se valer de todos os 
recursos disponíveis para estimular a comunidade acadêmica 
a refl etir sobre suas posturas frente à presença indígena na 
universidade, criar mais alternativas e espaços favoráveis para o 
estreitamento das relações entre os acadêmicos indígenas e não-
indígenas, desencadeando, assim, uma série de transformações 
positivas dentro e fora do ambiente universitário, distanciando-
se dos discursos e/ou posturas que inferiorizam esses povos 
(atitudes ainda existentes em nosso meio) e passando a ser, 
dessa forma, espaços/palco de encontro entre culturas onde 
todos possam conviver. 

3. A universidade na escuta de outras vozes: professores e 
alunos, vozes que se entrecruzam

 
O desencadeamento das pesquisas nos revela e nos dá pistas 

de como o fazer pedagógico e a formação têm sido construídos 
no decorrer dos anos, tanto para os professores não-indígenas 
quanto para os indígenas no curso de formação superior e como 
esse fato tem tido refl exos positivos no cotidiano da escola/do 
trabalho. 

Assim, no trajeto investigativo, a primeira pesquisa, em 
nível de mestrado, que visou analisar o processo formativo dos 

graduandos indígenas, constatou que, embora as expectativas 
expressas no passado tenham sido elaboradas primeiramente 
de forma coletiva/por aldeia (no momento de elaboração da 
proposta do Curso, período entre os anos de 2006-2007) e, 
posteriormente, individualmente, pelos graduandos Mura (na 
ocasião da aula inaugural, em 2008), os depoimentos indicam 
que as expectativas mais ligadas à família e as relacionadas 
à melhoria da formação/atuação docente estão sendo 
contempladas pelo Curso, na leitura da maioria dos graduandos 
indígenas. 

Revelam, ainda, que o Curso tem adicionado conhecimentos 
científi cos importantes ao universo educativo dos Mura e estes 
têm sido associados/somados aos saberes tradicionais do povo, 
com constantes esforços e exercícios de interculturalidade. 
Além disso, o Curso de Licenciatura tem ajudado os graduandos 
indígenas a construírem suas próprias ferramentas pedagógicas, 
o que tem contribuído para aperfeiçoar a sua prática educativa 
em sala de aula, tornando o fazer pedagógico cotidiano, aos 
olhos dos sujeitos da pesquisa, uma prática mais desprendida da 
que é feita na escola dos “brancos”, ressaltando, por sua vez, a 
construção de um saber próprio, diferenciado, como necessitam 
as comunidades. 

No que se refere aos aspectos pessoais que compõem 
o perfi l do professor indígena , o Curso de Licenciatura 
Específi ca tem dado suporte para que os graduandos Mura 
possam se conhecer/reconhecer  melhor como professores, 
de modo que os graduandos menos experientes possam 
vencer a inibição, a insegurança diante de seus alunos e dos 
próprios professores da graduação. O Curso tem estimulado 
a refl exão sobre os avanços e recuos da escola e, no decorrer 
das aulas de cada disciplina, possibilitado a criação de 
alternativas frente às necessidades surgidas no espaço da 
escola da comunidade.

O Curso tem sido, ainda, instrumento de reafi rmação 
identitária e reafi rmado os propósitos da coletividade, 
característica tão presente nas falas e depoimentos dos 
graduandos Mura. Por outro lado, nos olhares de alguns 
graduandos, o Curso tem proporcionado atendimento de forma 
parcial às expectativas dos alunos. 
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Quanto aos docentes universitários, a pesquisa, em nível de 
Iniciação Científi ca, nos evidencia, a partir de entrevistas, de 
leituras realizadas e de nossa inserção no Curso de Licenciatura 
Específi ca para Formação de Professores Mura/Autazes – Am, 
que as reuniões de planejamento e avaliação do Curso tornam-
se espaços de formação continuada para os docentes que 
trabalham na referida Licenciatura. A dinâmica dessas reuniões 
assim é descrita:

[...] a equipe de Coordenação reúne os(as) 
professores(as) que ministrarão as disciplinas para 
uma espécie de planejamento coletivo, no qual se 
apresenta o que cada um(a) pretende desenvolver nas 
suas disciplinas, a fi m de que cada um(a) tome ciência 
do que irá acontecer no Módulo do Curso [...], assim 
como os que ministraram as disciplinas no Módulo 
anterior, para partilharem as experiências vividas em 
cada disciplina, a fi m de possibilitar uma troca, uma 
partilha das diversas vivências.   (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO AMAZONAS, 2009, p. 12).   

Mesmo que não esteja explícito, percebe-se a preocupação 
com a formação continuada dos docentes ao possibilitar, 
durante as reuniões periódicas de planejamento e avaliação 
do Curso, espaços para que os professores exponham as 
atividades que vão realizar no decorrer dos Módulos, ou que 
os professores que concluíram disciplinas partilhem suas 
experiências, difi culdades e atividades realizadas, as reuniões 
de colegiado, denominadas por nós como acompanhamento 
pedagógico, já que a Coordenação acompanha o processo 
de elaboração das atividades e socialização das mesmas, 
permitem que professores de diferentes áreas interajam entre 
si e explicitem suas opiniões a respeito das atividades que 
foram elaboradas e expostas. 

Segundo os professores formadores, ao interagirem e 
partilharem suas vivências, os professores estão colaborando, 
mesmo que inconscientemente, para a prática futura e 
cotidiana dos demais professores, promovendo, deste modo, 
ações coletivas e interdisciplinares, o que confi rma o caráter 
formador das reuniões do colegiado. Em nossa percepção, 

as reuniões para elaboração da proposta do curso no ano de 
2006 e início de 2007, os Fóruns de Formação Continuada e o 
Seminário de Avaliação Parcial do Curso realizado nos dias 4 e 
5 de dezembro de 2009, no município de Autazes/AM, também 
se constituíram como espaços formadores, pois possibilitaram 
a construção de novos conhecimentos e a interlocução entre os 
saberes.       

As reuniões, promovidas pela coordenação, além de 
proporcionarem momentos de ação-refl exão-ação sobre a prática, 
estabelecidas através do trabalho coletivo,possibilitam, ao 
mesmo tempo, a expressão/manifestação dos professores.  Desse 
modo, revelam-se como uma possível saída para que o fazer 
pedagógico não se realize isoladamente e, ao mesmo tempo, traga 
aos docentes a percepção de que a formação continuada pode se 
tornar uma “[...] via de acesso e/ou resgate da dignidade e da 
identidade pessoal, profi ssional e social do(a)  professor(a), bem 
como da qualidade do ensino em consonância com as exigências 
dos novos tempos” (ROSEMBERG, [s.d.], p. 4).   

Embora as ações da referida Licenciatura promovam o 
diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento, propiciando 
espaços e oportunidades formativas tanto para os alunos 
indígenas quanto para os professores não-indígenas, podemos 
salientar que alguns desafi os ainda precisam ser superados, 
a fi m de que se construa uma universidade alicerçada nos 
princípios da interculturalidade. Entre os desafi os apontados 
pelos graduandos indígenas que ainda precisam ser superados, 
no trajeto construído pela universidade que neste momento 
estão cursando, podemos destacar a necessidade/percepção 
de que seus professores formadores devem articular, de forma 
mais precisa, os conteúdos disciplinares à realidade escolar 
enfrentada nas aldeias, de modo que os professores graduandos 
possam adaptá-los e transmiti-los às suas turmas de 5ª à 8ª série, 
com as quais, se ainda não estão, terão que trabalhar. 

Esta articulação entre conteúdos e realidade escolar 
das aldeias, segundo alguns professores do Curso, como 
exemplifi camos, poderiam ser trabalhadas através de momentos 
de refl exão e conhecimento sobre a cultura e cotidiano dos 
povos indígenas durante as reuniões de planejamento, antes de 
cada módulo: 
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Eu acho que a sugestão não é só pra esse acompanhamento 
pedagógico, mas pra toda a universidade. Temos 
incluído mais esse tempo que eu falei da refl exão 
conjunta e tudo mais [...]. A gente devia ter as nossas 
60 horas para a refl exão coletiva. [...]porque assim... 
na universidade é tudo feito no susto; é pra ontem, [...]
Então é preciso primeiro conhecer quem [...] são esses 
indígenas. Acho que ninguém podia dar aula sem saber 
quem são; (Professor5). 

Refl etir, de modo geral, sobre que pilares os Cursos de 
Formação de Professores têm se dado, se os professores 
responsáveis pela realização das disciplinas têm sido sensíveis 
à temática, se têm levado em consideração a realidade dos 
povos, suas culturas, seus projetos, e se possuem espaços 
de refl exão que os ajudem nas problemáticas do cotidiano, 
ainda são barreiras enfrentadas por esses profi ssionais e seus 
alunos indígenas, barreiras que não serão ultrapassadas e nem 
esgotadas nessa discussão mas que nos convidarão à discussão 
contínua quando o alvo principal de nossos estudos for o 
processo de ensinar e aprender, envolvendo povos indígenas e 
seus formadores.

Palavras fi nais

 Com a crescente demanda dos povos indígenas a cursos 
de graduação específi cos e diferenciados, como lhes garante a 
atual Constituição de nosso país, a universidade brasileira é 
chamada a recriar-se, a inovar e dar respostas às novas questões 
que lhe são postas. Formatos novos devem ser pensados, que 
refl itam os anseios, necessidades e modos de ser da comunidade 
indígena. É preciso, ainda, que se alargue a compreensão sobre 
o processo de formação, entendendo-o presente não só em 
cursos específi cos e nas práticas escolares cotidianas, mas na 
vida diária e, de modo especial, nas instâncias organizativas 
(Movimentos, Associações, Conselhos, etc), sempre com a 
mediação da refl exão.

 Nós, da Universidade Federal do Amazonas, muito 
temos a aprender com as Licenciaturas para diferentes povos 
indígenas já em curso e, de modo especial com a turma Mura 
que se encontra em seu último ano de formação. Rigorosos 
processos de avaliação precisam ser implementados, de modo 
que, refl etindo sobre as experiências adquiridas, voltemos 
enriquecidos à nossa prática como formadores.

A formação do professor indígena, como todo processo 
de formação, constitui-se experiência inesgotável, que se 
constrói e reconstrói a cada dia, num diálogo entre diferentes 
conhecimentos, lógicas e saberes, que deve ter, como marca, 
o compromisso, rigorosamente ético, de defesa de uma vida 
digna e, como projeto e utopia, a construção de um mundo 
melhor,  onde os seres humanos, sem distinção, possam 
expressar e aprimorar a humanidade que os constitui, numa 
vivência solidária e fraterna.
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Resumo

Este artigo apresenta parte dos resultados de uma 
pesquisa que tem por objetivo valorizar o universo das 
comunidades de tradição oral, através do resgate e divulgação 
de narrativas populares da microrregião do extremo Noroeste 
do Paraná. Buscou-se coletar as narrativas, especialmente, 
nas comunidades ribeirinhas e agrícolas, ouvindo/fi lmando, 
na sua própria residência, narradores de causos desta região. 
Esta pesquisa, ainda em andamento, tem já concluída a etapa 
da coleta de campo que revelou-se um estoque inesgotável 
de conhecimento, sabedoria, maneiras de fazer, pensar e ver 
as nossas relações sociais. De todos os materiais de estudo da 
cultura popular brasileira, a narrativa é o mais amplo e expressivo 
e o menos examinado, reunido e divulgado. Acredita-se que à 
luz da tradição das narrativas populares, cujas características 
são a oralidade, a memória e os modos ancestrais de contar 
histórias, transmitem-se valores perdidos, ou já enfraquecidos 
nas sociedades urbanas e modernas.

Palavras-chave

Oralidade; memória; narrativas populares.

Resumen 

Este artículo presenta las partes de un resultado de una 
investigación que tiene como objetivo valorar el universo de las 
comunidades de tradición oral, a través del rescate y la difusión 
de los relatos populares  de la micro-región del extremo 
Noroeste de Paraná. Hemos tratado de recopilar los relatos, 
especialmente, em las comunidades costeras y agrícolas, 
escuchando/fi lmando los narradores de cuentos de esta región. 
La investigación, em curso, ya há completado la coleta de 
campo y resultó ser una reserva inesgotable de conocimiento, 
sabiduría, maneras de hacer, pensar y de ver nuestro entorno 
social. De todos los materiales de estudio de la cultura popular 
brasileña, la narrativa es el más amplio y singnifi cativo y 
el menos recopilado y difundido. Se cree que a la luz de la 
tradición de las narraciones populares, cuyas características son 
la oralidad, la memoria y las formas ancestrales de la narración, 
se puede transmitir los valores que faltan, o ya debilitados em 
las sociedades urbanas y modernas.

Palabras-clave

Oralidad; memoria; oral narraciones.



MEMÓRIA E ORALIDADE: PRÁTICAS NARRATIVAS DA MICRORREGIÃO DO EXTREMO NOROESTE DO PARANÁ

2010LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

Considerações iniciais

“No fi o das histórias, como no fi o da vida, cada um tece seu 
tapete...”²

Este artigo é parte dos resultados de um projeto que se 
propõe investigar o universo cultural das comunidades de 
tradição oral da microrregião do extremo Noroeste do Paraná, 
considerando que nenhuma ciência como o Folclore possui 
maior espaço de pesquisa e de aproximação humana.

A narrativa popular nos revela informação histórica, 
etnográfi ca, sociológica, jurídica, social. Essas narrativas 
encerram lições, abordam e discutem os mais diversos temas, 
além de questões éticas relevantes na convivência cotidiana. 
Tudo isso sem perder o conteúdo literário e a beleza das histórias 
que brotam das mais diversas tradições culturais presentes entre 
nós. É um documento vivo, denunciando costumes, ideais, 
mentalidades, decisões e julgamentos. Sobre a importância 
relevante das histórias populares, Luís da Câmara Cascudo, 
folclorista brasileiro, afi rma:

Para todos nós é o primeiro leite intelectual. Os 
primeiros heróis, as primeiras cismas, os primeiros 
sonhos, os movimentos de solidariedade, amor, ódio, 
compaixão, vêm com as histórias fabulosas ouvidas na 
infância (CASCUDO, 2003, p.12).

Como docente da área de estudos literários, estamos cientes 
e refl etimos, juntamente com os acadêmicos desta instituição, 
sobre a necessidade de recusar a hierarquização das expressões 
culturais e sua articulação em culturas subalternas e culturas 
dominantes. É importante que tenhamos uma outra visão do 
processo cultural como um todo. Mas só isto não basta. É 
preciso que se examine mais de perto, que se amplie o espaço 
de pesquisa nesta área e que se divulgue os resultados.

O que nos motivou a escolha do presente tema para a 
pesquisa, além de recusar a subalternidade da cultura popular, foi 
a decisão de contribuir para a recuperação da sua importância, 

auxiliando-a a ocupar um lugar privilegiado de onde se possa 
pensar e ver criticamente os principais nós e estrangulamentos 
da cultura brasileira em geral e da cultura da região Noroeste do 
Paraná em particular.

Tendo em vista a importância das narrativas orais e seu 
resgate para a identidade e auto-estima de uma comunidade, 
propomos esta pesquisa e posterior registro e divulgação destas 
narrativas orais da tradição da região Noroeste do Paraná, 
mais especifi camente da microrregião do extremo Noroeste, 
composta por municípios integrados à AMUNPAR, e que 
possuem comunidades de regiões ribeirinhas e agrícolas.

 Por ocasião da colonização do Noroeste do Paraná, nas 
décadas de 50 e 60, aqui chegaram paulistas, mineiros, gaúchos, 
catarinenses e, principalmente, nordestinos, vindos de “pau de 
arara”, para trabalharem nas derrubadas do mato e nas lavouras 
de café. O povo desta região é fruto de uma hibridização cultural, 
e aprendeu a conviver com a diferença. Portanto, há aqui  
variantes linguísticas, regionalismos, sotaques que remontam 
a diversas regiões do país. Daí a coloração diversifi cada que se 
manifesta nas narrativas orais coletadas. Estas marcas se fazem 
presentes nessas narrativas populares, nos registros dos fatos 
vividos, narrativas de sentimentos, de emoções, de crenças, 
de crendices, de envolvimento ideológico, da subjetividade 
própria do homem e sua cultura.

Em fevereiro de 1989, um colóquio internacional foi 
realizado no Museu Nacional de Artes e Tradições Populares, 
de Paris, contando com 350 participantes que representaram 
14 países. O objetivo do colóquio foi avaliar o impacto social 
e cultural da volta dos contadores de histórias nos países em 
que esse fenômeno se manifesta com maior vigor. Na ocasião, 
Geneviève Calame-Griaule, presidente e diretora de pesquisa 
do Centre National de la Recherche Scientifi que, fez a seguinte 
afi rmação:

É tempo de chamar a atenção dos pesquisadores 
especialistas no conto sobre este retorno à oralidade 
que responde a uma necessidade profunda de nossas 

2 - As epígrafes que introduzem os subtítulos do artigo são fórmulas encantatórias de abertura ou fi nalização dos contos da tradição oral de diversas culturas.
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sociedades. Enfi m, é tempo de perguntar aos próprios 
contadores o que eles têm a dizer sobre o conto e o 
contador. (CALAME-GRIAULE, 2001, p.12).

Visando atingir os objetivos propostos, este projeto está sendo 
desenvolvido através de pesquisa bibliográfi ca e de campo, sendo 
o trabalho dividido em cinco etapas, a maior parte já concluída. 
Na primeira etapa foi feito levantamento, seleção e leitura de 
material bibliográfi co sobre memória, oralidade, cultura popular e 
literatura e oralidade. Na segunda etapa houve encontros de estudo 
e curso de formação teórica sobre conceitos relativos à cultura 
popular, memória e oralidade, e literatura popular, envolvendo 
os acadêmicos participantes do projeto e outros acadêmicos 
interessados. Na terceira etapa, traçou-se diretrizes para a pesquisa 
de campo: região de abrangência, questionários, entrevistas, 
fotografi as, fi lmagens. Na coleta dos causos/narrativas historiadas, 
fi xou-se, não o município de nascimento do narrador colaborador, 
mas o local em que maior número de anos residiu, onde passou sua 
infância, onde ouviu e registrou na memória os causos e histórias que 
transmitiu. Na quarta etapa, ora em andamento, estão sendo feitas 
as transcrições dessas narrativas populares fi lmadas, procurando 
conservar, na medida do possível, a originalidade do vocabulário 
individual, as imagens e intercorrências do narrador colaborador. 
Para a quinta e última etapa, pretende-se traçar planos de ação e 
divulgação dos resultados da pesquisa para as comunidades local 
e regional através de comunicações, minicursos, e, possivelmente, 
organização e publicação de coletânea de causos e contos. 

O presente  projeto de pesquisa  foi concebido a partir 
do vislumbre da possibilidade de uma contribuição, ainda 
que humilde, na luta contra a fragmentação e a dispersão, 
reatando pela retomada da linguagem expressiva das narrativas 
populares, os elos da coletividade, preenchendo o vazio deixado 
pelo individualismo.

Oralidade e memória, o contador de histórias, as 
narrativas populares

“Eu contei essa história, que outros antes de mim contaram, 
eu a derramei na taça de suas memórias para que vocês a 

levem...”
Reforçando o que já foi dito antes, este projeto apoia-se 

em pressupostos teóricos, em que a ideia básica é que à luz 
da tradição das narrativas populares cujas características são a 
oralidade, a memória, os rituais e os modos ancestrais de contar 
histórias, transmitem-se valores perdidos, ou já enfraquecidos 
nas sociedades urbanas e modernas.

São narrativas que tentam explicar a origem de fatos e 
fenômenos, para satisfazer a eterna curiosidade humana sobre 
os mistérios da vida.

Acredita-se na relevância social da pesquisa e valorização 
deste tema, já que no dia-a-dia do homem moderno, do nosso 
mundo contemporâneo, só são possíveis vivências que não 
mais permitem assimilar o que foi vivido, pois são frutos do 
choque permanente do eternamente novo, sem rastros e sem 
história. Campbell, ao tratar da busca da verdade, sentido e 
de signifi cação da vida através dos tempos, faz a seguinte e 
esclarecedora afi rmação:

                                     
Todos nós precisamos contar nossa história, 
compreender nossa história. Todos nós precisamos 
compreender a morte e enfrentar a morte, e todos 
nós precisamos de ajuda em nossa passagem  do  
nascimento à vida e depois  à morte. Precisamos que 
a vida tenha signifi cação, precisamos tocar o eterno, 
compreender o misterioso, descobrir o que somos. 
Dizem que o que todos procuramos é um sentido para a 
vida (CAMPBELL, 2000, p. 11).

Num mundo como esse, qual o valor da memória, e do 
patrimônio cultural se não existe mais uma experiência a 
transmitir às novas gerações, se a experiência não vincula mais 
as pessoas? 

Como comunicar aos jovens as lições proverbiais das 
histórias trazidas pela autoridade da velhice? As narrativas do 
passado, dos ancestrais ou dos tempos idos, quem sabe contá-
las e, sobretudo, como contá-las? Qual é a condição da narrativa 
popular hoje? Que lugar de importância ocupa realmente em 
nossa sociedade?  São questionamentos que ecoam na mente 
de pesquisadores, estudiosos e educadores preocupados com 
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o futuro das novas gerações, no que concerne ao resgate e 
valorização da memória para a identidade de um povo.

Cultura é um conjunto diverso, múltiplo de modos de 
produzir, uma infi nidade de formas de ser, de viver, de pensar, 
de sentir, de falar, de produzir e expressar saberes. Portanto não 
existe uma só cultura, ou culturas mais ricas ou evoluídas que 
outras. Não existe gente ou povo sem cultura.

Os contos da cultura popular trazem como marcas 
distintivas, como os mitos, toda a magia e encantamento da 
memória e da expressividade oral. São transmitidos de narrador 
para narrador, guardados pela plasticidade da memória e da voz.

Roberto Corrêa dos Santos trata da questão da memória e 
suas possibilidades de sentido nos seguintes termos: 

 
A memória tratada como categoria da História é, em certo 
sentido, uma metáfora. Metáfora magnífi ca, por abrigar 
carga altíssima de possibilidades de sentidos, bem como 
de perspectivas críticas, abrangendo desde valores de 
pequenos grupos sociais até valores de nações, envolvendo 
aí tópicos da cultura em geral, traços de mentalidades e 
formas de destinos coletivos, recortados sempre pelos 
diversos ritmos do tempo... (SANTOS, 1999, p.15).

René Marc da Costa Silva, antropólogo brasileiro, diz que 
falar de memória é falar de uma faculdade humana. Segundo 
ele, a memória passa pela percepção de nossos sentidos, como 
também pelos nossos sonhos e ilusões e afi rma:

Construída sobre estas experiências vividas a memória 
se fi nda, por conseguinte, naquilo que é a argamassa, o 
cimento, tessitura íntima dessas vivências: a linguagem. 
A linguagem cotidiana, seu léxico e sua sintaxe fornecem 
a nós, indivíduos ou grupos, os meios de exteriorizar 
nossa memória em uma narrativa (SILVA, 2008, p. 86).

Essas narrativas populares nascem em culturas orais, 
criadas, recriadas e preservadas ao longo do tempo, quase 
sempre através de artifícios narrativos da memória.

 Oralidade e memória estruturam essas práticas narrativas 
através de diálogos, de troca de opiniões. São histórias que 

contam a história do homem e do mundo, tratam da condição 
humana, seus confl itos e transgressões.

A tradição oral pode ser vista como uma fonte inesgotável 
de ensinamentos, saberes que auxiliam homens e mulheres, 
crianças, jovens, adultos e velhos a se integrarem no tempo, no 
espaço e nas tradições. A oralidade é uma forma de registro, tão 
complexa quanto a escrita, que se utiliza de gestos, da retórica, de 
improvisações, de canções e de danças como modo de expressão.

Em geral, são pessoas mais velhas quem têm o ofício de 
guardar e ensinar a memória cultural nas comunidades, pelo 
fato de que os velhos já ouviram as histórias muito mais vezes, 
já assimilaram suas variações possíveis, já as associaram 
com outras narrativas e com as situações vividas por suas 
comunidades. Outro motivo possível será a garantia que essa 
sociedade dá aos mais idosos, de um lugar e uma função de 
prestígio na vida da comunidade. Sobre essas sociedades 
Wilmar d’Angeli nos alerta:

O importante é a atitude respeitosa que devemos ter com 
povos de tradições antigas. Ao ouvir ou ler suas histórias, 
devemos lembrar de duas coisas: que já temos aprendido 
e herdado muita coisa deles, humildade de reconhecer 
nossa difi culdade, muitas vezes, para compreender a 
profundidade de sua tradição oral (ANGELI, 2008, p. 148).

Contar histórias é inerente ao ser humano, todos temos 
histórias para contar, mergulhados que estamos, ainda que por 
vezes sem perceber, no patrimônio cultural de mitos, lendas, 
provérbios, contos, canções, sátiras de todas as proveniências.

As narrativas orais expressam hábitos e valores 
compartilhados no ambiente familiar, religioso, comunitário. 
Todo esse conhecimento está no corpo e na mente das pessoas, 
seja qual for o espaço em que elas estejam.

Para a psicanalista Clarissa Pinkola Estés, nas histórias 
estão inseridas orientações que nos guiam a respeito da 
complexidade da vida. Elas se apresentam muitas vezes, como 
ingredientes medicinais, que aliviam, que  curam:

As histórias são bálsamos medicinais. (...) Elas têm 
uma força! Não exigem que se faça nada, que se seja 
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nada, que se aja de nenhum modo – basta que prestemos 
atenção. (...) Elas suscitam interesse, tristeza, perguntas, 
anseios e compreensões que fazem afl orar imagens do 
nosso inconsciente (ESTES, 1999, p. 30).

Segundo Ilan Brenman (BRENMAN, 2005), “buscando 
seus causos na memória, o contador ao narrar busca também 
modulações, timbres, gestos e expressões corporais que evocam 
alguém contando, em algum momento e em algum lugar.” 

Só na oralidade mesmo, a presença do contador, sua 
voz, suas palavras, articulando-se em enredos e emoções, 
que perpassam por seu corpo e ressoam em nossos ouvidos, 
estabelecendo elos invisíveis e como que uma cumplicidade 
entre o contador e os ouvintes.

No período em que se buscou por esses contadores, nas 
diversas  comunidades desta região do Paraná, nos momentos 
em que os contadores narravam, impossível manter um 
distanciamento. Foram momentos em que a oralidade acabou 
por assumir toda a sua importância, mesmo na sociedade 
contemporânea em que estamos inseridos, sociedade de forte 
cunho escrito e raras oportunidades de narração.

Oportuno relembrar aqui os versos do poeta Carlos 
Drummond de Andrade:

                                         A linguagem
                                         na ponta da língua,

                                         tão fácil de falar
                                         e de entender.

                                         A linguagem
                                         na superfície estrelada das letras,

                                         sabe lá o que ela quer dizer?
                                                         

Algumas narrativas populares da microrregião do extremo 
Noroeste do Paraná

“Eu vos passo a história como um velho me contou. 
Eu não posso jurar que seja verdade, mas vocês sabem 
tanto quanto eu que nada se parece tanto com a mentira 
quanto a verdade.”

Foi nessas andanças pelos diversos municípios da 
microrregião do extremo Noroeste do Paraná, buscando os 
contadores de causos, sempre indicados pelos moradores 
do local, importantes colaboradores, que gentilmente nos 
acompanhavam até a residência do contador,  que nos 
surpreendemos com narrativas fantásticas que revelam o 
cotidiano de nossa gente, suas crenças e suas interpretações 
para os enigmas da vida e da morte. Impossível ouvi-las e não 
reagir com espanto e admiração, tão fascinante é o universo da 
cultura popular dessas comunidades. 

Não podemos negar que, apesar da importância do resgate e 
registro escrito dessas narrativas para sua perpetuação, perdem-
se as nuances de modulação de voz, timbres, gestos, expressões 
só possíveis na narrativa oral.

Reunimos aqui, três das narrativas coletadas e transcritas 
por nós, procurando preservar, na medida do possível, o modo, 
o linguajar do contador no momento do relato oral.

A vaca da São Francisco
  
Essa história da vaca da São Francisco, a gente escuta 

desde quando era criança. Na São Francisco, uma fazenda aqui 
em São Carlos mesmo, fazenda do Baggio, contam que tinha 
um capataz, faz muito tempo que ele faleceu, que era muito 
rígido mesmo. Um tipo valente, muito severo. Aconteceu numa 
quaresma, no tempo desse capataz.

Era uma sexta-feira santa. O retireiro não queria ir pra 
mangueira porque era costume não tirar leite de jeito nenhum 
na sexta-feira santa. Ninguém era acostumado a fazer aquilo. 
Todos respeitavam esse costume.

O capataz, já nervoso, falou que aquilo não existia e xingou 
muito. Aí ele pegou e fez o retireiro ir lá na mangueira. Quando 
foi tirar o leite, no que ele puxou as duas tetas da vaca pra encher 
o balde de leite... não era leite, era sangue que esguichava no 
balde. O retireiro caiu, espantado com aquilo, né. Ele desmaiou 
na hora que ele viu o sangue esguichar, desmaiou!

Quando voltou a si, chamou o capataz pra ver aquilo. No 
balde não tinha leite, tinha era sangue. Depois daquele dia, 
nunca mais tiraram leite na sexta-feira santa.



MEMÓRIA E ORALIDADE: PRÁTICAS NARRATIVAS DA MICRORREGIÃO DO EXTREMO NOROESTE DO PARANÁ

2014LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

Desde que era criança, sempre escutei essa história lá em 
casa. Acho que tem uns vinte anos que aconteceu. A gente da São 
Francisco, eles iam lá em casa, né. Era tudo amigo do meu pai. 

Eles iam lá em casa e contavam o acontecido. Todo mundo 
fi cava horrorizado de ouvir.

Transcrição: Elmita Simonetti Pires
Origem: Causo contado por Helena Rocha Petermann,  moradora do 
município de  São Carlos do Ivaí, PR, coletado em 18/09/2010.

O lobisomem de Inajá

Eu tava voltano pra casa, lá pra uma meia noite, quando de 
repente vi um bicho preto, desse tamanho assim, ó... grande, 
e eu comecei a corrê e ele atrais. Fui correno, fui correno, 
correno... gritei:

– Abre a porta , mãe... abre, abre!!!
– Que que foi? Que que foi?
Entrei tremeno, e falei:
– É o lobisome mãe, é o lobisome!
Antigamente, nessa rua aqui, é, aqui em Inajá, tinha um 

home que o pessoal comentava que virava lobisome . Era 
conhecido pelo apelido de Peito de Pomba. Na época todo 
mundo aqui falava que ele virava lobisome. E foi comprovado 
porque aconteceu comigo isso aí, né?

Aí, naquela noite, eu cheguei em casa apavorado, passano 
muito mal, num conseguia respirá direito. No outro dia cedo 
fui pro hospital. Fiquei dois dia internado, porque eu  fui 
perseguido pelo lobisome..., entendeu? Foi uma coisa horrível! 
E depois, um mês depois, o Seu Nitor, morador aqui da cidade, 
vinha vino de Paranacity, tarde da noite, e o tal Peito de Pomba 
vinha com ele de carona, e lá pelas tanta falô assim:

– Ocê pára o carro que já vai dá meia noite e eu vô virá lobisome!
Aí Seu  Nitor não acreditô:
–Ah.!? Ocê tá de  brincadera!
– Pára, pára, pára...
E o cara saiu correno, e aquele monte de cachorro atrais 

latino, latino... O Seu Nitor até hoje num sabe se aquele home 
virô ou num virô, lobisome, né?

Transcrição: Carlos Alexandre Fantuzzi
Origem: Causo vivenciado e contado por Aparecido Rodrigues Guimarães 
(o Prainha), morador do município de Inajá, PR , coletado em 03/12/2010.

A casa assombrada

Isso aconteceu numa casa que nói morava, lá em São Pedro do 
Paraná. Uma noite acordei assustada com o Driolino, meu marido, 
xingano, xingano... Lembro como se fosse hoje que ele gritô ansim:

– Num qué aparece, num aparece... Então vai pro meio dus 
inferno!!!

Quano ele falou isso, meu coração disparô:
– Qui, qui é isso meu Deus do céu?! Por que ocê falô isso?
Aí ele me respondeu:
– Ah! É esse negócio, esse vurto nesse aparece e num 

aparece, então mandei logo prus meio dus inferno!
– Minha Nossa Senhora, o que é isso?!! – eu disse.
Daí fi quei pensano naquilo. Meu Deus, o que será que 

queria aparecê pra ele e não apareceu? E ele mandô ir pro meio 
dus inferno. Deve de sê uma coisa grave.

Aí, naquele dia fi quei impressionada, com medo. Eu nem 
sabia o que era uma assombração na minha vida, nunca tinha 
aparecido pra ninguém em casa, a primeira veiz foi essa, pra ele.

Daí, o Driolino, que fazia tempo que o vurto não dexava 
ele em paiz a noite toda, começou a dormi bem. E tudo fi cô 
sossegado em casa.

Quano foi uma noite, sem eu esperá, aí a coisa foi pro meu 
lado, apareceu pra mim. Num conseguia fechá os oio, parecia 
que tava veno uma pessoa nos pé da cama, uma muié gorda, 
morena... Num sabia, num conhecia quem era. Aí, eu fechava 
meus oio, cobria a cabeça, mas continuava veno aquele vurto 
nos pé da minha cama.

Criei corage, daí eu peguei e falei ansim:
– Óia, o que a senhora qué? Fala pra mim o que a senhora 

qué, pelo amô de Deus!!!
Foi aí que a muié só respondeu ansim:
– Aaai, o que eu quero que a senhora faiz é batizá meu fi o, 

que ele morreu sem batizá.
Fechei os oio e só falei ansim:
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– Então tá batizado em nome do pai, do fi o e do esprito 
santo, amém! Pronto!     

 A muié desapareceu e nunca mais apareceu pra ninguém.
Depois o povo vizinho falou que a muié morreu de parto 

no nosso quarto.  Por isso que ninguém queria morá nessa casa. 
Porque é assombrada. Morreu a muié de parto.

As parede suja ansim... No chão tudo mancha. Foi o que 
aconteceu no parto quando ela morreu, ela e a criança que 
também morreu, sem batizá. Nói num sabia que a casa era 
assombrada. Ninguém expricô isso pra nói antes.

Aí uma vizinha perguntô:
– Então ela apareceu pr’ocês?
– Apareceu pro meu marido e depois pra mim. Só que a 

muié apareceu pra mim falano o que ela queria, o que tava 
atormentano ela, que era batizá o fi o que tinha morrido sem 
batizá. Pro meu marido ela num chegô a falá. Foi uma noite só 
que ela apareceu pra mim.

 Depois os vizinho contô como era a muié que morreu de 
parto na casa. Era do memo jeito que ela apareceu no pé da cama.

 Num tenho medo mais não. Nunca mais apareceu. Só 
que tenho a impressão dela até hoje, do memo jeito que apareceu 
na minha frente naquela noite, do memo jeito que eu vi ela no pé 
da cama.

Transcrição: Elmita Simonetti Pires
Origem: Causo vivenciado e contado por Jandira Galoro Lima, moradora do 
município de Loanda, PR, coletado em 12/10/2010.

Considerações fi nais

“Caminha hoje, caminha amanhã, de tanto caminhar se 
faz o caminho.”

Tendo o mundo ocidental elaborado seus domínios políticos 
e práticas sociais através da escrita, o estudo da oralidade 
acabava sempre relacionado à ideia de que as comunidades de 
cultura marcadamente oral pertenciam a grupos mais primitivos e 
atrasados. Sabe-se, porém, que foi justamente essa oralidade que 
manteve por milênios, a organização de sociedades estruturadas, 

fi xando normas de comportamento, costumes, fazeres e criando 
narrativas míticas que se perpetuaram, chegando até nossos dias. 

Nas comunidades culturalmente marcadas pela oralidade, 
sempre houve uma percepção da linguagem como sendo viva, 
dinâmica, solta, de um poder mágico e transformador. Eduardo 
Galeano, escritor uruguaio, em sua obra As palavras andantes, 
ilustra com muita propriedade essa força defl agradora da palavra:

Os contadores de histórias (...) só podem contar enquanto 
a neve cai. A tradição manda que seja assim. Os índios 
do norte da América têm muito cuidado com esta questão 
dos contos. Dizem que quando os contos soam, as plantas 
não se preocupam em crescer e os pássaros esquecem a 
comida de seus fi lhotes (GALEANO, 1994, p.9).

Sobre a recusa da ideia de considerar como subalternas as 
narrativas populares e sobre a importância e urgência do seu resgate 
para que se perpetuem, fazemos nossas as palavras de Salman 
Rushdie (RUSHDIE, 1998), quando afi rma que “todas as Histórias 
vêm do grande mar de histórias... a fantástica busca das palavras 
enfrentando as forças tenebrosas da escuridão e do silêncio...”

Podemos ser os novos guardiões e guardiãs, responsáveis por 
construir novas histórias, recriar enredos éticos e dignos, valorizar 
culturas e sermos portadores das vozes esquecidas de um passado 
mais longínquo, assim como de um passado mais próximo.

A missão do poder da palavra está conosco. Basta sabermos 
usá-la, como os sábios contadores de outrora, e mergulharmos 
nos mistérios desconhecidos, que nos revelam como lidar 
com os confl itos, com as mudanças, com as diferenças, com 
a convivência em sociedade nas singularidades das formas de 
ser e viver. Basta abrir as portas e deixar as histórias afl orarem, 
como nos aconselha Estés:

Espero que vocês saiam e deixem que as histórias lhes 
aconteçam, que vocês as elaborem, que as reguem 
com seu sangue, suas lágrimas e seu riso até que elas 
fl oresçam, até que você mesma esteja em fl or. Então, 
você será capaz de ver os bálsamos que elas criam, 
bem como onde e quando aplicá-los. É essa a missão. A 
única missão (ESTES, 1999, p. 570).
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Resumo

Nossa fi liação aos estudos que se preocupam com a 
diversidade de práticas e de gestos de leitura que acontecem, 
vigorosa e independentemente de legitimações institucionais, 
na sociedade contemporânea, instigou-nos a realização de 
uma ampla pesquisa, que investigou, dentre outras questões, 
um dos milhares de fi os que compõem a história de um 
homem “comum,” que, a partir de determinadas condições de 
produção, constitui-se como sujeito-leitor e intérprete, cujo 
nível de letramento lhe permite realizar leituras e interpretações 
que ultrapassam o literal. As análises realizadas do recorte 
selecionado assinalam que as inúmeras vozes de sua memória 
discursiva concernente às suas experiências com a leitura 
continuam ecoando no seu dizer atual. Mostram ainda que, 
de seus saberes, práticas e gestos de leitura e interpretação, 
institucionalmente ignorados, e, quase anônimos, emergem 
formas de resistência a cânones que, a nosso ver, merecem ser 
questionados. Consideramos que o fi o-sentido da história do 
sujeito investigado possa entrelaçar-se com muitos outros, que 
resistem às teias da ordem do discurso.

Palavras-chave

Prática de leitura; discurso; letramento.

Abstract

Our affi liation with studies that worry about diversity of 
practices and reading gestures that happen, vigorous and 
independently of institutional legitimacies in the contemporary 
society, it urged us to carry out an ample research, that 
investigated, among other questions ,one of the various threads 
that compose the history of a common man ,who ,starting from 
some determined conditions of production, sets himself up as a 
subject-reader and interpreter, whose literacy level allows him 
to make readings and interpretations that surpass the literal. 
The analyses carried out from a selected fragment, point out 
that countless voices of his discursive memory, concerning to 
his experiences with reading, continue to echo in his current 
discourse. They still show, that from his knowledge, practices, 
and gestures of reading and interpretation institutionally 
ignored, and almost anonymous, emerge forms of resistance to 
established values, that we think, they must be questioned. We 
consider that the thread-sense of the history of the investigated 
subject can entwine with other ones, that resist to the webs of 
discourse order.

Keywords

Reading practice; discourse, literacy.
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Considerações introdutórias

A problematização segundo a qual a história das andanças 
do homem, por meio de seus próprios textos, está ainda, em boa 
parte, por se descobrir (De Certeau, 1994), bem como as questões 
propostas por Chartier (2001a, p.101) em relação ao fato de que 
“[...] há a cada dia milhões de indivíduos que realizam milhões de 
atos de leitura [...]”, que podem ser diversos como diversos são 
seus sujeitos e, também, nossa preocupação, como educadoras e 
pesquisadoras, com os discursos “sobre” sujeitos e suas práticas 
de leitura, que não correspondem ao imaginário a respeito do 
que é ler, de como se deve fazê-lo, que sentidos podem ser (re) 
produzidos, que lugares podem ser por eles ocupados, instigou-
nos a realizar uma pesquisa, que investigou como se deu a 
constituição de um sujeito “comum”, (no sentido postulado por 
De CERTEAU, 1994), na condição de sujeito leitor e intérprete, 
com alto nível de letramento, capaz de ler textos densos e analisá-
los criticamente, dentre outras práticas letradas.

Acreditamos que, ao trazer para o debate a história de 
constituição desse sujeito “literato” (PÊCHEUX, 1997), ao 
provocar refl exões que nos ajudem a entender os discursos “sobre” 
aqueles que não se enquadram no que as instituições, em especial, 
a escolar, insiste em entender como sendo formas únicas e corretas 
de leitura, podemos suscitar outros diálogos e discussões, ainda 
necessários, para que consigamos, ao menos, estranhar e desconfi ar 
do que se nos apresenta como sendo natural: a dominação, o 
esquecimento e o apagamento daqueles que não se encaixam na “ 
economia escriturística3” (De Certeau, 1994).

Para alcançar nosso objetivo apoiamo-nos em uma tessitura 
teórica constituída pelo referencial da História Cultural, 
especialmente as contribuições advindas de Chartier (1990, 
1999a, 1999b, 2001a, 2001b), pelos postulados teórico-
metodológicos da Análise de Discurso de matriz francesa e pelos 
estudos decorrentes da Teoria Sócio-Histórica do Letramento.

Sendo assim, em um primeiro momento, apresentaremos 
os conceitos, defi nições e princípios basilares concernentes 

à Análise de Discurso de matriz francesa e, em seguida, 
mostraremos como se deu a organização de nosso corpus. 
Posteriormente, realizaremos interpretações dos recortes 
selecionados para análise e, por fi m, trazemos algumas das 
conclusões a que chegamos.

Tessitura Teórica: alguns conceitos basilares

A Análise de Discurso de matriz francesa (doravante AD) é 
um campo de conhecimento, fundado por Michel Pêcheux, no 
fi nal dos anos sessenta, tendo como sustentação três diferentes 
pilares: o Materialismo Histórico, a Linguística e a Psicanálise. 
Em relação ao primeiro pilar, salientamos a releitura althusseriana 
de Marx, que traz para o debate a concepção de que há um real 
da história, que não é transparente para o sujeito, posto que este 
é ideologicamente assujeitado. O segundo pilar, que se funda 
no contraponto da teoria saussureana, inaugura novas maneiras 
de encararmos a linguagem, ressaltando seus problemas de 
signifi cação e priorizando as condições sócio-políticas ideológicas 
de sua produção. Essa baliza teórica mostra-nos, assim, que os 
sentidos não são transparentes, óbvios, neutros; ao contrário, 
são opacos, incompletos e estão em constante movimento. Da 
psicanálise lacaniana, vem o deslocamento da noção de indivíduo, 
de homem para a de sujeito. Este é compreendido como sendo 
fragmentado, uma vez que o inconsciente o constitui e cindido, 
por assumir várias posições no discurso (LACAN, [1966] 1998; 
PÊCHEUX, 1995).

Nessa linha de raciocínio, lembramos que, de acordo com 
o enfoque pecheuxtiano, discurso é pensado como movimento, 
como processo. Etimologicamente, é bom assinalar que o 
termo discurso vem do latim discursus, particípio passado de 
discurrere, onde “dis” tem o sentido de ‘de fora’ e “currere”, 
‘correr’. Derivam daí dois importantes signifi cados: “correr ao 
redor” e “curso de vários assuntos, ideais, opiniões”.

 Outro aspecto importante sobre o conceito de discurso, 
que interessa aos nossos estudos, é o que concerne à relação que 

3 - Segundo De Certeau (1994), a “economia escriturística” é um componente da modernidade (sec. XVII e XVII); nesta ocorre a produção de modelos e 
padrões de leitura e escrita, que impõem a ordenação e a estabilização dos discursos.
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um discurso mantém com outros discursos, com outros dizeres. 
Este objeto histórico, cuja materialidade específi ca é a língua, 
não é uma entidade homogênea, plana, mas sim marcada por 
uma dupla dispersão: por um lado, o entrecruzamento de vários 
dizeres; por outro, as várias posições que o sujeito pode ocupar. 
De toda fala emergem outros discursos, pelo discurso do outro, 
de acordo com o que nos ensinam Pêcheux [1975] (1990) e 
Authier-Revuz (1998). O outro, salienta a linguista, não é um 
objeto exterior do qual se fala, mas uma condição constitutiva 
do discurso de um falante, que não é a fonte primeira desse 
discurso. Se todo discurso é marcado pelo discurso do outro - 
Outro, (onde o “o” minúsculo é o interlocutor e o “O” maiúsculo 
refere-se ao tesouro do signifi cante), podemos concluir que 
todo discurso é constituído pela heterogeneidade. 

 Dando prosseguimento, ressaltamos que o sujeito, ao 
enunciar tece discursos. Para tanto, mobiliza e aciona a memória 
discursiva, que faz circular, em toda produção discursiva, 
formulações anteriores, já que enunciadas, que ela repete, 
refuta, transforma, nega (COURTINE, 1981). É a memória 
discursiva que permite atar o fi o do discurso (intradiscurso) 
em sua exterioridade (interdiscurso). O interdiscurso constitui 
as condições de produção, as quais incluem o contexto 
histórico-social e ideológico, a(s) posição(ões) ocupadas pelos 
interlocutores, suas formações imaginárias e os movimentos 
dos sentidos na  instância verbal produzida. 

 Convém explicitar também que, quando falamos em 
memória discursiva, não nos referimos à memória cognitiva 
ou psicológica, a um reservatório onde fi cariam acumulados 
conteúdos, mas sim a que é entendida como “[...] um espaço de 
desdobramentos, réplicas, polêmicas e contra-discursos [...]” 
(PÊCHEUX, 1999, p.56).

Realizada essa breve exposição, pontuaremos, a seguir, alguns 
importantes conceitos referentes ao nosso aparato metodológico. 

Aspectos Metodológicos: constituição do corpus e do 
dispositivo analítico

O sujeito de nossa pesquisa, “Antônio”, é um nome fi ctício, 
por nós escolhido em função de ser um dos mais “comuns” 

do arquivo da Língua Portuguesa e também por considerarmos 
que, nos discursos de Antônio, reverberam vozes de outros 
milhares de “Antônios”, alguns deles plenamente silenciados.

Nascido na década de 30 do século passado, numa cidade 
do interior de São Paulo, morador de lá até hoje, Antônio é 
fi lho de mãe lavadeira e de pai carpinteiro (falecido quando 
Antônio ainda era criança), tendo estudado até a quarta série da 
doravante escola primária. Sua infância e adolescência foram 
marcadas pelo trabalho como forma de ajudar no sustento de 
sua família, composta por mais dois irmãos. Quando adulto, 
tornou-se marceneiro, profi ssão com a qual se aposentou. 

Conforme já explicado, a AD pensa o sujeito como uma 
“posição” entre outras. Assim, sempre que nos referimos a 
Antônio, utilizaremos a expressão posição de sujeito “A” 
(letra inicial do nome Antônio), visto que não o entendemos 
como pessoa física, nem o concebemos como sujeito empírico, 
mas sim como sujeito histórico e ideológico, constituído 
pelo inconsciente e, portanto, por formações simbólicas e 
imaginárias.

Com a fi nalidade de resgatar alguns fi os possíveis que 
constituem a história de vida e especialmente da formação da 
posição de sujeito “A”, como leitor, realizamos entrevistas, por 
nós gravadas e transcritas, literalmente. Coletamos também 
muitos depoimentos orais, entendidos à luz dos postulados 
foucaultianos (1969, p.151), ou seja, como “uma técnica 
de si, um exercício de si”. Tanto as entrevistas, quanto os 
depoimentos orais, foram realizados na residência dessa 
posição de sujeito, que nos autorizou a gravar ininterruptamente 
todos os seus dizeres, bem como a registrar por escrito todos 
os seus depoimentos orais. Além disso, consentiu-nos registrar 
imagens de sua biblioteca, sendo que tivemos ampla liberdade 
para tirar inúmeras fotografi as de seu vasto acervo, através de 
uma câmera digital. As condições favoráveis de produção, tanto 
na realização das entrevistas, quanto dos depoimentos escritos 
e a confi ança em nós demonstrada possibilitou-nos constituir 
um substancioso banco de dados.

Temos como hipótese que o fato de não estarmos em 
um espaço físico acadêmico, bem como a oportunidade de 
o sujeito “falar de si” e ser escutado atentamente, colaborou 
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para que se instaurassem situações favoráveis de interlocução, 
caracterizadas pela não interdição, tanto de nossa parte que 
ocupávamos o lugar de pesquisadoras quanto da do entrevistado. 

Em nossa prática analítica, ater-nos-emos, na relação 
intradiscurso e interdiscurso. É no intradiscurso, (no fi o do 
discurso), que buscaremos os discursos-outros, através do 
rastreamento de “pistas” e “marcas” (GINZBURG, 1989) 
linguísticas, que nos permitirão compreender os efeitos de 
sentido produzidos nos enunciados do sujeito “A”.

É preciso, portanto uma escuta atenta, para atravessar 
o efeito de transparência da linguagem, da literalidade dos 
sentidos e tratar da dupla determinação do sujeito, de ordem 
da interioridade (inconsciente) e da exterioridade (ideologia).

Considerando nossos propósitos e tendo escutado inúmeras 
vezes as gravações e, ainda, efetuado infi ndáveis leituras do 
material por nós transcrito, fi zemos alguns recortes nesse amplo 
“espaço discursivo” (MAINGUENEAU, 1997). Concluída essa 
etapa, selecionamos as Sequências Discursivas de Referência 
(COURTINE, 1982), que mais chamaram nossa atenção e, cuja 
escuta permitiu-nos acolher as marcas linguístico-discursivas, 
que nos deram subsídios para compreender como se dá o processo 
discursivo, possibilitando-nos, assim, explicar o funcionamento 
do discurso e a relação entre esse funcionamento e as formações 
discursivas (o que pode ser dito) que, por sua vez, remetem a 
diferentes formações ideológicas (o que pode ser pensado).

Nessa seção, não poderíamos deixar de apontar que a 
AD é um campo do saber que trabalha com a interpretação. 
Por isso mesmo, a análise requer que o analista de discurso 
saiba perscrutar, naquilo que o sujeito diz aquilo que ele não 
diz, mas que constitui, igualmente, os sentidos de “suas” 
palavras, de “seus” dizeres, das redes de sentido às quais se 
fi lia, portanto.

Outro aspecto a ser enfatizado é o de que a interpretação 
não pode ser considerada encerrada ou pronta e acabada, ao 
“término” de uma análise, pois a linguagem, o sujeito e os 
sentidos são caracterizados por sua incompletude. Portanto, 
outros gestos de interpretação, serão, certamente, empreendidos, 
a partir dos recortes selecionados, pois haverá sempre outros 
sentidos a serem desvendados. 

Tecendo a interpretação: gestos, olhares e escutas 
discursivas

Deter-nos-emos no recorte que se segue. As Sequências 
Discursivas de Referência a serem analisadas estarão 
sublinhadas.

Recorte Número 1

Desde pequeno, tinha interesse em ler revistinha, 
gibi, aqueles almanaque, que vinha piadinha [...] fui 
ganhando dos vizinhos, conhecidos de meu pai, mas 
a inspiração de leitura mesmo foi um tio meu, mestre 
de obras da força e luz, companhia da construção 
de hidroelétricas.Ele tinha que ter  duas línguas, o 
português porque ele falava alemão e o inglês porque 
as plantas vinham tudo em inglês, e passavam 
primeiro na mão dele. Ele lia muito. O momento 
de folga dele, quando não estava descansando tava 
lendo. Ele não me emprestava seus livros, porque 
eram livros técnicos, em alemão.
 
É pertinente destacar a importância que a posição de sujeito 

“tio” tem na história de vida do sujeito “A”, instigando-o, 
sobretudo, através do exemplo, a aprofundar-se na prática da 
leitura. Os trechos a seguir ilustram bem nossas afi rmações: “[...] 
mas a inspiração de leitura mesmo foi um tio meu, mestre de 
obras da força e luz, companhia da construção de hidroelétricas 
[...] O momento de folga dele quando não estava descansando, 
tava lendo [...]”. A conjunção coordenativa adversativa mas e 
o adjetivo adverbializado mesmo contribuem para destacar a 
posição “tio”, em comparação a posição de sujeito “pai”.

Interessante notar o efeito de sentido produzido pela 
expressão “mestre de obras da força e luz”, em que a cadeia de 
signifi cantes mestre-obra-força-e-luz constituem uma metáfora 
da escola, condensando elementos do contexto escolar em 
que: mestre = professor, obra = livros, força e luz = predicados 
associados a esta instituição.
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Retomando nossa análise, podemos observar que, nas 
sequências discursivas acima destacadas, a posição de sujeito 
“A” identifi ca-se fortemente com a posição de sujeito “tio”, 
também inscrito em formações discursivas que vinculam à 
leitura e aos livros afetos amorosos, capazes de inspirar outros 
sujeitos. Coadunando com os postulados foucaultianos (1969, 
1996), segundo os quais, nossa constituição se dá a partir da 
recolha do discurso dos outros, destacamos a importância que a 
posição de sujeito-tio, o “mestre de obras”, tem no o processo 
de constituição identitária do sujeito “A”.

Dando sequência à nossa análise, compreendemos que a 
posição de sujeito “A”, resigna-se ao argumento do sujeito “tio”, 
em relação ao não empréstimo dos livros: “eram livros técnicos, 
escritos em alemão”. A força argumentativa do enunciado 
em itálico, advem dos adjetivos “técnicos” e “alemão” que, 
precedidos pelo verbo ser (eram), produz o efeito de sentido 
de discursos “sobre” que “[...] são uma das formas cruciais de 
institucionalização  dos sentidos” (ORLANDI, 1990, p.37). 
Sendo assim, as adjetivações do substantivo livros, nessas 
condições de produção, fazem  parecer coerente e natural o 
porquê de não serem passíveis de empréstimo.

Nessa direção, assinalamos que 

é a ideologia que fornece as evidências  pelas quais “ 
todo mundo sabe” o que é um soldado, um operário , 
um patrão, uma greve, etc. evidências que fazem com 
que uma palavra ou um enunciado “ queiram dizer  o 
que realmente dizem e que mascaram, assim, sob a 
“transparência da linguagem”, aquilo que chamaremos 
o “caráter material do sentido”  das palavras e dos 
enunciados (PÊCHEUX, 1995, p.160). (Grifos do autor).

O “caráter material do sentido”, velado pela impressão de 
limpidez da linguagem, é a fi liação ao “todo complexo das 
formações ideológicas”. Devido a essa fi liação, os sentidos 
não podem ser compreendidos como se estivessem colados 
aos signifi cantes, mas, isto sim, “[...] a partir das posições 
ideológicas que estão em jogo no processo sócio-histórico no 
qual as palavras, expressões e proposições são produzidas” 
(isto é, reproduzidas) (PÊCHEUX, 1995, p.160).

Avançando com a análise, destacamos que o sujeito “A” 
repete, intradiscursivamente, um discurso instituído, logo 
ideológico, que incorporou a partir do interdiscurso e das 
formações discursivas relacionadas às situações de convivência 
com a posição “tio.” Essa posição produz o seu dizer sustentado 
por formações imaginárias, em relação à posição “A”, que 
nos fazem pensar na hipótese de que o sujeito “A’ não poderia 
ter  acesso às informações nos livros contidas; neste caso, 
informações técnicas. Sendo assim, as formações discursivas nas 
quais se inscreve a posição de sujeito “tio” remetem a formações 
ideológicas que entendem o conhecimento como uma forma 
de poder. De fato, em uma formação social como a nossa, o 
processo de distribuição de conhecimento, não é equânime nem 
homogêneo, o que promove tanto a inserção quanto a exclusão e a 
marginalização do sujeito. Nessa circunstância, o não empréstimo 
pode ser interpretado como um mecanismo de poder, sob a forma 
de relações de força que excluem e impedem o sujeito “A” de 
ter, conhecer algo (livros), que é tomado como sendo restrito a 
um seleto e privilegiado grupo, qual seja, os que conhecem a 
língua alemã e os que compreenderiam as informações técnicas 
formuladas nessa língua.

O que acima expusemos remete-nos ao historiador Ginzburg 
(1987), que narra o caso de Menocchio, um moleiro italiano 
que, no século XVI, foi perseguido e torturado por suas ideias 
heréticas. A condenação de Menocchio não decorreu do fato de 
saber ler, mas sim porque antepôs aos textos sagrados (tidos como 
indiscutíveis porque imaginados transparentes) interpretações 
próprias, que refutavam e desconstruíam as da Igreja. O moleiro 
italiano “[...] compreendia que a cultura escrita e a capacidade de 
dominá-la e de transmiti-la era uma fonte de poder. Por isso era 
perigoso” (GINZBURG, 1987, p.132).

Para adensar nossa análise, trazemos outras contribuições de 
Tfouni (1995, 2001), que postula o letramento como um processo 
mais amplo que a alfabetização. Esta pode ser entendida como 
uma parte desse processo, o letramento, “[...] cuja natureza é 
sócio-histórica (TFOUNI, 1995, p.31). O letramento, tal como 
por ela pensado, insere-se em um eixo, denominado “continuum” 
(TFOUNI, 1994), que nos permite pensar em “graus ou níveis 
de alfabetização” e em “graus ou níveis de letramento”. Vale 
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esclarecer que tanto a alfabetização quanto o letramento em seus 
diferentes graus não estão relacionados com a escolaridade do 
sujeito, mas sim com o fato de “[...] ser ou não letrada a sociedade 
na qual esses indivíduos vivem” (TFOUNI, 1995, p.27). Mas 
é, sobretudo, como bem nos adverte a citada pesquisadora, as 
demandas cognitivas pela quais passa uma sociedade de maneira 
ampla, decorrentes do requinte das comunicações, dos modos de 
produção, que irão infl uenciar aqueles que nela vivem, incluindo-
se, portanto, os não-alfabetizados (TFOUNI, 1995).

Apresentados esses argumentos, retomamos nossa análise e 
assinalamos que, quando “A”, por volta de dezoito anos, passa a 
trabalhar, junto com a posição de sujeito “tio”, na “Hidroelétrica 
de Furnas”, cidade de Passos, MG, imita-o, dedicando suas 
horas de descanso à leitura, tal como fazia o sujeito “tio”. A 
inserção no campo formal de trabalho, onde exerce ofício de 
carpinteiro, possibilita-lhe inserir-se em formações discursivas 
por onde circulam diferentes suportes textuais, que trazem 
diferentes gêneros discursivos, incitando-o a leituras outras. 
Como podemos observar na sequência discursiva que segue: 
“[...] comecei a ler jornais, revistas que a Companhia tinha e 
vinha para ela e tudo para a carpintaria e eu vinha a ler aquilo 
que eles usavam como papel”.

Fechamos a análise desse primeiro recorte afi rmando que o 
sujeito “tio”, cuja participação na história de vida e de leitura 
do sujeito “A” é relevante, era alfabetizado e possuía um alto 
nível de letramento.

Recorte Número 2

Eu aprendi a ler numa escolinha com 06, 07 anos 
acho, duma professora muito amiga de meu pai, 
dona Amélia e ela não cobrava. Pra gente não fi car 
zangado, meu pai levava na escola, na escolinha da 
dona Amélia. Ela lia muitas histórias.

 
Antes de nos atermos à análise propriamente dita, é 

importante destacar que, anteriormente, ao processo formal de 
escolarização, a posição de sujeito “A” convivia, no âmbito 

familiar com livros, aos quais tinha acesso, e presenciava 
episódios da posição de sujeito “pai”, austríaco, lendo livros, 
escritos nas línguas alemã e portuguesa. A necessidade de 
informações a respeito de sua profi ssão (carpinteiro) motivou 
e conduziu o sujeito “pai” a leituras frequentes, diárias, 
instaurando o processo de interpelação ideológica.

Sendo assim, podemos dizer que o contexto familiar lhe 
proporcionou a inserção em práticas discursivas letradas, 
através do que Kleiman (1995) denomina de “eventos de 
letramento”. Os exemplos advindos da posição de sujeito 
“pai”, leitor e falante de duas imbricadas línguas, constituem a 
memória discursiva do sujeito “A”, que, desde cedo, aprende a 
reconhecer a leitura como prática social que lhe proporcionaria 
oportunidades de lazer e informação. As experiências e 
vivências não mistifi cadas pela posição de sujeito “pai”, no que 
se refere ao uso simultâneo de duas diferentes línguas, que se 
interpenetram, contribuem não só para elevar o seu nível de 
letramento, mas também para a constituição de sua identidade, 
que se dá, portanto, a partir do atravessamento de vozes advindas 
de duas culturas entrelaçadas: alemã e portuguesa. Nessa linha 
de argumentação é preciso ressaltar que o assujeitamento a que 
todos somos submetidos, conforme Althusser (1974) dá-se pela 
língua e pela história. As palavras de Coracini (2007, p.150) 
esclarecem nossa argumentação: “[...] a imbricação das línguas 
e das culturas emerge, cá e lá, no discurso de cada um de nós”.

Assim sendo, o sujeito, preconizado pelo enfoque discursivo 
é assujeitado, pois, para falar, precisa, necessariamente, ser 
afetado pela língua. Para que suas palavras tenham sentido é 
preciso que já tenham sentido: “[...] algo fala (ça parle) sempre 
antes, em outro lugar e independentemente”, isso é, sob a 
dominação do complexo de formações ideológicas (PÊCHEUX, 
1995, p 164). Por isso, temos como pressuposto que ele, o 
sujeito, é historicamente determinado pelo interdiscurso, pela 
memória do dizer.

Retomando o uso da língua alemã, pelo sujeito “pai”, 
entendemos que o fato de ser reavivada diariamente pode ser 
interpretado como uma forma de resistência aos mecanismos 
de assujeitamento ao qual é submetido, pela língua portuguesa 
e pela instituição que o emprega.
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Neste contexto familiar e nessas condições de produção, o 
sujeito “A” pôde ocupar as posições de leitor e de intérprete de 
imagens, gravuras e fi guras as quais tinha acesso; algumas delas 
acompanhadas de discursos da escrita. Interessa-nos enfatizar 
aqui não o pictórico e imagético, propriamente ditos, mas sim 
as condições de produção em que tais leituras e interpretações 
se efetivaram, ou seja, com liberdade para a (re) formulação 
de outros sentidos, condição importante para que o sujeito 
“A” se entendesse como um leitor capaz de atribuir e produzir 
sentidos, ou seja, “[...] fazer laço, estabelecer relações, ordenar, 
classifi car, transformar este novo em algo sempre-já-lá [...]” 
(TFOUNI, 2010, p.223). Essas experiências são determinantes 
para a ampliação de seu nível de letramento, nível esse que lhe 
permitirá alfabetizar-se facilmente.

Concentrando-nos na sequência discursiva “Eu aprendi a 
ler numa escolinha com 06, 07 anos acho, duma professora 
[...] dona Amélia e ela não cobrava.”, interpretamos que o 
diminutivo “escolinha” produz o efeito de sentido de um 
espaço apropriado e condizente para crianças dessa faixa etária. 
O uso do diminutivo nos faz pensar que o sujeito “A” fi lia-se a 
uma rede de sentidos que  vincula  à instituição escolar afetos 
de ternura e amorosidade. 

Outra sequência que nos convoca à interpretação é “ela não 
cobrava”. Não temos o complemento do verbo “cobrar” que 
fi ca em aberto, permitindo-nos pensar tanto em cobrança de 
pagamento como em atitudes, comportamentos, tarefas, deveres 
escolares. De qualquer forma, a expressão “não cobrava” 
indicia a inscrição do sujeito em formações discursivas nas 
quais há preocupação por parte da professora em proporcionar 
um ambiente convidativo e prazeroso para a aprendizagem: 
“ela contava histórias”. Embora afi rme não mais se lembrar 
delas, das histórias, e, a despeito de essa instituição não ter 
sido a fonte mais signifi cativa e inspiradora para a sua inserção 
e envolvimento com a leitura, não há como negar que tais 
vivências também contribuíram para sua formação como 
sujeito-leitor. A propósito do “esquecimento” é mister colocar 
que “[...] a memória é feita de esquecimentos, de silêncios. 
De sentidos não ditos, de sentidos a não dizer, de silêncios e 
silenciamentos (ORLANDI, 1999 , p.59).

Concluímos a análise desse segundo recorte, salientando 
que o sujeito “A” é alfabetizado e letrado, sendo que ambos 
os fenômenos vão sendo ampliados e aperfeiçoados, ao longo 
de sua vida, assim como o lugar de intérprete que ocupa, nas 
práticas de leitura que vivencia.

Os recortes abaixo ilustram algumas das condições de 
produção, que promovem maior extensão, profundidade e 
burilamento dos fenômenos da alfabetização e do letramento. 

Recorte Número 3 Recorte Número 4

A biblioteca foi 
construída com livros 
dados de pessoas que 
não queriam mais. Eu 
calculo que tenho mais 
de 700, 800 obras. Em 
várias línguas e tem 
livros com mais de cem 
anos.

Aquele de Platão eu li 
várias vezes e de Marx 
também. Eu gostava de 
fazer a comparação do 
pensamento de um e do 
pensamento do outro. 
Hoje, eu fi co relendo 
livros, por exemplo, 
um escrito pela fi lha de 
Getúlio Vargas; livros 
da década de 40, 50. 
Tinham também os livros 
técnicos de carpintaria e 
me ajudavam; eu tirava 
muitas coisas, para o 
meu trabalho. Livros 
que ensinavam a fazer as 
coisas de madeira.

Diferentes impressos, revistas, jornais, manuais técnicos, 
livros de literatura brasileira e estrangeira, obras fi losófi cas 
e de fi cção, coleções, enciclopédias, dicionários de línguas, 
bíblias, entre outros compõem o acervo da biblioteca do sujeito 
“A”. Formada principalmente a partir de doações, trocas, 
intercâmbios e algumas aquisições por ele feitas, a biblioteca 
do sujeito “A” encontra-se localizada ao lado de sua ofi cina 
de marcenaria; ambos os espaços estão no fundo da casa onde 
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reside. Todo o acervo, é lido e relido4 por ele, sobretudo, nos 
últimos três anos, período de tempo que corresponde a sua 
aposentadoria, que se deu quando completou setenta anos.

Se olhássemos para o sujeito “A”, considerando apenas os 
critérios de escolaridade, não o entenderíamos como um sujeito 
leitor, capaz de ler e reler obras de fi lósofos como Platão e Marx: 
“Aquele de Platão eu li várias vezes e de Marx também. [...].”, 
cujos textos são densos, formados por longos parágrafos, nos 
quais se pode constatar a exposição de dois, três argumentos 
interrelacionados, escritos em uma linguagem erudita, exigindo, 
assim, do leitor operações cognitivas sofi sticadas, de elevada 
abstração e recursos para lidar com a polifonia, característica 
dos textos desses autores.

É pertinente dizer que as práticas, formas e maneiras 
nas quais se efetivam suas leituras não seguem técnicas, 
metodologias ou padrões institucionalmente legitimados, como 
em alguns casos do sistema educacional brasileiro, que ainda 
sugerem metodologias de alfabetização incapazes de fazer o 
educando ir além da decifração e do sentido literal, se iniciar 
das sílabas mais simples ou, como no Ensino Superior, em que 
é possível constatarmos alguns ecos dos modelos jesuítico e 
napoleônico em currículos e programas. As práticas, formas e 
maneiras de ler do sujeito “A” têm, portanto, muito a nos dizer 
e a nos ensinar. 

 Para alinhavar esse “último” gesto interpretativo 
destacamos que, independentemente de não ter alcançado 
outros níveis de escolarização e de ter exercido um ofício 
que não lhe requereu, aparentemente, mais que um fazer 
braçal, o sujeito “A” constitui-se como sujeito leitor e sujeito 
do letramento, mostrando-nos, assim, o quão equivocada é a 
relação escolaridade e alfabetização e letramento, tese essa já 
comprovada também por outros estudiosos, alguns dos quais 
citados aqui. 

É preciso deixar claro, ainda, que não temos uma visão 
inocente ou romântica do letramento. Sabemos que sujeitos 
alfabetizados e letrados inscrevem-se em formações discursivas 

que lhes permitem ler, interpretar e produzir sentidos, lidar 
com a opacidade da linguagem e compreender o poderio dos 
discursos pedagógico, propagandístico, jurídico, médico, 
religioso e tantos outros que poderíamos elencar.

Alguns arremates fi nais

Dentre os muitos fi os que compõem a história de vida do 
sujeito “A” optamos por conhecer e analisar sua constituição, 
como leitor e intérprete, altamente letrado. Buscamos explicitar 
que a leitura, enquanto prática cultural, não é exclusiva de 
indivíduos elitizados ou “ungidos”, mas se concretiza em 
espaços e situações outras, vigorosa e independentemente 
da outorga e do reconhecimento daqueles, dos “intérpretes” 
(PÊCHEUX, 1997, p.57), que têm o encargo e o poder de dizer 
os “discursos da verdade” (FOUCAULT, 2001, p.12).

 Apesar da ampla produção bibliográfi ca a respeito das 
temáticas concernentes à leitura e às suas práticas, bem como 
em relação ao letramento, entendemos que há ainda muito 
por se dizer e se investigar, principalmente sobre alguns dos 
mecanismos político-ideológicos que insistem em silenciar 
as diversas maneiras de ler que se efetivam na sociedade 
contemporânea. Nessa linha de pensamento, acreditamos que 
o nosso trabalho, ao analisar práticas anônimas e disruptivas de 
leitura, de um sujeito “comum”, contribui para que alguns, dos 
muitos nós da complexa trama de formações ideológicas, sejam 
evidenciados e desnaturalizados. 

Como mostrado ao longo deste artigo, os enunciados são 
ancorados no interdiscurso e, por isso mesmo, são atravessados 
por dizeres que vêm de seu exterior. Sendo assim, queiramos 
ou não, saibamos ou não, somos constituídos pelo outro - 
Outro, cujas marcas deixadas podem ser silenciadas, mas não 
esquecidas.

Que o fi o-sentido da história do sujeito “A” possa entrelaçar-
se com muitos outros, que resistem às teias da “ordem do 
discurso” (Foucault, 1999).

4 - Tfouni (2001) e seguidores postulam a releitura como uma etapa importante no processo de instauração da função-autor, posto que possibilita ao sujeito 
retroagir sobre o processo de produção de sentidos.
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Resumo

A pesquisa discute a importância da leitura no conhecimento 
matemático. Como dimensão desta pesquisa o que se pretende é 
fazer uma leitura (ato de ler o mundo) crítica do conhecimento 
matemático, por meio da discussão da leitura que se precisa 
para resolver situações-problema. Esta direção de leitura na 
matemática tem-se como perspectiva a Educação Matemática 
Crítica. O ensino de Matemática nas escolas tem enfrentado 
questões internas que são inerentes à sociedade na qual vivemos. 
O conhecimento matemático é um bem social do qual nem 
sempre o aluno se apropria e trabalhar com situações-problema, 
situações contextualizadas, que possam ser discutidas, amplia-
se o valor da Matemática na relação do aluno com o mundo. 
É dessa forma, que por meio da matemática, se pode integrar 
a realidade da sala de aula e o dia-a-dia dos alunos. A relação 
entre leitura, interpretação e a resolução de situações-problema 
na escola acontece numa relação intrínseca. Não existe solução 
de uma situação-problema, sem leitura e interpretação. O que 
se propõe é que problema matemático não seja um conteúdo, 
mas uma estratégia de trabalho de leitura e interpretação no 
ensino de Matemática.

Palavras-Chave

Conhecimento matemático; leitura; resolução de problema.

Abstract

This research discusses the importance of reading in 
mathematic knowledge. As the dimension of this research what 
is intended is to take a critical reading (act of reading the world) 
of mathematic knowledge, by a discussion about the needed 
reading to solve the problem – situation. The direction of reading 
in mathematic has as a perspective, the Critical Mathematic 
Education. Mathematic teaching at schools has been facing 
some internal questions which are attached to the society that we 
live. The mathematic knowledge is a social gift in which is not 
always appropriated by the student and work with the problem 
– situation, contextualized situation, which make it possible 
to be discussed, amplify the value of Mathematic in relation 
with the student and the world. In this way, by mathematic, it 
is possible to connect the reality of classes with students’ day-
to-day. The relation between reading, interpretation and solving 
problem – situation in the school happen intrinsically. Does not 
exist a solution to a problem – situation, without reading and 
interpreting. What is proposed is not consider mathematics’ 
problem a kind of content, but a strategy to work with reading 
and interpretation while teaching mathematics.

Keywords

Mathematic  knowledge; reading; problem solving. 



UM ENCONTRO COM A LEITURA E O CONHECIMENTO MATEMÁTICO

2028LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

Introdução

Conhecimento matemático e leitura são lados de uma 
mesma moeda. Duas questões instigativas da sociedade 
contemporânea que se coloca ora como discussão ora como 
proposições de avanços na educação.

A procura da autonomia como ser vivo e interrogativo, que 
quer ler a realidade e transformá-la, e a busca de sua inclusão 
no mundo, seja social, cultural entre outras, tem sido um dos 
caminhos do homem nesta sociedade. 

Como dimensão desta pesquisa o que se pretende é fazer 
uma leitura (ato de ler o mundo) crítica do conhecimento 
matemático, por meio da discussão da leitura que se precisa 
para resolver situações-problema. Esta direção de leitura na 
matemática tem-se como perspectiva a Educação Matemática 
Crítica, conforme Skovsmose (2001, p. 101): 

[...] para que a educação, tanto como prática quanto 
como pesquisa, seja crítica, ela deve discutir condições 
básicas para a obtenção do conhecimento, deve estar 
a par dos problemas sociais, das desigualdades, da 
supressão etc., e deve tentar fazer da educação uma 
força social progressivamente ativa. Uma educação 
crítica não pode ser um simples prolongamento da 
relação social existente. Não pode ser um acessório das 
desigualdades que prevalecem na sociedade. Para ser 
crítica, a educação deve reagir às contradições sociais.

Como professora, preocupo-me com o ensino no qual a 
realidade se mostra nas contradições sociais, onde a sala de aula 
é também um momento de criação. Assim a Matemática como 
sendo o fator agregador de valores para o aluno, não somente 
uma disciplina entre as demais, mas aquela que dê ao aluno a 
condição de enxergar e modifi car a realidade que está posta.

Trabalhar com situações-problema, situações 
contextualizadas, que possam ser discutidas, ampliando-se 
o valor da Matemática na relação do aluno com o mundo. É 
dessa forma, que por meio da matemática, se pode integrar a 
realidade da sala de aula e o dia-a-dia dos alunos. Buscando 
junto aos alunos uma inter-relação numa dimensão humana 

e uma competência profi ssional, para assim poder intervir na 
realidade que se apresenta nas contradições sociais inerentes ao 
processo pedagógico e social em que o aluno está imerso.

Dentro dessas contradições sociais, presentes também 
no contexto escolar, uma em especial sempre me chamou a 
atenção, os espaços separados do saber. A aula de Matemática, 
a aula de Português, daí a importância da discussão que ora se 
propõe.

Problemas e avanços da Educação Matemática e a visão de 
alguns educadores matemáticos sobre o ensino de Matemática 
é parte deste texto uma vez que a Matemática é uma disciplina 
escolar e universal. Buscam-se nestes autores, caminhos que 
atualmente são discutidos, para melhorar o entendimento da 
Matemática no ensino e sua relação com a leitura. 

1. Conhecimento matemático: o que fazer a partir dele?

Pensar um modo refl etido e crítico de intervir na realidade 
social, assim como se apresenta na educação brasileira, de 
maneira mais específi ca no campo da Educação Matemática tem 
sido tarefa também de educadores matemáticos, preocupados 
com o conhecimento matemático enquanto bem social.

O ensino de Matemática nas escolas tem enfrentado 
questões internas que são inerentes à sociedade na qual 
vivemos. O conhecimento matemático é um bem social do qual 
nem sempre o aluno se apropria. 

Conforme argumenta Freitas (1995, p. 230), discutindo a 
relação escola e sociedade:

Na escola capitalista, os alunos encontram-se 
expropriados do processo do trabalho pedagógico e 
o produto do trabalho não chega a ser apropriado por 
boa parte dos mesmos, e ainda que, em alguns casos, 
fi que em seu poder, carece de sentido para eles. O 
aluno é alienado do processo e como tal é alienado 
do signifi cado de seu trabalho, do signifi cado do 
conhecimento que produz – quando produz.

O conhecimento, por ser um bem posto na sociedade, pode 
levar a uma visão ingênua, “só não aprende quem não quer”. A 
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relação entre escola e sociedade culpa, dessa forma, os alunos 
pela não-apropriação do conhecimento, quando o problema 
reside não no conhecimento, mas em como fazer com que esta 
linguagem universal (a Matemática) seja democratizada para 
todas as classes sociais.

Skovsmose (2005), ao discutir a questão da globalização, 
explica que o conhecimento matemático pode também ser 
considerado uma mercadoria consumível, ou não, pelo 
consumidor, neste caso o aluno e o professor. E ao se referir à 
guetorização, como um aspecto da globalização da sociedade, 
diz que a Matemática é um bem que pode criar “guetos”, 
grupos de conhecimento, sendo este um aspecto perverso da 
globalização.

Conhecimento e informação são aspectos da globalização 
que tem levado à guetorização. Alguns grupos têm alguns 
conhecimentos matemáticos, outros não têm o conhecimento 
de que precisam para se inserir e ter seu espaço nesta sociedade 
de classes.

Como discute Skovsmose (2005, p. 126):

Conhecimento e informação são elementos 
signifi cativos na economia informacional, mas 
os resultados desta economia podem somente ser 
referidos, tanto como “bons” quanto como “ruins”. 
Onde quer que o conhecimento venha a ser colocado 
em operação, teremos que encarar incertezas. 
A situação aporética acerca do conhecimento é 
parte da economia informacional e da sociedade 
informacional em geral. Em específi co, temos que 
considerar a globalização e a guetorização como 
aspectos dos mesmos processos dos quais a educação 
matemática faz parte2.

Desta forma, o conhecimento matemático que se trabalha 
na escola pode ser usado como um fi ltro que pode tanto incluir 
como excluir o aluno.

A partir destas questões colocadas faz-se necessária 
uma indagação: Por que se ensina Matemática com tal 

universalidade nas escolas, se recentes discussões têm indicado 
outras competências e saberes que os alunos necessitam para 
interagir atualmente na realidade social?

D’Ambrosio (1990, p. 13-14) nos auxilia nesta resposta 
entendendo que a Matemática é relevante:

1. Por sua beleza intrínseca como construção lógica, 
formal;

2. Por sua própria universalidade;
3. Porque ajuda a pensar com clareza e raciocinar melhor;
4. Por ser parte integrante de nossas raízes culturais;
5. Por ser útil como instrumentadora para a vida;
6. Por ser útil como instrumentadora para o trabalho.

As assertivas acima defendidas pelo autor indicam que a 
disciplina de Matemática na escola tem razões sufi cientes para 
ser questionada, revista e implementada, com vistas a indicar 
novas mudanças na realidade social brasileira. 

D’Ambrosio (1986), ao se referir ao conhecimento 
matemático do cidadão, já utilizava uma expressão para 
discutir a capacidade de aprender Matemática - analfabetismo 
matemático – ou seja, é muito difícil encontrar pessoas 
totalmente analfabetas em Matemática. 

1.2. Sujeito Matematizado: as várias leituras 

A expressão “sujeito matematizado” nos remete à discussão 
da Matemática para o exercício da cidadania. Não basta saber 
ler, escrever e fazer contas. Quanto a isso valem os dizeres de 
D’Ambrosio (2004, p. 32-33) “um sistema de conhecimento só 
se justifi ca quando é validado pela sua incorporação às práticas 
sociais” e seus resultados “só podem ser aquilatados através do 
comportamento individual e social, que resultou da passagem 
pelo sistema”. 

O autor defende que, em virtude da complexidade da 
sociedade moderna, a escola tem de trabalhar com três frentes 
de sustentação para o exercício pleno da cidadania:

2 - Ao se referir a uma situação aporética, o autor relaciona a noção de aporia com noção de paradoxo. (SKOVSMOSE, 2005, p. 121).
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Literacia (instrumentos comunicativos) é a capacidade 
de processar informação escrita, o que inclui escrita, 
leitura e cálculo, na vida cotidiana.
Materacia (instrumentos analíticos) é a capacidade 
de interpretar e manejar sinais e códigos e de propor e 
utilizar modelos da vida cotidiana.
Tecnocracia (instrumentos tecnológicos) é a capacidade 
de usar e combinar instrumentos, simples ou complexos, 
avaliando suas possibilidades, limitações e adequação 
a necessidades e situações (D’AMBROSIO, 2004a, p. 
36). 

A disciplina de Matemática, pelo seu caráter de 
universalidade na escola, teria de contemplar estas três ordens 
de conhecimentos descritas acima.

O conceito de “sujeito matematizado” foi discutido por 
ocasião dos resultados do 2º INAF3. A amostra foi defi nida 
pelo IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e 
Estatística), com base num amplo conjunto de informações 
de que o instituto dispõe, sobre a população-alvo, o qual 
considerou ainda as necessidades específi cas do estudo 
(INSTITUTO..., 2002).

Em Fonseca (2004) fez-se uma ampla discussão dos 
resultados do 2º INAF sob a óptica de diferentes autores. A 
leitura e as interpretações dos dados indicam preocupações 
que deveriam nortear as pesquisas realizadas atualmente em 
educação e, especialmente, em Educação Matemática, nas 
consequências dos défi cits de escolarização da população 
brasileira, indicando em seus resultados que o individuo, 
mesmo fora da escola por um tempo, continua aprendendo ao 
longo da vida mediante diferentes instrumentos (comunicativos, 
analíticos e tecnológicos). 

Chegou-se então ao termo Numeramento - traduzido 
por Toledo (2004, p. 93) como correspondente do termo 
inglês numeracy - que tem sido utilizado para expressar o 
conhecimento matemático em dada situação. A autora assim se 
expressa:

O numeramento ganha importância na medida em que 
as tarefas e as demandas do mundo adulto, diante do 
trabalho ou da vida diária e os diferentes contextos 
nos quais o indivíduo pode estar inserido, acabam por 
requerer muito mais que simplesmente a capacidade 
para aplicar as habilidades básicas de registro 
matemático. Essas demandas determinam o uso, pelos 
indivíduos, de um amplo conjunto de habilidades, 
crenças e disposições para que haja o manejo efetivo e 
o engajamento autônomo em situações que envolvem 
números e dados quantitativos ou quantifi cáveis.

Numeramento e letramento são conceitos que estão 
implícitos na aprendizagem escolar inicial dos alunos e devem 
ser levados em consideração no momento do planejamento do 
trabalho pedagógico realizado pelo professor.

A questão de numeramento foi discutida a partir da 
concepção de alfabetização matemática necessária para a 
inserção do sujeito na sociedade. Skovsmose (2001, p. 67) 
discute sobre alfabetização matemática e aponta sua importância 
nas condições de vida para o sujeito histórico:

A alfabetização matemática, como constructo radical, 
tem de ser enraizado em um espírito de crítica e em 
um projeto de possibilidades que permitam às pessoas 
participar no entendimento e na transformação de suas 
sociedades e, portanto, a alfabetização matemática 
viria a ser um pré-requisito para a emancipação social 
e cultural. 

Estas questões discutidas pelos autores levam a outros 
questionamentos. O que vem a ser conhecimento matemático? 
Que fatores exógenos devem ser considerados ao se discutir 
a relação que há entre saber, aluno e professor na busca do 
conhecimento matemático escolar? 

O conhecimento matemático tem sido trabalhado nas 
escolas dentro de um conjunto de valores que ora esbarra 
em mitos, os quais desabam um a um diante da rapidez com 

3 - Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional – INAF, com foco nas habilidades matemáticas, realizada em novembro de 2002 pelo Instituto Paulo Monte-
negro e a Organização Não-governamental Ação Educativa, que utilizou uma amostra nacional de duas mil pessoas de 15 a 64 anos. 
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que a Educação Matemática é questionada e pelo acúmulo 
de informações que nos traz a mídia, ora se sustenta no senso 
comum modifi cando progressivamente e eliminando ou 
incorporando novas informações.

As transformações atuais com o processo de globalização 
incluem novas formas de produção: outras relações de consumo, 
informações e dinâmicas culturais com outros valores que geram 
a produção e hierarquização de conhecimentos matemáticos 
alterados em sua forma e conteúdo.

Segundo D’Ambrosio (2004, p. 16), este movimento 
na sociedade gera uma cultura escolar que precisa ser lida e 
interpretada, neste caso específi co o conhecimento matemático 
fora e dentro do contexto escolar, comunicado por ações que 
caracterizam uma cultura:

 
Essa comunicabilidade de ações caracteriza uma 
cultura. Ela é identifi cada pelos seus sistemas de 
explicações, fi losofi as, teorias, e ações e pelos 
comportamentos cotidianos. Tudo se apóia em 
processos de comunicação, de quantifi cação, de 
classifi cação, de comparação, de representações, de 
contagem, de medição, de inferências. Esses processos 
se dão de maneiras diferentes nas diversas culturas e se 
transformam ao longo do tempo. Eles sempre revelam 
as infl uências do meio e se organizam com uma lógica 
interna, se codifi cam e se formalizam. Assim nasce o 
conhecimento. (grifo nosso) 

Este conhecimento se dá sob diversas formas em diferentes 
culturas, estruturando-se e desestruturando-se através dos 
momentos sociais que acontecem em cada cultura. Porém, a 
Matemática como ciência é revestida de uma universalidade 
que parece ser imutável seja qual for o tempo e o lugar, o que 
não é verdade em sua totalidade. 

Ponte (1992, p. 199) coloca a Matemática como 
“uma ciência em permanente evolução, com um processo 
de desenvolvimento ligado a vicissitudes, dilemas e 
contradições”.

Na visão de Ponte (1992) o conhecimento matemático tem 
quatro características fundamentais:

  Formalização segundo uma lógica bem defi nida;
  Verifi cabilidade, que permite estabelecer consensos acerca 

da validade de cada resultado;
  Universalidade, isto é, o seu caráter transcultural e a 

possibilidade de ser aplicado aos mais diversos fenômenos 
e situações;

  Generabilidade, ou seja, a possibilidade de levar à 
descoberta de coisas novas. 

O conhecimento matemático caracteriza-se por ser uma 
construção humana, sujeita a mudanças e desenvolvimentos 
talvez infi ndáveis; mesmo assim não tem sido trabalhado com 
vistas a uma preocupação social mais ampla e não atende às 
expectativas dos professores, alunos e da sociedade em geral. 

Ponte (1992, p. 202), ao discutir os elementos constitutivos do 
saber matemático, com relação à formalização, distingue quatro 
níveis de competências no saber matemático, de acordo com sua 
função e nível de complexidade. São eles: competências elementares, 
intermediárias, avançadas (ou de ordem superior) e de ordem geral.

São competências elementares “processos de simples 
memorização e execução”. Competências intermediárias 
são aquelas que “implicam processos com certo grau de 
complexidade, mas não exigem muita criatividade”.

Competências complexas exigem do aluno “uma capacidade 
signifi cativa de lidar com situações novas”. Os saberes de 
ordem geral “incluem os metas-saberes, ou seja, saberes com 
infl uência nos próprios saberes”. 

Conforme Quadro 1, Ponte (1992, p. 204) relata os 
elementos constitutivos do saber matemático:

Competências Elementares

Conhecimento de factos específi cos e terminologia

Identifi cação e compreensão de conceitos

Capacidade de execução de “procedimentos”

Domínio de processos de cálculo

Capacidade de “leitura” de textos matemáticos simples
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Competências Intermediárias

Compreensão de relações matemáticas (teoremas, proposições)

Compreensão duma argumentação matemática

Resolução de problemas (nem triviais, nem muito complexos)

Aplicação a situações simples

Competências Avançadas (ou de Ordem Superior)

Exploração/investigação de situações: formulação e testagem de conjec-
turas

Formulação de problemas

Resolução de problemas complexos

Realização e crítica de demonstrações

Análise crítica de teorias matemáticas

Aplicação a situações complexas/modelação

Saberes de ordem geral

Conhecimento dos grandes domínios da Matemática e das suas inter-
relações

Conhecimento de aspectos da história da Matemática e das suas relações 
com as ciências e a cultura em geral

Conhecimento de momentos determinantes do desenvolvimento da 
Matemática (grandes problemas, crises, grandes viagens)

Fonte: BROWN et al., 1992.

Quadro 1 - Elementos constitutivos do saber matemático

Estas competências postuladas são colocadas em níveis, 
mas em nenhum momento o autor argumenta que eles têm 
de ser alcançados um a um ou primeiro um depois o outro; a 
posição é muito clara quanto ao formalismo. As relações entre 
os níveis devem existir; dão-se pela “experiência estendida no 
tempo e conduzida com certa continuidade e profundidade”.

O conhecimento ou o saber, o autor os utiliza como 
sinônimos, não acontecem em forma de degraus, que devem ser 

alcançados um após o outro, e sim na forma de complexidade 
e aquisição de saberes a partir de momentos fundamentais que 
são a ação e a refl exão. 

Além da interação nas diversas formas de representação, o 
autor propõe que outros espaços, além dos escolares, compõem 
o cenário do saber do aluno, concorrendo para isso novas 
formas de saberes e de envolvimento do aluno com a realidade.

Argumenta Ponte (1992) que o envolvimento individual 
não é o único componente que concorre para o saber 
matemático; há outros elementos: fatores culturais, sociais, de 
ordem institucional (escola e outros espaços de aprendizagem 
matemática) e também a capacidade de ordem individual. Nesta 
ordem individual coloca-se a capacidade de ler e interpretar 
certas situações, neste caso as situações-problemas encontradas 
pelo cidadão dentro e fora do contexto escolar.

2. Uma relação entre resolução de problemas e leitura

Entra aqui a forte relação entre leitura, interpretação e a 
resolução de situações-problema. Não existe solução de uma 
situação-problema, sem uma leitura e interpretação. O que se 
propõe é que problema matemático não seja um conteúdo, mas 
uma estratégia de trabalho no ensino de Matemática.

Nacarato; Passos; Carvalho (2004) discutem que no espaço 
da formação profi ssional, a  leitura e interpretação pode mudar 
as estratégias de resoluções de problemas trazendo mudanças 
no ser e fazer de professores e alunos.

Rezende (2005, p. 10) nesta ordem de importância ressalta que a 
leitura é matéria-prima na formação do cidadão e que “o frequentar 
a leitura, captar  sua voz, implica diversidade e profundidade”.

A tendência atual é trabalhar com resolução de problemas 
como uma metodologia de trabalho e não como um complemento 
a uma aula conceitual em que se propõem problemas sobre 
determinado assunto. Onuchic (1999) ressalta a importância 
de resolução de problemas para o ensino e aprendizagem 
em Matemática, relacionando-as à capacidade de leitura e 
interpretação do problema.

Destaca Onuchic (1999, p. 203) a sistematização de 
problemas na atualidade:
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A importância dada à Resolução de Problemas é 
recente e somente nas últimas décadas é que os 
educadores matemáticos passaram a aceitar a ideia de 
que o desenvolvimento da capacidade de se resolver 
problemas merecia mais atenção. A caracterização 
de Educação Matemática, em termos de Resolução 
de Problemas, refl ete uma tendência de reação a 
caracterizações passadas como um conjunto de 
fatos, domínio de procedimentos algorítmicos ou um 
conhecimento a ser obtido por rotina ou por exercício 
mental. 

Desta forma leitura e matemática, são pontes de uma mesma 
realidade, não se separam não se faz matemática sem leitura e 
não se lê sem um olhar matemático. 

Para que o entendimento da realidade e capacidade de 
leitura sejam fatores de emancipação humana, é necessário 
elaborar mecanismos democráticos que permitam discutir 
as várias disciplinas mediante o processo dinâmico dessa 
ação.

Ter uma visão coerente do que signifi ca ser hoje em dia um 
“sujeito matematizado” na nossa realidade e criar oportunidades 
de inclusão social deveriam ser atualmente nossos maiores 
objetivos como educadores matemáticos. 
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Resumo

O trabalho analisa situações de ensino da leitura do texto 
de divulgação científi ca ocorridas em uma classe de 3º ano do 
ensino fundamental de uma escola estadual de Marília – SP, 
com o objetivo de compreender como os alunos aprendem a 
ler o gênero científi co, quais as mediações realizadas pela 
professora dessa classe para proporcionar a aprendizagem da 
leitura e em que momento a proposta de leitura se constituiu 
como atividade, no sentido de Leontiev (1978, 2006). Os dados 
foram analisados de acordo com a metodologia de análise 
microgenética (GÓES, 2000) e segundo os pressupostos de 
Vygotsky (1935, 2000, 2006) e seus seguidores, da perspectiva 
da enunciação de Bakhtin (1995, 2003) e dos autores que 
estudam o ato de ler textos. As conclusões sugerem que a 
professora do ensino fundamental ensina a vocalização do texto 
científi co pensando que está a ensinar o ato de ler o texto. Essa 
prática vem associada ao uso de perguntas ao fi nal da leitura, a 
título de interpretação, quando o objetivo do ensino é trabalhar 
com os conteúdos de língua portuguesa previstos no currículo.

Palavras-chave

Leitura; vocalização; gênero científi co; ensino fundamental. 

Abstract

This work analyzes situations of teaching reading text 
of scientifi c occurred in a class of third grade of elementary 
school, in a state school of Marília - SP, with the  aim of 
understanding  how students learn  to read the scientifi c genre, 
which the mediations performed by the teacher  of this class to 
provide the learning of reading and  when the reading proposal 
was constituted as activity, in the sense of Leontiev (1978, 
2006).The data were analyzed according to the methodology 
of microgenetic analysis  (GÓES, 2000) and according to the 
assumptions of Vygotsky (1935, 2000, 2006) and his followers, 
from the perspective of the enunciation of Bakhtin (1995, 
2003) and authors who study the act of reading texts. The 
conclusions suggest that the elementary school teacher teaches 
the vocalization of scientifi c text thinking that is teaching 
the act of reading the text. This practice has been associated 
to the use of questions to the end of the reading, by way of 
interpretation, when the goal of education is working with the 
contents of Portuguese language foreseen in the curriculum.  

Keywords

Reading; vocalization; scientifi c genre; elementary education.
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Introdução

Ler é apropriar-se do legado escrito e da memória da 
humanidade por meio de prática cultural modifi cadora do 
comportamento do leitor e transformadora da mentalidade 
do homem. A leitura dos diferentes gêneros é uma prática 
cultural, de cujos elementos historicamente construídos 
derivam determinados comportamentos, atitudes e signifi cados 
constituintes da formação e do desenvolvimento do leitor. 

No decurso da história da leitura, os fatos históricos 
revolucionaram o modo de pensar do leitor, conforme as 
mudanças provocadas por comportamentos exigidos diante dos 
novos materiais. Da Antiguidade ao mundo contemporâneo, a 
língua escrita perpetuou-se de acordo com suas funções e usos. 
As práticas de leitura surgiram a partir da descoberta de que era 
possível registrar os acontecimentos por meio dos pictogramas 
e, mais tarde, recuperar os sentidos.

Para os gregos, a escrita pouco importava; ela não passava 
de um texto que aprisionava a voz e servia para dela arrancar 
o canto e a história de Homero. Na Idade Média, muitas 
transformações ocorreram devido às ordens estabelecidas pela 
Igreja e pelos seus integrantes, pelo controle e domínio do poder 
cultural. Do rolo ao códex (livro com páginas), o comportamento 
do leitor foi outro: ler o rolo com as mãos ocupadas e ler o 
códex fazendo anotações. Até então, o trabalho era feito em 
conjunto, numa época em que um ditava e o outro copiava, num 
processo bastante lento de reprodução. A criação da pontuação 
pelos monges irlandeses marcou uma nova mudança. Eles 
criaram uma nova maneira de tradução separando as palavras 
pelos sentidos, bem como o espacejamento. (CAVALLO; 
CHARTIER, 2002; PARKES, 2002).

No modelo escolástico, com a criação das universidades, a 
leitura adquiriu o caráter de seleção, o que permitiu maior acesso 
aos livros. Com a preocupação relacionada à seletividade, 
surgiram novas formas de organização, como a introdução do 
sumário, a divisão dos parágrafos e a organização por temas. 
Os fl orilégios, resumos de obras inteiras, também tiveram como 
objetivo um maior e mais rápido acesso à leitura. (HAMESSE, 
2002). Em meio à teia formada por fi os de história, outros fatos 

ajudaram a constituir a história da leitura. Segundo Manguel 
(1997), a leitura silenciosa foi uma prática criada pelo homem, 
com a missão de compreender o texto sem a oralidade. Ainda na 
Idade Média, as práticas de leitura monásticas correspondiam 
a uma forma de ler dividida em etapas, restos herdados da 
Antiguidade.

Diante de tantas inovações, a seleção dos materiais para 
leitura, os gêneros e como os ler são atitudes que se modifi cam 
em cada período da história. No entanto, a contemporaneidade 
conserva em seu âmago os confl itos das práticas antigas: a 
fonética e a preocupação com a produção de sons pela voz 
como em contraponto à leitura como ato de compreensão. Foi 
feita essa contextualização histórica rápida sobre a evolução 
da leitura, para introduzir a abordagem que farei de situações 
de sala de aula, tendo como referência (2000), Bakhtin (2003), 
Vygotsky (1935, 2000, 2006), Leontiev (1978, 2006) e Davídov 
(1988), para compreender episódios intitulados leitura do texto 
de divulgação científi ca por uma professora e crianças do 3º ano 
(antiga 2ª série) do ensino fundamental de uma escola estadual 
de Marília – SP. Como metodologia, este trabalho terá o apoio 
dos estudos de Walsh e Graue (2003) e André (2005) acerca da 
investigação do tipo etnográfi co de abordagem interpretativa e 
na análise microgenética, de Góes (2000), para a observação 
dos detalhes dos episódios, das ações e das interações.

Linguagem, gêneros do discurso, atividade e mediação: 
rumo à leitura

Vygotski (2000) afi rma que a linguagem é a base para 
a aquisição das funções superiores e para o processo de 
humanização, porque é resultante da interação entre os sujeitos e 
entre os sujeitos e os objetos culturais. A princípio, a linguagem 
é social porque a palavra adquire sentidos na comunicação com 
o outro, e passa ser linguagem interna quando o signifi cado 
da palavra passa a existir para os interlocutores (a constituir 
o pensamento  verbalizado do sujeito histórico e cultural). 
Dessa forma, a criança se apropria dos bens culturais porque os 
signos medeiam a relação entre os sujeitos e se constituem, por 
isso,  mediadores culturais no processo de apropriação. Essa 
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mediação na relação entre sujeitos é feita pelo outro sujeito 
também histórico e cultural e pelos próprios signos da cultura, 
entre eles, os gêneros do discurso.

De acordo com Bakhtin (2003), os gêneros científi cos, no 
universo dos gêneros do discurso, são unidades da comunicação 
discursiva constituídos por três elementos: uma unidade 
temática (conteúdo), uma estrutura (construção composicional) 
e recursos específi cos que constituem a signifi cação (estilo), que 
pertencem a qualquer gênero, e implicam a posição responsiva, 
a alternância do sujeito do discurso e a conclusibilidade. O 
artigo de divulgação científi ca (BAKHTIN, 2003) é um gênero 
discursivo resultante de uma investigação que “[...] se torna 
interrogação e conversa, isto é, diálogo. Nós não perguntamos 
à natureza e ela nos responde. Colocamos as perguntas para 
nós mesmos e de certo modo organizamos a observação ou a 
experiência para obtermos a resposta.” (BAKHTIN, 2003, p. 
319). Com base na perspectiva de gênero discursivo de Bakhtin 
(2003), sabe-se que os gêneros científi cos têm uma função 
social, isto é, têm a fi nalidade de divulgar conhecimentos 
científi cos a determinado auditório social (os destinatários). 

De acordo com Schneuwly e Dolz (2004), os gêneros textuais 
são instrumentos que permitem a comunicação nas práticas 
sociais e somente por meio deles a leitura pode funcionar como 
uma prática social e cultural. Na escola, a criança aprende a 
fi nalidade do gênero quando é posta em situações reais de 
comunicação e faz uso da leitura do texto tal como nos espaços 
externos à escola. A criança não aprende sozinha; a educação 
tem papel fundamental no seu desenvolvimento.

Para Vygotski (2000), a linguagem escrita é o meio mais 
elaborado para o processo de apropriação do desenvolvimento 
cultural da humanidade, e para que esse desenvolvimento seja 
apropriado pela criança, ela precisa ocupar um lugar ativo 
nas relações sociais, junto com os homens e os objetos da 
cultura, para posteriormente internalizar a linguagem escrita 
e enriquecer-se das criações humanas. Desse modo, o ensino 
da leitura se constitui como meio para inserir as crianças num 
processo de formação humana, ao proporcionar-lhes atividades 
signifi cativas que desenvolvam os processos psíquicos 
relacionados à prática cultural de ler.  

Baseado nas investigações de Vygotsky, Leontiev 
(1978) afi rma que o desenvolvimento da criança ocorre por 
meio de atividades e estas são, a princípio, realizadas sob a 
intencionalidade do mediador, que deseja criar necessidades na 
criança que as interioriza para serem satisfeitas por meio dos 
objetos da cultura e assim o faz de maneira voluntária, o que lhe 
proporciona independência. Ao se comportar de forma ativa, a 
criança aprende diferentes formas de comportamento social e 
se apropria das práticas culturais constituídas historicamente, 
tal como a leitura dos distintos gêneros discursivos, discutidas 
por Cavallo e Chartier (2002) e Manguel (1997). Diante disso, 
é possível afi rmar, segundo as ideias de Vygotski (2000), que o 
ensino da linguagem escrita deve ser organizado de forma que 
a escrita e a leitura sejam necessárias para a criança e que ela 
tenha necessidade de ler e escrever textos.

A criança cria para si a necessidade de ler quando considera 
que o ato de ler é um ato social e cultural porque “esse processo 
de aprendizagem da cultura e de reprodução das aptidões 
humanas nela encarnadas é um processo socialmente mediado.” 
(MELLO, 2004, p. 138). As relações entre professor e crianças 
são mediadas pelos signos e instrumentos da cultura, entre eles, 
os gêneros discursivos. Nesse sentido, o processo intersubjetivo 
permite que a criança possa realizar com autonomia o ato de ler. 

Metodologia

Para compreender o processo de ensino do ato de ler o 
gênero discursivo de divulgação científi ca, foi necessário 
recorrer aos estudos de Walsh e Graue (2003) e André (2005), 
sobre a abordagem etnográfi ca e interpretativa para buscar em 
determinado contexto social e histórico, uma classe de 3º ano 
(antiga 2ª série), de uma escola estadual paulista, a descrição 
de práticas de leitura do gênero de divulgação científi ca. 
Góes (2000) contribuiu para a compreensão dos dados da 
investigação, fundamentada na análise microgenética, que, 
segundo Vygotsky (GÓES, 2000), é assim denominada, porque 
a gênese dos processos psíquicos humanos está nas relações 
com o outro e com a cultura, e essas relações são mediadas por 
alguém que contribui para o desenvolvimento do sujeito e para 
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a sua imersão na cultura. Nesse sentido, serão apresentados 
episódios que sugerem práticas de ensino da leitura para 
crianças. Se a origem dos processos psíquicos está na relação 
entre os sujeitos e na mediação daquele que contribui para o 
desenvolvimento da criança e pelos signos e instrumentos 
culturais, como pondera Góes (2000), como são propostas as 
atividades de leitura com o gênero científi co? Quais são as 
estratégias mediadas pela professora para ensinar o ato de ler 
o gênero? 

Com base neste referencial metodológico e no referencial 
teórico anunciado, a observação dos dados gerados requereu uma 
atenção pormenorizada no momento dos registros (escritos e 
gravados) e da análise quando, de fato, a teoria permitiu interligar 
os fatos visivelmente observados com o, até então, invisível. 

Leitura ou vocalização do gênero científi co?

Autores, tais como Arena (2008), Bajard (2005, 2006), 
Cavallo e Chartier (2002), Charmeux (1997), Chartier (2009), 
Foucambert (1994), Smith (1989, 1999), entre outros,  ajudam 
a compreender a leitura além do conhecimento linguístico, isto 
é, um saber acerca do suporte material, da confi guração do 
texto, dos destinatários, do autor, e da operação intelectual da 
leitura, ou seja, o ato de fazer uso de estratégias e práticas que 
contribuam para a compreensão do texto e que dependam do 
suporte e da confi guração do texto, e também dos conhecimentos 
prévios do leitor, como afi rma Smith (1989, 1999). Geraldi 
(1997) alerta que a língua tem história, por isso, não é possível 
acreditar na indeterminação da linguagem e acreditar que o 
texto não tem sentido, ou supor uma multiplicidade inesgotável 
de possibilidades de leitura. A língua é polissêmica e polifônica, 
como afi rma Bakhtin (1995), porque num texto há vários 
sentidos e vozes que dialogam, no entanto, o leitor dialoga com 
os sentidos do discurso do autor, que seleciona determinadas 
palavras para dizer o que quer dizer. Para Geraldi (1997, p. 10) 
“se a cada fala construíssemos um sistema de expressões, não 
haveria história” e se falar fosse apropriar-se de um sistema 
de expressões, não existiria construção de sentidos, fruto do 
trabalho linguístico resultante da interação entre os sujeitos 

num determinado tempo histórico e social.
Alguns episódios que dizem respeito ao ensino e 

aprendizagem da leitura foram observados numa sala de aula de 
3º ano de uma escola estadual paulista. Foram feitas as análises 
em meio aos episódios para considerar os sentidos atribuídos 
no momento da interpretação dos dados de observação e 
fundamentá-las nos autores que tratam da leitura como 
atribuição de sentidos.

Episódio 1

A professora disse aos alunos que eles iriam ler o texto 
científi co Quando os animais mentem, do livro de textos 
enviado pelo governo. Marcelo leu um parágrafo e a cada novo 
parágrafo, a professora escolhia uma criança diferente para ler. 
O texto foi lido várias vezes pelas crianças, que levantavam 
a mão frequentemente porque queriam ser escolhidas. A 
professora dizia que escolheria alguém que estivesse brincando 
no momento da leitura do texto para falar o que entendera 
da leitura, mas desistiu e perguntou quem gostaria de falar. 
Ninguém levantou a mão. A professora perguntou para Renata, 
que disse algumas palavras que compunham o título do texto. 
Outras crianças contribuíram com o que tinham entendido. 
Enquanto isso, Beatriz folheava uma revista com textos a 
respeito de um fenômeno da música pop; leu atentamente um 
dos textos da revista e a entregou para Vitória ler. 

Nesse episódio, é possível verifi car a contradição entre ler e 
vocalizar, como anunciado no subtítulo acima. Para Foucambert 
(1994), ler é ser questionado pelo mundo e é encontrar 
respostas no texto escrito para as próprias perguntas ou para as 
perguntas alheias, que mais tarde poderão se tornar perguntas 
próprias. Para Arena (2008), vocalizar signifi ca transformar o 
código escrito em código oral sem atribuição de sentidos, como 
ocorreu com Renata, que vocalizou o texto, mas não atribuiu 
sentidos a ele, porque ao ser solicitada a dizer o que entendera 
do texto, reproduziu apenas palavras que faziam parte do 
título. Algumas das crianças que liam, ou que escutavam a 
vocalização de Renata, tiveram condições de atribuir sentidos 
ao vozeado não compreendido por ela, num primeiro momento. 
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Como afi rma Smith (1999), ler com o cérebro signifi ca ler com 
as informações visuais, as que estão diante dos olhos, e com as 
informações não visuais, as detrás dos olhos, como fez Beatriz, 
que procurou ativar as suas informações não visuais para 
compor a compreensão das informações visuais não mediadas 
pela professora. Renata, por sua vez, leu apenas com a boca e 
a compreensão do escrito fi cou relegada a um segundo plano, 
assim como pontua Bajard (2006, p. 503):

Nessa necessidade de extrair a ‘pronúncia’ antes 
‘do sentido’, de ‘decodifi car’ a palavra antes de 
compreendê-la, de dominar o sistema alfabético antes 
de atingir a compreensão, sempre a abordagem do 
sentido é relegada a uma fase posterior. O método adia 
o acesso à compreensão, obrigando a criança a cumprir 
tarefas mecânicas para atingi-la. 

O acesso à compreensão é movido pela professora quando 
ela perguntou quem gostaria de falar o que entendeu da leitura. 
O momento para a interlocução entre os sujeitos participantes 
do processo de atividade não está em dizer o que as crianças 
entenderam do texto, mas o que entenderam de um parágrafo do 
texto, por isso, a professora pergunta o que a criança entendera 
da leitura, isto é, da parte vocalizada por si mesmo ou pelo outro, 
o que não corresponde evidentemente à leitura, segundo os 
autores referenciados. É possível afi rmar que para a professora, 
o objetivo da leitura do texto científi co não era a leitura como 
compreensão, mas a vocalização do texto de forma ideal para 
posterior compreensão, como afi rmou Bajard (2006). Nesse 
sentido, o gênero de divulgação científi ca foi deslocado de sua 
função social, porque as crianças observadas não utilizaram o 
texto como nas situações reais de comunicação.

Ao propor a divisão do texto em partes, para que cada criança 
pudesse vocalizar, a professora e as crianças dilaceraram os 
três elementos constitutivos do gênero que contribuem para a 
formação dos sentidos do todo, porque no texto há uma unidade 
temática e não partes temáticas; da mesma forma, ele tem uma 

estrutura e não apenas parágrafos isolados. 
Diferente da situação de ensino da leitura do gênero 

científi co, as crianças Beatriz e Vitória não vocalizaram o 
texto Quando os animais mentem; elas leram o texto de uma 
revista movidas pela necessidade de conhecer o fenômeno da 
música pop que havia falecido recentemente. A revista foi o 
suporte de texto que invadiu a sala de aula, sem  permissão da 
professora, e motivou Beatriz e Vitória a lerem com os olhos 
e compreenderem com a mente, ainda que ouvissem a voz de 
Renata ecoando algumas palavras. A professora queria que 
Renata promovesse a discussão, porque em sua concepção, ela 
havia lido; todavia, a discussão só foi possível pela intervenção 
das crianças que viram os signos no texto. Enquanto Renata 
mal pôde dizer o assunto do texto, porque sua atenção estava 
voltada para a pronúncia, o foco das demais crianças estava em 
atribuir sentidos ao texto, e assim fi zeram à sua maneira, porque 
inexistiu, por parte da professora, uma atitude que esclarecesse 
o motivo da leitura e como as crianças poderiam ler o texto. 

Episódio 2

Em outra situação de ensino do texto científi co, a 
professora também propôs a vocalização de partes do texto 
pelas crianças, ao solicitar para Renata a leitura em voz alta2 
do texto informativo Hipopótamo. Em seguida, a professora 
chamou Gabriel para ler o próximo parágrafo, mas ele não leu, 
porque, segundo a professora, ele estava conversando e não 
acompanhara a leitura anterior. Gabriel localizou o parágrafo 
e leu com voz baixa; várias crianças leram juntas. A professora 
pediu que cada criança lesse um parágrafo. Leandro pronunciou 
uma palavra de certa maneira e a professora pediu para as demais 
crianças corrigirem a pronúncia dele. Marcelo leu rapidinho o 
início do próximo parágrafo e a professora pediu para a criança 
parar. Gabriela pediu para ler e a professora autorizou, mas 
interrompeu a leitura e a chamou a atenção para o ponto fi nal. 
Após o término da leitura, a professora passou a pergunta na 

2 - A professora e as crianças continuaram a denominar a vocalização de leitura, por esse motivo, continuarei a utilizar o termo utilizado por elas quando des-
crevo o observado em sala de aula.
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lousa Você sabia que? E solicitou que as crianças escrevessem 
a resposta para a pergunta, com base no texto lido por elas.

A atitude de Gabriela no episódio acima demonstra que a 
vocalização do texto é prestigiada pela professora e também 
pelas crianças. Além de servir como prática prestigiada aos 
escolhidos, está a serviço da punição aos indisciplinados que 
conversam e não acompanham a aula, ou que brincam com 
algum objeto no momento da vocalização realizada em classe. 
Diante desse episódio, é possível afi rmar que a professora 
propõe a vocalização de partes do texto científi co como forma 
de provar se o aluno sabe ou não ler, se ele está prestando 
atenção na leitura vozeada ou está com a alma vagando, e se 
a sua vocalização se aproxima da boa pronúncia da professora 
ou dos colegas mais fl uentes (GERALDI, 1996). Esse tipo de 
prática, denominada por Geraldi (1996) de leitura vozeada, por 
Arena (2008), de vocalização do texto, por Bajard (2005) de 
prática vocal ou transmissão vocal e por Charmeux (1997), 
de transmissão oral, não corresponde à leitura e nem mesmo 
a uma modalidade dela. Isso quer dizer que a leitura em voz 
alta, como defi ne a professora, é uma prática que pertence ao 
domínio oral e pode vir após a leitura.

Com o intuito de defi nir leitura e as demais práticas 
comumente utilizadas em sala de aula, apoio-me em Arena 
(2008) ao entender a leitura como atribuição de sentidos 
do texto realizada pelo sujeito-leitor, a vocalização como 
transmissão vocal do código escrito e locução como o ato de 
transmitir oralmente os sentidos de um texto. Dessa forma, nos 
dois episódios apresentados até agora, é possível constatar que 
a prática de ensino da professora baseia-se na vocalização do 
texto em vez de sua leitura, porque, como afi rma Charmeux 
(1997, p. 42), “Saber ler é compreender, e uma criança que não 
compreende o que lê, na realidade não leu. Seria absurdo dizer 
que ela lê sem compreender; ela absolutamente não lê.” Os 
episódios demonstraram que a criança é solicitada a observar 
o código escrito e se preocupa tanto com a grafi a das letras que 
não consegue focar a busca pelos sentidos do texto.

Enquanto o foco da professora está direcionado para 
transformar os códigos escritos em orais, como se isso bastasse 
para fazer a proposta de escrita de um texto científi co curto, a 

interação da criança com o texto parece surgir em momentos 
secundários, quando ela precisa escrever e volta ao texto para 
ler. É interessante destacar que a proposta de escrita motivada 
pela pergunta Você sabia que? permitiu Renata ler o texto 
Hipopótamo, que antes havia apenas vocalizado. Renata 
teve autonomia para ler e assim fez, guiada pelos próprios 
conhecimentos, com a intenção de suprir uma necessidade, 
a de escrever um texto motivado pela pergunta Você sabia 
que? Renata perguntou para a professora o que signifi cava 
equatorial; “um lugar quente” respondeu a professora.

 A atitude responsiva de Renata indica que ler envolve um 
diálogo com o escrito e a busca pelos sentidos, o que não é 
compreendido pela professora, que demonstra compreender a 
palavra como signo pronto e acabado. Com o apoio de Bakhtin 
(1995) e Smith (1999), é possível afi rmar que a interlocução 
da professora, tal como foi estabelecida, impediu Renata de 
compreender a signifi cação da palavra no contexto e de aprender 
o comportamento do leitor experiente no momento da leitura, 
como pular a palavra difícil, adivinhar o signifi cado da palavra 
por analogias pelo contexto do texto, e, por último, perguntar 
a alguém mais experiente. Segundo Smith (1999), a previsão é 
uma estratégia fundamental para tentar compreender a palavra 
difícil no texto, porque busca, dentre alternativas possíveis, o 
signifi cado mais adequado para o enunciado, isto é, a criança 
tem condições de construir sentidos porque o signo não é um 
sistema de código disponível; ele é criado nas relações sociais. 
De acordo com Bakhtin (1995, p. 93), “[...] o essencial na 
tarefa de descodifi cação não consiste em reconhecer a forma 
utilizada, mas compreendê-la num contexto concreto preciso, 
compreender sua signifi cação numa enunciação particular.”  

Passo agora a relatar a conversa que tive com Renata, uma 
criança bastante requisitada pela professora durante as aulas, a 
fi m de compreender um pouco mais a respeito do trabalho com 
o texto científi co nos momentos sem observação. Enquanto 
a professora resolvia uma situação fora da sala de aula e as 
crianças escutavam uma música prevista no currículo, a 
pesquisadora chamou Renata até a carteira onde estava para 
solicitar que contasse um pouco a respeito do que as crianças 
da classe estudavam nos outros dias. Renata disse que a classe 
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trabalhava, na disciplina de Língua Portuguesa, com o texto 
que trata de astronomia. Disse que as crianças leem o texto 
previsto no livro do aluno ou que a professora passa na lousa 
e depois relembram o lido; afi rmou também que a professora 
sempre passa perguntas no fi nal da leitura. E, fi nalmente, disse 
que a professora pede que cada um leia um trecho do texto.

A fala de Renata demonstra a leitura dos textos científi cos 
que tratam de astronomia, que compõem o livro do aluno e do 
professor, também como uma prática de vocalização do texto 
com questões no fi nal. Diante do relato de Renata e da observação 
das propostas de leitura realizadas pela professora, é possível 
deduzir que ela não propõe a leitura. Os dados sugerem que há 
uma simulação da leitura, como aponta Geraldi (2006), porque 
as crianças transformam o código escrito em oral e pensam 
que estão a ler; a professora propõe a vocalização de partes 
do texto e acredita que está a ensinar o ato de ler o texto. As 
perguntas propostas pela professora, no fi nal da vocalização, são 
apresentadas como justifi cativa dos motivos da leitura e contradiz 
a perspectiva de atividade (LEONTIEV, 2006) defendida neste 
texto: a de ler porque o sujeito tem uma necessidade a suprir. 

Segundo Geraldi (1997, p. 170), “Não há perguntas prévias 
para se ler. Há perguntas que se fazem porque se leu.” Essas 
perguntas não são realizadas pela criança antes e durante a leitura 
como meio para produzir conhecimentos, mas formuladas pelo 
outro apenas para estimular as operações mentais e justifi car todo 
o esforço da criança em ler ou, neste caso, em vocalizar o texto. 

A professora disse  à pesquisadora que a interpretação do 
texto é o momento em que o aluno joga o que ele entendeu e 
acha isso bastante vantajoso, mas mantém em sua prática de 
ensino a vocalização realizada pelas crianças e as perguntas ao 
fi nal da leitura porque afi rma servir às crianças com difi culdade 
na leitura e poder mensurar a compreensão que elas têm do 
texto vocalizado pelo outro. A professora considera importante 
a compreensão do texto, entretanto, cobra das crianças a 
transmissão vocal, como afi rma Bajard (2006), a decodifi cação 
do texto, como a especifi cidade do ato de ler e a compreensão 
dos sentidos como fase posterior. 

Diante do exposto, foi possível verifi car nos episódios, que 
a professora não exerceu qualquer tipo de mediação antes da 

leitura do texto, como comentários prévios realizados por ela e 
pelas crianças, a partir do conhecimento do conteúdo temático, 
e nem mesmo anunciou oralmente e chamou a atenção das 
crianças para a proposta com o texto, não provocando, por isso, 
a necessidade de ler. A professora apenas medeia, de forma 
bastante tímida, a relação entre criança e texto, quando promove 
a discussão do texto em situações de leitura e vocalização, 
cuja intenção não é ensinar o conteúdo de Língua Portuguesa 
programático da série. Entretanto, quando a professora seleciona 
o texto para ensinar a criança a ler, gera a vocalização como 
pretexto para fazer outra proposta. Como prevê Geraldi (1997), 
a leitura serve de motivação para a produção de outros textos. 
Após verifi car a mediação da professora nas situações de ensino 
da leitura do texto de divulgação científi ca, constata-se que as 
crianças não aprenderam a ler esses textos, mas utilizaram os 
seus conhecimentos sobre leitura para lê-los. 

Conclusão

Os dados revelam que a professora queria ensinar a leitura do 
gênero científi co, por isso fez uso de diferentes textos; no entanto, 
o que propôs às crianças não as ensina a ler, mas a vocalizar o texto. 
Nesse sentido, a atividade de leitura dos textos científi cos não foi 
realizada, porque a criança não leu; não refl etiu acerca de seus 
conhecimentos prévios do tema, foi para o texto sem perguntas 
e não mobilizou as estratégias de leitura de forma silenciosa. O 
único motivo era a leitura como compreensão, mas que não se 
concretizou, pois em seu lugar se manifestou a vocalização do 
texto. A professora não ensinou as crianças a elaborar perguntas 
para ler, apenas questionou o que elas haviam entendido de partes 
do texto. As perguntas ao fi nal da leitura não fazem as crianças 
refl etir o texto, nem mesmo as direcionam para ele. Elaborar 
questões para nortear as crianças ou pedir que elas as elaborem, 
conduz o comportamento do leitor para o objetivo da atividade, 
independentemente do fato de as questões serem escritas ou orais. 
Segundo Chartier (2009), as maneiras de abordar o escrito são 
históricas, porque variam de acordo com o tempo, o espaço, os 
suportes e os textos, e sociais, resultantes de uma necessidade 
coletiva que é apropriada pela capacidade individual. 
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Bajard (2005) entende que o professor que transmite 
oralmente o texto às crianças, seja pela própria voz ou pela voz 
do outro, priva-as de aprender, porque não promove a leitura, 
nem mesmo a comunicação, o que poderia se constituir como 
um objetivo pedagógico: aprender a dizer o texto de forma que o 
outro compreenda e suscitar nele o interesse e a atenção para novas 
informações. “Todavia, colocar a criança em uma circunstância 
que, além do domínio da comunicação, exija uma atividade de 
leitura de um texto desconhecido, em princípio equivale a conduzi-
la a uma situação de fracasso.” (BAJARD, 2005, p. 91).

Diante do exposto, parece, pois, necessário, ensinar o ato 
de ler os diferentes gêneros discursivos, e isso inclui os gêneros 
científi cos, por meio das práticas de leitura constituídas e 
cristalizadas nos materiais escritos e utilizadas pelos leitores 
experientes no momento da leitura do texto; somente dessa 
maneira, a criança terá espaço aberto para se apropriar da 
cultura escrita e ter condições de atribui sentidos ao texto.
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Resumo
 
Professora e professora-coordenadora em diálogo (re)

memoram e narram a história vivida numa escola pública 
municipal da cidade de Campinas onde, como parceiras, 
descobrem a potência do coletivo como articulador de uma prática 
profi ssional a serviço da qualidade da escola. Num trabalho ético 
e responsivo, partindo da arquitetônica bakhtiniana, buscam 
construir um trabalho pedagógico que respeite os aspectos da 
pessoalidade e da profi ssionalidade que as constitui. Trajetória de 
trabalho que se entrecruzou por seis anos, enquanto trabalhavam 
em parceria na mesma instituição educacional e ajuda a compor 
uma história profi ssional que busca na experiência do passado, 
elementos que ajudam a signifi car o presente e a compor 
um futuro para a escola que vá além das práticas escolares 
descaracterizadas de sentido. Buscam na memória, nos registros 
e nas experiências indícios desta história. Rememorar para (re)
compor uma história, não qualquer história, mas nossa história 
de professoras da rede pública de ensino, comprometidas com a 
qualidade do trabalho que desenvolvem.

Palavras-chave

Produção coletiva; docência; coordenação pedagógica.

Abstract

Teacher and teacher-coordinator in dialogue recall and 
narrate the story lived in a public school where the city of 
Campinas, as partners, they discover the power of the collective 
as the articulator of a professional practice in the service of 
school quality. In a work ethic and responsive, starting from 
the architectural bakhtiniana, seek to build a teaching job 
that meets the aspects of personality and professionalism that 
is. Trajectory of work that is intersected by six years, while 
working together in the same educational institution and helps 
to compose a work history that seeks the experience of the past, 
elements that help to signify the present and future to make up 
a school that goes beyond school practices descaracterizadas 
sense. Seek in memory, records the experiences and evidence 
of this story. Remembering to restore a story, not just any 
history, but our history teachers in public schools, committed to 
the quality of their work.

Keywords

Collective production; teaching; education supervision.
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Uso a palavra para compor meus silêncios.
Não gosto das palavras
Fatigadas de informar.

Dou mais respeito 
às que vivem de barriga no chão

tipo água pedra sapo
(...)

Queria que a minha voz tivesse um formato de canto.
Porque eu não sou da informática:

eu sou da invencionática.
Só uso as palavras para compor meus silêncios.

Manuel de Barros
O apanhador de desperdícios

Rememorar para compor uma história coletiva de 
trabalho pedagógico, desenvolvido no cotidiano da escola 
pública, com a única certeza de que a aprendizagem ocorre 
em movimento e nas relações estabelecidas em diálogo ao 
longo de nossas trajetórias de vida. Vozes que ajudam a nos 
compor e a constituir os princípios que defendemos. Esta é a 
proposta deste trabalho. Somos professoras da escola pública 
exercendo diferentes funções: professora das séries iniciais 
e professora-coordenadora. Nossa trajetória de trabalho se 
entrecruzou por seis anos, onde atuávamos numa escola de 
Ensino Fundamental da Rede Municipal de Campinas. Buscar 
na memória, nos registros e nas experiências indícios desta 
história é o movimento que nos propomos a fazer. Rememorar 
para (re)compor uma história, não qualquer história, mas nossa 
história de professoras da rede pública de ensino.  

Partindo do princípio que todos os profi ssionais da escola 
devem ter um olhar para seu trabalho que sempre possibilite 
a construção da aprendizagem de seus alunos, resgatamos de 
nossos (guar)dados fragmentos, histórias e memórias registradas 
em fotos, textos, atividades e relatos do trabalho desenvolvido 
na escola, num trabalho parceiro, colaborativo e construído em 
diálogo, pois aprendemos em diálogo com Geraldi (2010, p. 45-
46) que precisamos “compreender que temos a identidade que 
os outros nos dão. Mas há no interior mesmo desta identidade 
socialmente construída, uma intimidade que articula respostas, 

imposições, signifi cações, incertezas”.
Trazer para o presente as situações vivenciadas num passado 

pouco distante, nos ajuda a compor nossa história profi ssional, 
dando voz à trajetória que nos constitui como profi ssionais 
da educação comprometidas com nossa história pessoal, em 
compromisso com a história da aprendizagem de nossos alunos 
e de nossa profi ssionalidade. Assim, estamos num processo de 
busca em compreender a constituição do trabalho pedagógico 
que acontece em parceria, em estudo e coletivamente, relatando 
experiências que nos ajudam a contar esta história e pensando 
sobre elas na perspectiva da refl exividade (Prado e Sadalla, 
2007).

Procuramos transformar as ações e suas consequências em 
aprendizagem signifi cativa.

Buscamos através da educação não os  resultados 
aparentes e solidifi cados em escritos formais, mas aquele grito 
da alma, aquele grito mais que humano, selvagem ainda, da 
fera aprisionada e sedenta de luz. Quando as emoções são 
compreendidas como parte signifi cativa das relações humanas, 
profi ssionais, que se dão na escola, enaltecemos o sentido da 
vida, damos voz a voz de muito, de todos que estão lá, que 
passam e que permanecem nela. É através do trabalho coletivo 
que damos forma e vida ao currículo escolar de modo mais 
verdadeiro e intenso, aquele que nem sempre está no visível nos 
projetos pedagógicos. De nossa convivência diária traçamos 
o projeto real, aquele que movimenta e dá vida a escola. 
Falamos do mundo da vida em diálogo com Bakhtin (2010), 
com quem aprendemos que “um pensamento participativo é 
precisamente a compreensão emotivo-volitiva do existir como 
evento na sua singularidade concreta, sob a base do não-
álibi no existir. Isto é, um pensamento que age e se refere a si 
mesmo como único ator responsável” (Bakhtin, 2010, p. 102). 
O educador que faz de seu projeto algo muito vivo há de ter 
muitos olhares, sensibilidade para perceber desejos, intenções, 
vontades e uma responsabilidade ética com o próprio ato. Nos 
encontros e, talvez, até mais nos desencontros, vamos tecendo 
os caminhos da aprendizagem, das disputas, ora conscientes, 
ora inconscientes, para expressar nosso grito de liberdade a  
caminho da constituição de nossos saberes provisórios sobre 
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tudo que buscamos fazer, provisórios, porque em construção 
constante, provisórios porque não os temos como verdades 
absolutas. 

Vamos conquistando, aprendendo, avançando e 
retrocedendo também, envolvendo-nos e sendo envolvidos 
por laços da amizade, do prazer que é estarmos todos juntos, 
partilhando experiências, lembranças, saberes e fazeres. Alunos, 
pais, professores, funcionários sintonizados em uma melodia 
multicolorida vão traçando os caminhos da aprendizagem, nas 
salas de aula, pátio, corredores, nos espaços internos e externos 
da escola. Nas nossas refl exões exteriorizadas em ações éticas 
e comprometidas com o nosso cotidiano. 

Das reuniões, dos combinados coletivos, da dialogia, vão 
surgindo faces de uma escola viva, que não se limita ao mapa 
traçado, a terra fi rme, mas que se abre ao diálogo, a construção 
do diverso na relação com e entre as pessoas que compartilham 
esse lugar de educador-estudante. Escola que quer ganhar 
asas, transformar aquilo que está escrito em movimentação 
aérea também. Nós voamos com o que fazemos. Nos alunos 
encontramos objetos vivos e críticos de nossos objetivos, 
individuais e coletivos. Discorremos sobre saberes e vivências 
e os alunos, juntamente conosco, vão traçando seus caminhos 
próprios, dando uma interpretação singular ao que é de todos; 
não uma singularidade que nos separa, que nos opõe, mas uma 
singularidade que nos compõe e nos ensina a alteridade.

O saber não tem um único lugar, está em todos e está em 
nós! Através da profunda atitude de autocrítica é que vamos 
construindo as relações na escola. E assim o saber é o saber 
de todos, portanto passa a ter uma feição coletiva. Quando 
nos assumimos como sujeitos de nossa história pessoal e 
profi ssional, legitimamos a escola real. Nas salas de aula, nos 
conselhos de escola, nas reuniões pedagógicas, nas reuniões 
de pais, nas reuniões de alunos, com eles e entre eles vamos 
democratizando a escola. Uma escola é real quando acolhe, 
dá voz e autonomia a todos. Temos clareza do quanto este 
compromisso é difícil e complexo, portanto tem limites; 
porém não nos colocamos em neutralidade, assumimos 
nossas limitações e nos posicionamos porque como sujeitos 
inacabados, aprendemos e produzimos outras possibilidades 

quando nos colocamos em movimento com o outro que 
também nos constitui e nos transforma.

De como uma greve virou um projeto com todos...

 O posicionamento político, a escolha publicizada, 
um ato ético e político, nos coloca diante da necessidade de 
enfrentar os movimentos colocados pelo mundo da vida, pois 
“os atos mais importantes, que constituem a autoconsciência, 
são determinados pela relação com outra consciência” (Bakhtin, 
2003, p. 341). Mobilizados pelo movimento histórico vivido na 
carreira profi ssional no ano de 2005, alguns de nós, profi ssionais 
da escola, aderimos a greve de professores municipais, 
assumindo todas as consequências desse movimento. Vivíamos 
um momento de ruptura, de ambivalências, no sentido 
benjaminiano (BENJAMIN, 2007), estávamos entre o desejo 
de estar na escola, com as crianças, contribuindo para o 
desenvolvimento do processo de aprendizagem delas e nosso, ao 
mesmo tempo, e a necessidade de produzir um ato respondente 
em defesa de nosso trabalho, nossa carreira profi ssional, nossa 
luta coletiva por melhores condições para o trabalho. Alguns 
profi ssionais da equipe optaram pela greve e outros optaram 
por continuar trabalhando, novamente a ambivalência nos 
constituía.

 Após o movimento grevista, com o retorno ao trabalho, 
também a necessidade da reposição das aulas. Sabíamos do 
nosso compromisso profi ssional com a escola, com os alunos 
e a aprendizagem formal da qual somos responsáveis, porém 
não nos agradava a ideia de uma reposição fragmentada, 
descaracterizada de sentido. Neste momento, nossa parceria 
profi ssional como professora-coordenadora e professora de uma 
turma da quarta série do ensino fundamental, foi fundamental 
para o planejamento de um projeto que atendesse às nossas 
necessidades profi ssionais e nosso desejo de ser éticas e 
responsivas com nossos compromissos profi ssionais, apesar de 
nossa consciência de que repor aulas não é a mesma coisa que 
realizá-las no contexto do calendário escolar regulamentado. 

 A professora pensou num projeto que fosse interessante 
a todos nós (alunos e profi ssionais), prazeroso e envolvente, 
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que tirasse o amargor daqueles momentos tensos vividos por 
nós grevistas do serviço público. A professora-coordenadora 
colaborou no sentido de possibilitar as ações enviesadas, na 
contramão da lógica escolar, em diálogo com a escola toda. 
Tínhamos a necessidade de unir a produção de um trabalho 
que colaborasse com a aprendizagem dos alunos e, ao mesmo 
tempo, pudesse ser agradável, gostoso e produzisse desejo em 
todos nós, envolvidos nesse processo.

O Projeto: Educação do Consumidor e Confeitaria

A alimentação e o ato de alimentar-se em comunhão têm 
um signifi cado muito forte em nossa cultura. Aprendemos a nos 
reunir em torno das mesas de café da manhã, almoço, lanche, 
jantar; reuniões para conversar, rir, contar histórias. Comer com 
amigos e oferecer um confeito feito com carinho e cuidado a uma 
visita, são ações que nos constituí como brasileiros. É comum 
amigos convidarem amigos para (re)partir o alimento. Com o 
reconhecimento da nossa cultura, pensamos num projeto que 
unisse o saber da professora, mãe, mulher, amante da culinária; o 
encantamento das crianças ao produzir confeitos, doces, delícias 
que circulam nas festas, nos dias especiais e a preocupação da 
professora coordenadora com as práticas escolares. A professora 
propôs o projeto, os alunos se encantaram com a possibilidade, 
a professora-coordenadora contribuiu em diálogo com todo esse 
processo com olhar de quem procura encontrar em seu trabalho 
cotidiano a proximidade com os movimentos escolares de ensino 
e aprendizagem, assumindo o lugar daquela que colabora com 
seus saberes na construção de uma escola que pauta suas ações 
no respeito aos sujeitos que a constitui; entendendo que seu fazer 
profi ssional também é de assessorar os professores, na perspectiva 
da supervisão pedagógica, no sentido de supervisor como 
“facilitador, criador e dinamizador de contextos da aprendizagem e 
confi ante em que os professores têm potencialidades para aprender, 
para se desenvolverem, para continuarem a sua qualifi cação, 
precisando para isso apenas de contextos favoráveis, de apoios e 
desafi os” (ALARCÃO, 2009, p. 126).

Recompor e (re)contar essa história para nós mesmas e para 
outros sujeitos que trabalham na escola é, ao mesmo tempo, 

ressignifi car nossa prática e produzir sentidos outros que nos 
ajudam a continuar nosso inacabado processo de formação 
profi ssional. Para compor, apresentamos os alunos, na voz dos 
próprios alunos:
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Para narrar o processo, o registro da professora:

Organizei duas turmas de alunos que realizariam as 
atividades em período contrário ao das aulas. Num 
primeiro momento, priorizei os alunos que tinham mais 
difi culdade em sala de aula, pensava num processo que 
possibilitasse a aprendizagem da leitura e da escrita. 
Conforme fui dando as aulas, observei o interesse de 
outras crianças, elas fi cavam espiando pela janela da 
sala, perguntando o que estávamos fazendo e querendo 
também pedaços dos bolos que confeitávamos.
Estávamos perto do Dia da Criança, propus no TDC 
(Trabalho Docente Coletivo)4 um trabalho envolvendo 
toda escola, um projeto maior, em que todos 
participassem auxiliando ou assistindo as aulas de 
educação do consumidor e confeitaria. Participaram 
dois alunos de cada classe do período da manhã, que 
juntamente com os da minha sala, fi zeram um exercício 
prático comigo. Dando continuidade; fi zemos o 
cálculo do quanto seria utilizado de leite, ovos, açúcar, 
fermento, farinha de trigo, açúcar de confeiteiro, limão, 
bandejas e equipamentos domésticos necessários para 
confecção dos bolos.  
No dia combinado, eu e meus alunos monitores 
chegamos  no horário de entrada do período da manhã. 
Foram confeccionados 10 bolos, envolvendo os alunos 
dos dois períodos de aula na escola.”
(Lavínia, 2005)

    
Para compor o diálogo daquele tempo com o tempo 

presente, no exercício de (re)memorar, optamos pela utilização 
das redes sociais como portador para nossos textos. Ao produzir 
a história registrada, convidamos os alunos a manifestar-se, 
exercitar a memória junto conosco:

Mylenna Moterani

19 de Fevereiro 
Heloísa Dias Martins Proença

Olá Mylenna!
Achei você pelo facebook da Lavínia, sua professora do Geny 
Rodriguez. Lembra de mim, eu era Orientadora Pedagógica 
lá. Estamos pensando em registrar nossas memórias sobre a 
escola e gostaríamos que vocês, alunos que nos marcaram de 

4 - Reuniões pedagógicas coletivas com todos os professores da escola e a professora-coordenadora que, no caso da Rede Municipal de Campinas, ocupa cargo 
intitulado como Orientadora Pedagógica. 

Imagem suprimida por ausência
de autorização de uso

Imagem suprimida por ausência
de autorização de uso
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alguma forma, participassem desse processo de escrita. Enviei 
uma solicitação de amizade pra você. Beijão

21 de Fevereiro
Mylenna Moterani

Olá, lembro sim! Nossa que legal, pode contar comigo! Beijos

21 de Fevereiro
Heloísa Dias Martins Proença

Que joia Mylenna. Que tal iniciar relatando o que vc se lembra 
do tempo que estudou no Geny? Fique a vontade para escrever, 
como se estivéssemos numa conversa mesmo, num diálogo. 
Beijão

22 de Fevereiro
Mylenna Moterani

Ok, vou escrever pelo word conforme eu for me lembrando, e te 
mando no seu email, pode ser?! Me manda o seu email depois! 
Beijos

Encantamo-nos com a possibilidade do registro e sua função 
potencializadora para nossas refl exões. Fomos produzindo este 
movimento de escrever-(re)memorar- refl etir:

Lavinia de Souza
23 de Fevereiro 

As crianças colocaram o açúcar na massa.

Mylenna Moterani curtiu isto.
 

Mylenna Moterani
24 de Fevereiro às 08:485

Esse dia foi muito interessante, fi camos o dia todo ensinando as 
outras salas a fazerem um bolo, todos se comportaram, e nós 
que participávamos do curso nos sentimos como verdadeiros 
chefes de cozinha, experiência incrível!

No registro a descoberta da possibilidade de um trabalho 
colaborativo que vai se construindo, num ir e vir constante, 
signifi cando e ressignifi cando o tempo todo. Processo que 
compõe a nossa história e a história daqueles que conosco 
constroem a escola real, vivida.

As lições – um processo em construção

 Compreendemos que nos formamos em processo, no 
interior das relações que vivemos na escola, como pessoas 
inteiras, com experiências pessoais e profi ssionais que nos 
constitui o tempo todo.  É um movimento de ir e vir constante, 
múltiplo, pautado pelo diverso e pela diversidade humana. 

Neste sentido, a construção de uma escola viva precisa 
considerar a vida de todos os sujeitos envolvidos no processo, 
atores-sujeitos da história escrita no cotidiano e em relação 
com ele. Exercício que nos ensina a importância das parcerias 
entre os diferentes sujeitos da escola, docentes, não-docentes, 
alunos, funcionários, comunidade; pois apenas no exercício 
do diálogo, da partilha e da negociação constante do trabalho, 
respeitosa e responsiva, poderemos construir saberes 
provisórios que dialogam com o futuro do nosso próprio 
trabalho, na construção de uma escola mais signifi cativa para 
todos nós.
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Resumo:

“Deixa que eu conto!” é um projeto educacional de incentivo à 
leitura voltado para crianças e adolescentes, desenvolvido a partir 
de uma biblioteca pública situada no bairro do Jardim América, 
subúrbio da cidade do Rio de Janeiro. O objetivo inicial do 
projeto é proporcionar uma alternativa interativa para a formação 
de leitores. Utilizando recursos audiovisuais, os alunos gravam 
um áudio narrando a história de um livro infantil do acervo, que 
posteriormente será sincronizado com as páginas digitalizadas 
deste mesmo livro no computador. O resultado é a produção de 
um vídeo, ressignifi cando a própria leitura: “vídeo-leitura”. Na 
metodologia, analiso trajetórias exemplares, através da etnografi a 
do trabalho de campo com alunos do projeto. Por localizar-se 
próxima a favela do Dique, esta biblioteca pode se tornar um 
diferencial no acesso à inclusão social, contribuindo de forma 
inovadora para o desenvolvimento do hábito da leitura. Ao se opor 
à logica de uma “Política de Eventos” o projeto “Deixa que eu 
conto!” contribui com a perspectiva que transcende o acesso em 
si mesmo, mas, sobretudo, para o acesso aos meios, valorizando 
a autoria e a autonomia, a partir de processos de aprendizagem 
dialógicos e participativos.

Palavras-chave

Biblioteca; leitura; audiovisual; inclusão; autoria. 

Abstract

“Deixa que eu conto!” is an educational project aimed to 
encourage reading for children and adolescents, developed 
from a public library located in the district of Jardim América, 
suburb of Rio de Janeiro city. The initial objective of the 
project is to provide an interactive alternative to the formation 
of readers. Using visual aids, students have to record an audio 
narrating one of the stories of child’s book collection, which 
will be later synchronized with the scanned pages of that 
book on computer. The result is the production of a video, 
giving new meaning to reading itself: “Video-reading.” In the 
methodology of the project, i analyze examples trajectories, 
through ethnographic fi eld work with stdudents of the project. 
Because it is located next to the favela of Dique, the library can 
make the difference in access to social inclusion, contributing 
to the development of the habit to read. By opposing the logic 
of a “Policy Events”, the project “Deixa que eu conto!”, helps 
with the perspective that transcends the “access” itself, but 
above all, for access to the media, valuing the authorship 
and autonomy, from dialogical learning processes and 
participative.

Keywords

Library; reading; audiovisual; inclusion; authorship.
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Introdução

Esta comunicação trata de um específi co projeto educacional 
chamado “Deixa que eu conto”, que faz parte de um conjunto 
de projetos sócio-culturais de incentivo à leitura, voltados para 
crianças e jovens de periferias, desenvolvido a partir de uma 
biblioteca pública, construída em 13/06/2001, situada no bairro 
de Jardim América, subúrbio da cidade do Rio de Janeiro, como 
parte do programa “Favela-Bairro”2. A biblioteca em questão, 
repercute a interação existente entre um equipamento público que 
completou 10 anos recentemente e que até 28/02/2011 pertenceu 
a Secretaria Municipal de Cultura - mas que, hoje, pertence à 
Educação desta municipalidade - e o seu entorno, representado 
pela dicotomia bairro/favela, que se revela entre o bairro do 
Jardim América e a comunidade do Dique. A interação entre os 
seus atores, toda simbologia, seus signifi cados e representações 
incidem nas mais variadas instâncias sociais, dentro da Biblioteca 
Escolar Municipal do Dique – José Lins do Rego3. 

Características próprias da educação brasileira em regiões 
periféricas urbanas, tais como, o analfabetismo funcional, 
a evasão escolar, o fracasso escolar e, sobretudo, o notório 
registro do desempenho do ensino nas escolas públicas abaixo 
das expectativas, no município do Rio de Janeiro, interferem 
prejudicialmente no hábito da leitura.

Nesta perspectiva, a dicotomia presente na dualidade 
favela versus “asfalto”, nos dias de hoje, regula as formas de 
relacionamento, de circulação, infl uindo nas representações 
sociais e estigmas (GOFFMAN, 1982) que se projetam na cultura 
urbana. No caso da cidade do Rio de Janeiro, as ocupações 
residenciais urbanas reproduzem vivências e práticas sociais, 
“alimentando” e “realimentando” processos de segregação e 
exclusão, num complexo quadro de desigualdade social. 

A violência urbana na cidade do Rio de Janeiro é um 
destes aspectos que afetam o cotidiano, cujos desdobramentos 

acompanhamos no dia-a-dia dos noticiários, ora perplexos, ora 
naturalizando seus efeitos. Essa observação crítica - identifi cando 
uma “cultura da violência” - perpassa a rotina de uma biblioteca 
pública municipal situada entre a “cidade formal” e a “cidade 
informal”, uma “estação de sociabilidade” nos termos de 
Harvey4, cujos atores repercutem práticas sociais para além dos 
usos e atribuições do espaço, conforme veremos a seguir.

Formação de público e formação de leitores

Em agosto de 2007, fui convidado para trabalhar na Biblioteca 
do Dique na função de Agente de Biblioteca. Buscava, há 
muito tempo, um lugar numa unidade da Prefeitura que fosse 
descentralizada, perto de casa, pois o deslocamento para o centro 
do Rio era, por vezes, penoso e desgastante. Trabalhar na biblioteca 
era uma situação bastante conveniente para mim tendo em vista 
que objetivava ter mais tempo para concluir minha graduação. 
Minha formação é em Ciências Sociais e não conhecia nada 
sobre a dinâmica interna de uma biblioteca, além das concepções 
provenientes do senso comum: guarda e manutenção do acervo, 
empréstimo de livros, etc. De início, minha relação anterior como 
usuário de bibliotecas universitárias, produziu um estranhamento 
natural com o espaço. No caso em questão, a baixa frequência e a 
ociosidade do espaço me chamaram bastante a atenção. Era comum 
a biblioteca fi car um dia inteiro sem receber um único usuário. 
Alguns poucos usuários adultos retiravam livros, quase nunca 
fi cavam, e o público predominante era de estudantes da rede pública 
em busca de material de apoio para fazer apressadas pesquisas 
escolares, na maioria das vezes. Para esse público, a biblioteca era, 
de certa forma, a extenção da escola. Nunca um lugar de cultura, 
entretenimento, de “reconstrução de si”5. Raros foram os usuários 
que vi utilizarem o espaço como um lugar de leitura. 

Outro detalhe que chamou bastante atenção foi a sistemática 
prática anterior de colocar as crianças para fora, porque “biblioteca 

2 - Projeto de intervenção urbanística realizado pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.
3 - Apesar da nomenclatura atual de “biblioteca escolar”  a partir de 28/02/2011  a Biblioteca do Dique não funciona dentro de uma unidade escolar. Por ter 
sido transferida para a Secretaria Municipal de Educação, substituiu “Popular” por “Escolar” no seu nome.
4 - HARVEY, David (2001). 
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não é lugar de barulho”. A “cultura da biblioteca” concebida ali, 
não tinha o senso prático de formar público, de formar leitores, 
mas de “controle dos corpos”6, de repelir a “bagunça” e preservar 
o ambiente, entrando em choque com a “cultura local” 7. 

Entretanto, foi preciso refl etir sobre uma espécie de 
“genealogia da bagunça”, no sentido de inclinar a interpretação 
imediata e estigmatizante do “descontrole”, da “falta de 
educação” e da “impertinência” das crianças, como uma atitude 
de aproximação por parte destes. Ou seja, fui percebendo uma 
certa padronização do comportamento, digamos, “excessivo”, 
como uma forma da individualidade mostrar-se mais interessante, 
esperta, popular, etc., entre outros atributos, como princípios de 
espontaneidade mais próximos do universo infanto-juvenil. Antes 
de ser apenas um tipo de comportamento passível de censura e 
condenação, que estigmatiza o indivíduo como uma característica 
inerente à sua personalidade, as atitudes do “bagunceiro” são 
também uma forma de torná-lo visível e sociável8. Tal como 
Foote-Whyte observou em “Sociedade de Esquina” (2004, p. 27-
29), no tocante a luta de rua entre as gangues de Cornerville, os 
problemas de disciplina que se tornaram comuns na Biblioteca 
do Dique, também me remeteram a estruturação de uma certa 
ordem hierarquica, com “linhas de infl uência” e “seguidores”, 
pautada pela valentia, pela popularidade, etc.

Com muita difi culdade fui trabalhando a mentalidade 
interna ao mesmo tempo que tentava ajustar a permanência 
desse público “tão próximo e tão distante”. A desconfi ança 
de parte a parte foi sendo vencida com muito custo, muitos 
sustos e erros, mas, também, alegrias e acertos. Neste sentido, 

procurei estimular esse acesso, desorganizando atribuições 
básicas do espaço - onde o silêncio, por exemplo, era um 
dogma - para reorganizá-lo por dentro, junto com esses 
usuários "indesejados". A intenção era a de incorporar o 
potencial latente dessa juventude que já nasce cada vez mais 
“multimídia”, estimulando o seu potencial criativo e criador, 
acompanhando as concepções de "protagonismo juvenil", de 
"mediação cultural dialógica9”. 

Inicialmente, nos idos do primeiro semestre de 2008, ao 
criar a Ofi cina de Redação, a intenção transmitia uma ideia 
natural visando estimular a leitura entre crianças e jovens numa 
biblioteca, principalmente numa unidade de periferia, cercada 
por diversas contradições sociais.

Por se tratar de uma atividade fora da escola, convergindo, 
neste sentido, para atender aos princípios que caracterizam a 
espontaneidade, o prazer e o interesse próprio - como o espaço 
sugere - tal ideia atraiu um grupo bem heterogêneo, composto 
por oito alunos, de 8 a 14 anos de idade. Procurei separar 
um lugar mais reservado, imprimir cadernos e implementar 
uma dinâmica bem interativa, na tentativa de estimular, 
prioritariamente, a criatividade na formulação do roteiro e, a 
seguir, o trabalho com texto propriamente dito.

Depois de 4 meses, a iniciativa “perdia fôlego”: escrever 
se mostrou um trabalho cansativo para os alunos - que 
aparentemente remetia tal tarefa para um caráter muito próximo 
ao signifi cado da escola, da “obrigação” e do “dever” -  onde as 
atividades “para casa”, por exemplo, comprometiam o princípio 
da espontaneidade, o que começou a se refl etir na assiduidade, 

5 - A antropóloga francesa Michele Petit  cuja pesquisa sobre a relação entre bibliotecas e usuários percorreu alguns países da América Latina  considera a 
biblioteca como um lugar de refúgio, de “contrução de si” através da leitura, principalmente para indivíduos que residem em ambientes cuja realidade objetiva 
é hostil, violenta e precarizada. PETIT, Michèle. A Arte de ler. Rio de Janeiro: Editora 34, 2009.
6 - “Os recursos para o bom adestramento”, nos termos de Michel Foucault, onde, no caso, refl ete toda uma ordem de proibições e limites. FOUCAULT, Mi-
chel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 2004.
7 - De acordo com Simmel, a dimensão do confl ito pode servir positivamente para conciliar as oposições através de uma “sociação”, de algum tipo de unidade. 
SIMMEL, G. In “A natureza sociológica do confl ito”.
8 - Sociável, tal como um adulto que, num contato com outro(s), demonstra traços admiráveis da sua personalidade através da inteligência, da eloquência, do 
bom humor, do refi namento, etc. No caso da criança, por comparação, traços de “molecagem”, por exemplo, poderiam denotar este princípio.
9 - Conceito elaborado por Sonia Paschoal. PASCHOAL, Sonia Barreto de Novaes. Mediação cultural dialógica com crianças e adolescentes: ofi cinas de leitura 
e singularização. Dissertação defendida junto ao ECA/USP, 2009.
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que diminuía consideravelmente. 
Quando ninguém mais apareceu, durante 2 semanas, percebi 

que era o momento de encerrar melancolicamente a ofi cina. Mas 
onde estaria o problema? Estaria na metodologia? No professor? 
Nos alunos? Em alguma coisa que eu disse ou deixei de dizer? 
A busca por culpados ou elementos “culpáveis” custou um 
certo tempo. O fracasso da ofi cina abateu o profi ssional e por 
isso mesmo demorou a despertar no pesquisador a necessária 
inquietude produzida pelas dúvidas e incertezas. 

Neste sentido, depois de “varrer” para debaixo das estantes 
os dilemas do profi ssional, fi caram algumas perguntas: 
Qual o sentido/objetivo da Ofi cina de Redação? A que se 
destinaria escrever textos, na perspectiva dos alunos? Para que 
despenderiam tanta energia no seu horário de lazer /“folga” da 
escola? Essas questões permaneceram latentes, enquanto outras 
atividades eram desenvolvidas. 

A intenção primordial destas outras atividades foi 
proporcionar a formação de público antes da formação do 
leitor, ou seja, de usuários que se apropriassem do espaço 
como um lugar de sociabilidade10, além de brincadeiras, jogos 
e entretenimento. A partir deste princípio, que chamarei aqui 
de “porta de entrada”, foi possível proporcionar um vínculo de 
longo prazo com esses usuários. Concepções do relacionamento 
interpessoal, tais como, a afetividade, a emoção, a amizade, a 
confi ança, etc., fi zeram parte desta perspectiva, para além das 
atribuições de um funcionário de biblioteca, valorizando a 
ênfase por uma postura pedagógica constante.

As questões que comprometam a Ofi cina de Redação 
permaneceram no horizonte. Aumentar o hábito da leitura no 
espaço da biblioteca se tornou objeto de refl exão permanente: 
Como fomentar a leitura, sem que exista o hábito da leitura 
continuada? Como incorporá-lo a partir de um processo externo? 
Que tipo de dinâmica poderia proporcionar o prazer de ler, a 
signifi cação da leitura?

Informalmente, iniciei algumas tímidas rodas de leitura. 
Aqueles, muito pequenos, sempre demonstravam bastante 
interesse, mas o alcance com as crianças maiores era limitado.

Com isto, em novembro de 2009, depois de conseguir a 
doação de um computador mais adequado (com HD de 80GB), 
procurei realizar alguns testes que pudessem conciliar o uso 
dessa ferramenta com a rotina prática de leitura. 

Logo, o projeto “Deixa que eu conto” ganharia vida, 
a partir das primeiras experiências de ajuste utilizando 
o computador como uma plataforma de leitura e 
compartilhamento desta. Com essa iniciativa, as crianças 
maiores seriam replicadores de leitura para os mais novos, 
através do recurso da “vídeo-leitura”.

Objetivos

O objetivo principal deste projeto - além de se tornar uma 
plataforma privilegiada para desenvolver a leitura qualitativa a 
partir de um procedimento interativo, atraente e estimulante - é 
o de servir como estratégia de multiplicação da leitura, através 
da exibição das “vídeo-leituras”. 

A partir desta concepção, o público que assiste aos 
vídeos animados de leitura, compartilha da leitura e pode 
ser estimulado tanto a participar do projeto, quanto realizar 
empréstimo de livros ou leituras na própria biblioteca. Neste 
sentido, a intenção do projeto é a de promover a formação 
de um público da “vídeo-leitura” e, com isso, aumentar o 
número de leitores.

A intenção é que a ferramenta possa articular uma ação 
interdiciplinar: estimulando a leitura de livros; articulando 
recursos de informática através da produção das etapas do 
vídeo; a manipulação da sonoplastia e do áudio; etc. Uma ação 
que congrega a inclusão digital, a formação de leitores e a 
co-autoria11, seguindo um modelo que promove a autonomia 
através de um “protagonismo juvenil”.

Essa proposta foi construída a partir da premissa da 
“aprendizagem signifi cativa”12, perspectiva que leva em 
consideração a educação “centrantada” no educando, 
na atenção as suas potencialidades e no respeito a sua 
individualidade.

10 - A biblioteca pode ser concebida como uma “estação de sociabilidade” nos termos de David Harvey (2001).
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Metodologia

O projeto “Deixa que eu conto” é uma estratégia 
de intervenção e incentivo à leitura que utiliza recursos 
audiovisuais para tornar a leitura mais atraente e interativa. É 
uma plataforma multidiciplinar, onde o educando (crianças e 
adolescentes, entre 8 e 17 anos) exercita o hábito da leitura e 
multiplica essa leitura, com os demais usuários da biblioteca.

A seguir, apresento o “passo-a-passo” do projeto:

1. A primeira etapa do projeto é a escolha do livro. O 
participante tem toda liberdade de procurar no acervo 
um livro que seja do seu gosto. Essa parte, referente na 
visualização do acervo - onde a criança vai fazer uma 
escolha afetiva - é ao mesmo tempo uma busca e um 
exercício de visualização ao “passear com os olhos” 
por alguns títulos, ilustrações e textos, que muito 
possivelmente, farão parte de uma memória do acervo e 
base de futuras novas escolhas;

2. Depois da escolha do livro, solicito que o participante faça 
duas leituras: uma para si, outra, interpretativa. Solicito que 
o participante primeiro, internalize a leitura e depois me 
apresente essa leitura, para que, conjuntamente, possamos 
discutir os pontos desse texto que merecerão maior ênfase, 
sonoplastia, etc;

3. A terceira etapa é a gravação do áudio. Onde a criança 
vai fazer a leitura do livro. Esse processo requer muita 
concentração e boa dose de interpretação. Um arquivo 
de áudio será gerado e arquivado com a identifi cação do 
projeto. O programa utilizado é o Audacity (gratuito);

4. Esta é a etapa da digitalização das páginas do livro, desde 
a capa. As páginas são identifi cadas e numeradas visando a 

organização da sequência correta na montagem do livro. O 
recurso do scanner é utilizado;

5. A quinta etapa diz respeito a sincronização entre o áudio 
(narração) e as imagens digitalizadas na etapa anterior, a 
partir da utilização do programa gratuito Movie Maker;

6. A escolha da música de abertura e dos créditos;

7. Esta etapa se refere a inserção de sonoplastia em 
determinados trechos do vídeo. Essa sonoplastia pode 
ser escolhida a partir de um banco de dados ou produzida 
pelos participantes. O objetivo é dar ênfase a determinadas 
passagens do texto, ressaltando aspectos de humor, drama, 
ação e refl exões que envolvem os personagens e o contexto. 
São 494 arquivos de sonoplastia no acervo;

8. Depois da fi nalização do vídeo, vem a etapa de gravação do 
DVD, a transição do material fi nalizado pelo Movie Maker, para 
a mídia a ser exibida na tv (através do programa DVDStyler);

9. A “vídeo-leitura” produzida é compartilhada com os demais 
usuários, através de sessões de vídeo.

Conclusão

Durante o curto espaço de tempo em que o projeto vigorou, 
apenas 1 computador (emprestado por mim) teve condições 
básicas de funcionamento. Entretanto, os constantes defeitos, 
nas sucessivas placas de vídeo que procurei repor, são 
problemas de suporte material que difi cultaram sua ampliação. 
O projeto demanda tempo para a preparação satisfatória de um 
vídeo. Por isso, contar apenas com um computador limita toda a 
dinâmica da produção, porque acarreta numa fi la de espera que 
desestimula nos participantes uma expectativa de continuidade.

11 - Quando interage com o texto, através da entonação da leitura, da inserção de sonoplastia, por exemplo, a criança assume um papel articulador com o texto, 
que implica no uso da criatividade, em criação e, portanto, numa co-autoria.
12 - Conceito concebido pelo psicólogo e pesquisador americano Carl Rogers.
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Entretanto, nem tudo são problemas. Dentro daquilo que foi 
possível realizar, a partir das condições apresentadas, considero 
o resultado bastante positivo. Na minha observação, dos 8 
participantes do projeto, 50% passaram a retirar livros com 
certa frequência a partir do projeto. Apenas um participante já 
era um leitor regular antes do projeto. 

Trinta e seis narrativas de participantes foram gravadas. 
Nove projetos de vídeo foram organizados e destes, 7 “vídeo-
leituras” foram efetivamente fi nalizadas. 

A etapa do compartilhamento da leitura ainda não foi possível 
nos moldes previstos, porque a televisão de 29’ da unidade estava 
queimada. A exibição fi cou limitada a um número mais reduzido 
de usuários, partindo do próprio monitor do computador. O 
objetivo de produzir um certo acervo de “vídeo-leituras”, para 
poder exibi-los numa sessão de vídeo na biblioteca, que integre 
pais e alunos, esta aguardando uma promessa de investimento na 
infraestrutura e aparelhamento da unidade.

Pude perceber que crianças e jovens tendem a assimilar 
comportamentos em grupo e a “rede de leitores que contam” 
favorece a manutenção de um habitus13, confi gurando refl exos 
altamente positivos. Neste sentido, quando um menino ou menina 
ouve e vê um colega narrando, produzindo e comentando seu 
exercício de “vídeo-leitura”, tal atitude contribui para que aquele ou 
aquela deseje reproduzir tal ação e compartilhar dos mesmos signos 
de status, aceitação e notoriedade perante o grupo. Tal característica 
evidencia o enorme potencial de replicação deste projeto.

O projeto foi concluído sem que todas as expectativas 
sobre sua execução fossem alcançadas. Por falta de incentivo 
institucional e também de recursos materiais necessários ao seu 
funcionamento esperado, o projeto foi sendo “congelado” pelas 
circunstâncias, enquanto aguardava promessas de estruturação, 
de acordo com a atual gestão. 

O foco em atividades-eventos institucionais, de curtíssima 
duração e baixo custeio14, limitam o estímulo em atividades mais 

elaboradas, que exigem continuidade de médio e longo prazo, e 
que necessitam de maior investimento. A “Política de Eventos”, 
é efêmera e eventual: porque perpetua um acesso da população 
na condição de “excluídos”. Esse acesso “democrático”, não 
constrói uma cultura do “fazer”. No caso, “congela” o público 
na função de expectador passivo, uma condição estigmatizante, 
sempre destinado-o à ser “resgatado” da barbárie através da 
cultura e a ser civilizado e educado, segundo parâmetros ainda 
excludentes, embora pressuponham oferta da inclusão. 

Neste sentido, as crianças acessam a biblioteca como 
excluídos do mundo dos livros e também excluídos da 
inclusão digital e da cybercultura. Isso porque permanecem 
vinculadas à lógica da “unidirecionalidade” que que separa 
a emissão da recepção. Essa lógica ainda revela o parâmetro 
“adultocêntrico”15, que desvaloriza o pequeno interlocutor

 
(...) as imagens de infância (...) são afi rmações de 
sua potencialidade como sujeito da história (...). 
Refi ro-me ao questionamento do estilhaçamento das 
relações sociais, à racionalidade instrumental gerando 
a hierarquização dos saberes, a desqualifi cação da 
criança, seja como produtora de conhecimentos, seja 
como pessoa inteira, portadora de singularidades 
(GALZERANI, 2000).

Nesta perspectiva, a “Política de Eventos”, diante da cultura 
de massa contempoânea, reforça tal característica, ao fomentar 
uma massa de expectadores. De acordo com a proposta do projeto 
“Deixa que eu conto!”, o ideal seria o “emissor” (livro) e o 
“receptor” (ofi cineiro16), recriando a mensagem, proporcionando 
o surgimento de um “expectador participante”, valorizando a 
perspectiva da autoria, através do exercício do papel de co-autor. 

Segundo Marco Silva (2010), a sala de aula interativa17 
deriva para uma postura menos passiva, menos “dócil”. Cultura 

13 - Nos termos de Bourdieu (2006).
14 - Pois são resumidas à “eventos de fi nais de semana”, que prescindem de manutenção. Atendem mais as necessidades da gestão doque da população.
15 - Essa perspectiva desvela a relação de poder entre o adulto e a criança, e por consequencia, entre professor e aluno. Os pesquisadores da Sociologia da 
Infância, como Manuel Jacinto Sarmento, da Universidade do Minho, em Portugal; No Brasil, o GEPEDISC, na UNICAMP; Na França, Regine Sirota (2001); 
pesquisadores que fornecem material metodológico e etnográfi co para fundamentar o argumento que evidencia essa lógica.
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de expectador versus intervenção física. A “autoria física” exige 
intervenção, criatividade. Aspectos importantes para atualizar 
e aprofundar os fundamentos norteadores de uma “cidadania 
social”18, confome José Murilo de Carvalho (2004).

A biblioteca pública, portanto, não é um pólo irradiador de 
cultura e democracia, per si. É preciso que haja uma interação 
positiva entre os atores sociais que utilizam o espaço, sejam 
eles usuários, funcionários ou agentes da cultura e da educação. 
Dentro desta perspectiva, principalmente em localidades mais 
precarizadas, deve também incorporar valores que direcionem 
um empenho de energia que produza estratégias mais dinâmicas 
e criativas de longo prazo, para a efetiva consecução deste fi m.

Por isso, o projeto “Deixa que eu conto” é uma ideia 
interdisciplinar, criativa e inovadora de incentivo à leitura, 
que valoriza o exercício prático, o protagonismo de seus 
interlocutores, a ressiginifi cação da leitura, a interação positiva 
no espaço público e a inclusão social.
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Resumo

Este artigo apresenta dados da pesquisa sobre a produção 
gráfi ca da coleção de livros didáticos “Tapete Verde”, de autoria 
das professoras gaúchas Nelly Cunha e Teresa Iara Palmini Fabretti 
e editada na década de 1970 no Rio Grande do Sul, pela Editora 
Globo. A temática relaciona-se a um dos eixos de investigação do 
grupo de pesquisa HISALES (História da Alfabetização, Leitura, 
Escrita e dos Livros Escolares), vinculado ao Programa de Pós-
Graduação da Faculdade de Educação da Universidade Federal 
de Pelotas, que consiste na análise da produção, circulação e 
utilização de livros escolares produzidos no Rio Grande do Sul, 
especialmente entre os anos de 1940 e 1980. Deve-se então 
considerar a contribuição da investigação dos dados desta coleção 
para a história da educação do Rio Grande do Sul, através da 
análise de sua produção gráfi ca, aliada aos estudos sobre livro 
didático e design gráfi co. O livro didático, independente de seu 
conteúdo e de sua função, pode ser uma importante fonte de dados 
sobre o contexto em que foi produzido, podendo revelar aspectos 
da sociedade e do tempo através da análise do mercado em que 
circulou, da produção editorial e dos objetivos pedagógicos. Uma 
página de livro também pode, através de suas conformações visuais, 
comunicar além do conteúdo escrito, sensibilizando o leitor para o 
fenômeno visual e o seu potencial informativo. Os dados indicam 
que a coleção pode agregar importantes considerações ao campo 
de pesquisa na história dos livros didáticos, diferenciando-se pelos 
aspectos editoriais e gráfi cos somados às funções pedagógicas.

Palavras-chave

Tapete Verde; livro didático; Editora Globo; produção gráfi ca.

Abstract

This paper presents information of the research about the 
graphic production of the textbook collection “Tapete Verde”, 
authored by the teachers Nelly Cunha and Teresa Iara Palmini 
Fabretti, from the south of Brazil, and edited in the 70s in Rio 
Grande do Sul’s state, by Editora Globo. The issue relates to one 
of the investigation axis of the HISALES (History of Literacy, 
Reading, Writing and School Books) research group, connected 
to the Postgraduate Program in the Education College at Federal 
University of Pelotas/RS, which consists in analyzing the production, 
circulation and use of textbooks produced in Rio Grande do Sul, 
especially between the 1940 and 1980 years. Therefore, one must 
consider the contribution of data’s research from this collection to 
the history of education in Rio Grande do Sul, by analyzing the 
graphic production’s aspects, combined with studies on textbooks 
and graphic design. The textbook, regardless of its content and its 
function, can be an important source of data about the context in 
which it was produced, which may reveal aspects of society and 
time by analyzing the market in which it was circulated, of editorial 
production and educational goals. A book’s page can also, through 
their visual conformations, communicate beyond the written 
content, sensitizing the reader to the visual phenomenon and to its 
potential information. The information of analysis indicate that the 
collection can add important considerations to the research fi eld 
in the history of textbooks, differing by the editorial and graphic 
aspects added to pedagogical functions.
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Tapete Verde; textbook; Editora Globo; graphic production.
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Introdução

Este estudo insere-se no campo da história dos livros 
escolares e está vinculado ao grupo de pesquisa HISALES 
(História da Alfabetização, Leitura, Escrita e dos Livros 
Escolares), ligado ao Programa de Pós-Graduação em Educação 
da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas, 
e coordenado pela Profa. Dra. Eliane Peres. Neste grupo, três 
eixos são privilegiados nas investigações: I) estudos sobre 
história da alfabetização; II) pesquisas sobre práticas sociais 
de leitura e de escrita; III) análise da produção, circulação e 
utilização de livros escolares produzidos no Rio Grande do 
Sul, especialmente entre os anos de 1940 e 1980 (período 
da infl uência do CPOE – Centro de Pesquisas e Orientações 
Educacionais - SEC/RS na produção didática gaúcha).

O trabalho aqui apresentado está ligado ao terceiro eixo de 
investigação e seu objetivo é apresentar alguns dados de análise 
da produção gráfi ca e de aspectos gráfi cos e editoriais da 
coleção de livros didáticos Tapete Verde. Este tema corresponde 
à investigação que vem sendo desenvolvida para a dissertação 
de Mestrado em Educação da autora, no PPGE/FaE/UFPel.

De autoria das professoras e autoras gaúchas Nelly Cunha 
e Teresa Iara Palmini Fabretti, a coleção foi editada na década 
de 1970 no Rio Grande do Sul, pela Editora Globo. A escolha 
pela análise desta coleção se deu em função de que se destacava 
em relação às demais coleções presentes no acervo de livros 
didáticos do HISALES, quanto aos aspectos gráfi cos, na 
utilização de cores e com ilustrações peculiares, além de ter 
uma visualidade diferenciada, no conjunto da composição 
gráfi ca. O recorte temporal de investigação, defi nido pelos 
anos de edição e publicação desses exemplares também foram 
motivadores para esta seleção, pois estão inseridos em um 
período que contemplava: trânsito nas evoluções gráfi cas e 
tecnológicas; discussão de conceitos, atividades e atribuições 
entre profi ssionais do setor gráfi co; interferência dos fatores 
editoriais e econômicos nas atividades da Editora Globo; 
mercado editorial para publicações didáticas em processo de 
crescimento; modifi cações políticas, econômicas e pedagógicas 
do país.

Esses fatores, agregados e relacionados, provocam 
questionamentos focados para uma temática de pesquisa 
diferenciada. Por isso, deve-se considerar a contribuição que 
a investigação da coleção didática Tapete Verde traz para a 
história da educação e dos livros didáticos do Rio Grande do 
Sul, assim como para a história editorial e gráfi ca gaúcha, no 
contexto da década de 1970.

Para o desenvolvimento da pesquisa, é imprescindível que 
a investigação se dê a partir do entrecruzamento de conceitos 
de várias disciplinas teóricas, que vem sendo estudadas: 
história do livro, livro didático, design gráfi co, design editorial, 
design de informação, produção gráfi ca. Considerando-se o 
envolvimento de tais referências, o público-alvo da temática 
deste trabalho se amplia para além do campo da educação, 
podendo ser então de interesse de professores, educadores, 
pesquisadores da educação, pesquisadores em design gráfi co/
design editorial/design da informação, designers, ilustradores, 
editores, profi ssionais do campo pedagógico e do setor editorial, 
entre outros.

O artigo revela, então, dados já obtidos sobre a natureza 
editorial e gráfi ca da coleção de livros didáticos Tapete Verde, 
pelos elementos gráfi cos, pelo pertencimento a movimentos 
pedagógicos, e por seu estabelecimento e suas contribuições no 
campo da edição, além da identifi cação de dados conceituais 
e projetuais que implicam na sua produção gráfi ca e na sua 
constituição como objeto de suporte de informações para o 
aprendizado de crianças em fase escolar.

1. Sobre o livro didático

O livro didático, presente na vida escolar da criança, 
independente de seu conteúdo e de sua função, pode ser 
uma importante fonte de dados sobre o contexto em que foi 
produzido, podendo revelar aspectos de uma sociedade e de 
um tempo através da análise do mercado em que circulou, da 
produção editorial e de seus objetivos pedagógicos.

Choppin (2004) indica que os livros didáticos, a partir dos 
anos 70, começaram a despertar interesse entre os pesquisadores 
da história da educação de diversos países, possibilitando 
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conhecimento de processos educativos do passado. Os livros 
escolares são importantes por serem ferramentas pedagógicas e 
suporte de conhecimentos daquilo que deve ser ensinado, e isso 
contribui para a compreensão de aspectos da cultura escolar, do 
conhecimento da história do país, da cultura, dos valores e das 
ideias de um determinado período.

Batista (1999) caracteriza o livro didático como um 
livro efêmero, que se desatualiza com muita velocidade e 
sua utilização está ligada aos intervalos de tempo escolar. A 
localização desses materiais, entre cartilhas e livros didáticos 
mais antigos, é difícil, tendo em vista que são facilmente 
descartados devido a fatores como a falta de espaço para a guarda 
e preservação e ao desconhecimento da sua importância para as 
pesquisas em História da Educação e História da Alfabetização. 
Os mais recentes, também não são fáceis de serem encontrados, 
por serem considerados de pouco valor acadêmico, e costumam 
ser desprezados após sua utilização, pois raramente são relidos 
ou reaproveitados. 

Para Maciel e Frade (2002), “em seu contexto global, o 
manual é depositário de um conteúdo, mas é indissociável do 
seu emprego pelos usuários. Nele há ordenamentos políticos, 
pedagógicos, mas também técnicos, estéticos, comerciais.” 
Choppin (2002, p.13) também considera os aspectos que 
infl uenciam no livro e que podem ser fonte de pesquisa:

Os manuais representam para os historiadores uma 
fonte privilegiada, seja qual for o interesse por questões 
relativas à educação, à cultura ou às mentalidades, à 
linguagem, às ciências... ou ainda à economia do livro, 
às técnicas de impressão ou à semiologia da imagem. 
O manual é, realmente, um objeto complexo dotado 
de múltiplas funções, a maioria, aliás, totalmente 
desapercebidas aos olhos dos contemporâneos.

Desta forma, o livro e sua história, sendo objeto de estudo, 
pode revelar muitos dados que auxiliam na identifi cação de 
características diversas, e segundo Hallewell (2005, p.42):

Procurar conhecer uma nação por meio de sua produção 
editorial é, mais ou menos, o mesmo que julgar uma 

pessoa por sua caligrafi a. Ambas constituem partes 
muito pequenas da atividade total de um país ou de uma 
pessoa, mas as duas podem ser muito reveladoras, pois 
nós somos como nos expressamos. Na verdade, é difícil 
imaginar uma atividade que envolva tanto os aspectos 
da vida nacional quanto a publicação de livros.

O livro didático ainda está entre os objetos menos estudados, 
nos campos do design gráfi co, de design editorial e do design 
da informação, mas o interesse pelas pesquisas nesta área vem 
crescendo nos últimos tempos, devido ao reconhecimento de 
sua importância. A visualidade do livro didático, bem como seus 
refl exos na formação cultural, no gosto e na formação estética 
do aluno e do professor, no ambiente escolar, ainda são temas 
pouco investigados, apesar de terem altas tiragens, constante 
renovação da industrialização, da distribuição em massa, e da 
presença constante na formação do corpo discente.

A partir da década de 1970, o livro didático começava a 
ser motivo de preocupação no que tange à visualidade. Ao 
mesmo tempo em que o ensino de massas expandia no país, 
se via o surgimento de editoras de obras destinadas a esse 
mercado, e também acontecia a renovação do parque gráfi co 
nacional, naqueles anos. A produção inicial de várias Editoras, 
antes dos anos 70, não contava com atenção específi ca às 
questões de aspectos visuais e gráfi cos, pois os editores e 
profi ssionais envolvidos não tinham formação específi ca da 
área de comunicação e design, não tendo informação e nem 
experiência para tal (MORAES, 2010).

Com o passar do tempo, o mercado gráfi co e editorial 
passou a contar com a atuação de profi ssionais formados e 
capacitados na produção gráfi ca de livros, entre designers, 
artistas gráfi cos e ilustradores, que com seu trabalho, buscavam 
renovar a linguagem visual do material didático, com novas 
propostas conceituais, recursos e técnicas gráfi cas e projetuais. 
Reconheceu-se então, aos poucos, a importância da visualidade 
do livro didático, tanto para a comunicação do conteúdo como 
para o sucesso comercial da obra.

A linguagem visual do livro pode interferir no processo de 
formação do conhecimento pela criança e em sua dinâmica de 
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aprendizagem, ao conferir signifi cados às imagens e ao dispor 
o conteúdo através de determinada organização dos elementos 
visuais, que podem facilitar ou não a sua compreensão pelo 
leitor. É interessante avaliar tais considerações aplicadas 
a um livro didático de alfabetização, e investigar como o 
design pode auxiliar como recurso pedagógico na aquisição 
dos conhecimentos propostos, bem como de outros a serem 
estimulados por suas características gráfi cas.

Assim se justifi ca a importância da análise dos aspectos 
gráfi cos e editoriais da coleção Tapete Verde, que refl ete e 
repercute em si características de fi nal da década de 1970 e de 
atividades editoriais da Editora Globo, buscando-se também a 
compreensão de como se dá a função de transmitir e facilitar 
a mensagem proposta pelo conteúdo didático através de um 
projeto gráfi co como o que apresentam estes livros; investigando 
de que maneira se explora a visualidade das formas, ilustrações, 
textos e tipografi as; avaliando a identidade visual entre os 
vários volumes; e identifi cando-se dados referentes ao processo 
de produção gráfi ca e de sua materialidade, que também 
interferem na relação entre o leitor e o livro.

2. O corpus de investigação e procedimentos metodológicos

O corpus de investigação desta pesquisa são os volumes 
da coleção de livros didáticos Tapete Verde, que constituem 
o objeto de estudo. O início da investigação se deu a partir 
dos exemplares reunidos no acervo do grupo de pesquisa 
HISALES, do qual a autora é integrante desde o ingresso no 
Mestrado. Portanto, estão sendo utilizados na investigação 
todos aqueles que pertencem a esse acervo mas também aqueles 
que sejam provenientes de acervos pessoais e que são cedidos 
temporariamente para o desenvolvimento deste projeto.

O acervo do referido grupo possui, atualmente, 224 livros 
didáticos produzidos no Rio Grande do Sul, entre os anos de 1940 e 
1980, por autoras e/ou editoras gaúchas, além de contar também com 
cadernos de alunos em fase de alfabetização, diários de classes de 
professoras alfabetizadoras e de cartilhas e livros de alfabetização. 
Entre os livros didáticos, praticamente quase todas as obras foram 
produzidas por técnicas educacionais do Centro de Pesquisas e 

Orientação Educacionais do RS (CPOE/RS), que se especializaram 
na produção didática em todas as áreas de conhecimento e para 
todas as séries do ensino primário (PERES, 2003).

O grupo de pesquisa HISALES tem se ocupado de 
mapear, identifi car, descrever e analisar a produção gaúcha, 
também pela constituição do acervo, que está passando 
por processos de higienização, identifi cação, classifi cação, 
catalogação e fi chamento. Entre as 24 coleções de livros 
didáticos já catalogadas, está a denominada Tapete Verde, que 
contém volumes de 1ª a 4ª série, e cada uma dessas séries era 
contemplada com: Livro Integrado, Caderno de Atividades e 
Manual do Professor.

O acervo do HISALES dispõe atualmente de 12 exemplares 
desta coleção. É importante ressaltar que o acervo ainda não 
contém a coleção completa, devido à ausência de exemplares 
de Caderno de Atividades da 3ª série, de Livro Integrado e 
Caderno de Atividades da 4ª série e de Manuais de Professor 
de todas as séries.

O corpus de pesquisa, com o qual estão sendo feitas as 
análises e coleta de dados, atualmente se constitui de 14 volumes 
da coleção de livros didáticos Tapete Verde, sendo que 12 são 
os do acervo do HISALES, e os outros 2 foram gentilmente 
cedidos por Teresa Iara Palmini Fabretti, uma das professoras 
e autoras destes livros didáticos, e são eles: Livro Integrado e 
Caderno de Atividades da 4ª série. Com estes volumes, é possível 
que a análise dos Livros Integrados agregue exemplares de todas 
as séries - de 1ª a 4ª série. Quanto aos Cadernos de Atividades, 
ainda não foi encontrado nenhum exemplar referente à 3ª série, 
estando incompleta a sequência de volumes desta categoria de 
livros. O corpus também não contém exemplares de Manuais do 
Professor, que são os mais difíceis de serem encontrados.

O corpus de pesquisa apresenta: a) 11 Livros Integrados - 1ª 
série (1976 - 1 exemplar), 2ª série (1976 - 1 exemplar; 1978 - 1 
exemplar; 1979 - 3 exemplares; 1982 - 1 exemplar), 3ª série (1978 
- 1 exemplar; 1979 - 2 exemplares) e 4ª série (1977 - 1 exemplar); 
b) 3 Cadernos de Atividades --1ª série (1976 - 1 exemplar), 2ª 
série (1976 - 1 exemplar) e 4ª série (1977 - 1 exemplar).

Para um estudo mais aprofundado da produção gráfi ca da 
coleção é importante que se encontre o maior número possível 
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de exemplares, mesmo que repetidos, buscando-se também 
a variedade de edições de uma mesma publicação, para que 
se possa comparar e analisar as características gráfi cas e a 
produção gráfi ca entre os diferentes volumes e edições, que 
podem apresentar variações.

A busca de livros da coleção Tapete Verde vem sendo feita 
em instituições escolares públicas e privadas, bibliotecas, sebos, 
entre outros, e também pela internet, através de campanha 
divulgada via e-mail e em sites de redes sociais, e por pesquisa 
em vários sebos e acervos virtuais de instituições públicas e 
privadas, bem como de bibliotecas de outras cidades.

O fato de que a coleção Tapete Verde tenha sido publicada 
há mais de trinta anos também implica na sua difícil manutenção 
em casas e instituições diversas, pois deve-se levar em 
consideração que os livros escolares são também mercadorias 
perecíveis, segundo Choppin (2002), pois perdem todo valor de 
mercado quando os métodos e programas se modifi cam, além 
de alterações necessárias em função de fatos que ocorrem com 
o decorrer dos anos.

Nesta fase da investigação está sendo realizado o estudo 
de referencial teórico para fundamentação metodológica e 
projetual, além de já estarem sendo coletados dados que são 
necessários para as próximas etapas de análise. A consulta 
das fontes bibliográfi cas permite uma refl exão crítica e mais 
detalhada dos fatores relevantes no tema de pesquisa, auxiliando 
também na compreensão e na avaliação das possíveis variáveis 
durante a investigação, subsidiando também a análise e 
interpretação dos dados obtidos.

Para a pesquisa relativa à produção gráfi ca da coleção 
Tapete Verde, são essenciais os estudos que já vem sendo feitos 
no campo da educação (história do livro e do livro didático) 
e no de design (design gráfi co, design editorial, design de 
informação e produção gráfi ca), que devem servir de base 
teórica e refl exiva para o cruzamento dos dados aplicados.

Inicialmente a revisão bibliográfi ca, no que se refere à 
constituição, ordenação, produção e utilização de de livros, 
vem sendo realizada a partir dos pressupostos teóricos de 
autores como Chartier (1990, 2009) e Darnton (2010), além de 
Hallewell (2005) que investiga a história do livro.

Nas leituras sobre livro didático são estudadas as teorias 
de autores como: Choppin (2002, 2004), Batista (1999) e 
Munakata (1999) que apresentam os conceitos, características 
e a história do livro didático, além de autoras como Frade e 
Maciel (2002), e Peres (2003) com  pesquisas aplicadas no 
campo da alfabetização, educação, linguagem, leitura e escrita, 
letramento, entre outros.

Quanto aos autores referenciados pelas teorias no campo 
de design gráfi co e design da informação, são indispensáveis 
os conceitos destacados nos estudos de autores como: os que 
contribuem com a compreensão da história do design gráfi co no 
mundo e no Brasil, como Cardoso, R. (2004); Lupton e Phillips 
(2008) com as teorias dos fundamentos da linguagem gráfi ca e da 
tipografi a; Hendel (2006) analisa o design do livro; Tschichold 
(2007) com estudos sobre estética e tipografi a no livro; Samara 
(2007) com análises sobre a forma, estrutura e grid; Powers 
(2008) e Linden (2011) com discussões sobre o livro ilustrado; 
Lins (2002) com suas pesquisas sobre o projeto gráfi co de livros 
infantis; Villas-Boas (2008), Baer (2005), e demais autores com 
suas referências de produção gráfi ca; Coelho e Farbiarz (2008, 
2010) que contribuem com estudos sobre o design do livro, design 
da informação e design na leitura, além de outros pesquisadores 
que atuam nestes campos; autores que pesquisam comunicação, 
linguagem e design da informação; e também Fontoura (2002) 
que estuda a educação de crianças através do design.

Além das etapas que envolvem a análise e coleta de dados 
do corpus e do levantamento bibliográfi co, também estão sendo 
realizados procedimentos metodológicos como: entrevistas 
com profi ssionais envolvidos na produção da coleção Tapete 
Verde e a análise documental de materiais específi cos e 
relacionados ao tema (ex.: Livro de Registros da Editora Globo 
e “boneco” original de algumas páginas do Livro Integrado da 
2ª série), que podem contribuir com informações importantes, 
não localizadas através da pesquisa bibliográfi ca.

3. A coleção tapete verde: primeiras análises

A coleção Tapete Verde é de co-autoria de Nelly Cunha e 
Teresa Iara Palmini Fabretti, ambas de Porto Alegre, no Rio 
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Grande do Sul, e professoras primárias seguidoras das tendências 
pedagógicas da Escola Nova, que se expandiu no mundo no fi nal 
do século XIX e início do século XX e que preconizava o “fi m 
da educação tradicional”. Nelly Cunha, educadora reconhecida 
por sua atuação profi ssional no RS (magistério, CPOE, SEC/
RS, COLTED, MEC, entre outros) e por publicar 7 coleções 
didáticas em co-autoria com outras professoras (2 na Editora 
Globo e 5 na Editora do Brasil), nasceu em 1920 e faleceu em 
1990. Já Teresa Fabretti, educadora nascida em 1934, além de 
dedicar-se ao magistério por muitos anos, também exerceu 
funções de coordenação pedagógica em escolas, publicou 3 
coleções didáticas em co-autoria com outras professoras (todas 
pela Editora Globo) e hoje encontra-se aposentada, em POA/
RS.

A primeira edição da coleção didática Tapete Verde foi 
lançada em 1976 pela Editora Globo, e os livros são integrados, 
ou seja, apresentam duas ou mais disciplinas do ensino 
primário conjuntamente no mesmo volume, com a presença 
dos conteúdos de Linguagem, Matemática, Ciências e Estudos 
Sociais. São livros para utilização de 1ª a 4ª série do 1º grau, 
em volumes distintos, contendo, separadamente, Cadernos de 
Atividades e também Livros do Professor.

A Editora Globo, cuja origem é a Livraria do Globo (fundada 
em 1883 em Porto Alegre/RS), é uma das mais importantes na 
história do mercado editorial do Rio Grande do Sul por sua 
longa trajetória, sendo também reconhecida por sua dedicação 
à produção de livros didáticos, iniciada na década de 1930 e 
que contribuiu para sua expansão no meio.

Na década de 1970, a Editora Globo enfrenta crise 
fi nanceira, e em 1975, o diretor José Otávio Bertaso propõe 
um novo projeto de coleção de livros didáticos em co-autoria 
para Nelly Cunha e Teresa Iara Palmini Fabretti. A ideia surge 
como refl exo dos tempos de contenção de despesas, na busca 
de novas soluções metodológicas e de alternativas para a 
produção editorial com apelo pedagógico e comercial, buscando 
barateando custos, através de utilização de papel mais barato e 
com o uso de apenas 2 cores (FACIN, 2008).

Esta coletânea apresenta registrado em seu expediente 
alguns profi ssionais do setor de arte da editora que participaram 

de sua produção, tais como: Leonardo Menna Barreto Gomes - 
criador da capa e das ilustrações dos volumes de 1ª a 3ª série e 
Renato Canini - criador da capa e das ilustrações dos volumes 
da 4ª série, e Sônia M. de Mendonça Heinz - responsável 
pelo planejamento gráfi co de todos os livros. Além destes 
profi ssionais, é importante citar também o nome da secretária 
editorial no período, Maria da Gloria Bordini, que participava 
diretamente do processo de produção de vários livros didáticos, 
assim como o da coleção Tapete Verde, assessorando tanto os 
profi ssionais do setor de arte como o diretor editorial José Otávio 
Bertaso. Entre esses profi ssionais, com exceção de Canini que 
vive em Pelotas, os demais residem em Porto Alegre/RS.

Pelo que consta nos dados dos exemplares investigados, 
a edição e a fotocomposição dos livros foram feitas nas 
ofi cinas gráfi cas da Livraria do Globo em Porto Alegre/RS. Já 
a impressão foi feita em gráfi cas distintas, como a São Paulo 
Editora S. A. (de São Paulo/SP) nas primeiras edições, e a 
Gráfi ca Editora Primor S. A. (do Rio de Janeiro/RJ) na edição 
mais recente (de 1982) disponível no corpus de pesquisa.

Todos os volumes contém apenas 2 cores de impressão: o 
preto e o verde que apresentam algumas variações de tonalidades 
na impressão, dependendo das edições e apresentam dimensões 
de 17 x 25 cm (que podem variar um pouco em função do 
acabamento e refi lado, além da intervenção do tempo no 
suporte), com encadernação em lombada quadrada, capa em 
papel semelhante ao sulfi te, com gramatura superior à das 
páginas do miolo, impressas em papel jornal, com gramatura 
de 75g/m², em quase todos os exemplares. 

Quanto ao número de páginas, podem variar entre 90 e 
230 páginas, dependendo do volume publicado, o que interfere 
também diretamente na medida da lombada, que varia entre 0,5 
e 1,5cm. Cabe comentar que em alguns exemplares do mesmo 
volume, mas de diferentes edições, mesmo mantendo-se o 
mesmo número de páginas, a lombada sofre variações de medida 
em função da utilização de papel com gramatura diferente, que 
modifi ca a estrutura geral e interfere na qualidade gráfi ca e de 
impressão, assim como no acabamento e no peso dos livros.

Com relação ao uso de apenas duas cores e ao papel jornal 
utilizado para impressão das páginas, são consequências da 
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restrição de gastos imposta pela Editora Globo, devido à crise 
econômica daquele período. As cores foram determinadas pelas 
autoras da coleção, sendo utilizados o verde e o preto sob fundo 
branco (cor do papel), e essa escolha se deu em função do interesse 
na época de se trabalhar nas escolas com a ecologia, remetendo-
se aos campos e matas, além de relacionar-se diretamente com o 
nome da coleção defi nido por elas também (FABRETTI, 2011).

A seguir, nas fi guras 01 e 02, podem ser vistas algumas 
das capas e contra-capas dos volumes disponíveis dos Livros 
Integrados que compõem o corpus de pesquisa. Nota-se a 
presença de uma única ilustração (com representação de cenas 
explorando recursos de movimento e profundidade) que integra, 
pela continuidade, as capas às contra-capas.

Há também a aplicação de uma tipografi a estilizada 
identifi cada como a marca da coleção Tapete Verde, utilizada 
em todas as capas dos exemplares, sem alterações gráfi cas e 
sempre disposta na mesma posição, no canto superior direito, 
e na cor verde. A tipografi a foi criada por Leonardo Menna 
Barreto Gomes especialmente para essa coleção, e se apresenta 
em caixa alta, irregular, com variação de espessuras nas 
estruturas das fontes, sem serifas e simulando recorte manual. 
As características das fontes tipográfi cas desta marca se 
remetem à infl uência sofrida pelas referências gráfi cas obtidas 
dos trabalhos de Ziraldo, artista cujo talento era reconhecido 
nacionalmente naquela época (GOMES, 2011).

            

      

Figura 1 - Capas da coleção Tapete Verde - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série (da 
esquerda para a direita)

Fonte: Acervo do HISALES e acervo pessoal de Teresa Iara P. Fabretti

      

      

Figura 2 - Contra-capas da coleção Tapete Verde - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série 
(da esquerda para a direita)

Fonte: Acervo do HISALES e acervo pessoal de Teresa Iara P. Fabretti
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Na contra-capa também aparece o nome da coleção em 
contraste com o fundo, através do recurso de positivo-negativo, 
com aplicação de fontes que se assemelham muito às da marca, 
mas nesse caso, não há conservação de identidade visual entre 
as marcas dispostas na capa e na contra-capa, pois os traçados 
das fontes não coincidem entre si, ao sofrerem ligeiras variações 
de espessuras, angulações e alinhamentos, praticamente 
imperceptíveis em uma rápida observação.

      

      

Figura 3 - Páginas da coleção Tapete Verde - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série (da 
esquerda para a direita)

Fonte: Acervo do HISALES e acervo pessoal de Teresa Iara P. Fabretti

A fi gura 3, acima, contém páginas que exemplifi cam o uso 
das ilustrações e dos textos. Nota-se a modifi cação da tipografi a, 
com o avanço das séries, e toda a coleção contém ilustrações de 
personagens humanos e animais interagindo em cenas diversas. 

As ilustrações apresentam seus conceitos aliados aos temas de 
forma efi ciente e inovadora (no contexto daquela época), e com 
suas características gráfi cas peculiares, apresentam apelo visual, 
atraindo o olhar do leitor. Com o uso de apenas duas cores, 
explora-se muito o recurso de áreas vazadas e cheias, com uso de 
fi gura/fundo através de posições negativas e positivas da mesma 
cor e de contrastes entre si. Percebe-se, porém, uma ruptura de 
identidade visual entre as ilustrações de todos os livros, pois nos 
volumes da 4ª série elas foram feitas por outro ilustrador.

As cores de tinta, tipo de impressão, contrastes, cor e tipo 
de papel, e os efeitos plásticos e perceptivos, também infl uem 
na visualidade das páginas, contribuindo para a formação da 
superfície impressa dos livros didáticos.

4. Considerações fi nais
Contextualizar a coleção de livros didáticos Tapete Verde 

quanto às características educacionais, econômicas, políticas, 
sociais, culturais, tecnológicas, editoriais e gráfi cas vigentes 
na década de 1970 no Brasil e no Rio Grande do Sul se faz 
imprescindível para análise e compreensão de seus aspectos 
pedagógicos, materiais, gráfi cos, editoriais e de produção, 
que se materializam nesse objeto como suporte. A coleção foi 
criada em plena época de trânsitos pedagógicos, econômicos 
e políticos, bem como de mudanças nas atividades da Editora 
Globo, e por isso, a análise desse material torna-se ainda 
mais instigante, ao buscar-se compreender os fatores que 
infl uenciaram na sua concepção, pela produção gráfi ca e 
editorial, seguindo os devidos preceitos de todos os setores e 
profi ssionais envolvidos, nos diversos âmbitos possíveis.

Ainda há muito a ser pesquisado na coleção de livros 
didáticos Tapete Verde, mas ela já se notabiliza por comprovar 
que, mesmo com as limitações de cores e papel impostas 
pela Editora Globo, conseguiu inovar e apresentar soluções 
diferenciadas no que se refere à qualidade e exploração de 
recursos gráfi cos, comparando-se aos encontrados nos livros 
didáticos publicados anteriormente.

A coleção cumpre a sua função de transmitir e facilitar 
a mensagem proposta pelo conteúdo através de um projeto 
gráfi co estruturado, com ilustrações aliadas à diagramação do 
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conteúdo nas páginas. Percebe-se que as imagens e os textos são 
igualmente responsáveis pela narrativa e se complementam ao 
comporem a estrutura das páginas, explorando a comunicação 
visual com hierarquia de informações, movimento, 
profundidade e equilíbrio através do planejamento, projeto e 
concepção gráfi ca do conteúdo.

A página de um livro possibilita a comunicação além 
do conteúdo escrito através de suas conformações visuais e 
materiais, sensibilizando o leitor para o fenômeno visual e o 
seu potencial informativo. Estes aspectos podem infl uenciar na 
maneira como a criança em fase escolar vê, utiliza e reage ao 
livro didático, interferindo assim no seu aprendizado.
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OUTRA LEITURA SOBRE A “PEDAGOGIA DO GARFIELD”
Paulo Ramos

Resumo

Este artigo faz um diálogo crítico com reportagem 
publicada pela revista “Veja”, em outubro de 2011, intitulada 
“A pedagogia do Garfi eld”. A matéria aborda pesquisa, que 
contrapõe o número de questões sobre literatura e histórias em 
quadrinhos utilizadas no Enem (Exame Nacional do Ensino 
Médio). Segundo a publicação semanal, a alta presença dos 
quadrinhos toma espaço dos temas da literatura e ajuda a tornar 
o país um conjunto de “iletrados”. Nestas linhas, questionam-se 
tais premissas, à luz de teorias ligadas ao texto e ao estudo dos 
gêneros.

Palavras-chave

Enem; literatura; histórias em quadrinhos.

Resumen

Este comunicación dialoga criticamente con el contenido 
de una reportaje publicada por la revista “Veja”, en octubre 
de 2011, con el título “La pedagogia del Garfi eld”. La noticia 
presenta una investigación que contrasta con el número de las 
preguntas sobre literatura y historietas utilizadas en el Enem 
(Examen Nacional del Ensino Médio). Según la publicación 
semanal, la presencia de las historietas es más grande que las 
perguntas de literatura y ayuda a mantener el país inculto. En 
estas páginas, questionaremos esas premisas sob el punto de 
vista de las teorias del texto y de los gêneros textuales.   

Palabras clave

Enem; literatura; historietas.
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Reportagem da revista “Veja”, publicada na edição de 
12 de outubro de 2011, trouxe à pauta o perfi l de questões 
utilizadas na prova do Enem (Exame Nacional do Ensino 
Médio), promovida pelo governo federal. A matéria, intitulada 
“A pedagogia do Garfi eld”, discutia a presença de questões de 
literatura no processo avaliativo.

Assinado pelo jornalista Jerônimo Teixeira, o texto se 
ancorava em pesquisa realizada por docentes do Instituto 
de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). O levantamento reproduzido pela revista tomou 
como base as provas do Enem realizadas entre 1998 (primeiro 
ano em que o teste foi aplicado) e 2010. Os dados davam conta 
de que “a literatura está virtualmente ausente do Enem” e que o 
importante para o jovem que presta a prova “é saber interpretar 
uma história em quadrinhos”. 

Tabela apresentada na reportagem demonstrava que o exame 
baseou as propostas de suas questões em textos de poesia (58 
questões), crônica (21), romance (20), conto (5) e drama (1). 
O mesmo quadro informava ainda que outras perguntas foram 
baseadas em histórias em quadrinhos (32 questões), crítica (21) 
e canção (14). 

A leitura feita na matéria, com base no estudo, foi a de que 
existia no Enem uma hierarquia de temas, na qual tiras usadas 
no exame, como “Mafalda”, “Hagar, o Horrível” e “Garfi eld” 
– que gerou o título da reportagem, “A pedagogia do Garfi eld 
– estariam num grau de complexidade e qualidade inferior ao 
literário. Isso fi ca expresso na reportagem, em trechos como 
estes (os negritos são nossos):

• “A começar pela valorização desmesurada das histórias 
em quadrinhos – o segundo gênero mais cobrado na 
prova, atrás apenas de poesia (veja o quadro abaixo) –, o 
exame mostra desproporções e equívocos de toda ordem” 
(Teixeira, 2011, p. 137);

• “Não seria mau que, em uma prova destinada a avaliar 
todos os conteúdos do ensino médio, cerca de 13% 
das questões fossem dedicadas à cultura literária. Mas 
esse número inclui modalidades como histórias em 
quadrinhos e letras de canções populares, respectivamente 

segundo e sexto lugares entre os gêneros mais exigidos no 
Enem” (op. cit., p. 137);

• “O Enem contribui para construir um país mais iletrado” 
(op.cit., p. 138).
 
Na reportagem, há um explícito tom de espanto tanto sobre 

o volume de questões pautadas em histórias em quadrinhos (32, 
segundo a pesquisa, dado que será questionado mais adiante) 
quanto pelo conteúdo por estas apresentado, que ajudaria a 
construir um país “iletrado”. 

Outro argumento que alicerçou a matéria é o de que os 
romances foram pouco utilizados, a ponto de determinados 
autores nem terem sido incluídos no histórico dos testes. 

O Enem nunca fez uma pergunta específi ca sobre 
a vida ou a obra do maior prosador do romantismo 
brasileiro. Jamais pediu aos alunos que interpretassem 
um texto seu. Outros nomes de primeira linha das 
letras em língua portuguesa fazem companhia da José 
de Alencar no clube dos esquecidos. Para fi car em 
poucos exemplos, temos o pregador jesuíta Antônio 
Vieira, o poeta inconfi dente Tomás Antônio Gonzaga e 
Euclides da Cunha, autor do monumental “Os Sertões”. 
(Teixeira, 2011, p. 136-137).

Depoimentos de alguns dos autores da pesquisa, 
reproduzidos ao longo do texto, corroboram a tese. Essa, 
na verdade, é uma leitura da pesquisa, que nos parece uma 
interpretação errônea do estudo. Estas linhas se propõem a fazer 
outra leitura, de forma a questionar algumas das informações 
veiculadas na reportagem. Tais ponderações irão pautar os 
tópicos seguintes e abordarão o tema sob diferentes aspectos, 
ancorados no escopo dos estudos linguísticos voltados ao texto 
e aos gêneros. 

As observações dessa segunda leitura tomarão como base o 
mesmo recorte feito do Enem, ou seja, as provas do período de 
1998 a 2010. A discussão não perderá de vista o diálogo direto 
e contínuo com a interpretação inicial feita por “Veja” e pela 
forma como foi oferecida ao público consumidor da publicação 
semanal.
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Gêneros em questão

Um dos pontos presentes na exposição feita por “Veja” é 
que histórias em quadrinhos e canções populares confi gurariam, 
respectivamente, o segundo e o sexto gêneros mais utilizados 
como base para questões do Enem. Pelo mesmo raciocínio, 
as perguntas com gêneros literários somavam 105 questões, 
segundo o levantamento apresentado pela publicação, sendo 
o romance e parte de seus autores o mais ausentes no exame 
nacional. 

Cabem aqui alguns questionamentos. Por que houve uma 
segmentação dos gêneros literários (poesia, crônica, romance e 
outros) e não dos seus correlatos quadrinísticos? Histórias em 
quadrinhos seriam um gênero, como propõem o levantamento 
e a revista semanal? Se sim, o que seriam, então, as tiras de 
“Garfi eld”, que inspiraram inclusive o título da matéria? 

Essas questões convergem para um aspecto comum: o 
que exatamente a revista entende por gênero. Embora existam 
diferentes perspectivas sobre o estudo dos gêneros, parece 
haver consenso de que o texto-fonte no circuito linguístico 
seja o de Bakhtin (2000). Para o autor, a língua é vista como 
uma atividade essencialmente dialógica, na qual os sujeitos da 
interação atuam como seres socio-historicamente situados, em 
que os diferentes processos de comunicação ocorrem com o 
auxílio de gêneros do discurso, defi nidos por ele como “tipos 
relativamente estáveis de enunciados” (op. cit., p. 279). 

Como se vê, a constituição do gênero na atividade interacional 
não é algo fi xo, é mutável e se molda à situação discursiva. 
É um equilíbrio entre elementos recorrentes e difusos, que 
podem, inclusive, consolidar outro gênero. Essa relação, embora 
maleável, levaria a um equilíbrio, necessário para a situação 
comunicativa. Como resume o autor russo, numa citação sempre 
lembrada quando o assunto é abordado, se

não existissem os gêneros do discurso e se não os 
dominássemos, se tivéssemos de criá-los pela primeira 
vez no processo da fala, se tivéssemos de construir cada 
um de nossos enunciados, a comunicação verbal seria 
quase impossível. (op. cit., p. 302)

É nesse equilíbrio que seriam evidenciadas algumas 
características comuns aos gêneros. Cada um apresenta uma 
estrutura composicional, um tema e um estilo, podendo ser 
de duas formas: primários ou secundários. O que caracteriza 
os primários é serem produzidos em situações espontâneas 
de comunicação. Os vários modos de produção do diálogo 
oral, por exemplo. Os gêneros secundários surgem a partir 
dos primários, aparecem no que Bakhtin chamou de forma de 
comunicação mais complexa e evoluída, manifestada numa 
(re)criação dos gêneros primários nos secundários, o que fi ca 
mais nítido na língua escrita. Um caso é a reprodução de um 
diálogo num romance.

Na prática, as ideias de Bakhtin colocam o tema nas 
atividades humanas, quaisquer atividades, e não só nas 
literárias, como vinha sendo feito até então. E trazem, como 
consequência, uma pluralidade de gêneros nas práticas 
interativas. Esses princípios teóricos infl uenciaram uma série 
de estudos sobre o assunto, ora se aproximando teoricamente 
do autor russo, ora reavaliando seus conceitos. 

Maingueneau trabalhou a questão dos gêneros em dois 
momentos teóricos. No primeiro (2002), defendeu que um 
gênero do discurso (termo usado por ele) não se limita apenas 
à organização textual, embora seja um de seus elementos. 
Haveria outras características, igualmente pertinentes e 
defi nidoras: fi nalidade, lugar e momento onde ocorre, suporte 
material (televisão, diálogo, rádio, jornal), estabelecimento 
de parceiros coerentes com a situação (o autor chama de 
parceiros legítimos). Neste último caso, acrescenta que o 
locutor e o interlocutor travam um contrato comunicativo, 
uma espécie de jogo, e que exercem papéis defi nidos na 
situação comunicativa. 

O autor francês vê o gênero do discurso atrelado a uma 
cena enunciativa. Para ele, a situação de comunicação funciona 
tal qual uma encenação. São três as cenas, que podem ocorrer 
simultaneamente:

• Cena englobante – É a que defi ne o tipo de discurso a que 
pertence a situação comunicativa. Pode ser, por exemplo, 
religioso, político, publicitário.
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• Cena genérica – É o gênero do discurso a que pertence 
a situação de comunicação. A cena genérica, aliada à 
englobante, defi ne o quadro cênico do texto.

• Cenografi a – É a forma como o quadro cênico é transmitido. 
Em outras palavras: é a própria cena da enunciação. 

Para o linguista, nem todos os gêneros permitem cenografi as 
diferentes. Por isso, defende a ideia de um continuum. Num 
extremo, há as que difi cilmente permitem uma mudança na cena 
genérica, como uma receita médica. No outro extremo, estão 
os casos que permitem uma gama diferenciada de cenografi as, 
caso das publicidades. Entre os dois pólos, estariam os gêneros 
que tendem a usar uma cenografi a mais rotineira. O autor ilustra 
com o caso dos guias turísticos.

Num segundo momento teórico (Maingueneau, 2004, 
2005, 2006, 2010), o autor acrescentou mais alguns elementos 
a esse modelo de gênero do discurso. Ele distinguiu os gêneros 
chamados instituídos dos conversacionais (que lemos como 
semelhantes aos gêneros primários e secundários propostos por 
Bakhtin). Os conversacionais têm um modelo muito instável 
e dependente da relação entre os interlocutores. Os instituídos 
se aproximam mais das situações convencionais de gênero e 
podem ser de duas ordens, rotineiros e os autorais. 

Os rotineiros apresentam situações comunicativas 
relativamente constantes. “Os parâmetros que os constituem 
resultam na verdade da estabilização de coerções ligadas 
a uma atividade verbal desenvolvida numa situação social 
determinada” (Maingueneau, 2006, p. 239). A entrevista 
radiofônica e o debate televisivo são dois dos exemplos 
apresentados pelo autor.

Os gêneros autorais ocorrem com o auxílio de uma indicação 
paratextual do autor ou do editor. “Quando se atribui esse ou 
aquele rótulo a uma obra, indica-se como se pretende que o 
texto seja recebido, instaura-se – de maneira não negociada – um 
quadro para a atividade discursiva desse texto” (op. cit., p. 238-
239). Se dissermos, por exemplo, que um texto de cinco páginas 
é um ensaio, ele tende a ser visto assim pelo leitor. Mas o mesmo 
texto pode ser rotulado de artigo ou resenha. A forma lexical 
utilizada infl uencia na forma de o leitor interpretar o gênero.

Com base nesses princípios, Maingueneau detalha o 
continuum proveniente da articulação entre cena genérica e 
cenografi a. São quatro tipos:

 
• Gêneros instituídos tipo 1
• Gêneros instituídos que não admitem variações. Ex.: carta 

comercial.
• Gêneros instituídos tipo 2
• Há maior presença autoral, mas ainda há orientações que 

moldam a situação de comunicação. Ex.: telejornal.
• Gêneros instituídos tipo 3
• A grande característica é que não há uma cenografi a 

específi ca. Há diferentes cenografi as, conforme a intenção. 
Ex.: anúncios publicitários.

• Gêneros instituídos tipo 4
• São os casos dos gêneros autorais, “aqueles com relação 

aos quais a própria noção de ´gênero´ é problemática. Ex.: 
uso de rótulos como meditação ou relato.

Os rótulos podem infl uenciar, segundo o autor, os aspectos 
formais do texto, interpretativos, ou ambos. O uso deles 
constitui o que chamou de hipergêneros: 

No caso dos rótulos que se referem a um tipo de 
organização textual, mencionamos em primeiro lugar 
aquilo a que demos o nome de hipergêneros. Trata-se 
de categorizações como “diálogo”, “carta”, “ensaio”, 
diário” etc. que permitem “formatar” o texto. Não se 
trata, diferentemente do gênero do discurso, de um 
dispositivo de comunicação historicamente defi nido, 
mas um modo de organização com fracas coerções que 
encontramos nos mais diversos lugares e épocas e no 
âmbito do qual podem desenvolver-se as mais variadas 
encenações da fala. O diálogo, que no Ocidente tem 
estruturado uma multiplicidade de textos longos 
ao longo de uns 2.500 anos, é um bom exemplo de 
hipergênero. Basta fazer com que conversem ao menos 
dois locutores para se poder falar de “diálogo”. O fato 
de o diálogo - assim como a correspondência epistolar 
- ter sido usado de modo tão constante decorre do 
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fato de que, por sua proximidade com o intercâmbio 
conversacional, ele permite formatar os mais diferentes 
conteúdos. (op. cit., 2006, p. 244)

Em trabalho posterior, o autor aplica o conceito de 
hipergênero aos blogs, que, no entender dele, não poderiam ser 
considerados gêneros. 

Na realidade, blog é uma categoria que atravessa 
categorias temáticas (pessoal, institucional, comercial, 
educacional...) e impõe rígidas restrições formais. Ele é 
uma espécie de hipergênero típico, cujas propriedades 
comunicativas são mínimas: alguém (com um nome 
próprio) fala sobre si mesmo(a) para alguém que esteja 
seu website. (Maingueneau, 2010, p. 131).

O conceito de hipergênero está na base de uma das 
leituras sobre os gêneros das histórias em quadrinhos, leitura 
que irá contribuir para ajudar nas respostas às questões feitas 
anteriormente a respeito da reportagem de “Veja”.

Gêneros, hipergênero e histórias em quadrinhos

Ramos (2010, 2011) faz uma aproximação da teoria de 
Maingueneau com o âmbito das histórias em quadrinhos. Estas seriam 
vistas como um hipergênero, que apresentaria algumas características 
comuns a uma gama de gêneros autônomos, estabilizados a partir da 
forma como circulam no processo sociointerativo:

• uso de uma linguagem própria, com recursos como balões, 
legendas, onomatopéias e outros;

• predomínio do tipo textual narrativo, que tem nos diálogos 
um de seus elementos constituintes;

• existência de personagens fi xos ou não; alguns se baseiam 
em personalidades reais, como os políticos;

• narrativa realizada em um ou mais quadrinhos, situação 
que varia conforme o formato do gênero, padronizado pela 
indústria cultural;

• em muitos casos, o rótulo, o formato e o veículo de 
publicação constituem elementos que acrescentam 

informações genéricas ao leitor, de modo a orientar a 
percepção do gênero em questão;

• a tendência é de uso de imagens desenhadas, mas ocorrem 
casos de utilização de fotografi as para compor as histórias.

Pode-se entender por história em quadrinhos, então, o grande 
rótulo que une todas essas características e engloba a diversidade 
de gêneros, categorizados de diferentes maneiras, que utilizam a 
linguagem dos quadrinhos para compor um texto tendencialmente 
narrativo dentro de um contexto sociocognitivo interacional. 

Entre os gêneros que compartilhariam essas características, 
poderiam ser elencados, entre outros: super-heróis, faroeste, 
detetive, terror, infantil, de humor, reportagem em quadrinhos, 
biografi a em quadrinhos, autobiografi a, quadrinhos históricos, 
adaptações literárias, mangás (nome dado ao quadrinho 
produzido no Japão), tira livre, tira seriada, tira cômica seriada, 
tira cômica, charge, cartum.

Os três últimos merecem algumas palavras a mais, por serem 
os mais usados entre as questões do Enem – cem por cento 
dos quadrinhos usados no exame são baseados em situações 
humorísticas. Talvez o motivo dessa alta incidência seja o fato 
de serem as mais publicadas nos cadernos de cultura dos jornais 
brasileiros. As séries de “Hagar, o Horrível”, “Garfi eld” e 
“Mafalda” (Figura 1), citadas na reportagem de “Veja”, servem 
de exemplos do gênero.

Figura 1 – Tira de “Mafalda”, usada como tema de questão do Enem de 
2004

Fonte: Exame Nacional do Ensino Médio 2004. Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Ministério da 

Educação. p. 8
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Ramos (2010, 2011) defende que as tiras cômicas sejam 
uma mescla de narrativa em quadrinhos e piadas. Como nestas, 
as tiras apresentam um desfecho inesperado, fonte do humor. O 
autor observou que tais produções apresentam ainda algumas 
marcas genéricas próprias: 

• apresentam formato fi xo, de uma coluna;
• a tendência é que o formato seja horizontal, de um (mais 

comum) ou dois andares; em revistas em quadrinhos, pode 
aparecer também na vertical;

• a tendência é de uso de poucos quadrinhos, dada a limitação 
do formato (o que constitui narrativas mais curtas); em 
geral, fi ca entre uma e quatro vinhetas (embora haja casos 
que utilizem vários quadrinhos);

• a tendência é de uso de imagens desenhadas; há registro de 
casos que utilizam fotografi as, mas são raros;

• em jornais, é comum aparecer na parte de cima da tira o 
título e o nome do autor; em coletâneas feitas em livros 
e em blogs, essas informações são suprimidas das tiras 
porque aparecem em geral na capa da obra;

• os personagens podem ser fi xos ou não;
• há predomínio da sequência narrrativa, com uso de diálogos;
• o tema abordado é sobre humor;
• há tendência de criar um desfecho inesperado, como se 

fosse “uma piada por dia”;
• a narrativa pode ter continuidade temática em outras tiras.

Dos gêneros dos quadrinhos, as tiras cômicas são as 
preferidas pelos organizadores do Enem. De 1998 a 2010, 
foram usadas 26, tanto para tema de testes quanto para orientar 
o estudante sobre o tema da redação (conjuntamente com outros 
textos, de caráter informativo). 

Ainda ancorados em Ramos, é possível perceber uma 
diferença no processo de produção das charges e dos cartuns, 
ponto que diferencia os dois gêneros. As charges procuram 
dialogar com algum tema do noticiário atual. Brincar com essa 
situação jornalística é o mote do humor. Ao mesmo tempo, cabe 
ao leitor recuperar tais dados para poder construir o sentido 
pretendido pelo autor. O local onde o texto de humor circula 

nos jornais também ajuda a compor o contexto de recepção do 
gênero. 

No caso da Figura 2, vista a seguir e uma vez mais extraída 
do Enem, o tema do noticiário que orientou a charge foi a 
projeção internacional da produção de álcool como combustível 
para veículos:

Figura 2 – Charge do desenhista Angeli, usada em questão de Geografi a do 
Enem de 2007

Fonte: Exame Nacional do Ensino Médio 2007. Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Ministério da 

Educação. p. 6

O cartum, por sua vez, é pautado em uma cena mais geral, 
universal, não ancorada nos fatos veiculados pela imprensa. 
Pode ser um caso de mergulho, uma situação constrangedora, 
um fora da(o) namorada(o), entre tantas outras possibilidades. 
Na Figura 3, o humor advém da paciência de um caramujo 
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para poder saltar numa cama elástica. Conhecido pela lentidão, 
infere-se que o animal tenha demorado a chegar e a escalar tal 
cama, assim como a iniciar os movimentos para realizar os 
saltos. Essa informação é reforçada pelo conteúdo da fala do 
personagem, indicada por um apêndice: “O difícil é o começo”. 

Figura 3 – Cartum de Laerte, usado no Enem de 2008
Fonte: Exame Nacional do Ensino Médio 2004. Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Ministério da 
Educação. p. 13

São pouquíssimos os jornais brasileiros que ainda dedicam 
espaço ao gênero – em oposição à charge, bem mais difundida. 
Isso explica o fato de o cartum da Figura 3 ser um dos três do 
gênero a ser utilizado no Exame Nacional do Ensino Médio – 
no período analisado, houve seis casos de charge.

Esse caminho tangencial em torno dos gêneros dos 
quadrinhos – longo, porém necessário – ajuda a fundamentar 
com maior propriedade as respostas às questões por nós 
levantadas páginas atrás. Assim como a Literatura possui 
seus gêneros próprios e autônomos, como bem registrou o 
levantamento sobre os testes do Enem, assim também o tem o 
campo das histórias em quadrinhos. 

Percebe-se, portanto, que se trata de analogias distintas 
as apresentadas na reportagem. Ou se compara Literatura 
e Histórias em Quadrinhos ou gêneros literários e gêneros 
quadrinísticos. Vê-se que comparar cinco gêneros literários 

(poesia, crônica, romance, conto e drama), como feito na 
matéria, com um rótulo que abriga diferentes outros gêneros, 
caso dos quadrinhos, confi gura algo inarticulável e, por 
consequência, nubla as conclusões apresentadas na tabela 
apresentada por “Veja”.

Merece aqui o registro de que, se seguida a orientação 
sobre gêneros aqui exposta, o total de gêneros dos quadrinhos 
utilizados em questões do Enem entre 1998 e 2010 aumenta 
para 38, contra 32 elencado pela pesquisa reproduzida pela 
revista (além das tiras cômicas, das charges e dos cartuns, 
houve três exemplos de histórias de humor, em quadrinhos, em 
tamanho maior e diferenciado). 

Mesmo assim, se somadas as questões do Enem pautadas 
em gêneros literários, elas representam 105 casos. Em outras 
palavras: confi guram um número maior que os todos demais 
itens, histórias em quadrinhos (36 questões), crítica (21) e 
canção (14). Logo, há presença, sim, de literatura no exame, 
ao contrário do que sugere a reportagem. Presença quase três 
vezes maior que o volume de histórias em quadrinhos.

Espaço de letramento

Outro ponto sugerido pela matéria de “Veja” foi o 
questionamento sobre a validade de questões fundamentadas 
em gêneros dos quadrinhos, em oposição a uma “falta” de 
testes sobre Literatura. Essa junção de uso de uns e ausência 
de outros criaria um país de “iletrados”. Vale ponderar também 
essa questão.

Não se pode atribuir ao pouco volume de questões sobre 
romances e seus autores à pura presença de questões sobre 
quadrinhos que, reitera-se, aparecem em menor número que 
as literárias. Existem pesquisas (Quitzau, 2007; Barreto, 2008; 
Claudino, 2008; Ramos, 2010, 2011; Capistrano Júnior, 2011; 
Lins, 2011) que comprovam o volume de informações a serem 
acionadas pelos leitores no processo de construção de sentido 
de uma tira cômica, como as elencadas pela reportagem e 
trabalhadas no Enem. 

Ler um texto assim, verbal escrito e visual, integra a Lei 
de Diretrizes Básicas da Educação e as orientações dos PCN 
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(Parâmetros Curriculares Nacionais), pontos lembrados também 
por Vergueiro e Ramos, em discussão sobre o assunto (2009). 
Nesse ponto, no nosso entender, o Enem acerta. As histórias em 
quadrinhos, em seus diferentes gêneros, confi guram um texto 
peculiar para a produção do sentido por conta da articulação 
entre imagem e palavra. Tal articulação soa simples, mas não é.

No Saresp (Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar 
do Estado de São Paulo) aplicado em 2007 a alunos do 
terceiro ano do ensino médio, justamente o perfi l de quem faz 
o Enem, 78,8% dos estudantes tiveram rendimento “abaixo 
do adequado”, ou seja, inferior ao esperado para a série que 
cursam, em uma prova que contava com uma tira de “Hagar, 
o Horrível” entre as questões – personagem e série utilizados 
quatro vezes em temas de questões do Exame Nacional do 
Ensino Médio, uma delas reproduzida no exemplo da Figura 
4, mais adiante.

Não é de estranhar que vestibulares importantes, como o 
da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), valham-
se do recurso das tiras para compor suas questões (no caso da 
Unicamp, elas estão presentes desde 1990). As capacidades 
esperadas do aluno estão não apenas na articulação entre 
imagem e palavra, mas também na construção do sentido de 
humor pretendido a partir delas.

No caso específi co do Enem, as questões que tomam 
charges, tiras e cartum como temas abordaram diferentes 
campos do saber: geopolítica, biologia, tópicos linguísticos 
(variantes linguísticas e intertextualidade, como exemplo) e de 
processamento textual. Mas todas tinham como ponto comum 
a exigência da necessidade de produção de sentido, construído 
por meio de informações inferenciais e de leitura e articulação 
entre os códigos verbal escrito e visual, que compõem um texto 
multimodal (Marcuschi, 2008). 

Vejamos o caso desta tira (Figura 4), extraída da prova do 
Enem de 2002:

Figura 4  -  Hagar, o Horrível, em tira usada no Enem de 2002
Fonte: Exame Nacional do Ensino Médio 2002. Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Ministério da 
Educação. p. 23

A tira de “Hagar, o Horrível”, já citado mais de uma vez 
nestas linhas, propunha existirem dois tipos de pessoas: as 
navegantes e as não-navegantes. Os responsáveis pela questão 
queriam que o estudante indicasse a alternativa que responderia 
melhor qual era, de fato, a postura de Hagar. 

A resposta correta era a opção que mostrava o modo como 
o personagem enxergava seu mundo. Por ser um viking e, por 
isso, um navegante, Hagar via apenas duas formas de pessoas: 
as que seguiam a atividade dele – ser um navegante – e as 
que não exerciam essa função. A sequência que revelava essa 
interpretação aparecia no diálogo da cena fi nal. “De acordo 
com quem papai?”, pergunta Hamlet. Resposta: “Com os 
navegantes”. É como se houvesse apenas um mundo, o habitado 
pelos navegantes.

O estudante que tivesse feito a prova – ou que resolvesse 
a questão como exercício, anos depois – teria de chegar a 
conclusões semelhantes para entender o efeito de humor da tira 
e, por consequência, o sentido esperado. Como já dito, as tiras 
cômicas possuem um desfecho inesperado, que produz humor, 
tal qual uma piada. Explicitar as estratégias utilizadas para 
isso, sejam elas linguísticas, visuais ou ambas, são a chave para 
entender tais textos. Outro caso, este do Enem de 2001:
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Figura 5  -  Piratas do Tietê, de Laerte, no Enem de 2001
Fonte: Exame Nacional do Ensino Médio 2001. Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Ministério da 
Educação. p. 8

A primeira cena mostra um homem agarrando prédios 
situados no que se imagina ser uma cidade centrada no 
urbanismo. “Cai fora da minha city”, diz, com ares irritados. 
Seu interlocutor, representado de forma estereotipada como 
um morador da região Nordeste do Brasil, responde: “Apois, tá 
certo, só vou levar o que é de meu...”. A frase continua no balão 
do último quadrinho: “... a sustança”. 

Há uma nítida preocupação em representar os falares 
regionais dos dois personagens: um, ao usar o estrangeirismo 
“city”, revelaria estar a par de profi ssões típicas de grandes 
cidades urbanas, que têm no domínio da língua inglesa nos 
falares e uma das exigências modernas de empregabilidade. 
A fala do outro personagem é carregada de regionalismos: 
“apois”, “o que é de meu”, “sustança”.

A palavra “sustança” tem papel fundamental também 
no processo de construção do sentido. Vê-se que ela está 
diretamente ligada aos edifícios que o morador da cidade grande, 
possivelmente ambientada na região Sudeste, segurava. Sem a 
sustança, ou seja, sem a mão de obra do migrante nordestino, 
não seria possível erguer os prédios no meio urbano. 

O enunciado da questão perguntava justamente isso: qual 
era o problema enfrentado pelo migrante e qual o sentido da 
expressão “sustança”. Para acertar, o aluno deveria assinalar 
a alternativa que trazia como resposta o par “discriminação” e 
“força de trabalho”. É importante observar que tais respostas 
não estão explícitas no texto, mas são inferidas durante o 
processo de leitura, baseadas em conhecimentos prévios do 

estudante e na realidade socioeconômica do país no início 
deste século. Ocorre também uma necessário articulação entre 
elementos das modalidades verbal escrita e visual.

Considerações fi nais

É de suma importância o levantamento feito pelos docentes 
da UFRGS e trazido a público por “Veja”. Mais do que uma 
pesquisa, trata-se de um alerta sobre os rumos como a literatura 
vem sendo trabalhada num dos principais mecanismos de 
seleção ao ingresso universitário vigentes no país e que carece 
de constante leitura crítica.

Deve-se concordar também com a interpretação de que 
romancistas importantes de nossa literatura – e o romance em si 
– tenham sido pouco ou quase nunca trabalhados em questões 
da prova. Isso se confi gura um ponto a ser reavaliado pelos 
responsáveis pelo Enem. Mas difi cilmente irá gerar no ensino 
médio o desaparecimento da literatura caso a situação assim 
continue, como indica uma das colaboradoras da pesquisa, em 
depoimento reproduzido na matéria.

Mas não se pode atribuir aos acertos do exame uma 
suposta culpa pelos equívocos. Literatura e quadrinhos são 
produções textuais de diferentes ordens, com distintos gêneros 
autônomos, cada um igualmente válido e com peculiaridades 
próprias no processo de construção do sentido – os quadrinhos 
se singularizam ainda mais por comporem textos multimodais, 
que envolvem o domínio e a articulação de códigos distintos. 

Espera-se que o estudante brasileiro seja profi ciente nesse 
processo plural de leitura. E, efetivamente, letrado.
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Resumo

Tecido a duas mãos e permeado por diversas refl exões e 
experiências narradas em relação ao início da docência, o 
presente texto é um diálogo entre a professora iniciante e 
seus diversos interlocutores – os sujeitos da escola - que se 
propõe a olhar, escutar e sensibilizar-se por sua condição de 
iniciante na carreira docente, na busca do compartilhamento 
de aprendizados, questionamentos, inseguranças, inquietações 
e descobertas no início da docência. Os diversos fi os imersos 
no cotidiano da escola e em suas relações - alunos, professores 
e demais sujeitos da escola - signifi cam o emaranhado de 
movimentos por ela realizados para o entrelace dos mesmos 
na composição do tecido: um todo coletivo, singular e 
amalgamado de refl exões por entre seus enlaces. No movimento 
da costura, conhecimentos, práticas, vivências, experiências e 
sensibilidades são desprendidas dos novelos e juntas constituem 
uma nova composição (re)signifi cada por cada fi o em contato 
com o outro, com o meio e consigo próprio.

Palavras-chave

Formação inicial; cotidiano da escola; narrativa.

Abstract

Built with two hands and fi lled with many refl ections and 
experiences from the beginning of the teaching, the present 
text is a dialogue between the novice teacher and her many 
interlocutors – school subjects – that seeks to look, listen and 
to sensitize by her condition of novice teacher, in search of 
the knowledge sharing, questions, insecurities, inquietudes 
and discovers from the beginning of teaching. Many threads 
immersed in school quotidian and in its relations – students, 
teachers and other school subjects – mean the tangle of 
movements by it accomplished for the interlace of them in the 
composition of a texture: a collective totality, singular and fi lled 
with refl ections between its ties. In sew movements, knowledge, 
practices, livings, experiences and sensibilities are loosen from 
the skein and together they build a new composition where 
every thread has new meaning when in contact with another, 
with everything and with itself.

Keywords

Initial development; school quotidian; narrative.
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O presente texto foi tecido pelas mãos da professora 
iniciante em interlocução com os demais sujeitos da escola - 
que formam os fi os dos muitos novelos a serem desenrolados 
- e permeado por diversas refl exões desencadeadas por sua 
condição de iniciante na carreira docente. Esses elementos 
vão dando movimento à costura de um novo tecido coletivo e 
singular, o que o torna único.

Neste diálogo em relação às vivências e signifi cações na/
com/da escola, permeado pelas múltiplas facetas que compõem 
sua dinâmica cotidiana, houve o aprendizado dos sujeitos 
envolvidos no cotidiano da escola, da dinâmica deste ambiente, 
do envolvimento nas relações e de refl exões e questionamentos 
em relação a esse momento tão importante e decisivo na carreira 
docente.

Acreditando que o aprendizado se forma nas relações 
entre os sujeitos, mergulhei em minhas vivências escolares de 
professora iniciante e rememorei acontecimentos/situações/
fatos que insistem em fl utuar no mar de refl exões. Refl exões 
em relação ao início, aos primeiros fi os que começam a ganhar 
forma...

Tecendo os primeiros fi os...

Após o momento do estágio na graduação, uma oportunidade 
do estudante universitário adentrar à escola na fi gura de futuro 
profi ssional e nela experimentar-se como docente-aprendiz 
e mergulhar em seus espaços levando consigo novos olhares 
e sentidos diversos ao do aluno de sua infância, a outra 
oportunidade de atuação na escola como docente será depois 
de formado.

Carregada de bagagens teóricas e de experiências poucas, 
mas signifi cativas, cada tom e tamanho dos novelos de linhas 
compunham um signifi cado. Alegrias, frustrações, angústias, 
questionamentos, aprendizados, partilhas, refl exões: dos tons 
mais alegres aos mais fechados, dos novelos quase recém 
começados e daqueles totalmente preenchidos, a ponto das 
linhas não conseguirem mais se fi rmar.

Nesse emaranhado de linhas era necessário começar a tecer, 
a compor um tecido que seria formado por diversas partes, 

diversas tonalidades, espessuras e tamanhos. Comecemos, 
então, a ouvir as narrativas, entendendo que narração não é 
apenas produto da voz, mas de tudo o que é aprendido na vida 
social (Kramer, 2003:53).

Cores e espessuras que começam a ganhar forma...

Os relatos são costurados por mim, a professora iniciante 
que inicia sua carreira docente no segundo semestre de 2011, 
em uma escola particular localizada em Campinas, São Paulo, 
como professora auxiliar na turma do Infantil III.

“O momento tão esperado de adentrar-me no cotidiano da 
escola como professora aconteceu. Depois de muitas incertezas 
e questionamentos sobre profi ssão, escola, sonho e futuro, a 
coragem até então envergonhada e escondida por detrás da 
porta do meu coração resolveu tomar impulso e se expandir, 
mostrar-se ao mundo.

Ao fazê-lo as batidas do meu coração fi caram aceleradas. Esse 
músculo expandiu-se tanto a ponto de não caber dentro de mim, 
pois bombeava sentimentos de alegria e insegurança: alegria em 
estar na escola e insegurança em ter deixado uma profi ssão outra 
na qual o sucesso fazia-se presente, expectativa que talvez pudesse 
não acontecer em minha carreira como docente...

O oxigênio gerado pelo bombeamento destes sentimentos 
trouxe-me a sensação de alívio/leveza, permitindo com que 
minha respiração fosse realizada sem grande difi culdade – 
parecia que antes eu carregava uma bagagem muito grande a 
ponto de não suportá-la – e, agora, parecia fl utuar.

(...)
Ao chegar à escola fui logo realizar as atividades que me 

foram orientadas na semana anterior ao primeiro dia efetivo de 
trabalho. Minha preocupação maior estava no relacionamento 
que iria estabelecer com as crianças, pois sabia que com os 
adultos este relacionamento estava facilitado, já que durante 
toda a minha experiência profi ssional exercida até então o foco 
das atuações estava no adulto, não na criança.

(...)
A cada criança que chegava eu perguntava para uma 

auxiliar de classe e para a monitora da escola se aquela 
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criança era da sala em que eu iria atuar: “Essa criança é 
minha?”. Quando a resposta era afi rmativa, centrava meu 
olhar naquela criança na tentativa de decorar todos os seus 
traços, seus atos, sua vestimenta e sua mochila. Em primeiro 
momento para que eu não a perdesse de vista na sala de aula, 
pois uma apreensão crescia dentro de mim ao imaginar que 
uma criança que estava em meus cuidados fugisse da sala, 
do parque ou de outro lugar em que estivéssemos. Como a 
mãe que coloca todos seus fi lhos debaixo de suas asas, queria 
que todas as “minhas” crianças estivessem sob meu olhar 
atento. Em segundo momento para que eu não trocasse seus 
materiais nas atividades tidas por mim como de organização 
dos pertences de cada um.

A professora da sala foi buscar as crianças na sala de 
entrada e todos nós fomos para a sala de aula. Chegando lá a 
professora montou a roda e apresentou-me às crianças. Disse 
que eu estaria ajudando-a neste semestre.

Brincamos bastante em sala e no parque. Aproveitei estes 
momentos não só para aproximar-me das crianças como 
também conversar um pouco com a professora e explicitar para 
ela minha sensação de estar perdida na dinâmica cotidiana da 
escola, pedindo para que ela me orientasse nas atividades que 
deveria realizar, sem receios. Ela também expôs sua alegria em 
me receber na escola e saber que poderia contar comigo nas 
atividades.

Por fi m, saí da escola feliz com este primeiro dia efetivo 
de muitos outros que virão com minha atuação enquanto 
professora - auxiliar e iniciante - mas professora, o que mais 
importava para mim...”2

Ao rememorar tais vivências, me pego desfazendo a costura 
e costurando novamente o tecido com as mesmas linhas, mas 
com as mãos marcadas por quem exercita esta atividade por 
um tempo maior. Há um sentimento de segurança em relação 
ao vivido, pois a experiência no dia-a-dia da escola, no seu 
cotidiano e na relação com os sujeitos que fazem parte da 
escola e por ela são constituídos, permite o conhecimento de 

que a insegurança, o medo e os questionamentos são também 
formadores, pois foram a partir deles que fui formada e continuo 
em constante formação.

Começarei por comentar a situação de quem, pela 
primeira vez se expõe inteira aos alunos.
Difi cilmente este primeiro dia estará isento de 
insegurança, de timidez ou inibições, sobretudo se 
a professora ou o professor, mais do que se pensar 
inseguro, está realmente inseguro, e se sente tocado 
pelo medo de não ser capaz de conduzir os trabalhos 
e de contornar as difi culdades. No fundo, de repente, 
a situação concreta que ela ou ele enfrentam na sala 
não tem quase nada que ver com as preleções teóricas 
que se acostumaram a ouvir. Às vezes, até que há 
alguma relação entre o que ouviram e estudaram, mas 
a incerteza demasiado grande que os assalta os deixa 
aturdidos e confusos. Não sabem como decidir.
De fato, o medo é um direito mas a que corresponde o 
dever de educá-lo, de assumi-lo para superá-lo. Assumir 
o medo é não fugir dele, é analisar a sua razão de ser, é 
medir a relação entre o que o causa e a nossa capacidade 
de resposta. Assumir o medo é não escondê-lo, somente 
assim podemos vencê-lo. (FREIRE, 1997, p.66.) 

Apreendo o signifi cado do conhecimento da escola, dos 
alunos, da dinâmica cotidiana e dos projetos como sendo 
preciosos aprendizados para o professor em formação, que ao 
conhecer seu espaço de atuação pode nele almejar diversas 
situações, como a costureira que conhece cada fi o e prepara 
cada um deles antes de começar a tecer.

Na fi gura da professora iniciante que atuava como auxiliar 
de sala houve minha  refl exão em relação à importância do 
conhecimento de si e do outro para a construção de relações, 
bem como da dinâmica da escola para a compreensão do 
contexto em que essas relações são produzidas. 

No entanto, existe um desafi o contínuo que parece 
estar permeado por entre os fi os. Desafi o em estabelecer 

2 -  Narrativa escrita  em 01 de Agosto de 2011 para o portfólio documental da dissertação de mestrado, em andamento, que traz refl exões em relação à cons-
tituição dos professores iniciantes.
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relacionamentos com as crianças, professores, pais e demais 
profi ssionais da escola. Um desafi o de autoconhecimento em 
relação ao que é ser professor, aos conteúdos selecionados, às 
escolhas de quais fi os serão utilizados para compor o tecido.

(...)Acredito que o destino de cada tema-assunto-
conteúdo-linguagem identifi cado pela professora, 
dentro do dia-a-dia e da história de um grupo será 
determinado, em grande parte, pelo seu engajamento 
e abordagem em relação ao assunto, às crianças e 
à comunidade escolar. Acredito que quanto mais o 
professor estiver atento em relação aos seus próprios 
valores, aos valores das crianças e aos da comunidade 
escolar, quanto mais avaliar as desavenças e os 
constrangimentos que um assunto pode gerar ao ser 
estudado por um grupo, quanto mais se preparar para 
lidar com o conhecimento específi co e quanto às 
possíveis manifestações das crianças, de seus familiares 
e da comunidade escolar em relação a tal assunto, 
mais chances de interesse, de aprendizado, de justiça 
para com os sujeitos neles envolvidos vai alcançar ao 
desenvolver seus projetos de trabalho. (JUNQUEIRA 
FILHO, 2005, p.104).

Na dinâmica diária da escola, aprendo e partilho, signifi co 
e ressignifi co conteúdos, relações, emoções, refl exões e 
questionamentos. Movimento de tecer e desmanchar, costurar 
e cortar linhas para emendá-las em outros novelos. Trabalho 
manual, sensível, de percepção atenta ao que se enxerga, ao que 
se toca, ao que se propõe costurar...

Nesses movimentos, outro fragmento de vivência é 
costurado e emendado em outros fi os. Nas relações constitutivas 
dos sujeitos, novos desafi os são vencidos, novas possibilidades 
de aprendizados são produzidas e o envolvimento entre os 
sujeitos acaba sendo estabelecido.

“(...) Eu havia defendido tanto – e escutado tantas outras 
defesas também na faculdade - de que a criança deveria ter 

espaço de autonomia na escola, de liberdade para poder 
criar, imaginar e sentir, de desencadear momentos de 
exploração dos espaços a ela permitidos, de seu corpo, de 
suas potencialidades e limitações. Espaço para a criança 
ser criança.

No entanto, durante o momento do parque as crianças nos 
instigavam a ajudá-las a explorarem os brinquedos, algo que 
gerava certa insegurança e medo da minha parte, pois fi cava 
com receio de alguma criança pudesse se machucar durante os 
movimentos que realizavam:

- Tia, ajuda aqui!
- Tia, balança pra mim!
- Tia, não consigo sozinha!
E eu ia lá ajudá-las... E, em troca, ouvia:
- Tia, você balança devagar... 
- Tia, me ajuda a fi car de ponta cabeça?
Ai, ai, ai!!! Ficar de ponta cabeça? Eu balanço devagar?
 (...)
Mas, aos poucos, fui ajudando-as também... E percebi que 

eu própria precisava vencer minhas limitações de medo em 
relação aos brinquedos e explorá-los junto com elas. Assim, 
procurei intervir, mas falava para elas:

- Segure bem forte!
- Vá devagarzinho!
E as crianças:
- Pode soltar, tia! Eu vou sozinha!
E eu:
- Então, tá! Eu vou soltar... Um, dois, três... Pula!”3

 
Nesse emaranhado de fi os espalhados pelo espaço dos 

brinquedos, compreendi minhas limitações e as das crianças 
e, no coletivo, pudemos desvendar novas possibilidades de 
atuação. Ao ouvir, ver e sentir as crianças, pude compreendê-
las e elas a mim, numa troca de experiências que mostraram 
que os fi os podem ser explorados sem se quebrarem, ao ser 
realizado um trabalho em conjunto e com o respeito mútuo.

3 - Narrativa escrita  em 25 de Maio de 2011 para o portfólio documental da dissertação de mestrado, em andamento, que traz refl exões em relação à consti-
tuição dos professores iniciantes.
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Um tecido costurado...

Em diálogo com as teorias e experiências de professores 
que vivenciaram a fase inicial da carreira docente, me propus 
a refl etir sobre o questionamento: De que maneira o professor 
iniciante consegue lidar com o emaranhando de fi os que surgem 
aos seus olhos no início da carreira? Na tentativa de conhecê-
los, percebi que ao puxar um fi o para tentar entendê-lo em suas 
fragilidades, singularidades e constituição, acabei por conhecer/
apreciar outros fi os que estão entrelaçados uns aos outros e, 
nesse sentido, há a possibilidade do compartilhamento/partilha/
ressignifi cação de todo o contexto multifacetado do tempo e 
espaço da escola. A escolha inicial do professor iniciante por 
conhecer um fi o em específi co, leva ao conhecimento também 
de novas situações, descobertas, vivências e particularidades de 
cada sujeito e da dinâmica daquele ambiente.

Nas relações sociais, destacam Vygotsky, Wallon e 
Bakthin, os papéis sociais ocupados pelos indivíduos 
são intercomplementares. Dessa perspectiva, o trabalho 
pedagógico não é produzido única e exclusivamente 
pela professora que ensina, nem tampouco pela criança 
que aprende. O ensinar e o aprender são produzidos na 
relação entre alunos e professora. Um se constitui em 
relação ao outro. As palavras da professora se dirigem 
aos alunos, e é a ela, professora, que eles se dirigem, 
respondendo, perguntando, discordando, recusando-
se...Daí que o conhecimento e análise do próprio fazer, 
tanto da parte da professora quanto da parte do aluno, 
só se tornem possíveis pela mediação do seu parceiro 
social. (FONTANA, 2005. p. 161).

Mediado pela linguagem, são nas relações sociais que os 
conhecimentos são produzidos/compartilhaos/dialogados. É 
através dos movimentos das mãos, de sua força e apreensão, 
de sua delicadeza e cuidado, da rapidez ou demora entre um 
gesto e outro, da tessitura dos fi os que possuem cada um 
sua singularidade, que os enlaces vão sendo realizados, que 
o contato entre mãos, fi os e agulha são realizados e, juntos, 
compõem a forma, o tamanho e o signifi cado daquela produção.

Em sua individualidade, cada sujeito detém seus 
saberes. Porém, no coletivo e no compartilhamento de cada 
aprendizado, novos conhecimentos são partilhados, construídos 
e reconstruídos, o que faz das relações sociais o caminho para 
diversos conhecimentos em produção.

Quando uma palavra, um modo de ação, uma prática 
são ensinados a alguém, explica-nos Vygotsky, o 
desenvolvimento dessa palavra, desse modo de ação, 
dessa prática apenas começou. É no movimento, 
mediado pelo “outro” que aprendemos e apreendemos 
o vivido, que nos elaboramos, que reafi rmamos e 
transformamos o que somos, que nos desenvolvemos e 
singularizamo-nos... (FONTANA, 2005. p. 176).

No espaço da sala de aula, mobilizados pelos diversos 
aprendizados que vão sendo entrelaçados pelos fi os das relações, 
o movimento da dinâmica cotidiana permite o conhecimento 
do vivido em relação ao próprio professor com os alunos, dos 
alunos com seus demais pares e da singularidade de cada um 
como sujeito único em constante desenvolvimento.

Afi rmando que nesse espaço e tempo da sala de aula - 
espaço e tempo também únicos aos olhos de quem dele faz parte 
e por ele é visto - os sujeitos vivenciam situações diversas que 
nem ao menos foram conhecidas e estudadas nas disciplinas 
tradicionais de sua formação. O professor aprende a lidar com 
a agulha, a tecer alguns movimentos e a entender a composição 
de alguns fi os. No entanto, ao tateá-los, senti-los, olhá-los e 
movimentá-los que saberá quais são as possibilidades de 
cada um, como as cores poderão ser agrupadas no coletivo 
respeitando as singularidades e o que fomenta sua criatividade 
para a produção dos tecidos diversos, porém únicos.

Aqueles que vivem as situações cotidianas de 
trabalho de uma sala de aula colocam em cena 
conhecimentos, sentidos, saberes, valores que escapam 
aos conhecimentos já formalizados nas disciplinas 
tradicionais que constituem a base da formação nas 
instituições de ensino. Os professores das escolas 
de ensino fundamental têm incorporado aos seus 
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saberes técnicos todo um patrimônio de experiências 
coletivas elaboradas em seu trabalho, que mediatiza 
sua compreensão da escola e do estar na escola. 
(FONTANA; GUEDES-PINTO, 2002, p.6).

Mobilizados pela singularidade de cada fi o e, ao mesmo tempo, 
constituindo-se um todo complexo, diante dos entrelaces das linhas 
que compõem o tecido, professores e alunos tornam-se cúmplices 
uns dos outros na dinâmica da sala-de-aula. Na troca de olhares, 
na escuta atenta, na sensibilidade do toque, do carinho, da atenção 
entre todos os envolvidos que os espaços costurados são afrouxados 
ou apertados, deixam espaços vazios ou procuram formar um todo 
coletivo amalgamado de conhecimentos/experiências/vivências 
que poderão ser apreciadas por outros coletivos.

Professores e alunos são uma dupla forte, um par dinâmico 
que pode muito na vida de cada um deles, na vida da 
escola, na vida da família, na vida do planeta, e de tudo o 
que está a volta deles. Mas, para isso, têm que estar atentos 
a si e um ao outro; têm que aprender a ler o seu próprio 
jeito - em constante produção - e o jeito do outro - também 
em produção contínua. E quanto mais perto chegam um 
do outro, mais conhecem sobre si, sobre o outro, sobre 
conhecer, sobre conviver, sobre parceria, sobre o mundo. 
(JUNQUEIRA FILHO, 2005, p. 54)

Nessa parceria entre a professora iniciante, as demais 
professoras, os alunos e o cotidiano da escola, procurei nos 
tecidos costurados por autores e outros professores da escola, 
refl etir e (re)signifi car os movimentos iniciais que por mim 
foram realizados para a composição do meu tecido coletivo, 
diferente dos demais, com peculiaridades e singularidades, 
o que o torna único. Fios que passaram por diversas mãos, 
que apreciaram múltiplos sentidos e que percorreram muitos 
caminhos  ao serem envolvidos uns aos outros. 

Desfazendo os fi os e compondo novos movimentos...    

No movimento das mãos, tecendo e destecendo, construindo 
e desmanchando, alargando os enlaces e apertando-os, 

compondo cores e descompondo de acordo com as nuances 
que pareciam formar relações, novos movimentos foram 
descobertos, signifi cados e compreendidos. Assim como no 
início da experiência profi ssional, muitos acontecimentos foram 
vivenciados e refl etidos e, com maior ou menor intensidade, 
foram considerados acertivos ou não, e constituíram momentos 
de aprendizagem tanto para mim, enquanto professora iniciante, 
como para os alunos e demais professores que faziam parte 
desta dinâmica de relações.

Pude compreender que a agulha estabelece uma relação 
entre o fi o e as mãos da costureira, porém os movimentos de 
ir e vir não são por ela realizados, já que o toque, o olhar e a 
sensibilidade são sentidos pelas mãos da costureira – ou dos 
costureiros, no caso desta experiência - que ao signifi car sua 
condição e tomar contato com os outros sujeitos que também 
são autores da composição, compõem novos caminhos, novos 
enlaces, novas formações.
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Resumo

Este texto objetiva identifi car os suportes e as instâncias 
formativas por meio das quais um grupo de mulheres camponesas, 
líderes das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) que pouco 
ou nunca frequentaram a escola, construíram sua participação 
nas culturas do escrito. No que diz respeito ao entendimento das 
condições de letramento, o texto apresenta o sistema social de 
ação que permite localizar as mulheres no campo educativo e 
entender como elas dão sentido às suas ações na medida em que 
são sustentadas por um conjunto de suportes. Martuccelli (2007), 
em sua discussão sobre a gramática do indivíduo, apresenta as 
cinco dimensões sociológicas centrais para a compreensão deste 
no mundo contemporâneo: os suportes, os papéis, o respeito, 
a identidade e a subjetividade. Na tentativa de promover uma 
discussão sobre a noção de suporte, trata-se, de assinalar e de 
levar em conta as maneiras efetivas pelas quais os indivíduos 
conseguem se construir diante do mundo. Nesse sentido, as 
refl exões que seguem pretendem sintetizar uma compreensão 
mais complexa do conceito, acabando por apresentá-lo de 
maneira mais dialógica - mais especifi camente, pela discussão 
sobre as condições e os modos de acesso e inserção na cultura 
do escrito pelas mulheres camponesas e sobre as possibilidades 
e as formas de coerções sociais; mas também pelo amplo leque 
de novas oportunidades que, de forma oblíqua, melhora suas 
trajetórias individuais. Para poder dar conta da diversidade das 
práticas e das interações das mulheres camponesas, é preciso 
cruzar as várias dimensões da realidade vivenciada por elas. 

Palavras-chave

Mulheres; CEBs; cultura escrita; suportes.

Abstract

This paper aims at identifying the pillars and formative 
instances through which a group of peasant women, leaders 
of the Basic Ecclesiastic Communities (CEBs) that rarely 
or never attended school, constructed their participation in 
the cultures of writing. With regard to the understanding of 
the literacy conditions, the paper presents the social action 
system that allows you to locate women in the educational 
fi eld and understand how they give meaning to their actions 
as they are supported by a set of pillars. Martuccelli(2007), 
in his discussion of individual grammar, presents the fi ve 
central sociological dimensions to the understanding of 
the contemporary world: the pillars, the roles, the respect, 
the identity and the subjectivity. In an attempt to promote 
a discussion on the notion of pillars, it  is to check and 
consider the effective manners in which individuals can 
build themselves to the world. In this sense, the refl ections 
that follow aim to synthesize a more complex understanding 
of the concept, presenting it in a more dialogical -more 
specifi cally, the discussion about the ways of access and 
insertion in the culture of writing by peasant women and 
the possibilities and forms of social coercion, but also by 
the wide range of new opportunities that in an oblique way, 
improve their individual trajectories. In order to contemplate 
the diversity of practices and interactions of peasant women, 
it is necessary to cross the various dimensions of reality 
experienced by them.

Keywords

Women; CEBs; writing culture; support. 
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Participação e Formação de Mulheres Camponesas: 
suporte religioso

O desejo de conhecer as trajetórias de vida de animadoras 
de Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e seus percursos 
de formação e atuação se ancora na minha própria história 
de vida, pois cresci acompanhando a rotina diária de 
mulheres - líderes de CEBs - que atuavam na zona rural do 
município de Candiba, interior da Bahia, distante 825 km da 
capital baiana. Com elas tive meus primeiros contatos com 
os materiais impressos. O exercício de liderança se imiscuía 
entre os afazeres domésticos e os papéis de mãe, esposa, fi lha, 
trabalhadora rural. Esse contexto, quando ainda pequena, 
ensinou-me não só a valorizar o trabalho comunitário, mas 
também a pensar nos diversos papéis que as lideranças que 
atuam na zona rural assumem diariamente. As reminiscências 
das práticas culturais de leitura vivenciadas nas noites de lua 
cheia ou ao redor da fogueira, a contação de histórias nas 
rodas coletivas na casa de farinha ainda hoje permanecem 
vivas em minha memória. 

No que concerne ao entendimento das condições de 
letramento, por meio das quais o grupo de mulheres camponesas 
em estudo – participantes das Comunidades Eclesiais de Base 
– construiu sua participação nas culturas do escrito3, considero 
necessário apontar a existência de suportes - a exemplo da 
casa, da vizinhança, dos movimentos sociais e da igreja. 
Nesses espaços, elas vivenciam, cotidianamente, experiências 
individuais e coletivas; constroem relações com amigos; 
divertem-se; participam de reuniões, de cursos de formação e 
de manifestações culturais e religiosas. 

Na perspectiva de Danilo Martuccelli (2007), ao olhar 
para percursos individuais, também é preciso não ignorar a 
rede de relações nas quais os indivíduos estão inseridos, que 
não é apenas a rede de relações sociais. Cada vez mais os 
indivíduos contam com suportes para se construir. Estes podem 
ser materiais ou simbólicos, e não importa quantos sejam ou 
se são bons ou maus, mas, sim, o papel que desempenham nas 
experiências dos indivíduos. Esta perspectiva parece bastante 
signifi cativa, na medida em que pode permitir olhar para os 
percursos das mulheres camponesas, buscando compreender 
os desafi os que enfrentam na busca de se constituírem como 
indivíduos. 

Para enfrentar os desafi os e se sustentar no mundo, 
o indivíduo busca um conjunto de suportes (internos e 
externos; materiais e simbólicos), a fi m de se dotar de solidez. 
Desse modo, a noção de suporte é um conceito que nos 
permitirá compreender os percursos individuais e os modos 
de participação das mulheres camponesas nas culturas do 
escrito; e entender como a pouca instrução, a origem rural, 
a questão de gênero e o pertencimento religioso fazem parte 
da construção desses indivíduos como leitores e escritores. 
Se, como adverte Martuccelli (2007, p.54), “o indivíduo só 
existe na medida em que é sustentado por um conjunto de 
suportes”, nesse sentido julgamos que as redes sociais são 
suportes fundamentais.

Partindo do pressuposto de que ainda pouco se conhece 
da vida das mulheres camponesas atuantes nas CEBs, um dos 
objetivos principais da pesquisa é reconstituir, por intermédio 
da trajetória de vida de mulheres camponesas, a forma como 
elas vivem, seus objetivos e instrumentos de luta por mudanças 

3 - Utilizo o conceito de cultura escrita na perspectiva proposta por Galvão (2010, p.218-220). A autora considera polêmico e complexo conceituar cultura 
escrita, já que o termo implica pensar algumas consequências, como o fato de a cultura escrita não ser homogênea. Além disso, em função de sua amplitude e 
polissemia, a expressão culturas do escrito possibilita entender e abarcar as diversidades de práticas e usos que envolvem o fazer cotidiano, bem como perceber 
os usos das culturas do escrito presentes em uma comunidade, sem, contudo, priorizar uma prática em detrimento de outras. Assim, a autora afi rma ser rele-
vante pensar em culturas do escrito, pois não se trata de conceber o mundo da escrita, as práticas letradas apenas como aquisição da habilidade de escrever. O 
conceito deve ser extensivo a “todo evento ou prática que tenha como mediação a palavra escrita”. Galvão considera a cultura escrita como “lugar – simbólico 
e material – que o escrito ocupa em/para determinado grupo social, comunidade ou sociedade”. Nesse sentido, entende que não existe uma cultura escrita dada 
a priori, mas pode-se pensar que existe uma diversidade de culturas escritas que se alternam a “depender das necessidades e funções do contexto de uso e de 
aprendizagem” (GALVÃO, 2010, p. 219).
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sociais; como reivindicam seus direitos de mulheres; e de que 
forma as proposições de uma teologia masculina de organização 
da Igreja atingem seus projetos de vida. Além disso, desejo 
compreender como elas participam de situações que exigem a 
leitura e/ou a escrita, uma vez que pouco ou nunca frequentaram 
a escola. Nesse contexto, que suportes favorecem a ampliação 
das habilidades de leitura e de escrita? 

Danilo Martuccelli (2007) teoriza os suportes da 
individualidade. Para ele, os indivíduos precisam e usam de 
suportes para se manter diante do mundo social - é o trabalho de 
estruturação de si perante o mundo, já que ser um indivíduo se 
defi ne sob a soberania sobre si mesmo e a separação (no sentido 
de diferenciação) em relação aos outros. 

O fenômeno da individualização
 
me interessa como 

uma gramática do indivíduo que permite situar os apoios 
ou os suportes deste nas suas relações com a diversidade 
hibridizada dos regimes de interação (MARTUCCELLI, 
2007). Como veremos, as experiências das mulheres 
camponesas que atuam nas CEBs são distintas e múltiplas, 
o que implica diversas maneiras de vivê-las, a partir de 
labuta diária, dos projetos tecidos coletivamente, dos rituais 
de alegria, de fé e de dor. Portanto, para poder dar conta 
da diversidade das práticas e das interações dos indivíduos 
na esfera religiosa e camponesa, é preciso cruzar as várias 
dimensões da realidade vivenciada.

O fato de os indivíduos não estarem inseridos em 
redes materiais fortes, como por exemplo, a escola, não 
necessariamente signifi ca incapacidade de se construírem a 
partir de si mesmos. Para Martuccelli (2007), o indivíduo não 
é, pois, apreensível senão a partir desse conjunto de suportes, 
materiais e simbólicos, próximos ou distantes, conscientes 
ou inconscientes, ativamente estruturados ou passivamente 
impostos, sempre reais em seus efeitos e sem os quais, 
propriamente falando, o ator não subsistiria.

Não existe indivíduo sem suportes. Nas palavras de 
Martuccelli (2007), o projeto de uma sociedade na qual cada 
indivíduo se sustenta a partir do seu interior jamais foi, na 
prática, uma realidade histórica. O modelo heroico de indivíduo 
que se sustenta a partir do seu interior expandido e popularizado 

pela cultura ocidental em um momento histórico particular, no 
século XIX, não era mais do que a representação de um perfi l 
de indivíduo associado a determinados grupos privilegiados: 
homem, branco, adulto, heterossexual, espírito são, trabalhador. 
Esse modelo de “indivíduo soberano” se demarcava através de 
mecanismos de imposição e negação dos outros membros da 
comunidade: mulheres, homossexuais, negros, entre outros. 
Portanto, a fi gura de “indivíduo soberano” repousou sempre 
na impossibilidade de certos grupos acederem a esse status 
(MARTUCCELLI, 2007, p. 42). 

A propósito, minha pesquisa de mestrado, realizada no 
Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da 
Universidade Federal de Minas Gerais, no período de 2007 a 
2009 (REIS, 2009), evidenciou, por meio das práticas educativas 
e das tensões sociais presentes no cotidiano da EJA, o sistema 
de valores, hábitos e atitudes que permeavam as vivências de 
homens e mulheres que buscavam a escolarização, traduzindo o 
papel e o lugar de cada um naquele espaço.  Algumas mulheres, 
por exemplo, queixaram-se da diferença de condições que 
mulheres pouco escolarizadas possuem para retomar a trajetória 
de escolarização interrompida, se comparadas àquelas de que 
dispõem os homens nessa mesma situação. Outras descreveram 
as formas de pensar e de viver, analisando os ritmos, as 
permanências ou as mudanças nas suas trajetórias pessoais e 
institucionais, conforme ilustra este relato:

Só porque eu fui pra escola, meu marido se separou de 
mim. Eu falei pra ele: Quando eu era criança, meu pai 
não me deixou estudar, agora outro homem [marido] 
não vai impedir. Para meu marido e meu pai era mais 
importante que aprendesse a usar minhas mãos que 
minha cabeça. Porque eu não fi quei só usando as mãos, 
ou seja, lavando, passando, cozinhando, etc., o meu 
marido achou ruim e me largou com dois fi lhos. [...] 
(Madalena, 62 anos). (REIS, 2009, p.175).

Nesses depoimentos, as mulheres relatam o adiamento do 
sonho da educação, dadas as práticas de cuidado da família 
e de sustentação da vida que lhes são impostas. Além disso, 
mostram a necessidade de estudos relativos às experiências e às 
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ações cotidianas de mulheres que foram se tornando resistentes 
e até transgressoras da sua cultura4, a despeito de uma tradição 
conservadora. Todavia, Martuccelli (2007) adverte que a 
discussão de gênero, a partir de 1960, ganhou nova visibilidade, 
impôs exigências expressivas de autenticidade e se abriu para 
sistemas alternativos de relações sociais.

Nessa direção, minha hipótese é de que, apesar de todas as 
normas e imposições de uma sociedade patriarcal e machista, 
existam práticas criativas e alternativas que são abraçadas pelas 
mulheres, quer seja trabalhando ao lado de seus maridos, quer 
seja assumindo sozinhas as responsabilidades com a família 
e os fi lhos. Além disso, para conseguir permanecer na escola 
durante o processo de alfabetização, elas encontram suportes 
para o enfrentamento das reações dos companheiros, que as 
ameaçam com expulsão de casa e/ou de espancamento,  com 
constrangimentos e tentativa de desmoralização.

Todo indivíduo, em todas as sociedades históricas, existiu 
graças aos suportes que lhe permitiram estar sustentado 
pelo exterior. Para Martuccelli (2007), é, pois, necessário 
compreender a maneira como os indivíduos, com a ajuda de 
um conjunto de suportes, organizam sua atuação no mundo. 
O número de suportes, por exemplo, nada nos diz sobre a sua 
qualidade; e, sobretudo, o fato de saber se um ator dispõe de 
muitos ou poucos vínculos não nos permite necessariamente 
grandes avanços na compreensão da função existencial que tais 
vínculos desempenham nas experiências dos indivíduos. 

Nas Comunidades Eclesiais de Base, as mulheres jogam 
com mecanismos que alteram a condição de submissão, quando 
se apropriam de suportes externos, como a igreja, a associação 
de moradores, por exemplo. Esclarecedor nesse sentido é o 
comentário desta mulher:

 
 Ser alguém eu já sou! Já sou alguém, [...], mas eu 
quero ser alguém que sabe falar direito, porque, se a 
gente não sabe ler, falar e escrever sem erros, no mundo 
de hoje, a gente sofre [...], principalmente as pessoas 

que são líderes de comunidade, como eu sou, e têm 
que ir nas repartições públicas para resolver problemas 
dos moradores, têm que lidar com documentos como 
atas, regimentos, projetos, lista de presença, tem 
que dar muitas assinaturas, etc.[...], temos que ter a 
palavra fácil, ainda mais quando a líder e animadora 
da comunidade é negra, pobre e mulher, etc. Tem que 
ter sabedoria pra se virar! (Priscila, 40 anos). (REIS, 
2009, p.162).

O depoimento de Priscila demonstra como o suporte 
religioso, a participação em redes e em círculos sociais toma 
outra dimensão, motivada pela necessidade de buscar formas 
de estruturação da oralidade e da comunicação verbal. Para 
Soares (2002), indivíduos ou grupos sociais que dominam  a 
leitura e  a escrita e, portanto, possuem as habilidades e as 
atitudes necessárias para uma participação ativa e competente 
em situações em que práticas de leitura e/ou de escrita têm uma 
função essencial, mantêm com os outros e com o mundo que os 
cerca formas de interação, atitudes, competências discursivas 
e cognitivas que lhes conferem determinado e diferenciado 
estado ou condição de inserção em uma sociedade letrada.

O relato de Priscila e o de outras mulheres entrevistadas no 
decorrer de minha pesquisa de mestrado - em sua maioria negras, 
originárias de comunidades rurais, líderes das CEBs e associações 
e que pouco ou nunca frequentaram a escola – motivaram-me 
algumas questões para a pesquisa de doutorado: Como um 
grupo de mulheres camponesas – participantes das Comunidades 
Eclesiais de Base – construiu sua participação nas culturas do 
escrito? Quais são as especifi cidades de aprendizagens dessas 
mulheres e que suportes favorecem a ampliação das habilidades 
de leitura e de escrita? O pertencimento religioso no contexto 
das CEBs e a inserção na cultura do escrito envolveram abertura 
e rompimentos com um universo social, familiar e cultural? 
Que alterações tal inserção desencadeou e tem desencadeado no 
cotidiano dessas mulheres? 

4 - O conceito de cultura é utilizado aqui na acepção dada por Stuard Hall, para quem “a cultura é algo profundamente subjetivo e pessoal e ao mesmo tempo, 
uma estrutura em que a gente vive” e é permeada também de sentimentos e emoções. Para ele, não são as estruturas apenas pessoais, mas também as institu-
cionais que possuem “propriedades que derrubam” a pessoa, conforme as contingências da vida (HALL, 2003, p.413).
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Atendendo ao fato de que entrevistei jovens e adultos de 
ambos os sexos e captei diferenças signifi cativas entre homens 
e mulheres, a categoria gênero – entendida “como elemento 
constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças 
percebidas entre os sexos” e  “como forma primária de dar 
signifi cados às relações de poder” (SCOTT, 1995, p. 86) – 
poderá ser relevante para compreender a heterogeneidade das 
vivências de mulheres camponesas e entender como elas dão 
sentido às suas ações, a partir da cotidianidade.

Para as mulheres camponesas, pertencentes às CEBs,  cuja 
escolaridade é marcada pelo analfabetismo ou pela pouca 
escolarização, o suporte religioso e a participação nas redes 
de sociabilidade (MARTUCCELLI, 2007) representam uma 
importante dimensão, não apenas por favorecer o acesso e a 
inserção na cultura do escrito, ampliando as possibilidades 
e formas de coerções sociais, mas também pelo amplo leque 
de novas oportunidades que, de forma oblíqua, aquilata suas 
trajetórias individuais.

Mulheres, Culturas do Escrito e Relações de Gênero nas 
CEBs

As Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) surgiram nos 
anos de 1960, em um contexto de rica fermentação popular. 
Nessa época, movimentos sociais e religiosos incitavam à 
compreensão crítica da realidade e ao compromisso com 
a história. Em 1964, esse processo iniciado foi bloqueado 
pelo golpe militar, porém este não conseguiu impedir que as 
articulações e as dinâmicas iniciadas fossem interrompidas. 
Reinava no País ampla reação contra tal situação, especialmente 
no mundo universitário e em setores populares, alimentados 
pela pedagogia de Paulo Freire e pelos movimentos sociais.

 Nos anos 1970, a experiência das CEBs irradiou-se por 
todo o Brasil e viveu um momento de grande vitalidade. A 
partir dos anos 1980, as CEBs enfrentaram novos desafi os e, ao 
mesmo tempo, ampliaram os horizontes diante de temas como 
gênero, sensibilidade ecológica, reivindicações étnicas, novo 
contexto religioso, domínio solitário do capitalismo neoliberal 
e presença do pluralismo religioso (LIBÂNIO, 2011).

Hoje, embora grupos e instituições apontem o esgotamento 
das CEBs, Luiz Alberto Gómez de Souza (2000), no seu artigo 
“As CEBs vão bem, obrigado”, nega que elas estejam em 
declínio e afi rma a vitalidade dessas comunidades. Para ele, o 
importante não é a maior ou menor presença delas na mídia; 
tampouco elas se descobrem numa leitura feita pelas estruturas 
do poder eclesiástico, mas pela relevância de suas práticas.

 A propósito, Leonardo Boff (1990) focaliza a natureza das 
CEBs não como um movimento dentro da Igreja, mas como 
a própria Igreja na base do povo. Em outras palavras, a Igreja 
assimila as características do povo e nela ele pode expressar a 
sua fé com as características de sua cultura, seus valores e seus 
desejos de libertação. 

As pessoas são chamadas a expressar suas ideias, a 
falar: pessoas pobres, sem cultura letrada, sem acesso 
a outros estudos senão os primários, pessoas mais 
habituadas a escutar vão começar a falar; e a acreditar 
em si mesmas, ou seja, a abandonar a tradicional 
desconfi ança em sua própria capacidade [...]. Com 
uma consciência mais crítica, mais autoconfi ante, elas 
vão começar a discutir os problemas imediatos que as 
afetavam [...]. (LESBAUPIN, 1997, p. 51).

Essa postura democrática e integradora das CEBs contribui 
para que a pessoa deixe a vida isolada, o anonimato, e se torne 
parte de um coletivo. Nas CEBs, as pessoas encontram-se com 
seus semelhantes e compartilham as condições difíceis de vida, 
estabelecendo laços sociais. Nessa direção, Martuccelli (2007) 
adverte que os papéis comportam signifi cados diversos, segundo a 
natureza dos laços que estabelecem. A CEB signifi ca um importante 
apoio afetivo para as mulheres camponesas, porém os papéis não 
são defi nidos apenas institucionalmente, mas estão diretamente 
ligados aos processos de socialização (MARTUCCELLI, 2007).

Com efeito, um dos traços mais marcantes das CEBs são os 
papéis que homens e mulheres ocupam nas comunidades. Ali, 
principalmente as mulheres assumem responsabilidades como: 
dirigir suas próprias comunidades, participar da construção 
da Igreja, presidir o culto semanal, ministrar sacramentos, 
participar de encontros de formação, organizar associações 
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de moradores, dirigir sindicatos de trabalhadores(as) rurais, 
organizar mutirões e marchas. Segundo Martuccelli (2007), 
o papel é defi nido pelo agenciamento entre o indivíduo e a 
posição que ele ocupa dentro das estruturas sociais, e, quando 
os indivíduos pertencem a uma pluralidade de círculos sociais, 
estão sujeitos a um número crescente de tarefas sociais. 

O engajamento religioso das mulheres camponesas nas CEBs 
pode ter consequências não intencionais: pode motivar atitudes e 
comportamentos estratégicos por parte delas, resultando, muitas 
vezes, em mudanças nas relações com os familiares e com a 
sociedade mais ampla. Esse seria o caso tanto do pentecostalismo 
como das Comunidades Eclesiais de Base no Brasil, que, além de 
contribuir para uma maior autonomia das mulheres, constituem-se 
como modo de participação nas culturas do escrito.

No que se refere às instâncias para aprender a ler e escrever 
e para participar da cultura escrita, conforme Galvão (2010, p. 
231), há quase ausência de estudos sobre as igrejas como meios 
de difusão do escrito. As práticas religiosas têm, no entanto, 
como já vêm mostrando alguns estudos, um papel fundamental 
na aproximação de indivíduos da cultura escrita. Souza (2009) 
revela, por exemplo, que, na pequena comunidade rural que tem 
estudado, localizada no norte de Minas Gerais, as únicas instâncias 
de circulação do escrito, além da escola, são as práticas religiosas 
da Igreja Católica. Silva e Galvão (2007), por sua vez, mostram o 
quanto a inserção em práticas religiosas pentecostais da Assembleia 
de Deus contribuiu para aproximar seus líderes da cultura escrita. 
“Esses estudos sinalizam a necessidade de conhecer as práticas de 
sujeitos que são decisivos nos processos de produção e difusão 
do escrito e os processos de aproximação da cultura escrita de 
indivíduos comuns” (GALVÃO, 2010, p. 239). 

 Segundo Gebara (1991, p. 29), “são signifi cativos, no 
Brasil, os grupos de mulheres que, iniciadas a uma leitura da Bíblia 
a partir da ótica dos oprimidos, foram capazes de encontrar as raízes 
de sua própria opressão”.  Para a autora, não apenas o modo como 
a Igreja estimulou a participação das mulheres nos movimentos 

sociais, mas também as possibilidades de participação em espaços 
coletivos de articulação e discussão da experiência cotidiana 
infl uenciaram as formas de comunicação e de sociabilidade. Nesse 
contexto, importa saber: Qual o valor que as mulheres atribuem 
às experiências de inserção e participação nas CEBs? Como as 
mulheres, com pouca ou nenhuma escolarização, se relacionam 
com as práticas de leitura e escrita nas CEBs? Quais valores 
atribuem ao ato de ler? E que atitudes são construídas em suas 
experiências como leitores da Bíblia e de materiais impressos 
religiosos dentro e fora da comunidade? Qual a percepção das 
lideranças sobre os modos como aprendem a ler e como de fato 
leem? Em relação aos usos e às práticas da leitura e da escrita, 
quais mudanças são demandadas pelos membros comunitários? 

A propósito, Anjos (2008), ao discutir liderança de mulheres 
em pastorais e comunidades católicas e suas retribuições em Porto 
Alegre – RS, mostra que os/as agentes religiosos/as garantem às 
lideranças – homens e mulheres o acesso a diferentes instituições 
– Igreja, partidos políticos, burocracias estatais. Esse acesso se 
traduz em saberes e recursos específi cos à ação coletiva, como 
fontes de fi nanciamento para suas ações. Também favorece 
a constituição de certo capital social, com o engajamento dos 
líderes nas comunidades de advogados, engenheiros, jornalistas, 
sociólogos, educadores e, no caso da Pastoral da Criança, 
médicos, psicólogos e nutricionistas. A autora mostra ainda 
que é pelo exercício das mediações entre essas esferas e as 
comunidades que algumas mulheres obtêm a prática de falar em 
público, perante a comunidade5, em momentos emblemáticos do 
reconhecimento de sua autoridade moral e religiosa. 

Mas, segundo pesquisa realizada por Silva e Galvão 
(2007), mesmo práticas religiosas tradicionalmente assentadas 
na oralidade podem infl uenciar o processo de inserção na 
cultura escrita. As autoras identifi caram, por meio do estudo da 
trajetória de três sujeitos membros de uma igreja pentecostal, 
diferentes fatores relacionados a práticas religiosas, como 
a condição de liderança. Elas citam outros, não relacionados 

5 - Tal afi rmação evidencia a necessidade de estarmos atentos às formas como a oralidade infl uencia (ou não) as próprias relações que as lideranças das CEBs 
estabelecem com as culturas do escrito existentes no ambiente religioso. Alguns estudos investigam a relação entre oralidade e inserção na cultura escrita. Ver, 
por exemplo, Galvão (2007 et al.).
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à religiosidade, mas ao universo familiar, ao trabalho e ao 
processo de escolarização, que também contribuíram para 
a constituição dos sujeitos como leitores e escritores. No 
caso das CEBs, pergunto: como as mulheres se apropriaram 
da linguagem escrita e dos gestos sociais de leitura? Em que 
medida os modos e as estratégias de leitura popular da Bíblia, 
realizada nos encontros de formação de animadores/as e nos 
círculos bíblicos, nas famílias ou nos salões das comunidades, 
infl uenciam a apropriação da leitura e da escrita? 

Com a ampliação da oferta de impressos nas CEBs rurais 
(cartilhas, folhetos dominicais, panfl etos, cartas, catecismos, 
textos base das Campanhas da Fraternidade, livros da Pastoral 
da Criança, etc.), como mostra Souza (2009), novos grupos de 
leitores foram se constituindo: camponeses, crianças, mulheres, 
além dos já consagrados religiosos e letrados. Importa saber, 
então: qual o signifi cado da leitura dos impressos para as 
mulheres com nenhuma ou pouca escolarização que atuam como 
líderes nas CEBs rurais? Como determinado grupo de indivíduos, 
pertencente ao meio rural, participa de situações que demandam 
ler e/ou escrever? Que suportes favorecem a ampliação das 
habilidades de leitura e de escrita em contexto rural?

O estudo de Maria José Souza (2009) sobre modos de 
participação e apropriação da cultura escrita analisa a função 
desempenhada pela Igreja Católica como instância de produção e 
circulação de material escrito e de práticas de leitura e escrita em 
uma comunidade rural, situada no Vale do São Francisco, norte de 
Minas Gerais, a partir dos anos 1970. O estudo apontou a Igreja 
Católica, com as celebrações do culto dominical, como principal 
local de difusão de material escrito e de práticas de leitura e escrita na 
comunidade. Segundo esse estudo, indivíduos que ocupam o lugar 
de liderança leiga nas celebrações são fortemente infl uenciados, 
no que diz respeito tanto à escolarização e à ampliação de práticas 
de leitura, quanto à constituição de acervos pessoais.

Certo é que a prática de leitura realizada nas CEBs trouxe 
para homens e mulheres pesquisados pela autora contribuições 

signifi cativas nos processos de constituição do leitor (SOUZA, 
2009). Apoiando-se na cultura escrita, destacam-se as mudanças 
no suporte, no gênero, na linguagem e nas práticas de leitura 
que incorporam condutas, pertenças, atos e regras, o que 
redefi ne as relações entre o texto e seus leitores. Inspirando-
me, pois, em Chartier (2002) e Galvão (2010), diria que as 
instituições escolares ou não escolares a que se vinculam os 
sujeitos que aprendem ou ensinam constituem rico espaço para 
minha pesquisa. Da mesma forma, os materiais empregados 
para a transmissão da escrita; os espaços sociais nos quais se 
usa a escrita; e sua distribuição entre grupos religiosos, sociais, 
étnicos e de gênero são vias de entradas que possibilitam ao 
pesquisador apreender, por meio de indícios, aspectos do lugar 
que o escrito ocupa em determinado grupo, tempo e espaço.

Assim sendo, parto do pressuposto de que as leituras de 
cartilhas, folhetos dominicais, panfl etos, cartas, catecismos, 
textos base das campanhas da fraternidade, livros da pastoral 
da criança e outros impressos infl uenciaram a formação de 
muitos leitores, em especial os sujeitos desta pesquisa, na sua 
construção do gosto pela leitura, e até mesmo colaboraram 
para a alfabetização de muitos homens e mulheres atuantes 
nas CEBs do meio rural. Logo, o estudo da relação leitor-texto 
merece nossa atenção. 

Portanto, de posse desse material, pretendo verifi car se os 
impressos, as cartilhas, os panfl etos, os livros, as apostilas, os 
folhetos discutem questões de gênero; quais os usos que os sujeitos 
pesquisados fazem da leitura dos impressos; que objetivos os 
levam a ler e como são realizadas suas práticas de leitura; qual 
o papel das mulheres como mediadoras na formação de novos 
leitores. E, ainda: o que motiva as mulheres camponesas para lerem 
os impressos que circulam nas CEBs; quais materiais, suportes e 
instrumentos são utilizados; que tipo de impresso leem; de que 
maneira se apropriam desse tipo de texto.

Vale lembrar que, estudos específi cos sobre as Comunidades 
Eclesiais de Base6 revelam que, ao resgatar histórias, memórias 

6 - Para um panorama do campo de estudos específi cos sobre as CEBs, consultar a revista eletrônica de Estudos sobre as Comunidades Eclesiais de Base, Me-
mória e Caminhada, criada em 2001 pela Universidade Católica de Brasília, organizada pelo Iser/Assessoria. Disponível em: <http://www.ucb.br/textos/2/757/
Revista/54MemoriaECaminhada>. Acesso em; 28 jul. 2011.
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dos processos e percursos formativos das mulheres camponesas, é 
possível apreender suas trajetórias de vida, refl etir e (re)signifi car 
suas concepções e modos de ser e atuar nos diversos espaços 
das CEBs, tanto como líderes, quanto como mães, trabalhadoras 
rurais, esposas, etc. Sendo assim, adentrar as casas e conhecer as 
histórias de vida dessas mulheres, ou, como afi rma Abreu (2004), 
bisbilhotar suas lembranças, suas práticas religiosas, sua vida 
cultural, suas inserções sociais e suas redes de sociabilidades 
permitir-me-á rever, com olhos mais cuidadosos, seus cotidianos, 
seus fazeres, suas trajetórias e seus modos de participação nas 
culturas do escrito. “Isso porque os estudos sobre cultura escrita 
realizados em meio rural e que têm a Igreja Católica como foco 
são bastante incipientes” (SOUZA, 2009, p. 18).

Apontamentos fi nais

É importante reiterar que as Comunidades Eclesiais de 
Base - por oferecer suporte (MARTUCCELLI, 2007) e ampliar 
os modos de uso do escrito, as formas de inserção de sujeitos, 
famílias e grupos sociais na cultura escrita e as implicações 
dessa inserção -, podem ser consideradas, mais do que 
intermediadoras, mediadoras das redes de relações pessoais 
e sociais de mulheres camponesas, pertencentes às CEBs, 
cuja escolaridade é marcada pelo analfabetismo ou por pouca 
escolarização. 

Ao falar da identidade feminina e de papéis de gênero, 
não se pode ignorar, contudo, que esses conceitos são 
construções ideológicas que podem encobrir uma pluralidade 
de subjetividades e de identidades. A subjetividade feminina 
não é única, mas varia segundo a classe. A mulher da classe 
trabalhadora pode vivenciar sua identidade feminina de 
forma diversa daquela das camadas médias. O processo de 
socialização não ocorre da mesma forma nem consegue os 
mesmos resultados nos diferentes segmentos sociais. Desse 
modo, é possível questionar se a inserção das mulheres na 
estrutura social constitui uma variável importante na explicação 
das heterogeneidades internas à categoria de gênero.

Louro (2000) privilegia o conceito de gênero não relacionado 
aos papéis masculinos ou femininos, mas, sim, ligado à produção 

de identidade de mulheres e homens no interior de relações e 
práticas sociais. Essas relações e práticas não apenas constituem os 
sujeitos, mas produzem as formas como as instituições sociais são 
organizadas e percebidas. Nesse sentido, as CEBs, como espaço 
social que se tornou para a formação de homens e mulheres, são 
atravessadas pelas representações de gênero. 

A importância das CEBs enquanto suporte não reside, 
porém, apenas na inserção de mulheres camponesas na cultura 
escrita. Ou seja, os elementos que incrementam os percursos e as 
trajetórias individuais e os modos de participação das mulheres 
camponesas nas culturas do escrito combinam reconhecimento dos 
posicionamentos sociais e capacidade de agência. Para Martuccelli 
(2007), os suportes podem ser defi nidos como a relação entre 
recursos subjetivos que os indivíduos conseguem articular para 
que se sustentem a si mesmos e o entorno social existente na 
forma de redes e apoios materiais e simbólicos. Um suporte não se 
defi ne, então, apenas como um apoio material, pois ele pode ser, 
mesmo, uma relação afetiva ou uma representação que contribua 
para apoiar o indivíduo na tarefa de sustentar-se no mundo.
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Resumo

O texto promove uma discussão sobre o conceito de 
letramento acadêmico a partir da experiência da escrita/leitura 
de memoriais da formação de estudantes/professores no curso de 
Pedagogia do Programa da Plataforma Freire na Universidade 
do Estado da Bahia/UNEB. Para isto, tem como referências 
autores como Street (2010, 2003, 2000, 1998, 1995), Lea e Street 
(1998), Kleiman (1995), Soares (1998, 2002), dentre outros. As 
discussões feitas por esses autores serviram de pré-textos para 
analisar as percepções e práticas de leitura e escrita de estudantes/
professores em processo de formação no curso de Pedagogia da 
Plataforma Freire. O trabalho com o grupo de 42 estudantes/
professores foi desenvolvido de abril de 2010 a abril de 2011. 
As atividades de leitura/escrita desenvolvidas evidenciaram as 
difi culdades que estes estudantes sentem para vivenciarem os 
protocolos de leitura e escrita acadêmica. O que destacamos 
neste texto, por fi m, é a necessidade que há de leituras e escritas 
na academia fazerem sentido – letramento acadêmico.

Palavras-chave

Letramento acadêmico; leitura; escrita; formação de 
professores.

Abstract

The text promotes a discussion about the academic literacy 
concept based on the experience of writing / reading memorials 
of the students / teachers formation in the Pedagogy course 
of the Freire Platform Program at Bahia State University/ 
UNEB. For this, it has authors like Street (2010, 2003, 
2000, 1998, 1995), Lea and Street (1998), Kleiman (1995), 
Soares (1998, 2002), among others as references. These 
authors’ discussions were used as pre-text to analyze the 
reading and writing perceptions and practices of students / 
teachers in the formation process in the Pedagogy course of 
the Freire Platform. The work with the group of 42 students/
professors was developed of April of 2010 the April of 2011. 
The developed activities of written/reading had evidenced the 
diffi culties that these students feel to live deeply the protocols 
of academic reading and writing. Finally, what we highlight 
in this text is that there is the need of reading and writing to 
make sense in academy - academic literacy.
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1. O contexto

Os eventos de letramento que este texto analisa se vinculam 
a um contexto de formação de professores bastante singular. 
Este contexto refere-se ao desafi o proposto pelo MEC, por 
meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES), em oferecer Cursos de Graduação gratuitos, 
para aqueles que ainda se encontram sem a formação adequada, 
conforme LDBEN 9394/1996, para o exercício da docência na 
Educação Básica, nas redes públicas estadual e municipal de 
educação. Tais Cursos são integrantes do Programa de Formação 
Inicial de Professores da Educação Básica – PLATAFORMA 
FREIRE – e inserem-se na modalidade de 1ª Licenciatura.

No contexto específi co de formação ofertada pela 
Universidade do Estado da Bahia/UNEB, a decisão de 
estabelecer a parceria de formação docente com o MEC é 
resultante da experiência acumulada pela UNEB ao longo da 
sua trajetória. Como o projeto do curso de Licenciatura em 
Pedagogia da UNEB (2010, p.4) explicita:

Além dos cursos de graduação de oferta contínua, 
a UNEB, desde o ano de 1998, vem desenvolvendo 
Programas Especiais de Formação em Exercício para 
Professores com atuação na Educação Básica, o que lhe 
confere maior autoridade para assumir o compromisso 
com a proposição e desenvolvimento dos Cursos da 
Plataforma Freire.

Como é uma modalidade especial de licenciatura, o curso de 
Pedagogia deste programa apresenta algumas especifi cidades. 
De acordo com o Projeto do Curso da instituição (UNEB, 2010), 
dentro destas especifi cidades, destacam-se o caráter intensivo 
de formação, associado às experiências e práticas docentes do 
estudante, de forma a garantir um dos seus princípios básicos 

– a articulação da teoria com a prática; são desenvolvidos 
em parceria com órgãos públicos ou instituições privadas, a 
quem compete a responsabilidade do recurso fi nanceiro para 
execução das atividades programadas. A gestão pedagógica fi ca 
a cargo da UNEB. 

Portanto, os cursos de Licenciatura em Pedagogia da 
Plataforma Freire apresentam metodologia diferenciada dos 
Cursos de oferta contínua. Além disso, a forma de acesso a 
estes Cursos também apresenta especifi cidades uma vez que 
o candidato precisa ter sido classifi cado em processo seletivo 
direcionado; estar em efetiva regência de classe na rede pública 
estadual ou municipal, atuando na área do Curso nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental; Permanecer no exercício da 
docência em instituição pública, até o fi nal do Curso; submeter-
se às normas e exigências estabelecidas pelo Projeto, quanto a: 
local, período, turno, calendário acadêmico, etc.

Para atender às competências e habilidades pretendidas 
pelo curso no tempo cronológico de 3 anos, mesmo se aliando a 
experiência prática da docência na Educação Infantil e/ou Séries 
Iniciais à formação em nível superior, os estudantes/professores 
se veem envolvidos em situações novas de aprendizagem que 
lhes exigem outros níveis de letramento que não somente 
aqueles dos quais fazem uso em sua prática social e profi ssional. 
Estas novas experiências de aprendizagem – quando se sentem 
obrigados a ler e produzir textos que ainda não lhes tinham 
sidos ensinados/apresentados – segundo relataram, constituem 
um dos grandes desafi os que precisam enfrentar na academia.

No caso específi co do curso de Pedagogia ofertado pela 
UNEB no campus XII, situado na cidade de Guanambi, 
região sudoeste da Bahia2, as atividades desenvolvidas dentro 
do Núcleo de Estudos Básicos3, por meio do Componente 
Curricular Fundamentos da Práxis Pedagógica I e II, 
evidenciaram as difi culdades que estes estudantes/professores 

2 - O Campus da cidade de Guanambi é um dos 24 da UNEB. O mesmo existe há 20 anos e oferece atualmente os cursos convencionais de Licenciatura em 
Pedagogia e Educação Física, além dos cursos de Enfermagem e Administração. Pelo Programa integrante da Plataforma Freire, oferece os cursos de Pedago-
gia, Educação Física e Artes Visuais.
3 - O curso é organizado em núcleos.  O Núcleo de Estudos Básicos é composto por componentes curriculares do estudo básico da educação e componentes 
curriculares das áreas do ensino. 
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sentem para vivenciarem os protocolos de leitura e escrita 
acadêmica. O trabalho com o grupo de 42 professores/alunos 
foi desenvolvido de abril de 2010 a abril de 2011. Neste 
período, como professoras orientadoras de Fundamentos da 
Práxis Pedagógica I e II, também fi zemos o acompanhamento 
das atividades dos estudantes/professores nas suas práticas 
docentes por meio do Estágio Supervisionado I e II. Este 
processo de refl exão sobre a/na teoria/prática tem nos levado 
a pensar sobre a formação de professores da Educação Básica 
e como estes lidam com os eventos de letramento acadêmico. 
As análises e refl exões aqui registradas, portanto, têm como 
referência a nossa ação como docentes no curso de Pedagogia 
da Plataforma Freire, bem como os dados coletados por meio 
das experiências de escrita/leitura do Memorial da formação.

2. O texto – memorial: leitura e escrita como experiência 
na formação de professores

Como já assinalado no tópico anterior, o contexto de 
produção dos eventos de letramento que analisamos vincula-se 
à formação de professores da Educação Básica. Em contextos 
como esses, os pesquisadores (SOUZA, 2006; GOODSON, 
1995; NÓVOA, 1995; PECOITS, 2009; PORLÁN e MARTÍN, 
2004; CAÑETE, 2010, dentre outros) destacam o importante 
papel da escrita na constituição dos sujeitos como também do 
ser docente.

Compreendemos a escrita como constitutiva do 
sujeito e de sua identidade. Assim, pensar a escrita de 
professores na perspectiva de sua formação é pensar nas 
alternativas de constituição desse sujeito como também 
nas alternativas de constituição de sua docência. 
Escrever é um ato que requer do indivíduo um olhar 
introspectivo, um voltar-se para dentro de si. Escrever 
sobre suas práticas pedagógicas solicita do professor 
um movimento de retorno, de resgate da memória, de 

ver novamente o que foi realizado, como foi realizado 
e os resultados advindos de sua ação. (CAÑETE, 2010, 
p.59)

Foi justamente este movimento de retorno, de resgate de 
memória, o proposto por nós aos estudantes/professores do 
curso de Pedagogia da PAFOR já nos primeiros encontros. 
Solicitamos que narrassem e descrevessem as trajetórias que 
os levaram à docência. Nessa narrativa – escrita do memorial 
– foram registrados os momentos que cada um escolheu como 
signifi cativos para serem compartilhados. Momentos que, na 
interpretação dos mesmos, levaram-lhes a sua constituição 
como docentes. Também foram registrados, segundo os 
estudantes/professores, os acertos, assim como as difi culdades, 
os desafi os. O objetivo inicial com essa atividade de escrita/
leitura do memorial da formação foi conhecer a trajetória de 
cada estudante/professor e ajudá-los a refl etir sobre seus saberes 
em construção, suas práticas pedagógicas.

Nas anotações que foram realizando, os estudantes/
professores permitiram-nos conhecer suas histórias de vida, 
como também refl etiram, tanto sobre sua trajetória de formação, 
como sobre suas relações com a escrita/leitura acadêmica, 
pautados nas leituras que foram realizando em todos os 
componentes curriculares do curso. Os depoimentos abaixo são 
passagens do memorial escrito por Domingas (48 anos) e por 
Mary (38 anos)4:

Comecei a lecionar como professora leiga. Só tinha a 
8ª série e não conhecia nada do magistério. Só mais 
tarde, depois de 8 anos como professora leiga, é que 
cursei o magistério. Isso fez com que eu tivesse muitas 
difi culdades no início da carreira e até hoje. Vejo que 
agora que estou na universidade há tanta coisa para 
aprender, a começar por aprender a ler e escrever. Ler 
e escrever como se faz na universidade. (Domingas)
Desde que estudei o magistério que gosto muito de 

4 - Embora a ABNT recomende o uso do termo informação verbal dentro de parênteses, ao fi nal de cada dado coletado em entrevista, etc, seguido de nota de 
rodapé, adotamos, aqui, a forma acima, para não carregar o texto de rodapés. Ao longo do texto, foram adotados nomes fi ctícios aos sujeitos para preservar a 
identidade deles. 
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ler e escrever. Isto me ajudou a ser professora e tem 
me ajudado a estudar Pedagogia porque este curso 
exige que leiamos muito. Todo dia você tem de ler e 
escrever. São resumos, resenhas, projeto de pesquisa, 
memorial... (Mary)

Tanto Domingas quanto Mary exemplifi cam que a escrita do 
memorial possibilita re-olhar, re-ver e refl etir sobre a trajetória 
docente, e mais, revelam como os estudantes/professores se 
relacionam com a leitura/escrita acadêmica. Os depoimentos 
sugerem que as experiências de leitura/escrita na universidade 
diferem daquelas que as estudantes/professoras vivenciaram/
vivenciam em sua prática docente na Educação Básica. São 
novos os formatos textuais, as competências e habilidades que 
estes textos exigem. Como afi rma a estudante/professora Binha 
(24 anos):

Percebo que agora eu não posso escrever apenas pelo 
que acho que é, mas pelo que os autores afi rmam. 
Preciso ler os textos das disciplinas, compreender – que 
não são fáceis – e depois elaborar as ideias, cuidando 
da escrita padrão. Tudo isso, relacionando com minha 
prática como professora. É difícil!

Observa-se, pela escrita de Binha, que a mesma a vivencia 
como uma experiência, no sentido apresentado por Kramer 
(2000). Ou seja, a leitura/escrita que possibilita ir além do 
texto, “[...] processo de leitura ou de escrita (o ato, a prática, 
a forma) que engendra uma ‘refl exão sentida’ de um coração 
informado...” (p.21). A escrita/leitura dos memoriais dos 
estudantes/professores permitiu-lhes (e a nós) pensar sobre 
seus processos formativos e revelou ser também um meio de se 
registrarem suas refl exões sobre as estratégias de comunicação 
na universidade. Envolvidas com a formação dos mesmos, 
perguntávamos, desde o início do trabalho: Por que tantas 
difi culdades? O que caracteriza a escrita/leitura acadêmica? 
Em que aspectos a leitura e escrita acadêmica diferem daquelas 

que os estudantes/professores já vivenciam em seu cotidiano 
profi ssional e social? Tais questionamentos levaram-nos às 
leituras sobre o letramento e sobre práticas de leitura/escrita no 
ensino superior.

3. Textos como pré-textos: letramento acadêmico e as 
práticas de leitura/escrita no ensino superior

Para a escrita deste texto e análise dos textos dos memoriais 
dos estudantes/professores tivemos como Pré-textos as 
produções sobre letramento e sobre as práticas de leitura/escrita 
no Ensino Superior de Street, Lea e Street, Kleiman, Soares, 
dentre outros.

No que diz respeito ao entendimento das condições de 
letramento, o texto discute que os “Novos estudos de letramento 
(NLS) - representam uma nova tradição em considerar a natureza 
do letramento, focando não tanto na aquisição de habilidades, 
como as abordagens têm feito, mas no que signifi ca pensar 
letramento como prática social” (STREET, 2003, p. 77).

Para Brian Street, é preciso observar as diferenças que as 
práticas de leitura e escrita podem apresentar em cada contexto. 
Segundo ele, o conceito de letramento não pode se contaminar 
por uma ideologia hegemônica: o signifi cado do que é ser 
alfabetizado e analfabeto não é algo rígido, esse signifi cado 
varia segundo as práticas, os valores e as crenças de cada 
grupo5.  É como relata Margarida (52 anos): 

Eu tenho muitas difi culdades de compreender o que os 
professores falam e pedem pra gente fazer. Os textos 
são muito difíceis. Antes de começar esse curso eu 
nunca havia lido artigo, nem sabia o que era isso, 
nunca havia lido um livro, esses da Pedagogia que os 
professores recomendam, ouvia até falar nas jornadas 
pedagógicas, mas nunca havia lido, também nunca 
tive acesso e também vontade de ler. Aqui tem que ler 
todo dia, minha cabeça fi ca pegando fogo, pois eu 
tava acostumada ler outros tipos de coisa: livros da 

5 - Anotações feitas na disciplina “Letramentos: explorações da abordagem etnográfi ca”, aula do dia 19/10/2011, ministrada pela Profª Dra Maria Lúcia Cas-
tanheira e Prof. Dr. Brian Street na Faculdade de Educação – UFMG.
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igreja, cartilhas do sindicato e o material distribuído 
pela secretaria de educação e os livros didáticos. [...] a 
linguagem da faculdade é bem difícil ainda bem que as 
professoras explicam bem aí traduzem os textos para 
nós, senão não sabia o que fazer. O jeito era desitir de 
uma coisa que sonhei a vida toda que era ter acesso ao 
ensino superior.

Margarida, ao relatar suas difi culdades de leitura no curso 
de formação de professor, aborda a relação dos alunos com 
as leituras propostas no ensino superior e suas reações a este 
novo mundo, muitas vezes desconhecido. Nessa direção, 
compreendemos que as práticas de letramento, em todos 
os cursos de nível superior, contribuem para a formação 
identitária dos sujeitos, uma vez que é principalmente por meio 
dos textos escritos que os alunos se relacionam com os novos 
conhecimentos que a academia se propõe a oferecer. Entretanto, 
alguns estudantes universitários apresentam difi culdades para 
compreender tais textos e, consequentemente, para produzir 
novos saberes com base neles. 

De acordo com Almeida (2001; p. 119), “as leituras do 
professor são relevantes para a constituição de sua identidade 
profi ssional”, por isso ressalta que, por meio dos textos, 
muitos conhecimentos são assimilados e refl etidos, o que pode 
trazer grandes contribuições para a sua prática. Corroborando 
com Margarida, percebemos que a maioria dos estudantes 
universitários, diante das difi culdades que encontram para ler os 
textos, baseia-se nas explicações orais e escritas dos docentes. 
Nesse sentido, é preciso propor a escrita como um instrumento 
de aprendizado, em que os alunos examinam, organizam, 
analisam e sintetizam ideias. Por isso, cabe ao professor refl etir 
sobre as habilidades que deseja auxiliar os alunos a desenvolver 
e explicitar-lhes os objetivos das atividades, de forma que a 
escrita não seja ensinada como uma receita ou fórmula, mas 
como um repertório de estratégias de comunicação e esse foi o 
nosso objetivo ao propor atividades de leitura e escrita para os 
alunos. 

Para Lea e Street (1998), a pesquisa educacional no 
aprendizado do aluno no ensino superior norteia-se em três 

perspectivas: habilidades de estudo; socialização acadêmica e 
letramento acadêmico. 

No que se refere às habilidades de estudo, compreende-
se que é um conjunto de habilidades atomatizadas em que os 
estudantes têm que aprender e que depois são transferíveis para 
outros contextos. O foco é sobre as tentativas de “consertar” 
problemas com a aprendizagem do aluno que são tratados como 
um tipo de patologia. Baseia-se na teoria da linguagem que 
enfatiza as características da superfície, gramática e ortografi a. 
Suas fontes se encontram na psicologia comportamental e 
programas de treinamento e conceitua a escrita do estudante 
como técnica e instrumental. Nessa direção, Rosa (38 anos) 
sinaliza que “tenho ideias, mas o medo de escrever errado 
difi culta e me impede colocar no papel [...]. A falta de domínio 
das regras gramaticais, da pontuação e da ortografi a, me 
impede escrever de forma acadêmica”.

Assim, como sinaliza Rosa, é comum ouvirmos que os 
estudantes universitários apresentam difi culdades para se 
apropriarem de forma crítica e ativa das principais ideias dos 
textos lidos, que apresentam difi culdades na escrita como 
difi culdade de interpretação, expressão, refl exão, argumentação, 
ortografi a e gramática, medos/barreiras/ nervosismo e outros.  
Segundo Britto (2003, p. 187), “não se trata de dizer que o 
estudante não sabe ler e escrever de uma maneira geral, mas 
sim que não operaria com uma forma discursiva específi ca – o 
discurso acadêmico – pela qual a faculdade se identifi ca e é 
identifi cada”. 

Quanto à socialização acadêmica – o foco está na orientação 
de estudantes para a aprendizagem e interpretação de tarefas 
de aprendizagem. Em outras palavras, a tarefa do professor 
é inculcar nos alunos uma “cultura” nova, a da academia. 
Fundamenta-se na psicologia social, na antropologia e na 
educação construtivista. Embora seja mais sensível ao aluno 
e para o contexto cultural, a abordagem parece pressupor que 
a academia é uma cultura relativamente homogênea. Esse 
modelo parte da concepção de que os gêneros discursivos 
acadêmicos são relativamente homogêneos e, sendo assim, 
uma vez que o aluno aprende as convenções que regulam esses 
gêneros, estará habilitado a se engajar nas práticas letradas 
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que permeiam essa instância, como nos lembra a estudante 
Dália (48 anos)

não conhecia a estrutura do texto acadêmico, escrevia 
de forma muito espontânea e bastante [...]. No início 
do curso achava que iria tirar só nota boa, mas 
quando recebia os textos estava cheio de anotações 
das professoras e a nota não era a esperada, mas a 
justa, pois o meu texto não tinha a qualidade de um 
texto de faculdade. As professoras explicam muito bem, 
mas os vícios que eu tenho de escrever do meu jeito 
é que prejudica a minha escrita, preciso aprender os 
macetes da universidade.  Gosto quando as professoras 
explicam os textos e também quando elas corrigem os 
nossos trabalhos e dão um retorno, pois tem professor 
que só entrega com a nota, não fala o que a gente 
errou, não faz nenhum comentário.  

Notamos que os alunos que ingressam nos cursos de 
graduação têm consciência de que os textos acadêmicos 
possuem certas especifi cidades linguísticas e discursivas 
que eles não se apropriaram. Ao mesmo tempo, demonstram 
uma consciência de que suas práticas de leitura/escrita estão 
mais voltadas para a esfera do cotidiano, distanciando-se 
das exigências do protocolo de leitura exigido pelos textos 
acadêmicos: introdução, referencial teórico, organização em 
subtítulos, citação de outros textos, referências bibliográfi cas, 
notas de rodapé, métodos, dados e conclusão. No entanto, os 
estudantes acreditam que com a orientação dos professores é 
possível começar aprender e desenvolver estratégias mais sutis 
para dar um desfecho ao que têm a dizer sobre/no texto.

Para Dália e outras estudantes do curso de Pedagogia da 
Pafor, os professores, ao analisarem a escrita discente e darem 
um feedback, por meio de conversas com os mesmos, revelaram 
interpretações e entendimentos diferentes das que eles tinham. 
Muitos alunos sabiam que era importante apresentar um bom 
argumento e sabiam que a estrutura de um texto desempenha um 
papel importante, mas tinham difi culdades em entender quando eles 
tinham feito ou não isso com sucesso em um trecho escrito. Além 
disso, os estudantes percebiam que tinham feito um bom trabalho, 

no entanto, quando chegava a nota, percebiam que o trabalho não 
fora bom. Muitas vezes, os alunos se sentiam inseguros e confusos 
sobre o que tinham feito de errado. Os comentários dos docentes 
solicitavam aos estudantes que demarcassem a estrutura; tivessem 
clareza, coerência e coesão, melhorassem a argumentação.

Já o letramento acadêmico está estreitamente aliado aos 
Novos Estudos de Letramento. Esta abordagem vê os letramentos 
como práticas sociais. Diz respeito ao fazer sentido, à identidade, 
ao poder, à autoridade e aos princípios de natureza institucional, 
logo políticos e ideológicos, do que conta como conhecimento 
em qualquer contexto acadêmico. Neste modelo, a atenção é 
centrada nos adequados e efetivos usos do letramento como 
questões epistemológicas mais complexas, dinâmicas, situadas 
e que envolvem processos sociais como as relações de poder 
entre pessoas e instituições; além de questões de identidades 
sociais. Este modelo incorpora os outros modelos (habilidades 
de estudo e socialização acadêmica) para uma compreensão 
mais abrangente da natureza da escrita dos alunos em práticas 
institucionais, relações de poder e identidades. Na verdade, os 
modelos não se excluem, pelo contrário, hibridizam-se. Eis o 
depoimento de Jasmim (30 anos):

Nós chegamos no curso superior com muitas falhas na 
leitura e na escrita, pois a maioria estudou há muito 
tempo e outros no ensino noturno, então para nós tudo 
é novidade, principalmente, as especifi cidades dos 
textos acadêmicos e as formas como são propostos 
para nós e os modos de como os utilizamos (escrita 
de memorial, artigo, cartas, poesias, resenha de fi lmes 
e livros, etc.).[...] Eu, por exemplo, gosto muito de 
falar, participar, ler e escrever, mas para mim tudo 
aqui é surpreendente, muito bom, principalmente está 
vinculação entre teoria e prática. [...] Não sabemos a 
linguagem científi ca, queremos aprender, mas fi camos 
sem saber como usar esta linguagem. [...] os conceitos 
são muito difíceis, por isso necessitamos da explicação 
dos professores. Com ajuda das professoras de 
Fundamentos da Práxis Pedagógica, quando lemos um 
texto científi co, já sabemos diferenciar o gênero (artigo, 
resenha, resumo, entrevista, poesia, etc.), e também a 
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tendência do autor. Aprendemos a dialogar com as 
várias áreas, especialmente no curso de Pedagogia 
em que os alunos têm contato com textos produzidos 
por linguistas, psicólogos, sociólogos, pedagogos, 
fi lósofos, matemáticos, geógrafos, historiadores etc. 
Cada área tem uma abordagem diferente, pois cada 
campo do conhecimento possui suas especifi cidades.

O depoimento acima nos mostra várias formas de escrever 
e ler. Lembra que a escrita está impregnada nos mais diversos 
sistemas de atividades e que o ato de escrever é, ao mesmo tempo, 
individual e coletivo, pois pressupõe refl exão pessoal, auto-
organização e interação intelectual entre os alunos e professores. 
Para Jasmim, a leitura e a escrita é uma conquista e requer muita 
prática.  Nesse sentido, é bom que os estudantes registrem suas 
ideias por meio de textos, sintetizando, analisando, explorando. 
Às vezes, essa escrita pode ser formal, às vezes, informal, às 
vezes, avaliada (com nota) e, às vezes, não. Com essas outras 
funções, o professor pode exercer outros papéis além de avaliador, 
papéis tais como o de professor (mediador, crítico encorajador, 
etc.). O professor poderá apontar para os estudantes o que é uma 
boa escrita e o que eles podem aprender a partir dela. No fi nal, a 
escrita pode funcionar como um meio de fazer com que os outros 
mudem de opinião, seus conhecimentos, valores, etc.; ou seja, a 
escrita pode funcionar como um instrumento de aprendizagem e 
atender ao objetivo da comunicação.

No que concerne aos estudos sobre o termo letramento, 
recorremos às contribuições de Kleiman (1995, p. 3). A 
pesquisadora entende letramento como um conjunto de “práticas 
e eventos relacionados com uso, função e impacto social da 
escrita”. Também Soares (1998, p.72) explica que o “letramento 
é o que as pessoas fazem com as habilidades de leitura e de 
escrita, em um contexto específi co, e como essas habilidades 
se relacionam com as necessidades, valores e práticas sociais”. 
Dentro dessa perspectiva, letramento é a habilidade em lidar 
com a escrita e a leitura para atuar nas diversas instâncias de 
interação social que envolve textos escritos. 

A seguir, passamos a discutir os conceitos sobre modelos 
de letramento, defi nindo-os como autônomo e ideológico. 

O modelo autônomo defende que a escrita seja um produto 
completo em si mesmo, que não estaria presa ao contexto da sua 
produção para ser interpretada. Já o modelo ideológico afi rma 
que as práticas de letramento são socialmente determinadas 
e que os signifi cados da escrita dependem dos contextos e 
instituições nos quais ela foi adquirida. No modelo ideológico, 
as práticas de letramento mudam segundo o contexto no qual 
estão inseridas. 

Letramento é uma prática social, não somente uma 
técnica ou uma habilidade neutra. Os modos pelos 
quais as pessoas aprendem a ler e escrever são ligados 
às formas de conhecimento, de identidade, e modos de 
ser de cada lugar.  Mas ainda sim é ideológico porque 
são ligados às visões de mundo desses contextos 
particulares, e com suas aspirações de dominação e 
marginalização de outros. Os letramentos são práticas 
sociais em essência porque eles acontecem na interação 
entre as pessoas (STREET, 2003, p. 77-78).

Street (1995) defi ne práticas de letramento como sendo 
comportamentos exercidos pelos participantes em um evento 
de letramento, onde as concepções sociais que o confi guram 
determinam sua interpretação e dão sentido aos usos da leitura 
e/ou da escrita naquela situação em particular. Tais práticas 
de letramento podem ser analisadas de duas formas. Uma, da 
vida cotidiana, na qual as leituras são escolhidas de acordo 
com a necessidade e o desejo do sujeito, e outra da prática de 
letramento escolar, na qual há uma imposição de leituras, com 
objetivos predeterminados visando a atividades de avaliação.

Para Street (2000), as práticas de letramento são modelos 
que construímos para os usos culturais em que produzimos 
signifi cados na base da leitura e da escrita. Já práticas 
comunicativas, situam as práticas de letramento na visão 
ideológica, existindo diferentes tipos de letramento associados 
a diferentes domínios da vida, como, por exemplo: escola, 
trabalho, família, igreja... Esses domínios podem acoplar-se e 
interagir entre si.

Segundo Brian Street, todo alfabetizador, antes de começar 
a ensinar ou a avaliar, deve tentar identifi car e descrever as 
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práticas cotidianas de leitura e de escrita de seus alunos: que 
usos eles fazem das linguagens, dos suportes e de meios de 
comunicação como a TV, o rádio, a internet e o Facebook. 
Para Street, as respostas a essas perguntas são a chave para se 
criarem formas de avaliação que contemplem os interesses dos 
alunos, o que não é muito comum na universidade.

Concordamos com a declaração de Street (2010) de que, 
para a realização de trabalho como o que propomos, é preciso 
desejar aprender sobre os aprendizes: detalhes sobre suas 
vidas, seus métodos para resolver problemas, seus sistemas de 
organização, suas crenças, ideologias e os valores associados 
à cultura do grupo. Em relação aos alunos de Pedagogia da 
Plataforma Freire, é preciso conhecer o que eles leem e como se 
apropriam do que leem, daí o trabalho com o memorial ajudar 
no processo de formação e auto-formação. 

Para Soares (2002), indivíduos ou grupos sociais que 
dominam a leitura e a escrita e, portanto, possuem as 
habilidades e as atitudes necessárias para uma participação 
ativa e competente em situações em que práticas de leitura e/
ou de escrita têm uma função essencial, mantêm com os outros 
e com o mundo que os cerca formas de interação, atitudes, 
competências discursivas e cognitivas que lhes conferem 
determinado e diferenciado estado ou condição de inserção em 
uma sociedade letrada.

O conceito de eventos de letramento é elucidado por Street 
(2003, p.6), com base em Heath (1983), ao descrever um evento 
de letramento como “[...] qualquer ocasião em que um texto 
escrito faça parte da natureza das interações dos participantes 
e de seus processos interpretativos”. Trata-se de uma situação 
mediada pelo texto escrito, seja por meio da interação face a 
face ou da interação em que o interlocutor está ausente. Já as 
formas mais amplas de leitura e escrita que se dão nos contextos 
culturais são as práticas de letramento.

Entende-se que a relação entre as práticas de letramento 
ensinadas e as práticas de letramento adquiridas não se dá de 
forma linear, mas em função do contexto social em que essas 
práticas aparecem. Isso signifi ca dizer que diferentes segmentos 
sociais fazem usos distintos da linguagem escrita, assim, há 
diferentes formas de ser letrado. Ao ingressarem no curso de 

Pedagogia da Plataforma Freire, os alunos lidam com muitos 
textos, o que certamente lhes possibilita uma nova forma de 
comunicação, ao articular, agregar e vincular textos, imagens 
e sons. 

Apontamentos fi nais 

Os pré-textos que discutem o conceito de letramento 
apontam que, no caso das práticas de leitura e escrita acadêmicas, 
é preciso considerar que as mesmas se vinculam a outras 
práticas sociais, inclusive, ao signifi cado dado pela academia 
aos eventos de letramento. Na universidade, a língua escrita 
é parte integrante da interação dos envolvidos no processo de 
ensino-aprendizagem. É por meio da leitura e escrita de textos, 
especialmente, que se apresentam os conteúdos – bases do 
saber de cada formação.

No contexto do curso de Pedagogia – marcado por 
diversas áreas do conhecimento – a relação com os textos 
escritos é ainda mais ampla. Estes apresentam diferentes 
especifi cidades linguísticas e discursivas. Assim, os 
estudantes/professores que atuam na Educação Básica, em 
seu processo de formação, veem-se em um contexto marcado 
por formas discursivas que não dominam. Precisam ler e 
escrever textos solicitados por diferentes áreas do saber em 
formatos que ainda não fazem parte das práticas de letramento 
das quais participa em seu cotidiano. Além disso, como 
revelaram em seus memoriais, os estudantes/professores do 
curso de Pedagogia do Programa da Plataforma Freire vêm 
de percursos formativos bastante restritos no que se referem 
às práticas de leitura e escrita. Muitos estudaram em escolas 
públicas que não possuíam bibliotecas e cujas professoras 
não liam e não estimulavam a leitura. O acesso a poucos 
materiais de leitura/escrita é um dado relevante no perfi l do 
grupo com o qual trabalhamos.

O texto – memorial, resultado de tantos outros textos lidos 
e escritos, foi um evento de letramento muito relevante para 
a experiência de formação dos pedagogos e pedagogas da 
Plataforma Freire. Por meio dele, os estudantes/professores 
puderam narrar suas histórias de vida e formação e ainda 
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revelaram suas percepções sobre a leitura e a escrita acadêmica. 
Tais percepções evidenciam que estes estudantes/professores 
sentem necessidade de adquirir habilidades de estudo que até 
então não se faziam necessárias em suas práticas sociais. 

O que destacamos neste texto, por fi m, é a necessidade que há 
de leituras e escritas na academia fazerem sentido – letramento 
acadêmico. Ou seja, a atenção deve voltar-se para os adequados e 
efetivos usos do letramento como questões epistemológicas mais 
complexas, dinâmicas, situadas e que envolvem práticas sociais, 
práticas institucionais, relações de poder e identidades.
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Resumo

O presente texto apresenta parte da minha pesquisa de 
doutorado, desenvolvida em 2007, em uma escola da Rede 
Municipal de Belo Horizonte, Minas Gerais, tendo como 
protagonistas a professora e 42 adolescentes, com idades entre 
12 e 16 anos, com trajetórias marcadas pelo fracasso escolar. 
A partir da observação participante, foram organizados e 
analisados eventos de letramento, sendo focalizadas as ações 
desenvolvidas pela professora e alunos no momento da leitura e 
da produção dos gêneros textuais na sala de aula. Apresentaremos 
aqui a análise de dois eventos de letramento, assim intitulados: 
“Dando um toque de humor aos anúncios” e “descrevendo um 
personagem”. Toma-se como perspectiva teórica a linguagem 
em sua natureza social e dialógica, produzida enquanto ação 
humana (BAKHTIN, 2003). A partir das análises constatou-se 
que os alunos liam e produziam textos na sala de aula, mediados 
pelas ações da professora que colocava à disposição dos alunos 
diversos gêneros textuais, como também incentivava a leitura 
coletiva dos textos produzidos por eles.

Palavras-chave

Letramento escolar; gênero textual; leitura; escrita.

Abstract

This present paper represent part of my doctoral research, 
developed in 2007, in Municipal school from Belo Horizonte, 
Minas Gerais, with the teacher as protagonists and 42 
adolescents aged between 12 and 16 years, with paths marked 
by the failure school. From participant observation, were 
organized and analyzed literacy events, and focused the actions 
taken by the teacher and students at the time of reading and 
producing the kinds of texts in the classroom. We will present 
here the analysis of two literacy events thus entitled: “Giving 
a touch of humor to the ads” and “describing a character.” 
Take as the theoretical perspective of language in its social 
and dialogical, produced when human action (Bakhtin, 2003). 
From the analysis it was found that students read and produce 
texts in the classroom, mediated by the actions of the teacher 
that students placed at the disposal of various kinds of texts, 
but also encouraged the collective reading of the texts they 
produce.
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Literacy; genders; reading; writing.
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O presente texto apresenta parte da minha pesquisa de 
doutorado, desenvolvida em 2007, em uma escola da Rede 
Municipal de Belo Horizonte, Minas Gerais, tendo como 
protagonistas a professora e 42 adolescentes, com idades 
entre 12 e 16 anos, com trajetórias marcadas pelo fracasso 
escolar. A partir da observação participante, foram organizados 
e analisados eventos de letramento, sendo focalizadas as 
ações desenvolvidas pela professora e alunos no momento 
da  leitura e da produção dos gêneros textuais na sala de aula. 
Apresentaremos aqui a análise de dois eventos de letramento, 
assim intitulados: “Dando um toque de humor aos anúncios” e 
“descrevendo um personagem”. 

Para nortear a análise, algumas questões foram levantadas: 
como os adolescentes interagiam  com os diversos gêneros 
textuais propostos pela professora? De que modo estes gêneros 
foram (re) apropriados pelos adolescentes em sua própria 
produção escrita? 

Antes de descrever e analisar os eventos de letramento, 
é importante apresentar os conceitos de letramento, gêneros 
textuais, eventos e práticas de letramento e suas possíveis 
articulações. 

A nossa abordagem fi lia-se a vertente dos Novos Estudos 
sobre Letramento – New Literacy Studies (NLS), que se 
interessa pelas “práticas locais ou situadas” de letramento. 
Nesta perspectiva, destacam-se os autores: Shirley Heath 
(1983) e Brian Street (1984), cujos estudos voltam-se para uma 
perspectiva etnográfi ca das práticas sociais da escrita. Nessa 
perspectiva, os eventos de letramento são considerados como 
ferramentas conceituais e ganham relevância pois “designam-
se as situações em que a língua escrita é parte integrante da 
natureza da interação entre participantes e de seus processos 
de interpretação”. Trata-se de uma situação mediada pelo texto 
escrito, seja através da interação face a face ou da interação em 
que o interlocutor está ausente (SOARES, 2003, p.105).

Kleiman (1996, p.18) deixa claro o signifi cado de evento de 
letramento, quando apresenta o seguinte exemplo: 

Uma criança que compreende quando o adulto lhe diz: 
“olha o que a fada madrinha trouxe hoje!” está fazendo 

uma relação com um texto escrito, o conto de fadas: 
assim, ela está participando de um evento de letramento 
(porque já participou de outros, como o de ouvir uma 
estorinha antes de dormir); também está aprendendo 
uma prática discursiva letrada, e portanto essa criança 
pode ser considerada letrada, mesmo que ainda não 
saiba ler e escrever. Sua oralidade começa a ter as 
características da oralidade letrada, uma vez que é junto 
à mãe, nas atividades do cotidiano, que essas práticas 
orais são adquiridas.

Dessa forma, os sujeitos que participam dos eventos de 
letramento não têm que dominar necessariamente a tecnologia 
da escrita, mas precisam compreender o contexto no qual a 
escrita está sendo usada. Então, são diversos os contextos em 
que a leitura e a escrita aparecem e também diversas as práticas 
de letramento. 

Com relação às práticas de letramento, estas podem 
ser consideradas como os comportamentos exercidos pelos 
participantes num evento de letramento, considerando os 
contextos sociais e culturais, que confi guram e determinam sua 
interpretação e dão sentido aos usos da leitura e/ou da escrita 
naquela particular situação. 

Kleiman (1996, p.42) discute como um mesmo evento de 
letramento, o ato de contar histórias para as crianças antes de 
dormir, pode desenvolver padrões diferenciados para extrair 
signifi cado da escrita. A autora descreve um estudo etnográfi co em 
pequenas comunidades no Sul dos Estados Unidos, realizado por 
Heath (1982, 1983). Conforme esse estudo, para as famílias com 
nível de escolarização elevado, os adultos elaboravam perguntas 
sobre os livros; a criança era encorajada a inventar histórias e havia 
uma atitude generalizada de tratar o livro como uma diversão. 
No grupo de baixa escolarização, o adulto recontava de forma 
simplifi cada as histórias, não elaborava perguntas e as crianças 
não recebiam encorajamento quando inventavam histórias. Isso 
porque apenas alguns membros da comunidade exerciam o papel 
de contadores de histórias, além disso, as histórias valorizadas 
pela comunidade estavam relacionadas aos relatos factuais que 
serviam para enfatizar alguma lição moral (p. 43). Assim, as 
práticas de letramento mudam segundo o contexto. 
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Na mesma linha argumentativa, Soares (2003, p.106) 
apresenta exemplos de situações em que um mesmo evento, por 
exemplo, a leitura de jornal, pode gerar interações diferenciadas 
dependendo do contexto. Quando lemos um jornal em nossa 
casa com interesse específi co de buscar uma informação, é 
diferente de quando levamos esse mesmo portador para a sala 
de aula para que uma notícia seja lida e interpretada pelos 
alunos, ou seja, para ensinar a ler e interpretar uma notícia 
jornalística, evidenciando, assim, as diferenças e as interfaces 
entre letramento escolar e letramento social, pois, apesar de 
situados em diferentes contextos, fazem parte de processos 
sociais mais amplos. 

O letramento escolar é um tipo de prática de letramento que 
desenvolve um tipo de habilidade, não outros. Geralmente, na 
escola, há uma valorização da produção de um texto expositivo 
abstrato, que pressupõe a supremacia da escrita sobre a 
oralidade (modelo autônomo de letramento). Street chama de 
“Pedagogização do letramento” – processo pelo qual a leitura 
e a escrita, no contexto escolar, integra eventos e práticas 
sociais específi cas associadas à aprendizagem, de natureza 
bastante diferente dos eventos e práticas associadas a objetivos 
e concepções não escolares. 

Segundo Soares (2003, p.107), “essa pedagogização da 
leitura e da escrita – dos eventos e práticas de letramento – 
é, porém, inerente à necessária e inevitável escolarização 
de conhecimentos e práticas.” Já o modelo ideológico de 
letramento oferece uma alternativa conceitual que nega a 
neutralidade da escrita e compreende seus efeitos considerando 
as questões sociais, culturais e de poder. 

As práticas de letramento ensinadas, ou seja, àquelas práticas 
de letramento selecionadas pela professora e transformadas em 
objeto de ensino precisam ser confrontadas com as práticas de 
letramento adquiridas pelos alunos. 

Entende-se que a relação entre as práticas de letramento 
ensinadas e as práticas de letramento adquiridas não se dá de 

forma linear, mas em função do contexto social em que essas 
práticas aparecem. Para essa análise, será retomada a explicação 
de Street, referente ao modelo ideológico de letramento, em 
que a leitura e a escrita encontram-se vinculadas ao contexto 
cultural e as estruturas de poder de uma sociedade, ou seja, 
o conceito de letramento ultrapassa a mera aquisição de uma 
tecnologia e é atravessado pelo viés político-ideológico. 
Segundo Street (2003): 

Research in NLS challenges this view (autonomus) 
and suggests that in practice literacy varies from one 
context to another and from one culture to another and 
so, therefore, do the effects of the different literacies 
in different conditions. The autonomous approach is 
simply imposing western conceptions of literacy on to 
other cultures or within a country those of one class or 
cultural group onto others (p.77)2.

Isso signifi ca dizer que diferentes segmentos sociais fazem 
usos distintos da linguagem escrita, assim, há diferentes formas 
de ser letrado. Por exemplo, para um adolescente que reside na 
cidade de Belo Horizonte, em que há uma circulação intensa 
da matéria escrita em diferentes contextos, as competências 
de leitura e de escrita exigidas diferem, se comparadas às 
reduzidas possibilidades de interação com a cultura escrita dos 
adolescentes que vivem em Poço das Trincheiras, sertão de 
Alagoas. 

Em outra direção, mas ainda corroborando o pressuposto 
de Street, é possível também um sujeito com pouca 
escolaridade, inserido em um meio com práticas letradas 
restritas, usar a escrita e ressignifi cá-la. A pesquisa de Thies 
e Peres (2009) analisa práticas de moradores de zonas rurais 
da região sul do Rio Grande do Sul, evidenciando letramentos 
em contextos não escolares. As autoras analisam “os diários 
de agricultores que, através de seus registros, ressignifi cam 
sua história, realizando observações importantes quanto 

2 - A pesquisa do NLS desafi a esta visão (letramento autônomo) e sugere que, na prática, a alfabetização varia de um contexto ao outro e de uma cultura a outra 
e, por esse motivo, possuem efeitos de letramento diferentes em condições diferentes. O modelo autônomo impõe simplesmente as concepções ocidentais de 
letramento sobre outras culturas ou em um mesmo país de uma classe ou de um grupo cultural sobre outro (Tradução livre da autora).
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ao trabalho da lavoura, ao tempo e ao clima, ao lazer e aos 
acontecimentos pessoais e sociais da vida comunitária” (p. 
221). 

Desta forma, os eventos e práticas de letramento são 
mediados pelos gêneros discursivos, como enfatiza Bakhtin 
(2003, p.265), “a língua passa a integrar a vida através de 
enunciados concretos (que se realizam); é igualmente através 
de enunciados concretos que a vida entra na língua”. Esses 
argumentos, elaborados por volta de 1920 por Mikhail Bakhtin, 
buscou inspiração no paradigma sócio-histórico e dialético 
da linguagem, baseando-se no pressuposto de que a língua 
se realiza, ao mesmo tempo, em um contexto social imediato 
(microinteração) e mais amplo (estruturas sociais). Para 
Bakthin/Volochinov (1988), a língua se realiza por meio de 
enunciados concretos (orais e escritos), cuja natureza essencial 
é social. 

Considerando a teoria da enunciação, exposta acima, 
e para efeito de análise dos eventos de letramento que serão 
apresentados aqui, entende-se por gêneros textuais os modos 
de organização da linguagem em uso. O estudo dos gêneros 
discursivos considera, sobretudo, a natureza do enunciado em 
sua diversidade e nas diferentes esferas da atividade. 

Considerando    o    referencial    bakhtiniano,    Fairclough    
(2001, p.161) utiliza o termo gênero para designar um conjunto 
de convenções relativamente estável, socialmente aprovado, 
como a conversa informal, momento da compra de produtos 
em uma loja, uma entrevista de emprego, um documentário 
de televisão, um poema ou um artigo científi co. Um gênero 
implica não somente um tipo particular de texto, mas também 
processos particulares de produção, distribuição e consumo.

Para Schneuwly e Dolz (2004), na escola “o gênero não é 
mais um instrumento de comunicação somente, mas é, ao mesmo 
tempo, objeto de ensino e aprendizagem” (p.76). Quando os 
gêneros são transportados para outro lugar social, por exemplo, 
da mídia para a escola, eles sofrem uma transformação. Visando 
minorar as difi culdades provenientes dessa situação, os autores 
propõem a elaboração de “modelos didáticos de gêneros” (p. 81). 

Nessa mesma direção, Soares (2003) aponta que as 
práticas sociais de letramento são transformadas em práticas de 

letramento a ensinar, que são aquelas que “a escola seleciona 
para torná-las objetos de ensino” (p. 108). Trata-se, pois, tanto 
de escrever para aprender a escrever (práticas de letramento 
ensinadas), quanto para usar socialmente a leitura e a escrita 
(práticas de letramento adquiridas).

Neste texto, a intenção é destacar as condições de produção 
textual, que podem ser compreendidas em sentido estrito, como 
contexto imediato, circunstâncias de enunciação, quanto, em 
sentido amplo, como contexto sócio-histórico.

Para análise das condições imediatas de produção, serão 
considerados os aspectos elencados por Dolz, Noverraz e 
Schneuwly (2004). Para os autores, uma sequência didática 
adequada para a produção de gêneros escolares deverá 
responder as seguintes questões:

• Qual é o gênero que será abordado? Trata-se, por exemplo, 
da apresentação de uma receita de cozinha a ser realizada 
para a rádio escolar, de uma coletânea de contos a 
redigir, de uma exposição a ser proposta para a turma, da 
elaboração de instruções de montagem etc. Para esclarecer 
as representações dos alunos, podemos inicialmente, pedir-
lhes que leiam ou escutem um exemplo do gênero visado. 

• A quem se dirige a produção? Os destinatários possíveis 
são múltiplos: os pais, outras turmas da escola; turmas de 
outras escolas, os alunos da turma; um grupo de alunos da 
turma; pessoas do bairro...

• Que forma assumirá a produção? Gravação em áudio ou 
vídeo, folheto, carta a ser enviada, representação em palco 
ou em sala de aula. 

• Quem participará da produção? Todos os alunos; alguns 
alunos da turma; todos juntos; uns após os outros; 
individualmente ou em grupos etc. (p. 99-100) 

Então, vamos à análise dos eventos.

1º evento: dando um toque de humor aos anúncios

Na comunidade em que vivem os adolescentes pesquisados 
era comum a presença de anúncios de produtos e serviços 
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variados, cuja função estava clara: vender um serviço ou um 
produto. Os suportes eram variados e não se restringiam ao 
jornal, mas também eram usados muros, placas improvisadas, 
folhetos, janelas das casas e automóveis. 

Considerando, então, o anúncio como um gêneros de 
circulação intensa no contexto social dos centros urbanos, 
a professora propôs a leitura de vários anúncios, em seu 
suporte original e a discussão sobre os produtos anunciados 
na comunidade. Em seguida, a professora solicitou que 
escrevessem um anúncio, estruturado na forma de classifi cados. 
No momento da revisão, a professora percebeu um toque de 
humor em alguns textos e, então, ela teve a ideia de propor aos 
alunos que elaborassem “anúncios humorísticos”. 

A leitura dos “anúncios humorísticos” produzidos pelos 
alunos gerou um ambiente descontraído e agradável na sala 
de aula. Foi possível constatar, com relação à postura da 
professora, que, ao invés de desconsiderar ou reprimir as 
produções dos anúncios que apresentavam um toque de humor 
e fugia da função social de um anúncio: vender um produto, ela 
aproveitou a situação para criar um clima descontraído na sala 
de aula e modifi cou a função social do texto, adequando aos 
interesses dos adolescentes, transformando o gênero anúncio 
em piada.

Marcuschi (2002) aponta que os gêneros textuais são 
estruturas relativamente estáveis e descreve o fenômeno da 
intertextualidade intergêneros, ou seja, uma confi guração 
híbrida que um gênero textual pode assumir. Como no caso dos 
anúncios humorísticos, a estrutura utilizada é a dos anúncios, 
mas a função é do gênero piada. 

Com a transformação do gênero anúncio em piada, mesmo 
que mantendo a estrutura do anúncio, a produção escrita ganhou 
uma nova signifi cação, uma vez que passou a fazer sentido para 
os adolescentes – gerar o riso, a descontração, cumprindo uma 
função em uma situação comunicativa. 

Em seguida, apresentamos um dos anúncios humorísticos 
mais comentados entre os adolescentes, após a sua inclusão no 
mural, considerando o entretenimento gerado tanto pelo texto 
quanto pelo desenho. 

No processo de hibridização dos gêneros anúncio/
piada, encontramos, na produção acima, marcas discursivas 
utilizadas para gerar o riso: o número do telefone com 
repetição do numeral 70, com sentido de “cê tenta”, a letra 
i de cabeça para baixo, mostrando a irreverência, e que 
não se trata de um anúncio comum, indicando que algo foi 
modifi cado.

O evento mostra a alteração do gênero anúncio em piada, 
conduzida pelos adolescentes e incentivada pela professora, 
com o intuito de atribuir sentido aos textos produzidos na 
escola. Considerando a fl exibilidade e dinamicidade dos 
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gêneros, conclui-se que os adolescentes inventaram um gênero: 
o “anúncio humorístico”. 

2o evento: descrevendo um personagem 

O evento de letramento, intitulado “descrevendo um 
personagem”, iniciou com a leitura, feita pela professora, do 
livro Meninas Negras, que destaca as características físicas, 
psicológicas e os sonhos de três meninas. O texto vem 
entrecruzado com informações que mostram a origem e a 
cultura dos negros. 

Após a leitura, a professora solicitou que os 
estudantes criassem um personagem, dessem-lhe um 
nome, apresentassem suas características (físicas, gostos, 
sonhos) e ilustrassem. A professora orientou dizendo que 
o personagem poderia basear-se no próprio aluno, em um 
membro da família ou num colega. A professora informou 
que seria confeccionado um livro com todos os textos. 
A intervenção quanto à estrutura gramatical, ortografi a e 
pontuação foi feita pela professora, de forma individual, a 
partir da correção do texto, em seguida, o aluno reescrevia o 
texto com as correções feitas pela professora. 

A descrição é um tipo textual, caracterizado pela enumeração 
de especifi cidades de objetos, pessoas ou locais. Para Marcuschi 
(2008, p. 154), os tipos de textos abrangem a narração, a 
argumentação, a exposição, a descrição e a injunção. E designa 
uma “espécie de sequência teoricamente defi nida pela natureza 
linguística de sua composição (aspectos lexicais, sintáticos, 
tempos verbais, relações lógicas)” (MARCUSCHI, 2002, 
p. 22). Já os gêneros textuais são “realizações linguísticas 
concretas defi nidas por propriedades sócio-comunicativas” (p. 
23). Assim, em um mesmo gênero textual, podemos encontrar 
várias sequências tipológicas, como a descrição, a narração, a 
exposição, a injunção e a argumentação. Um exemplo bem 
comum é a estrutura do gênero conto ou romance, no qual sempre 
encontramos a descrição de pessoas, lugares e estados de ânimo.

Então, o texto proposto pela professora  se aproxima mais 
do gênero perfi l, apesar dela não o ter denominado dessa forma. 
Para Bronckart (2007), 

Embora a maior parte das descrições sejam integradas 
desse modo à narração ou ao relato, às vezes, algumas 
delas podem, entretanto, desligar-se completamente, 
tornando-se entidades textuais autônomas, como é o 
caso do gênero perfi l. (p. 245)

Na produção 1, o adolescente estabelece uma relação 
entre ser negra, morar na Bahia e preferir as comidas típicas 
desse estado, como vatapá e acarajé. Nessa produção há 
uma aproximação do tema, estrutura e estilo utilizado no 
livro utilizado como modelo - Meninas Negras -, que busca 
valorizar os traços da estética negra, delineia positivamente um 
personagem negro, elegendo-o como protagonista, destacando-
se gostos, desejos, jeitos de ser. Por outro lado, o texto não 
aponta a questão da discriminação dos negros no Brasil, sua 
condição social e seus confl itos

Produção 1
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Já o autor da produção 2 procura mencionar, de forma mais 
realista, onde vive os negros no Brasil, sua condição social, 
seus valores e modos de vida, extrapolando ao modelo do texto 
apresentado pela professora. 

Produção 2

A partir desses exemplos, notamos que as apropriações 
feitas pelos alunos são diversas, uma mesma orientação pode 
gerar inúmeras possibilidades de escrita. Isso se deve ao fato 
de que o processo de produção textual envolve uma série de 
aspectos que, necessariamente, devem ser considerados. Geraldi 
(1997) aponta que são diversos os fatores condicionantes para 
a produção escrita, dentre eles: assumir a autoria do texto, ter 
o que dizer sobre determinado tema, ter razões para dizer e 
escolher estratégias para dizer.

Além disso, é importante salientar onde se escreve, ou 
seja, em que tipo de suporte o texto será veiculado. O suporte 
não é apenas um modo de transporte e fi xação, mas interfere 
no discurso. Cada gênero exige um suporte específi co para 
sua circulação. Com relação aos gêneros produzidos pelos 
alunos, notava-se uma preocupação da professora com 
a sua circulação, mesmo que restrita aos alunos da sala. 
Dessa forma, o anúncio foi produzido em meia folha de 
papel e afi xado no mural da sala. A descrição/criação de um 
personagem foi produzida em folha de papel, organizada, 
revisada, encadernada e disponibilizada na biblioteca da 
sala.

A professora também promovia constantemente a 
leitura coletiva dos textos produzidos pelos próprios alunos, 
conferindo legitimidade ao texto e seu autor. Essa ação 
recorrente da professora possibilitava uma refl exão sobre o que 
é preciso observar do ponto de vista ortográfi co, gramatical, 
semântico e textual-discursivo. “É apenas por ocasião do ato 
de ler, isto é, quando a linguagem confi ada a letras, espaços e 
sinais de pontuação volta à vida através do olhar humano, que 
escrita e fala evidenciam o pacto que as entrelaça”.(LAJOLO, 
ZILBERMAN, 2009, p.20)
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Resumo

Este artigo pretende ser um convite à refl exão sobre o lugar 
da língua portuguesa escrita no cotidiano de alunos surdos 
sinalizantes e oralizados. As leis vigentes representam um 
avanço para as políticas linguísticas e educacionais, uma vez 
que reconhecem a língua de sinais como o meio de comunicação 
ofi cial nas comunidades de surdos. Contudo, fatores históricos 
que mostram relações equivocadas de imposição da língua 
portuguesa oral para a comunidade de sinalizantes provocaram e 
sustentaram uma série de lutas políticas para a conquista do espaço 
dos surdos sinalizantes na sociedade e a defesa e preservação 
de sua identidade. Na realidade, porém, esta comunidade não é 
homogênea e os discursos exacerbados geraram uma resistência 
inconsequente ao aprendizado da língua portuguesa e de uma 
segunda cultura, mesmo no contexto da proposta bilíngue que 
privilegia o português escrito. Apoiando-se na relação oposta, 
estabelecida por surdos usuários da língua portuguesa e oralizados, 
o presente artigo propõe o reconhecimento da diversidade dentro 
da comunidade de surdo e um olhar mais fl exível sobre o lugar da 
língua portuguesa e da língua de sinais dentro da comunidade de 
surdos e da sociedade em geral. Ao fi nal, faz algumas sugestões 
para o trabalho com língua portuguesa escrita como segunda 
língua, em contexto bilíngue e intercultural. Acredita que tais 
sugestões são úteis para um ensino de língua que ao mesmo 
tempo promova a autoconfi ança e capacidade de colocar a língua 
portuguesa ao serviço dos surdos. 

Palavras-chave

Ensino de PL2S; surdez; diversidade; identidade.

Abstract

This article intends to be an invitation to refl ect on the place 
and hole of the Portuguese Language in its written modality 
in the daily life of sign language deaf users and deaf students 
who use oral language. The recent Brazilian laws represent a 
breakthrough for educational and language policies, once they 
recognize sign language as an offi cial means of communication 
in Deaf communities. However, historical factors show 
mistaken relationships among deaf and the rest of society by 
the imposition of oral Portuguese to sign language deaf users. 
Situation that supported a lot of political struggles which helped 
to conquest deaf signers place in the society. It also helped to 
protect and preserve their identity. In reality, however, this 
community is not homogeneous and that context generated an 
inconsequential resistance to learning Portuguese language and 
a second culture, even in the context of the bilingual proposal.  
Relying on the opposite relationship, established by deaf users 
who use oral Portuguese language, this paper proposes the 
recognition of diversity within the deaf community and a more 
fl exible view about the hole of Portuguese and sign language 
within the deaf community and the whole society. Finally, 
some suggestions are made so as to guide the class working 
with written Portuguese as a second language in a bilingual and 
intercultural context. We believe that they are useful for well 
teaching a language at the same time that they promote student 
self-confi dence and ability to put Portuguese at one’s service. 

Keywords

Portuguese as second language; teaching; deafness; 
diversity; identity.
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A despeito da estranheza que possa causar a pergunta “se 
o surdo ouve”, a questão apresentada se justifi ca na medida 
em que convida à refl exão sobre as representações da língua 
portuguesa escrita e falada nas diferentes comunidades de 
surdos. A pergunta torna-se ainda mais relevante quando 
permite lembrar a existência de diferentes tipos de sujeitos 
(surdos), fazendo enxergá-los de forma não generalizada. Além 
daqueles que assumem a língua de sinais como sua primeira 
língua e admitem o português, exclusivamente escrito, como 
sua segunda língua, há – ao contrário do que é propagado 
pelos discursos mais recorrentes da atualidade – aqueles que 
não adotam a Língua Brasileira de Sinais como sua primeira 
língua e preferem tomar o português escrito e falado como sua 
primeira língua, sem demonstrar interesse pela língua de sinais. 

Se, por um lado, é preciso que a sociedade “ouça” o grito do 
surdo sinalizante que tem a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 
como sua primeira língua e repense as políticas educacionais para 
permitir um melhor desenvolvimento desse surdo nas atividades 
de escolarização e no campo das relações sociais como um 
todo, é imprescindível que, por outro lado, não sejam apagadas 
a existência, necessidades e desejos dos surdos oralizados em 
relação aos mesmos aspectos. Essa situação pode ser verifi cada 
nos discursos que defendem, não injustamente, a língua de sinais 
como “a língua do surdo”. Eles apresentam difi culdades em 
pluralizar ou, pelo menos, adjetivar o termo “surdo”, não lhe 
acrescentando qualquer referência que o especifi que sem apagar 
a existência de outros tipos. Em função disso, poucos lembram 
que – na verdade – referem-se ao “surdo sinalizante dos meios 
urbanos”. Afi nal, há outros brasileiros surdos que são usuários de 
línguas de sinais diferentes da LIBRAS e há, ainda, aqueles que 
simplesmente não utilizam quaisquer língua de sinais. Isso sem 
contar com as situações de verdadeiro bilinguismo. Há que se ter, 
portanto, mais cuidado quando se diz “a LIBRAS é a primeira 
língua do surdo brasileiro”. 

Nesse sentido, este artigo busca apresentar aspectos pouco 
explorados sobre as relações entre ensino e uso da língua 
portuguesa e as comunidades de surdos, visando a contribuir para 
que se dê visibilidade à diferença dentro da diferença (o “grito” 
de surdos em meio ao discurso que sustenta a diversidade sem, 

muitas vezes, admiti-la de fato). As refl exões aqui apresentadas 
e discutidas inspiram-se nas práticas efetivas de docência em 
curso superior de modalidade bilíngue e intercultural cujas 
classes eram formadas por alunos surdos e ouvintes. Como 
de praxe, em cursos desse nível, há exigência de produção 
de trabalhos monográfi cos e de outros tipos cujo processo de 
execução, seus desafi os, acertos e confl itos inerentes geraram 
dados para sustentar as proposições presentes. Trata-se de 
“gritos” que apontam para a relação surdez-ensino de língua 
portuguesa. 

A existência efetiva desse tipo de “grito” pode ser encontrada 
em documentos veiculados sob os títulos de “Manifesto dos 
Surdos Oralizados” e/ou “Manifesto dos Surdos Usuários de 
Língua Portuguesa”, cujos trechos dizem:

Não sei se V. Exas. sabem da existência dos surdos 
oralizados. Estes comunicam-se oralmente, sem 
problemas, embora alguns tenham difi culdade na 
fala e entendem por leitura labial. Como podem 
ver, nós, surdos oralizados, por nos comunicarmos 
oralmente, não usamos língua de sinais. Nada 
temos contra a língua de sinais, a oralização foi 
uma opção exclusivamente nossa e de nossos pais, 
sem menosprezarmos e negarmos nossa surdez, 
como muitos psicólogos e educadores de surdos 
gostam de afi rmar. 

E ainda:

O uso da língua portuguesa oral é, também, uma 
opção nossa, depois de adultos, pois é inegável que 
utilizar a língua pátria nos ajuda consideravelmente no 
processo de inclusão, pois favorece nossa autonomia 
e abre possibilidades de desenvolvimento das nossas 
capacidades intelectuais e cognitivas e nos possibilita 
interagir com a comunidade de maneira mais próxima 
da plenitude. (SULP, 2008)

Como se lê na transcrição acima, os autodenominados 
surdos oralizados procuram apresentar sua existência e 
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necessidades de forma conciliadora em relação à língua de 
sinais, reconhecendo-a. Contudo, não abrem mão de explicitar 
sua opção de fazer da língua portuguesa sua primeira língua, 
contrariando as afi rmações de alguns profi ssionais da área da 
surdez que acabam olhando exclusivamente para os surdos 
sinalizantes, usuários da língua de sinais. Na verdade, ao 
generalizarem as suas considerações, esses profi ssionais 
contribuem para uma espécie de homogeneização da 
diversidade, embora se esforcem para “defende-la”. 

Se essa é a realidade dos surdos oralizados, o mesmo não se 
pode dizer dos surdos sinalizantes, usuários da língua brasileira 
de sinais como primeira língua. Para esses, o lugar que a língua 
portuguesa escrita ocupa no cotidiano dos sujeitos surdos e o 
valor e importância a ela atribuídos é resultado de uma série de 
experiências malsucedidas, decorrentes de políticas linguísticas 
e educacionais do passado em que eram obrigados a “falar como 
os ouvintes”. Esse fato provocou certa rejeição dos surdos 
sinalizantes a tudo que pudesse representar uma imposição da 
língua portuguesa e/ou de comportamentos, denominados por 
eles, “ouvintistas” em seu cotidiano. 

Não é raro professores se depararem com situações 
em que seus alunos surdos resistem ao aprendizado 
do português escrito, mesmo quando esse é abordado 
apropriadamente como sua segunda língua, no caso dos 
sujeitos surdos sinalizantes. Afinal, foram muitos anos de 
uma educação oralista. Anos que contribuíram para uma 
rejeição, ora explícita ora velada, ao estudo da língua 
portuguesa, entendido por muitos como desnecessário 
ou mesmo prejudicial à constituição de sua “identidade 
surda”. Essa postura não é detectável em todos os tipos de 
surdos, uma vez que há aqueles convicta e deliberadamente 
oralizados que aceitam e se preocupam em dominar a língua 
portuguesa. Não se pode negar também que há, entre os 
surdos sinalizantes, em especial os que mais tiveram acesso 
à formação acadêmica (situação ainda rara no Brasil), 
aqueles têm interesse pela língua portuguesa e esforçam-se 
para aprender a sua modalidade escrita. Ainda parecem ser 
a minoria e, em alguns casos, esse discurso mais aberto e 
flexível não é sustentado na prática.

Aprender uma língua em sua modalidade escrita quando se 
tem como base das construções cognitivas uma língua ágrafa 
não é tarefa fácil. A relação entre o sistema de escrita, construído 
para tentar dar conta de representações fonológicas, a língua 
efetivamente utilizada como primeira língua do individuo 
é distante ou inexistente. O sujeito surdo é convidado a ler 
e escrever em uma língua que, no caso dos sinalizantes, não 
considera sua. Além disso, o domínio da tecnologia da escrita 
para fi ns de construção adequada e entendimento viável de 
textos escritos, exige o domínio de meandros de uma “segunda 
cultura” que, embora o circunde, não lhe é sempre familiar. 

Como o ato de escrever e de ler não depende apenas do 
domínio de técnicas linguísticas, mas também de aspectos 
psicossociais e culturais, desempenhar o papel de leitor e autor 
de textos escritos em português provoca as mais diversas reações 
que mexem com a constituição de sua identidade. Afi nal, o 
eu da segunda língua não é o mesmo do da língua primeira 
(SIGNORINI, 1998), o que pode fazer afl orar a necessidade 
de pensar o seu papel na sociedade, o lugar daquela primeira 
língua e da primeira língua na sua vida particular e social. Essa 
situação pode levar à conclusão de que sua identidade, no caso 
a “identidade surda”, está em risco.

A respeito da preservação da identidade surda, há que se 
problematizar a constituição das identidades e reconhecer que 
mais do que em outras épocas, torna-se evidente a inexistência 
de algo que possa ser identifi cado como uma única ”identidade 
verdadeira”. Essa perspectiva faz pensar o quanto inadequado 
podem se tornar discursos infl amados em defesa da identidade 
de um grupo como se essa se constituísse isoladamente dos 
demais grupos socais ou fosse engessada e infl exível. Ratifi cam 
essa visão as ideias de Bauman (2005) que toma a identidade 
como um conceito altamente contestado e contestável. 

Para ele, trata-se de uma luta simultânea contra a dissolução 
e contra a fragmentação que tem o “campo de batalha” como 
seu lugar natural. O que se pode perceber, no entanto, na relação 
entre grupos (minorias ou maiorias) em suas lutas, é que, em 
quaisquer das situações próprias das relações globais ou locais 
(e ainda glocais) e seus argumentos, a questão da identidade 
assemelha-se a “um grito de guerra”. Nesse contexto, a 
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identidade deixa de ser, portanto, um atributo e passa a ser uma 
questão de luta, uma tarefa. 

Fazer da “identidade” uma tarefa e o objetivo do 
trabalho de toda uma vida pode ser considerado um ato de 
libertação – libertação da inércia dos costumes tradicionais, 
das autoridades imutáveis, das rotinas pré-estabelecidas 
e das verdades inquestionáveis. Dentre as estratégias de 
guerra, para muitos surdos, está a rejeição ao estudo da 
língua portuguesa, mesmo quando em sua modalidade 
exclusivamente escrita. O que é preciso questionar, contudo, 
não é o direito de preservação de sua identidade e o direito 
de uso da sua primeira língua, mas os impactos de estratégias 
radicais para a vida real dos surdos. 

Em geral, o que se verifi ca é uma tendência de surdos 
sinalizantes a se envolverem tão ferrenhamente em suas 
lutas pelo reconhecimento e preservação de suas identidades 
que parecem esquecer-se do papel incontestável e, talvez, 
irreversível em médio prazo da língua portuguesa em suas 
vidas. Postura que difere da dos surdos oralizados que, pelo 
menos nesse aspecto, tendem a admitir a incontestável 
importância da língua do grupo dito majoritário na dinâmica 
de sua vida cotidiana. Em outras palavras, de pouco adianta 
rejeitar a língua portuguesa escrita em uma sociedade que não 
mudará o seu comportamento linguístico da noite para o dia. 
Ainda que isso seja viável, ainda parece muito distante; uma 
situação sustentada apenas nos discursos, inclusive, de ouvintes 
mais interessados em discutir questões teóricas e políticas do 
que efetivamente encontrar soluções viáveis para a melhoria 
das condições de vida do sujeito surdo. 

Por mais que neguem, a maioria dos sujeitos surdos, 
sinalizantes ou oralizados, nascem em famílias de ouvintes 
e vivem, todos, envoltos pelo contexto social e linguístico-
comportamental dos ouvintes. Dominar o mínimo necessário da 
língua portuguesa escrita, valendo-se de estratégias variadas, é 
crucial para a sobrevivência no mundo real e não precisa signifi car 
a perda de sua “identidade surda”, uma vez que se deve respeitar o 
seu uso dentro das especifi cidades de uma segunda língua. 

A respeito de uma visão menos radical sobre a realidade 
e a possibilidade dessa ser mais útil para a vida real dos 

cidadãos, usuários de suas língua, Rajagopalan (2005, p. 
149) comenta que “de nada adianta nada contra a maré, se 
soubermos de antemão que isso não vai fazer com que o 
mar mude o seu comportamento.” Com essas palavras, o 
linguista discute a inadequação das formas de resistência 
radicais que se apoiam em uma certo “enfrentamento 
quixotesco”. Para ele, ponderar e aceitar a realidade inerente 
à condição majoritária de uma língua no mundo ou em uma 
comunidade não implica aceitar pacifi camente todas as suas 
consequências. Propõe substituir a subserviência passiva 
em relação a uma língua por uma resistência consciente e 
consequente. 

Se os surdos sinalizantes, portanto, ouvirem o “grito da 
língua portuguesa” que existe efetivamente em seu entorno e 
representa a cultura e história de uma comunidade que também 
é sua, a despeito dos discursos que defendem a ideia de “o povo 
surdo” (cf. STROBEL, 2008), poderá encontrar estratégias 
conscientes para colocar a língua portuguesa ao seu serviço. 
Essa postura não invalida sua condição de sujeito surdo nem de 
sujeito bilíngue e pode, efetivamente, ser mais útil para a sua 
vida cotidiana e para a própria difusão da língua de sinais. 

O surdo precisa autorizar a si mesmo, por exemplo, a 
escrever em português, sem medo de “perder” sua identidade. 
Daí, a necessidade de se repensar as formas de discutir 
“identidade surda” no campo da surdez. Não se pode, em nome 
da defesa de uma causa que faz da identidade uma tarefa, 
intensifi car implicitamente o aumento das difi culdades do 
surdo em relação à língua portuguesa. Uma coisa é dizer que o 
surdo tem a LIBRAS como L1, outra coisa é, baseado em uma 
visão biologizante, fazê-lo acreditar que não tem capacidade 
para aprender língua portuguesa. As não poucas difi culdades 
existentes no ensino e aprendizagem da língua portuguesa 
para surdos poderiam ser certamente amenizadas em função 
da própria pré-disposição para aprender essa segunda língua e 
cultura em contextos interculturais e bilíngues.   

A esse respeito, é importante desfazer equívocos como o 
apontado por Sá (2006, p.88), quando lembre que a defesa da 
língua de sinais como primeira língua não pode ser entendida 
como uma forma de afi rmação de que
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o desenvolvimento cognitivo depende exclusivamente 
do domínio de uma língua, mas se está crendo que 
dominar uma língua garante melhores recursos paras 
as cadeias neuronais envolvidas no desenvolvimento 
dos processos cognitivos.  (...) o que pretendem os 
defensores do ‘bilinguismo’ é garantir o domínio de 
uma língua para dar bases sólidas ao desenvolvimento 
cognitivo do indivíduo.

Não se pode deixar infl uenciar por ideias ora paternalistas, 
ora de apologia à defi ciência, ora de apologia à diferença, 
confundindo-se o surdo com a surdez. Neste texto, embora se 
diga o surdo, não se pretende transformá-lo em objeto estudo 
coisifi cado ou desumanizado. Os sujeitos surdos são muitos, 
seus anseios e formas de ver o mundo são diferentes e isso pode 
ser analisado e tratado, não somente, mas preferencialmente, 
por eles em suas particularidades. Contudo, a surdez é um 
fato que, por mais que tratemos na perspectiva sociocultural 
e antropológica, coloca-se no cotidiano daqueles surdos como 
uma característica peculiar que exige adaptações para além das 
radicalidades. O importante para todo e qualquer ser humano é 
conseguir superar desafi os, sabendo-se dotado de capacidades 
incontáveis. Isso, sim, fará intensifi car a autoconfi ança e a 
dignidade do surdo e das comunidades surdas. 

Os ouvintes existem; sua cultura também. O surdo, sua 
cultura e língua também existem. Nada disso está mais em 
questão, embora se possa questionar o que se entenda por 
“cultura”, “língua” etc. O que se deseja é que o surdo se aproprie 
do lugar que é seu por direito. Que o faça com confi ança em 
si mesmo, com dignidade em relação a sua língua, aos seus 
princípios, mas que essas conquistas não venham em um 
processo excludente ou auto-excludente em que se renegam os 
fatos do cotidiano e tome o majoritário necessariamente como 
“o inimigo” (RIBEIRO, 2006).

Os argumentos apresentados até aqui concorrem para que 
a língua portuguesa escrita, por um equivoco de entendimento 
teórico e legal, não seja afastada do seu lugar de direito na 
vida dos sujeitos bilíngues. Essa intenção não pressupõe que 
a língua de sinais deva ser suplantada pela língua portuguesa. 

Afi rmação que é válida tanto para os surdos sinalizantes quanto 
para os surdos oralizados que podem resignifi car o papel da 
LIBRAS em seu cotidiano, atribuindo-lhe maior importância. 
Acredita-se, pelo contrário, que a condição bilíngue desses 
sujeitos possa ser um pouco mais equitativa, embora não se 
possa iludir com igualdade de valor social. Sabe-se que as leis 
vigentes reconhecem a língua de sinais, mas não autorizam a 
exclusão da língua portuguesa escrita da vida dos surdos. Daí 
a necessidade de uma resistência consciente e consequente, 
geradora da motivação e autoconfi ança sufi ciente para que os 
surdos desenvolvam habilidades e competências na área de 
leitura e escrita em língua portuguesa. 

Considerando-se o ensino e o planejamento de atividades 
que possam ser úteis para o desenvolvimento das competências 
e habilidades linguísticas desejadas para o domínio da língua 
portuguesa escrita como segunda língua, sugere-se a vinculação 
entre autoestima, resistência consciente e consequente e o 
redimensionamento do lugar da língua escrita na vida.  Há 
que ter um trabalho que resgate a autoconfi ança em escrever 
em português, tomando o fato também como um direito a ser 
reivindicado e revertido ao seu favor. 

Indica-se utilizar estratégias como: reorganização textual; 
planejamento da escrita com ênfase na coerência e não na 
coesão (afi nal, o surdo pode ter difi culdades em relação à 
coesão textual em português escrito, mas pode com maior 
facilidade demonstrar coerência em sua escrita); identifi cação 
de palavras-chave e unidades temáticas; ambientação com o 
tema do texto em libras antes de iniciar a leitura em português; 
identifi cação de expressões formulaicas e discussão de seus 
usos socioculturais, entre outras técnicas. 

Se o professor não dominar a língua de sinais de forma 
sufi ciente, poderá trabalhar com o auxilio de uma intérprete, 
sempre mantendo em mente que o seu trabalho difere daquele 
feito na perspectiva do português como língua materna. As 
sugestões acima são úteis para exercitar e ampliar a capacidade 
de percepção das palavras-chave, dos tópicos, do tema versus 
rema, presentes em um texto. Pode ser mais prazeroso e 
representar uma situação-problema adequada à necessidade dos 
alunos sinalizantes, cumprir a tarefa de reorganizar um texto, 
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depois de ter tentado fazer inferências sobre o contexto de sua 
narrativa em unidades separadas. Assim, o desafi o permanece 
tanto para o aluno surdo quanto para o aluno ouvinte, no caso 
das aulas mistas em classes regulares. 

Podem-se discutir possibilidades de reorganização textual 
a partir de diferentes perspectivas: o contexto, o co-texto, 
os aspectos gramaticais. Todos esses vão sendo implícita 
e paulatinamente trabalhados. É importante também a 
oportunidade de comparar esses mesmos textos quando narrados 
em libras e em português. Quais as diferenças e especifi cidades 
de cada língua e modalidade linguística? Essas se apresentam 
como um desafi o, mais uma vez, para todos os alunos. Assim 
surge a necessidade de se identifi carem as palavras-chave, as 
intenções dos autores, os efeitos discursivos, as informações 
dadas e os dados novos. Todas essas ações fomentam a 
discussão sobre a segunda cultura e sua consequente aquisição.

De nada adianta forçar, repentinamente, o uso de um 
português totalmente desconhecido. O aprendizado do 
português como segunda língua deve ser paulatino e entendido 
como um elemento de (re)constituição e de resignifi cação de 
identidades. À ideia, bastante aceita, de que a leitura de mundo 
precede a leitura da palavra, acrescenta-se o argumento de que 
ambas equivalem a processos realizados sob uma perspectiva 
identitária.   Caminha-se, portanto, para uma leitura e escrita 
de mundo em que se encontre inscrita as identidades dos 
vários sujeitos surdos cujo “grito de guerra”/”tarefa” são 
desempenhados de forma equilibrada com a realidade. 

Por fi m, neste artigo, pretendeu-se apontar para a necessidade 
urgente de se resgatar o lugar da língua portuguesa na vida dos 
sujeitos surdos. Esse é o “grito da língua portuguesa” que, 
embora língua da comunidade majoritária, faz parte intrínseca 
do cotidiano e da própria história dos sujeitos surdos. Há que 
se buscar um equilíbrio linguístico em que as diferenças sejam 
respeitadas, em que a língua minoritária seja valorizada, mas 
também que a língua majoritária não seja vista como uma 
imposição negativa aos sujeitos surdos sinalizantes brasileiros. 
Da mesma forma, a língua de sinais – se houver uma interação 
mais efetiva entre os vários tipos de sujeitos surdos – poderá 
assumir papéis mais signifi cativos na vida desses. Uma 

educação bilíngue e intercultural poderá, nessa perspectiva, 
semear uma cultura da paz linguística em que a adaptação 
curricular estaria não em eliminar a língua da comunidade 
majoritária, mas ensiná-la a partir da característica cognitiva do 
seu aprendiz, colocando-a à serviço desse.  
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Resumo

Em 1676, em Genebra, a Venerável Companhia solicita 
o parecer de alguns professores de teologia a respeito de um 
livro que, segundo seu julgamento, conteria “quantidade de 
impertinências”: A terra austral conhecida, de Gabriel de 
Foigny, relato de viagem de Nicolas Sadeur à terra austral, 
habitada por hermafroditas perfeitamente racionais, publicada 
nesse mesmo ano. Começa aí o processo desse livro, que 
durará alguns meses. Nas inquirições iniciais, Foigny afi rma 
ser apenas o tradutor do relato de viagem de Nicolas Sadeur 
à terra austral, confi rmando o que é dito no prefácio da obra. 
Em novo interrogatório, Foigny se defende afi rmando que A 
terra austral conhecida não seria mais que uma “explicação 
do livro do Gênesis” – única declaração conhecida do autor 
sobre esse seu livro. Por mais que se deva desconfi ar de uma 
declaração feita em meio a um processo, portanto, sob pressão, 
creio que ela possa servir de chave de leitura. A “explicação do 
livro do Gênesis” pode ser lida como um comentário a respeito 
da gênese da humanidade, da natureza humana, da relação 
entre o homem e a divindade, entre vontade humana e vontade 
divina – um comentário em forma de fi cção. Reformulando de 
outro modo a declaração de Foigny, temos: o Gênesis apresenta 
uma cosmogonia que A terra austral conhecida discute, 
fi ccionalmente, por contraste, cotejando a cosmogonia bíblica 
com outras três cosmogonias presentes no livro de Foigny: a 
austral (deista), a pré-adamita e a atomista. 

Palavras-chave

Utopia; atomismo; deísmo; pré-adamita; cristianismo.

Résumé

En 1676, à Genève, la Vénérable Compagnie sollicite l’avis 
de quelques professeurs de théologie à propos d’un livre qui, 
d’après son jugement, contiendrait “quantité d’impertinences”: La 
terre australe connue, de Gabriel de Foigny, récit de voyage de 
Nicolas Sadeur en terre australe, habitée par des hermaphrodites 
parfaitement rationnels, paru cette même année. Là commence le 
procès de ce livre, qui durera quelques mois. Dans les enquêtes 
initiales, Foigny affi rme n’être que le traducteur du récit de voyage 
de Nicolas Sadeur en terre australe, confi rmant ainsi ce qui est 
dit dans la préface de l’oeuvre, adressée au lecteur. Lors d’un 
nouvel interrogatoire, Foigny se défend en affi rmant que La terre 
australe connue ne serait plus qu’une “explication du livre de 
la Genèse” – seule déclaration connue de l’auteur sur son oeuvre. 
Encore que l’on doive se méfi er d’une déclaration faite au milieu 
d’un processus, donc, sous pression, je crois qu’elle peut nous servir 
de clé de lecture. “Explication du livre de la Genèse” cela peut se 
lire comme un commentaire à propos de  la genèse de l’humanité, 
de la nature humaine, de la relation entre l’homme et la divinité, 
entre volonté humaine et volonté divine – un commentaire en 
forme de fi ction. En reformulant d’une autre façon la déclaration 
de Foigny, nous pouvons affi rmer que la Genèse présente une 
cosmogonie que La terre australe connue discute fi ctionnellement, 
par contraste, en comparant la cosmogonie biblique aux trois autres 
cosmogonies présentes dans le livre de Foigny: l’australienne 
(déiste), la pré-adamite et l’atomiste. 

Mots-clés

Utopie; atomisme; deisme; pré-adamite; christianisme.
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Em 10 de novembro de 1676, em Genebra, a Venerável 
Companhia2 solicita o parecer de alguns professores de teologia 
a respeito de um livro que, segundo seu julgamento, conteria 
“quantidade de impertinências”: A terra austral conhecida, de 
Gabriel de Foigny, relato de viagem de Nicolas Sadeur à terra 
austral, habitada por hermafroditas perfeitamente racionais, 
publicada nesse mesmo ano. Começa aí o processo desse livro, 
que durará alguns meses. 

Nas inquirições iniciais, Foigny afi rma ser apenas o 
tradutor do relato de viagem de Nicolas Sadeur à terra austral3, 
confi rmando o que é dito no prefácio da obra. 

Em 24 de novembro de 1676, o pastor Mestrezat, professor 
na Academia de Genebra, dá seu juízo: o livro de Foigny é 
condenável porque contem “várias falsidades, impertinências, 
diversas fábulas, impiedade e outros disparates”. Em 1o de 
dezembro, um novo parecer4 reforça o juízo já enunciado: o 
livro de Foigny “é repleto de extravagâncias, falsidades e 
mesmo coisas perigosas, infames e ímpias”, principalmente nos 
capítulos V (“Da constituição dos austrais e de seus costumes”) 
e VI (“Da religião dos austrais”). 

O processo se agrava e Foigny é preso, acusado de ter 
impresso um livro com conteúdo condenável, sem autorização 
formal e com falsos nome de editor e da cidade de publicação. 

Em 3 de março, em novo interrogatório, Foigny se defende 
afi rmando que A terra austral conhecida não seria mais que 
uma “explicação do livro do Gênesis” – única declaração 
conhecida do autor sobre esse seu livro. Por mais que se deva 
desconfi ar de uma declaração feita em meio a um processo, 
portanto, sob pressão, creio que ela possa servir de chave 
de leitura. A “explicação do livro do Gênesis” pode ser lida 
como um comentário a respeito da gênese da humanidade, da 
natureza humana, da relação entre o homem e a divindade, 

entre vontade humana e vontade divina – um comentário em 
forma de fi cção. Reformulando de outro modo a declaração 
de Foigny, temos: o Gênesis apresenta uma cosmogonia que A 
terra austral conhecida discute, fi ccionalmente. Discute como? 
Por contraste, cotejando a cosmogonia bíblica com outras três 
cosmogonias presentes no livro de Foigny: a austral (deista), a 
pré-adamita e a atomista.

Defi nindo seu liv ro como um comentário do livro do 
Gênesis, poderíamos nos perguntar se o livro de Foigny se 
inscreveria na tradição da literatura hexameral, gênero que se 
defi ne por ser o comentário cristão da narrativa da Criação, 
na forma de um tratado teológico, que nasceu na fundação da 
Igreja, com Agostinho e Ambrósio, e foi praticado até o século 
XVII por autores como Anastasius Sinaita (Hexaemeron, século 
VII ou VIII), Henry of Langestein (Lecturae super Genesim, 
1385), Du Bartas (La sepmaine, Jacques Chouet, 1581), 
Alonso de Acevedo (De la creación del mundo, 1615) e Milton 
(Paradise lost, 1667). Diferentemente da literatura hexameral, 
contudo, A terra austral conhecida, discute mais de um relato 
da criação: a versão bíblica é apresentada indiretamente, está 
presente implicitamente, servindo de termo de comparação 
com as outras três cosmogonias presentes no texto: a austral 
(deísta), a pré-adamita e a atomista.

Em cada uma dessas cosmogonias estão presentes os temas 
da existência ou não-existência de um suposto Criador, seu 
papel na criação e no destino individual e coletivo (a parte de 
presciência, predestinação e acaso no destino humano), da 
defi nição de natureza humana e divina, da relação entre matéria 
e Criador, vontade humana e vontade divina – questões presentes 
na discussão sobre o livre-arbítrio, um dos fundamentos do 
cristianismo. Sendo tão central, não surpreende que encontremos 
o tema do livre-arbítrio (e com ele, o problema da graça) 

2 - Formada por pastores das cidades, das paróquias rurais e por professores da Escola de Teologia, a Venerável Companhia era o órgão responsável pelas 
questões religiosas do Estado (estudos teológicos, administração e direção da Igreja, consagração dos ministros e eleição de seus membros).
3 - Ele ratifi ca, portanto, a sugestão feita ao leitor, no prefácio (Au lecteur): que suspenda seu julgamento ao ler este relato edifi cante, passível de ser julgado, 
erroneamente, por quem medir “la Toute puissance avec les bornes de leurs imagination”, uma mera “fi ction faite à plaisir”. Essa negação do estatuto fi ccional 
do livro não será discutida durante o processo. Aos juízes parece não importar se Nicolas Sadeur é apenas um personagem ou se os austrais realmente existem. 
Seus vereditos revelam que eles não se atêm ao modo (fi ccional ou não) do que é dito, mas estritamente ao que é dito, se conforme à ortodoxia calvinista ou não.
4 - O novo parecer fi ca a cargo de Mestrezat e de seu colega Després. Ambos eram professores da Academia de Genebra desde 1663.
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recolocado em pauta em momentos de fundação, de revisão da 
ortodoxia, de crise ou de mudanças importantes. É o que nos 
revela uma simples enumeração de alguns dos autores que 
se dedicaram a essa questão: Pelágio, Agostinho, Anselmo, 
Tomás de Aquino, Guilherme de Ockham, Pietro Pomponazzi, 
Lutero, Erasmo, Luis de Molina, Jansénius e Bossuet (menciono 
apenas alguns autores que debateram o problema até a época 
da publicação de La terre australe connue). De certa forma, é o 
problema lógico dos futuros contingentes e dos atos voluntários, 
discutido por Aristóteles, que encontramos discutido, a partir de 
Agostinho, em chave teológica. 

Veremos, nessa comunicação, como o problema da 
articulação entre vontade humana e vontade divina está 
colocado nas quatro cosmogonias presentes no texto de Foigny. 
Como dissemos, elas são quatro:

1. a cosmogonia bíblica, referência religiosa implícita do 
personagem central, o viajante Nicolas Sadeur, do narrador 
do prefacio e do leitor a quem ele se dirige;

2. a cosmogonia pré-adamita, presente hipoteticamente, 
conforme hipótese evocada no próprio romance, enunciada 
por Sadeur, e defendida por Pierre Bayle, no verbete 
“Sadeur” de seu Dictionnaire historique et critique (e 
desenvolvida por Pierre Ronzeaud, em seu magistral estudo 
sobre a utopia de Foigny); 

3. a cosmogonia deísta, que caracteriza os austrais, explicada 
pelo ancião austral Suains nos diálogos que mantém com o 
protagonista Sadeur ao longo do livro, e nas descrições que 
este personagem dá em certos capítulos de seu relato;

4. a cosmogonia atomística, apresentada (e aparentemente 
rejeitada) pelo ancião austral e por Sadeur no diálogo que 
travam no capítulo VI (“La religion des Australiens”). 

Evidentemente, essas cosmogonias estão presentes de 
forma fragmentária, dissolvidas na trama romanesca – apenas 
o sistema deísta é apresentado de maneira mais sistemática. 
A cosmogonia bíblica e a pré-adamita estão presentes 

implicitamente, e a atomística é rapidamente evocada, 
resumidamente apresentada.

 
Vontade humana e vontade divina no personagem Sadeur 
(a cosmogonia bíblica)

Começarei por analisar como o tema da vontade humana 
e da vontade divina constituem o personagem Nicolas Sadeur.

Esse personagem, marcado pela singularidade física 
do hermafrodismo, tem uma origem compósita: é fi lho de 
franceses, foi concebido na América (em Port Royal, na 
Nouvelle France) e nasceu em alto-mar, em um navio que 
voltava para a França. Logo depois, o navio naufragou, seus pais 
morreram e o personagem acabou passando seus dois primeiros 
anos na Galícia. Até os oito anos, fi cou sob a tutela de jesuítas, 
em Lisboa. Em seguida, foi acolhido pela família Villafranca, 
partidária de Felipe II. Tudo indica que Sadeur é um personagem 
católico. Em seu relato de viagem à terra austral, contudo, não se 
percebe um comportamento religioso especifi camente católico. 
As orações5 que Sadeur dirige diretamente a Deus (usando o 
vocativo “Senhor”, “meu Redentor”, “meu Salvador”), sem 
mediação de santos ou da Virgem Maria, não são sufi cientes 
para situá-lo entre católicos ou reformados. Percebe-se apenas, 
nessas orações, uma concepção providencialista, que poderia 
ser tanto católica quanto reformada. Sadeur invoca um deus 
que ele designa como “Maître” e “Autheur” de sua vida, 
reconhece a existência de uma “divina providência” e afi rma 
sua submissão a ela. Porém, essas orações são enunciadas em 
momentos extremos, nos quais Sadeur se encontra em perigo e 
luta desesperadamente contra a morte. Para Trousson (2003), 
a submissão à vontade divina, nessas passagens, se revela 
puramente retórica – sobretudo se levarmos em consideração 
“um certo emprego”, que Pierre Ronzeaud identifi cou como 
burlesco, “da terminologia da predestinação” (1981, p. 239). As 
orações de Sadeur praticamente contradizem suas ações, e seu 
apego à vida terrena contrasta com o “completo destacamento 
e uma surpreendente apetência da morte” que caracterizam 

5 - Nos caps. III e XIII.
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os austrais (Trousson, 2003). Outra leitura poderia ver nesses 
trechos um elogio da ação humana e uma derrisão da ideia de 
Providência, citada ambiguamente – estratégia de dissimulação 
comum nos escritos dos libertinos da época.

A providência, na trama fi ccional, parece estar presente, 
portanto, por convenção e necessidade. Como pano de fundo, 
porém, ela permite situar o personagem dentro de um sistema 
cultural e religioso, baseado na cosmogonia bíblica, no qual 
ele é um descendente de Adão, ou seja, uma criatura marcada 
pelo pecado original, evento que está na base das refl exões 
teológicas acerca da natureza humana e do livre-arbítrio. É para 
contrapor-se a esse sistema que o livro de Foigny apresentará 
as cosmogonias concorrentes pré-adamita, deísta e atomista6.

Vontade humana e vontade divina na cosmogonia pré-
adamita e austral

Sadeur, admirando a perfeição austral, declara: “Observando 
essa gente, diríamos facilmente que Adão não pecou, pois 
são o que nós teríamos sido sem aquela fatídica queda.” Está 
lançada a hipótese poligenista pré-adamítica, tão discutida no 
século XVII, que Pierre Bayle explicita no verbete Sadeur de 

seu Dictionnaire historique et critique, comparando o austral a 
um ser que não descende de Adão e que, portanto, “não decaiu 
como ele de seu estado de inocência” (Bayle, p. 110)8.

A teoria pré-adamítica tem origens bíblicas. Muitos autores 
recorreram ao duplo relato de criação do homem narrado no 
Gênesis, nos capítulos 1 e 2 (1, 26-27 e 2, 8), entendendo que cada 
relato da criação do homem se referiria a uma criatura diferente: 
a primeira teria sido criada antes de Adão; a segunda seria o 
próprio Adão; logo, a humanidade teria uma dupla procedência. 
Esta interpretação explicava a existência dos povos descobertos 
pelos navegadores europeus em partes da terra não repertoriadas 
na tradição cosmológica e teológica e relançava o problema da 
conciliação entre texto bíblico e mundo pagão8. Os não descentes 
de Adão são o tema principal do livro de Isaac de La Peyrère, 
Preadamitae, publicado em 1655, que teve ampla repercussão 
em sua época. La Peyère, por sua vez, baseia sua hipótese nos 
versículos 12-14 do quinto capítulo da epístola aos Romanos. 

A hipótese pré-adamítica não é desenvolvida no livro 
de Foigny, mas o cotejo sugere que pré-adamitas e austrais 
possuem características comuns: a nudez, a castidade, a 
autorreprodução, a androginia, a serenidade e uma vida em que 
vontade humana e vontade divina coincidem, sendo o homem 

6 - Outros dois episódios mostram Sadeur agindo voluntariamente conforme sua natureza, de forma a satisfazer seus apetites sensíveis (para o usar o termo 
de Tomás de Aquino) – apetites que os austrais desconhecem e reprovam. O primeiro acontece seis meses após sua chegada na terra austral: Sadeur deixa-se 
excitar pelas carícias dos austrais que, ao contrário do que ele espera, não têm conotação sexual; ele é, por isso, censurado. O segundo acontece cerca de 35 
anos depois, pouco antes de ele ser condenado e fugir da terra austral. No momento de uma guerra dos austrais contra os fundinos, que não são hermafroditas, 
Sadeur sucumbe aos charmes de uma mulher e é condenado por isso, dessa vez irrevogavelmente. Os austrais o acusam também de não ter combatido nas 
guerras, de ter demonstrado piedade por seus inimigos, comido carne e feito perguntas maliciosas. Ao fi nal de tantos anos, “vícios corporais e taras culturais 
se completam, em uma sucessão lógica dos capítulos, para ratifi car a indelével desnaturação do europeu” (Ronzeaud, 1981, p. 177); a natureza irremediavel-
mente cindida do personagem manteve-se intacta: na terra austral, sua morfologia hermafrodita é padrão, mas seu comportamento é considerado monstruoso 
(os austrais chamam os europeus de “monstros marinhos”); nas terras setentrionais, seu comportamento é padrão, mas seu hermafrodismo é visto como uma 
anomalia defeituosa que, quando percebida, provoca repulsa.
7 - Interpretação que Pierre Ronzeaud aprofundou em L’utopie hermaphrodite (1981).
8 - A descoberta da existência desses povos teve seu impacto acrescido pela constatação que eles podiam ser virtuosos, mesmo não sendo cristãos – tema que 
encontramos em Morus, Montaigne, Jean de Léry e tantos outros humanistas. É este o argumento decisivo que o narrador do prefácio da Terra austral conhecida 
evoca para justifi car a edição do relato de Sadeur: ele descreve um povo que, apesar de pagão, é guiado por “luzes naturais” sufi cientes para torná-los mais 
virtuosos do que “os mais reformados”. O narrador explica ao leitor, no prefácio: “Li-o, ainda que com difi culdade por causa das manchas da água do mar, e 
por quinze anos o conservei como um tesouro inestimável. Por fi m decidi dá-lo ao público porque, por revelar uma infi nidade de marcas da divina sabedoria, 
obriga-nos a admirar sua conduta e confunde os que, dizendo-se cristãos e particularmente inspirados pela graça, vivem pior que os animais, enquanto que os 
pagãos, guiados apenas por luzes naturais, dão provas de possuírem mais virtudes do que os mais reformados declaram possuir.”
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um refl exo da perfeição de Deus, uma totalidade compacta nos 
planos material e imaterial, terreno e divino. 

O livre-arbítrio, para os pré-adamitas e para os austrais, é 
negado pela inelutável determinação física, pois a perfeição 
de um e de outro decorre de uma natureza não corrompida, 
androgínica ou não. Para os austrais, “distinguir o espírito do 
homem de seu corpo, como quem separa uma parte de outra” é 
um erro. Os austrais se consideram “homens inteiros” por causa 
de sua natureza androgínica; os demais, providos de apenas um 
sexo, têm, para eles, o mesmo estatuto dos animais9. Todavia, 
pode-se notar, no gesto da morte voluntária australiana, um 
indício de livre-arbítrio. A existência austral é marcada pela 
perenidade, que, porém, adquire um sentido negativo quando 
comparada à eternidade da qual os austrais acreditam gozar 
após a morte. Os austrais não acreditam na alma individual e 
pensam que após a morte seu espírito se amalgama ao “gênio 
universal”, atemporal, infi nito e perene; por isso, desejam 
a morte, que os levará a uma existência ainda mais perfeita 
do que a que provam na Terra. Para manter um equilíbrio 
demográfi co e impedir que sua sociedade se extinguisse, os 
austrais decretaram uma lei que os obriga a viver até os cem 
anos.

Os austrais têm seus próprios mitos de criação dos 
“homens” e dos “meios-homens”. Contam que os três primeiros 
“homens inteiros”, hermafroditas, nasceram do sopro de uma 
divindade, o Haab, há 12.000 anos, e que os não-hermafroditas, 
ou “meios-homens”, são mais recentes, têm apenas 8.000 anos. 
Se a explicação da origem dos austrais ocupa duas linhas, a dos 
homens unissexuados ocupa duas páginas e é narrada com um 
tom bem diverso: 

uma serpente de tamanho desmesurado e de natureza 
anfíbia, chamada Ams, jogou-se sobre um homem 
adormecido e dele tirou seu prazer sem lhe fazer nenhum 
outro mal. Ao acordar, ao fi nal da ação, esse homem 
fi cou tão afl ito que se precipitou no mar. A serpente, 
vendo tal desespero, jogou-se na água depois dele e, 

mantendo-o erguido, levou-o até uma ilha vizinha que 
agora já não existe, onde, com carícias e demonstrações 
de amizade, tocou seu coração e o convenceu a alimentar-
se. Depois de alguns meses, a serpente, percebendo seu 
fruto nesse homem, redobrou suas atenções. O homem 
deu à luz dois fi lhos dos dois sexos, o que obrigou a 
serpente a ter cuidados particulares com o parturiente e 
a não cessar de ir e vir para encontrar do que alimentá-
lo. Quando faltavam as frutas costumeiras, pegava 
peixes, algumas vezes pequenos animais, levava-os 
e dava-os de comer a seus pequenos. Ao crescerem, 
essas duas crianças se revelaram maliciosas e muito 
brutais, o que causou tanta tristeza e tanto pesar 
àquele homem, que ele fi cou inconsolado. A serpente 
percebeu seu desalento e, pensando que ele sentisse 
saudades de seu país, fez o possível para consolá-lo — 
mas foi em vão. Então, fez-lhe vários sinais para dar a 
entender que, se quisesse retornar para junto dos seus, 
ela o assistiria em seu retorno, da mesma forma que o 
havia ajudado em sua vinda. Esse homem jogou-se na 
água, mais para pôr à prova a vontade da serpente do 
que por outro motivo. Mas a serpente pôs-se a nadar, 
colocou-se sob seu peito e em poucas horas o levou a 
seu país. Depois retornou para juntar-se aos seus dois 
pequenos que, ao se tornarem grandes, acasalaram-se 
e multiplicaram-se abundantemente, vivendo apenas 
de caça e de pesca, como animais carnívoros. Como 
a ilha estava demasiadamente habitada para abrigar a 
todos, encontraram um meio de ir para outros países, 
que povoaram com sua progenitura, causando todas as 
desordens que agora suportamos. Eis a origem que nos 
atribuem.

Para o narrador, essa origem é “completamente ridícula”. 
Sua comicidade está principalmente na inversão e confusão 
de papéis: a serpente, que no relato bíblico é enganadora e 
maliciosa, transforma-se, no relato de Foigny, numa parceira 
gentil, generosa e solícita. Estamos no registro do absurdo, 
do burlesco e do cômico, talvez não muito distante daquele 

9 - Os europeus, divididos por sexo masculino ou feminino, são também chamados de monstros marinhos pelos austrais, por causa de chegarem sempre por 
mar. Os austrais fazem guerra contra seus vizinhos austrais unissexuados, os fundinos.
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adotado no relato rabelaisiano que conta a sedução de Eva 
pela serpente andouililique do Quarto livro. Mas, apesar de 
seu temperamento dócil, certamente por sua característica 
física anfíbia, a serpente do relato austral acaba gerando 
uma descendência também ela marcada pelo duplo, cindida, 
macho e fêmea. As ações dessa serpente são boas, mas seu 
físico condiciona a reprodução do mal. A composição desse 
personagem está de acordo, portanto, com a concepção austral 
que associa um físico completo (dotado dos dois sexos) a uma 
perfeição androgínica. Uma criatura fi sicamente imperfeita 
(anfíbia) só poderia perpetuar sua imperfeição. Nesse sistema, 
não há eleição. Todos os homens são fadados ao mal. É como 
se Foigny radicalizasse o a noção de servo arbítrio de Lutero, 
levando uma possível paródia a um alto grau de derrisão. 

O deus austral, na utopia de Foigny, é tratado mais 
seriamente. É chamado de Haab ou o Incompreensível. Não 
interfere no mundo, manifesta-se unicamente por seus efeitos, 
“universalmente e sem particularidade”. A vontade divina é 
apenas um princípio primeiro, inacessível à razão humana 
e nunca instrumentalizado (“dado que somente podemos 
conjecturar, acabamos mais por satisfazer o próprio espírito, 
afastando-nos da verdade”). Com efeito, assim como não há 
política na terra austral, também não existe religião, apenas 
um estrito igualitarismo segundo o qual todos têm a mesma 
relação com a divindade. Ela é adorada “com todos os respeitos 
imagináveis”, mas sem que ninguém nunca exponha suas 
opiniões particulares: “sua grande religião é não falar de 
religião”. Daí advém a ausência total de discórdia: “A doutrina 
comum relativa a essa primeira causa deve ser o princípio de 
nossa união, assim como ela é o princípio de nossa criação.”

    
Vontade humana e vontade divina na cosmogonia 
atomística 

O atomismo, muito discutido no século XVII francês, 

“era – lembra Michèle Porte – antes de tudo, desde Epicuro, 
a única doutrina fi losófi ca laica do ocidente. Era uma grande 
máquina teórica montada para abater os deuses, quaisquer 
fossem eles.” Em poucas palavras, “a teoria atomista levava 
a questionamentos religiosos essenciais (1988, p. 209).” O 
texto de Foigny, porém, parece se referir mais a Lucrécio e a 
Cyrano de Bergerac, do que às fontes gregas ou aos importantes 
comentadores do atomismo de seu tempo, Pierre Gassendi e 
Guillaume Lamy. 

No capítulo VI, “Da religião dos austrais”, encontramos 
uma curta exposição de três aspectos da cosmogonia atomística. 
Suains, o ancião austral, apresenta e, aparentemente, refuta 
duas teses da cosmogonia atomística: a eternidade da matéria 
e sua origem fortuita. Para ele, atribuir à matéria uma origem 
fortuita, devida ao “encontro de vários pequenos corpos”, ou 
seja, “a casos fortuitos”10, é dispensar o Criador de qualquer 
responsabilidade pela criação do mundo, “é imputar à criatura 
o que pertence somente ao Criador” – acusação que, em 
outro contexto, ecoa a que faz Agostinho contra a concepção 
libertariana de Pelágio, e Bossuet em seu Traité du libre arbitre. 

Uma leitura atenta revela que a refutação do atomismo é, 
porém, muito nuançada. Para Suains, “a outra opinião” é apenas 
“muito provável” em relação ao materialismo, caracterizado 
como uma “tese [...] perigosa”, cujos defensores embaraçam-se 
“em difi culdades que nunca serão resolvidas” e correm “o risco 
de proferir uma blasfêmia execrável”. A aceitação hipotética 
da validade da tese da eternidade da matéria relativiza ainda 
mais o ataque ao atomismo, colocado em pé de igualdade, por 
um instante, com “a outra opinião”, que o nega: “Ainda que 
se possa conceber que a eternidade desses pequenos corpos 
seja possível, já que é certo que a outra opinião é pelo menos 
tão ou mais provável que esta”. Sadeur retoma essa aceitação 
hipotética em sua réplica: “ainda que pudéssemos aceitar a 
existência eterna desses pequenos corpos, nunca se poderia 
provar que tenham podido distinguir este mundo e diversifi cá-

10 - De laisser voguer son imagination parmy des millions de milliasses de revolutions, & de rapporter tout ce que  nous voyons à des cas fortuits, qui n’ayent 
aucun autre príncipe qu’un mouvement local, & le reencontre de plusieurs petits corps: c’est s’embarrasser en des diffi cultez qu’on ne resoudra jamais [...]. 
(p. 115-116).
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lo, tal como o vemos agora, segundo o princípio incontestável 
de que as coisas, permanecendo as mesmas, necessariamente 
reproduzem a si mesmas”. Essa “refutação quase escolástica”, 
“que se refere às concepções aristotélicas tiradas das virtudes 
das faculdades e das formas”, é suspeitamente fraca, conforme 
observou P. Ronzeaud (1981, p. 189). 

Na mesma réplica, Suains traduz o sentido de se acreditar 
na eternidade dos pequenos corpos: “destruir o Ser dos seres”. 
A cosmogonia atomista, conforme apresentada no livro de 
Foigny, dispensa a vontade divina de qualquer responsabilidade 
pela criação do mundo, separando os fenômenos físicos da 
matéria religiosa.

Suains diz ainda que para “cumprirmos o nosso dever” 
e atrairmos “o reconhecimento desse ser Infi nito” é melhor 
colocarmo-nos “ao seu lado”. Esse raciocínio, próximo do pari 
de Pascal, não convence, pois contradiz a ideia de divindade 
que têm os austrais: para eles, o Haab é “incapaz de mudança”, 
não castiga nem premia. 

Penso, como Henri Busson (1948, p. 156), que essa 
refutação pouco convincente do atomismo é apenas um pretexto 
para expor, ainda que resumidamente, uma cosmogonia em que 
a vontade divina não atua no mundo, onde a matéria existe 
segundo leis próprias e o homem é o único responsável por seu 
destino. 

Concluirei observando que essas quatro cosmogonias 
formam um quadro contrastante que nos permite aproximar La 
terre australe connue dos manuscritos clandestinos da época 
clássica: dissimulação do autor, crítica racionalista da religião, 
discussão de alternativas à religião, diálogo com textos antigos 
– eis alguns dos pontos em comum entre o texto de Foigny 
e Les quatrains du déiste, Le traité des trois imposteurs e o 
Theophrastus redivivus. Mas, não se pode esquecer que essa 
heterogeneidade religiosa é também uma característica do 
gênero utópico (como lembra Georges Benrekassa), sobre a 
qual se funda a refl exão acerca da vontade humana e da vontade 
divina em chave fi ccional.
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Resumo

A despeito de todas as possíveis confi gurações para a prática 
da contação de histórias na contemporaneidade, ligadas a inúmeras 
linguagens narrativas, assim como a diferentes modalidades de 
textos – de orais a escritos perpassando os imagéticos – propomos 
no corpo deste artigo um retorno simples ao seu fundamento 
oral. Contar histórias está enraizado nas sociedades orais, cuja 
modalidade da língua antecede a escrita, nem por isso devendo ser 
considerada como uma etapa anterior em um processo de evolução 
natural que culminou nesta última.Em tais sociedades, para além 
de inserir crianças no mundo da linguagem, as narrativas serviam 
e ainda servem no processo de formação humana, transmissão de 
valores e estabelecimento de vínculos afetivos e sociais entre os 
membros de uma dada família ou comunidade. Sem que sejam 
colocados como antagônicos, mas, ao contrário, que possam ser 
percebidos em suas possibilidades de complementação, o texto 
oral e o texto escrito precisam ser estudados e trabalhados em 
suas particularidades, de modo, inclusive a não permitir que um 
obscureça o outro, sobretudo em um contexto de mais legitimação 
de um sobre o outro. Ouvir e ler possuem marcas materiais muito 
distintas e, naturalmente, provocam de modos diferentes ouvintes 
e leitores, isto é algo que deve ser lembrado e aprofundado.

Palavras-chave

Texto oral; contador de histórias tradicional; oralidade.

Abstract

Despite of all the contemporary confi gurations for the 
practice of storytelling – including different languages and 
types of texts – in the body of this article, we propose a 
simple return to its oral fundament.  Storytelling is rooted in 
oral societies, based on orality, which should be understood 
not as a previous step in the evolution to writing, but in 
fact, as a different modality of the language with quite 
distinctive functions. In such societies, oral narratives are 
supposed to introduce children in the world of language but 
they also should transmit values and establish social and 
emotional bonds among the members of a community. Oral 
and written texts can be perceived as complementary not as 
antagonist ones and, both should be studied and worked in 
their peculiarities in such a way that one cannot shadow 
the other. Listening and reading have different structures 
and, naturally, they affect in different ways those who 
listen or read, this is something that should be remembered 
and looked in depth.

Keywords

Oral text; orality; traditional storytellers.
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Ainda mais estranha era a casa de Baba Yaga. Ela fi cava em cima 
de enormes pernas de galinha, amarelas e escamosas, e andava de 

um lado para o outro sozinha. Ela às vezes girava e girava como 
uma bailarina em transe. As cavilhas nas portas e janelas eram 

feitas de dedos humanos, das mãos e dos pés, e a tranca da porta 
da frente era um focinho com muitos dentes pontiagudos. Vasalisa 

consultou sua boneca. “É essa casa que procuramos?” E a boneca, 
a seu modo, respondeu: “É, é essa a que procuramos.” 2 

A despeito de todas as possíveis confi gurações para a 
prática da contação de histórias na contemporaneidade, ligadas 
a inúmeras linguagens narrativas, assim como a diferentes 
modalidades de textos – de orais a escritos perpassando os 
imagéticos – propomos no corpo deste artigo um retorno 
simples ao seu fundamento oral, não como quem simplesmente 
perde-se em nostalgias, mas em direção distinta, no sentido 
de tentar entender o que o particulariza. Contar histórias está 
enraizado nas sociedades orais, cuja modalidade da língua 
antecede a escrita, nem por isso devendo ser considerada como 
uma etapa anterior em um processo de evolução natural que 
culminou nesta última.Em tais sociedades, para além de inserir 
crianças no mundo da linguagem, as narrativas serviam e ainda 
servem no processo de formação humana, transmissão de 
valores e estabelecimento de vínculos afetivos e sociais entre 
os membros de uma dada família ou comunidade.

A casa de Baba Yaga é uma imagem mítica. O aparente 
mosaico que dá colorido às suas estruturas, longe de ser mero 
produto fi ccional, traz as marcas do tipo de sociedade que 
deu origem aos contos maravilhosos, segmento signifi cativo 
dos contos de tradição oral. Vladimir Propp (2002), em 
aprofundado estudo sobre o tema, indica que cada elemento 
da narrativa, por mais fantástico que possa parecer, possui um 
vínculo histórico com antigos costumes e ritos e, assim sendo, 
está irremediavelmente enraizado em dada realidade concreta. 

Propp afi rma ainda o grau de parentesco entre os mitos e 
os contos, indicando que a principal distinção entre os mesmos 
não está necessariamente na estrutura narrativa, mas na função 

social, de fato, enquanto os primeiros falam da transcendência, 
os segundos remetem a questões fundamentalmente humanas. 
Não à toa, em muitas mitologias, encontraremos uma clara 
alusão à Palavra como instituição de poder, a divindade cria 
com a Palavra e também a Palavra intermedia a relação entre 
esta e os homens. Nos textos cristãos, a exemplo, encontramos 
o célebre: “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com 
Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. 
Todas as coisas foram feiras por meio dele (João 1:1-3)”.

Se ampliarmos nossas pesquisas sobre a importância dessa 
palavra que narra para as sociedades orais, descobriremos 
muitos mitos e narrativas sobre as histórias. Em Mitologia 
dos Orixás, Reginaldo Prandi (2003) conta como Exú foi 
chamado a procurar soluções para os problemas do homem 
e da natureza, o que ele fez recolhendo narrativas, saber que 
foi dado a Orunmilá, o adivinho, conhecido ainda como Ifá. 
Também de origem africana, muito presente no folclore 
caribenho, Ananse, personagem controversa, ora malandro ora 
sábio, enfrentou pesadas tarefas para se apropriar das histórias 
para se contar, que pertenciam a Nyame, o Deus do Céu e, em 
seguida, espalhá-las pelo mundo2. Nasrudin, por sua vez, foi 
escolhido por Houssein, fundador do Sufi smo, para transmitir 
seus ensinamentos ao mundo, geração após geração, contando 
anedotas, pequenas histórias repletas de humor e signifi cados 
(SHAH, [S.d.]). Em outra parte do oriente, Sherazarde 
empenhou-se, através de inumeráveis noites, em curar um 
homem e demovê-lo da ideia de vingança, fazendo uso apenas 
de sua voz e sua memória, ela também era uma contadora de 
histórias (JAROUCHE (TRADUTOR), 2005). E, por fi m, dos 
quatro cantos do mundo, temos acesso à sabedoria de inúmeros 
povos através de seus repertórios de histórias, mitos, lendas e 
outras produções orais.

Exú, Ananse, Nasrudin e Sherazarde são representações 
míticas dos contadores de histórias, homens e mulheres 
portadores e guardiões da palavra, presenças, cujo papel no seio 
da sociedade transfi gurou-se ao longo dos tempos. Possuindo 

2 - Trecho do conto Vasalisa (ESTES, 1999, pp 100–106).
3 - Em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ananse. Acessado em 22/10/2011.
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os mais diversos nomes, reconhecidos em mestres da tradição, 
mas também nos avós, tios, eles e elas têm sido responsáveis 
por preservar “um tipo de conhecimento armazenado em forma 
de histórias”(MATOS, 1998, p 8). 

A tradição oral “é ao mesmo tempo religião, 
conhecimento, ciência da natureza, iniciação de ofi cio, 
história, diversão e recreação. Tudo isso a seu tempo, 
podendo remeter o homem à unidade primordial. 
Fundada sobre a iniciação e a experiência, ela engaja o 
homem em sua totalidade”.(MATOS, 2005, p 13)

Nesta perspectiva, o conto é um local de manutenção e 
transmissão de saberes, sendo os contadores de histórias seus 
guardiões. Com o advento da modernidade, no entanto, esta 
é uma prática que se estabelecerá como própria das camadas 
populares, para as quais a escrita, a escola e a contemporaneidade 
chegam tardiamente e não sem embates.

Ora, para Benjamin, o “grande narrador tem sempre as 
raízes no povo, principalmente nas camadas artesanais”, mas 
também entre os camponeses, realidade que mais se aproxima 
da brasileira. Este contador de histórias tem como unidade 
básica de repertório o conto de fadas4, aquele que sabe dar um 
bom conselho e oferecer ajuda nos casos de emergência. Ainda, 
para o autor, a experiência passada de pessoa a pessoa é a 
grande fonte a que recorrem todos os narradores (BENJAMIN, 
2008, pp 214–225), o senso prático os caracteriza, de tal forma 
que os contos sempre trazem em si “uma dimensão utilitária”, 
quer seja um ensinamento moral ou uma sugestão prática, o 
narrador é alguém, por isso, que sabe dar conselhos.

Lima concorda com a raiz popular do contador de histórias 
e amplia essa proposição, pensando o seu entorno, seu lócus, 
como um “círculo geral de um ambiente humano onde todos 
compartilham, na medida das possibilidades, do interesse 
e do talento de cada um, de uma reserva de saber, onde 
narrar é marca reconhecida”. Para ele, o local do conto e do 
contador é o mundo popular, fundado na linguagem coletiva, 

aparentemente fragmentário, resistente em suas normas e 
valores, intercomunicante em seu imaginário e versátil, além 
de fecundo em sua heterogeneidade de formas (LIMA, 2005, 
pp 59–60). 

Considerando-se que o acesso das classes populares ao 
mundo letrado é um processo historicamente marcado pela 
precariedade, pode-se inferir naturalmente que o fato de tais 
narradores estarem enraizados no mundo popular indica uma 
construção textual que mantém fundamento na oralidade.  
Schneuwly e Dolz defi nem o oral como “tudo o que concerne 
à boca ou a tudo aquilo que se transmite pela boca (...) em 
oposição ao escrito, o oral reporta-se à linguagem falada, 
realizada graças ao aparelho fonador humano” (2010, p 127). 
Sendo a expressão sonora, através da voz, o que dá materialidade 
às narrativas populares, não estando as mesmas, em princípio, 
fi xadas em textos, o contador de histórias tradicional conta 
com sua memória para acessá-las e transmiti-las, de fato, 
o conhecimento de alguém no mundo oral é inteiramente 
associado ao que este é capaz de recordar (ONG, 2006)

Para Ong, diferentemente da memória associada ao universo 
letrado, a memória oral está intimamente ligada ao corpo, é 
formular, fl exível, acumulativa e se estrutura em uma relação 
com o outro.  Isto posto, ressalta-se que para o autor, o universo 
oral não é aquele que, simplesmente antecede a leitura, estando 
assim, supostamente, em um lugar de anterioridade com relação 
à segunda que, em um raciocínio lógico, lhe seria superior. Ao 
contrário, ele afi rma que, “sin embargo, las culturas orales 
pueden crear organizaciones de pensamiento y experiencias 
asombrosamente complejas, inteligentes y bellas (ONG, 2006, 
p 62)

Benjamin e Lima, assim como Matos (2005), alinham-se 
com relação à concepção de que a prática de contar histórias 
corresponde a um ofício artesanal, enraizado nas práticas 
e relações sociais, sendo desenvolvida com certa técnica, 
baseado na poética e na memória oral e a partir de um repertório 
construído nas vivências coletivas. Matos afi rma ainda que a 

4 - Designação francesa para contos maravilhosos, possuem estrutura complexa, comportam elementos sobrenaturais, originalmente não-cristãos (SIMON-
SEN, 1987:7). No Brasil, tais contos também receberam o nome de Contos de Encantamento (CASCUDO, 2004).
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performance do contador de histórias se constrói no momento 
em que acontece, fl uida, em consonância com o seu próprio 
momento e o público ouvinte. 

Matos (2005), Benjamin (2008) e Lima (2005) consideram 
o conto de tradição oral o elemento básico do contador de 
histórias, mas não exclusivamente, cuja principal tarefa, em 
sendo transmitir uma sabedoria guardada e preservada ao 
longo de séculos, assemelha-se à de um artesão, baseada em 
estruturas ancestrais, passadas de geração a geração, ainda que 
a partir delas, diferentes vestimentas possam ser acrescentadas.

Por outro lado, ouvir histórias insere-se em uma 
temporalidade, possui princípio meio e fi m, ao se iniciar um 
conto com o tradicional “era uma vez...” ou similar, o ouvinte é 
convidado a adentrar o território do imaginário, a partir do qual 
poderá construir e acessar as próprias imagens, conectando-
as com as paisagens dos contos e ressignifi cando-as a partir 
da própria experiência. Contar histórias permite a criação de 
vínculos entre quem conta e quem ouve, trabalha a escuta, 
além de transmitir ensinamentos e valores de acordo com as 
particulares de cada narrativa. Mesmo na contemporaneidade, 
há aqueles contadores de histórias que trabalham com esta 
perspectiva, aproximando-se da experiência tradicional e 
afi rmando-se como artesãos da palavra. Para estes, a contação 
de histórias é uma experiência estética singular, marcada pela 
voz e memória de quem narra, em contato direto com o ouvinte, 
sem intermediações.

A experiência da contação de histórias marcada pela 
voz, no entanto, se perde e se confunde com tantas outras 
experiências narrativas na contemporaneidade. Em vários 
artigos e discussões recentes sobre contação de histórias e 
formação de público leitor, contar e ler, contos da tradição oral 
e literatura infantil aparecem como fazendo parte de um único 
contínuo, como se não houvessem marcas distintivas próprias 
para cada qual. Pensar o porquê de tal cenário nos leva, 
necessariamente, a refl etir sobre o silenciamento do contador 
de histórias tradicional e, por outro lado, força-nos a olhar 
para o que legitima o contador de histórias contemporâneo. 
É necessário ainda debruçarmo-nos para o texto e a prática 
narrativa orais em suas particularidades e questionarmos se, 

de fato, podemos colocá-los no mesmo bojo da experiência da 
escrita e da literatura, sem ressalvas.

Muitas são as vozes que deram notícias sobre o fi m de tal 
experiência narrativa, fundada na oralidade, o contar histórias, 
vindas como ecos de diferentes épocas e lugares. Aqueles que 
estudam os contos populares e seus contadores apontam vários 
marcos que indicam o desvanecimento de tal prática: Benjamin 
(2008), melancolicamente, refl ete sobre o emudecimento pós-
guerra diante de uma Europa devastada; no Brasil, Cascudo 
(2006) lembra os serões de histórias que existiam até os anos 
20 e que fi ndos anos 80 haviam sido silenciados pela televisão, 
escola e pelo emergir dos grandes centros urbanos (MATOS, 
2005; LIMA, 2005); nesses entremeios, em África, do Mali, 
Hampatê Bá (2008) lamenta o fi m de uma escuta e, com ela, a 
ruptura na linha de transmissão das histórias. 

Mergulhados nas mudanças históricas e culturais de cada 
época, os contadores de histórias já estiveram no centro das 
relações sociais, como demonstram as histórias sobre as 
histórias e a importância das mesmas para as sociedades orais. 
Walter Ong (2006) ao longo de todo o seu livro “Oralidad 
y Escritura, Tecnologías de la Palabra” trata da transição 
de um mundo oral, fundado na palavra pronunciada, para 
um mundo escrito, baseado na palavra para ver, escrita ou 
impressa, seguida posteriormente pelas novas mídias. Existe 
aí uma mudança na estrutura de pensamento, organização do 
conhecimento e relações sociais. Nas sociedades de base oral, 
a memória é fundamental para a manutenção e a transmissão 
dos saberes e, consequentemente, quem a porta, o contador de 
histórias possui uma posição central. Na medida em que este 
saber pode se situar e ser acessado em outros lugares, seja em 
livros ou através das novas mídias, a palavra oral perde sua 
força.

A ruptura na linha de transmissão é uma das causas do 
silenciamento dos contadores de histórias tradicionais. Hampatê 
Bá aponta este como um grande problema para a África 
tradicional, “l’initiation, fuyant les grandes cites, s’est refugiée 
dans la brousse ou les ‘vieux’ trouvent de moins en moins 
autour d’eux, en raison de l’attrait des grandes villes et des 
besoins nouveux, les ‘oreilles dociles’ auxquelles transmettre 
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leur enseignement“ (HAMPATÊ BÁ, 2008, p. 28)5. No Brasil, 
a situação se repete. 

O silenciamento do narrador tradicional está, portanto, 
intimamente conectado com o desaparecimento de uma 
escuta, do ouvinte, com «a ausência maior de um público 
verdadeiramente constituído em espontaneidade e interesse, 
condição fundamental para a veiculação do conto em toda a 
sua força, [...] a partir de uma escuta polarizada, vibrante 
e silenciosa» (LIMA, 2005, p.75), o que, por sua vez, está 
relacionado menos com uma dada cronologia e mais com as 
mudanças de cenários culturais. 

Para além da morte de uma arte ou ofício, estará em jogo o 
lugar de uma certa experiência, conectada com toda uma visão 
de mundo ligada à oralidade, ao sentido prático da vida, ao ser 
comunitário, próprio das culturas populares.  O que se aprende na 
escola formal, por útil que seja, nem sempre está em consonância 
com o cotidiano, enquanto o conhecimento herdado pela tradição 
oral se encarna no ser inteiro (HAMPATÊ BÁ, 2008). 

Os anos 80, mesma época em que Lima se encontraria 
com diversos contadores de histórias no Sertão do Cariri – 
assistiria, no Brasil, à universalização do acesso à educação, 
ao crescimento geométrico das mídias de massa e ao avanço 
também sem precedentes do desenvolvimento tecnológico, 
especialmente no campo da comunicação. Foi também a 
geração dos anos 80 que conheceu reis e rainhas, princesas, 
bruxas e dragões principalmente através dos livros e fi lmes da 
Disney, em particular nos grandes centros urbanos, distanciados 
das velhas vozes que contavam histórias nas calçadas das casas 
após o jantar, antes do adormecer.

Um pouco antes, por volta dos anos 30, Benjamin (2008) 
escreveria sobre o empobrecimento da experiência, um novo tipo 
de barbárie, uma nova forma de estar no mundo sem vinculação 
com o passado e com parcas oportunidades de intercâmbio. 
Lado a lado com a mixórdia de ideias, estilos, compreensões 
do mundo, construções, teorias e um sem número de criações 
contemporâneas, surge outro tipo de inquietação: “qual o valor 

de todo o nosso patrimônio cultural, se a experiência não mais 
o vincula a nós?” (BENJAMIN, 2008, p. 114-115). 

Um outro aspecto que entra no embate, para além das distintas 
experiências estéticas provocadas pelas diferentes modalidades 
da língua é a ação específi ca dos estratos sociais economicamente 
privilegiados no sentido de impor seus valores culturais, seja 
através da língua, seja por meio de uma hierarquização de toda 
a vida cultural. Tal embate, longe de se dar de modo visível, tem 
travado-se essencialmente no terreno ideológico, engendrado 
na polifonia de sentidos que cada signo e cada discurso impõe. 
Neste campo, a ação específi ca das escolas contribuirá para uma 
tentativa de impor as características uniformes e uniformizantes 
das culturas dominantes, em detrimento da heterogeneidade 
das culturas populares, fator que acaba por contribuir para a 
desvalorização (quando não negação), por um lado, da experiência 
no campo da aprendizagem e, por outro, das culturas populares 
que sempre tiveram na primeira a base de seus processos de 
construção do saber e de relações (GRIGNON, 2003). Ora, as 
culturas dominantes se tornam eminentes arautos da escrita e de 
todos os benefícios para a modernização que essa supostamente 
constrói, a escola também.

Não deixa de ser surpreendente, portanto, que, a despeito do 
anunciado fi m da prática de contar histórias, seja ainda possível 
encontrar narradores tradicionais situados sobre um “quase”, 
uma experiência que quase desaparece, mas que por alguma 
razão chega reminiscente ainda que rara aos nossos dias. De 
fato, a morte anunciada dos narradores tradicionais ainda não 
aconteceu. Mesmo alquebrado, esquecido e silenciado, ele 
conseguiu chegar aos nossos dias, aparentemente graças a uma 
manutenção mínima de seu habitat natural, que Lima (2005) 
defi ne em suas características intrínsecas relacionadas ao senso 
de comunidade no entrelaço das relações de parentesco, de 
compadrio e vizinhança, notadamente enraizado no seio das 
camadas populares e de base rural.

Em recente incursão feita a cinco comunidades rurais do 
Sul e Baixo Sul da Bahia6, em todas, encontramos pessoas ainda 

5 - Tradução livre: “A iniciação, fugindo das grandes cidades, se refugiou na savana onde os velhos encontram cada vez menos em torno deles, em razão dos 
atrativos das grandes cidade e das novas necessidades, ouvidos doces aos quais transmitir seus ensinamentos”.
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ligadas à prática narrativa. Diante de uma primeira abordagem, 
não houve quem não alegasse esquecimento, “não se usa 
mais”, afi rmavam. Quando, no entanto, estimulados em suas 
memórias, em sua maioria, desfi aram história após história. 
Entretanto, o fato de lembrarem não signifi ca a peremptória 
existência da escuta. Nesta mesma incursão, encontramos casos 
de pessoas que não contavam histórias há pelos menos quinze 
anos e de outras que contavam até muito recentemente, mas 
que já anunciam uma mudança nos tempos. 

Por outro lado, vemos, nos grandes centros urbanos, 
o crescente movimento de contadores de histórias 
contemporâneo e é importante que por aqui paremos por 
alguns instantes: poderíamos mesmo dizer que, lentamente, 
esta personagem reinicia um percurso de volta da periferia 
ao centro.Quem retorna, no entanto, não é nem o mesmo 
contador de histórias (tradicional) nem necessariamente 
herdeiro daquele. Matos (2005) debruça-se sobre o contador 
de histórias contemporâneo, aquele que ressurge após longo 
período de suposto silenciamento do contador de histórias 
tradicional. Assim como a própria natureza do conto, fi el à 
sua essência e mutante quanto às inúmeras possibilidades 
de vestimentas que pode utilizar, o contador de histórias 
contemporâneo não mais pertence à linhagem dos contadores 
de histórias tradicionais e, ainda assim, carrega em seu alforje 
o desafi o de manter-se fi el à palavra que narra. Praline Gay-
Para (apud MATOS, 2005, p. 114-115) distingue contadores 
contemporâneos e contadores tradicionais no que concerne 
ao público ouvinte, repertório e aprendizagem do ofício. 
Enquanto os primeiros precisam reconstituir um certo cenário 
-  repertório construídos muitas vezes através de contos 
resgatados em livros, formação em ofi cinas, públicos os mais 
diversos entre crianças e adultos, não raras vezes sem o hábito 
da escuta de histórias – os narradores tradicionais estavam/
estão mergulhados no ser de suas comunidades e no sentido 
que a palavra e a narrativa tinha/tem para elas. O ofício do 

contador de histórias tradicional, considerado artesanal, é 
cumprido em íntima relação com o ser coletivo, mergulhado 
“[...] no círculo geral de um ambiente humano onde todos 
compartilham, na medida das possibilidades, do interesse e 
do talento de cada um, de uma reserva de saber, onde narrar é 
marca conhecida.” (LIMA, 2005, p. 59).

Voltando aos contadores de histórias tradicionais, aqueles 
que chegaram aos nossos dias, em todas as situações, quando 
inquirimos os porquês do desvanecimento da prática, veio-nos 
uma resposta quase em uníssono: o surgimento da eletricidade 
e da televisão com suas outras formas de narrar, questão já 
identifi cada por pesquisadores, em outras épocas. Se, no 
entanto, nos conformamos com esta justifi cativa, chegamos 
muito rapidamente à obsolescência de uma prática como a 
conclusão chave, como charretes substituídas por carros, o 
contar e ouvir histórias parece ter sido naturalmente substituída 
pelas novas narrativas midiáticas. 

E é justamente aqui que se instala uma das questões centrais 
que põe em movimento esse trabalho. Isto porque há algo, na 
própria atualidade, que suspeita de uma afi rmação assim rápida, 
trata-se do próprio movimento contemporâneo de contadores 
de histórias. Compondo este uma miríade de experiências 
narrativas, aproximando-se várias vezes da linguagem teatral 
e literária, há em seu fundamento, personagens e práticas que 
se remetem aos contadores de histórias tradicionais, ou seja, 
que optam por uma prática narrativa que em muito se aproxima 
daqueles homens e mulheres encobertos pelo esquecimento e 
devastados pela televisão que encontramos no Sul e Baixo Sul 
do Bahia.

Logo, diante de uma observação primeira do cenário 
contemporâneo em relação ao contar histórias, podemos, ao 
menos temporariamente, colocar em suspenso a suspeita com 
relação à obsolescência da prática narrativa dos contadores de 
histórias tradicionais. Resta-nos voltar nossos olhos para as 
personagens e o contexto em que vivem. Aí, mais uma vez, 

6 - No período de 14 a 18 de junho, integrei a equipe do Projeto Akpalo (http://akpalo.wordpress.com) em uma de suas etapas, a itinerância, cujo objetivo cen-
tral foi recolher histórias e imagens de comunidades rurais ligadas à Escola Família Agrícola de Ilhéus, proponente da iniciativa, fi nanciada pela CESE (http://
www.cese.org.br). Em uma etapa posterior, o material recolhido será organizado e disponibilizado via Internet.
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os contadores de histórias contemporâneos nos fornecem 
algumas pistas: não são estes herdeiros dos primeiros, ao 
contrário, formados em ofi cinas, conectados com o mundo 
letrado e contemporâneo, ocupam praças, teatros, escolas e 
atuam nos grandes centros urbanos, dão forma a uma nova 
categoria artística, montam espetáculos e buscam suas fontes 
principalmente em livros. Não raro, a prática contemporânea 
associa-se a saberes legitimados, colocando-se, inclusive, 
muitas vezes à disposição da escrita, estando presente em 
muitos programas de formação de público-leitor.

Se, por um lado, é inquestionável a necessidade de fomento 
à leitura assim como o valor das obras destinadas à infância em 
seu papel formador, em outra direção, parece-nos que o afã pelo 
ler acaba, por vezes, obscurecendo a necessidade da relação 
boca a ouvido, do exercício da escuta e contato com o texto 
oral. 

A palavra contada não é simplesmente fala. Ela é 
carregada dos signifi cados que lhe atribuem, o gestual, 
o ritmo, a entonação, a expressão facial e até o silêncio 
que, entremeando-se ao discurso, integra-se a ela. 
O valor estético da narrativa oral está, portanto, na 
conjugação harmoniosa de todos esses elementos. 
(MATOS, 2005, p. 4) 

O texto do contador de histórias tradicional é, por excelência, 
o conto de tradição oral, para ratifi carmos isso, basta lembrarmos 
que esta é uma prática que se funda em uma experiência de 
linguagem e comunicação muito anterior à escrita. Para 
Gislayne Matos, no entanto, esta é questão fundamental para 
entender quem, em meio a uma multiplicidade de experiências, 
é o contador de histórias na contemporaneidade. Ela faz uma 
síntese de leituras em Walter Benjamin, Amadou Hampatê 
Bá, dentro outros, para afi rmar que o contador de histórias é 
aquele que constrói seu texto no ato da performance, sendo 
base para os mesmos os contos de tradição oral, já que estes, 
em pertencendo ao patrimônio coletivo da humanidade, podem 
ser recriados a cada vez em que contados. Em tal processo, 
narrador e ouvinte, cada qual com suas especifi cidades entram 

como co-criadores do texto, o que, de fato, não é mais delicado 
com o texto autoral, já que, neste caso, exigiria por parte do 
contador de histórias uma fi delidade às palavras do escritor, 
o que, por sua vez, eliminaria as marcas do texto oral, como 
veremos adiante, incluindo a improvisação e o planejamento 
localizado no aqui e agora da performance.

Ao analisarmos as marcas da fala, como modalidade 
linguística, o que faremos logo adiante a partir de uma leitura 
de Ingedore Villaça Kock (2011), veremos com muita clareza 
que a constituição da performance do contador de histórias 
tendo como base o texto de tradição oral é marcado por tais 
características da fala, possuindo, portanto, uma materialidade 
essencialmente distinta da escrita e mesmo dos textos que 
são oralizados a partir do texto escrito. Antes, no entanto, 
detenhamo-nos para explicitar o que exatamente estamos 
chamando de contos de tradição oral.

Alguns autores, entre eles, Câmara Cascudo, denomina, 
em verdade, de literatura oral o corpo textual cuja autoria se 
desconhece, é velho na memória dos povos, não tem fronteiras 
geográfi cas ou linguísticas e possui na palavra falada seu 
principal veículo de transmissão. Isso indica porque diferentes 
estudiosos das narrativas orais tenham encontrado versões 
similares de um mesmo conto em diferentes partes do mundo e 
em diferentes épocas, sugerindo que cada história viaja de boca 
em boca, de povo em povo, ganhando no decorrer desse trajeto 
novas roupagens, justifi cando o ditado popular que diz “quem 
conta um conto, aumenta um ponto”.

Ong (2006), entretanto, a partir das distinções entre 
os códigos orais e escritos, posiciona-se veemente a este 
respeito: “parece absolutamente imposible emplear el término 
‘literatura’ para incluir la tradición y la representación orales 
sin reducir de algún modo, sutil pero irremediablemente, a (...) 
variantes de la escritura” (ONG, 2006, p 21). Mais adiante 
ele afi rma que pensar a tradição oral como literatura oral é 
semelhante a pensar em cavalos como automóveis sem rodas, 
ou seja, é uma tentativa precária de enxergar mais antigo, cujas 
dimensões ultrapassam a questão da língua, vide a necessidade 
de pensar o corpo do contador de histórias para caracterizar a 
enunciação do conto, a partir de um prisma contemporâneo, de 
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um conceito, a literatura, inicialmente fundado, para pensar um 
corpo textual essencialmente escrito. Logo, no contexto deste 
trabalho, ainda que reconhecendo a enorme contribuição que 
os conceitos ligados à literatura oral tem para a compreensão 
de nosso objeto, sobretudo no campo da Linguística Aplicada, 
adotaremos a acepção que mais se aproxima daquilo que Ong 
defende, referindo-nos ao corpo textual oral como tradição oral 
ou contos de tradição oral, entendendo ainda que esta última 
expressão representa ainda um afunilamento com relação ao 
primeiro, já que exclui de seu conceito os cantos, os provérbios, 
entre outros elementos por excelência pertencentes ao mundo 
oral.

Logo, para além da defi nição de Cascudo, pertinente 
e coerente com o nosso objeto, devemos acrescentar que 
entendemos como contos de tradição oral, narrativas curtas 
– ainda que algumas vezes integrem épicos e narrativas mais 
longas – mantidas e transmitidas pela memória popular, 
cujas estruturas circulam livremente, atravessando fronteiras, 
ganhando nesse trânsito roupagens e cores locais na voz dos 
diferentes contadores de histórias que se dispõem a mantê-las 
em circulação.

A memória oral, guardiã virtual de tais narrativas, é 
conservadora (ONG, 2006) e por mais que cada povo, cada 
cultura, cada contador de histórias adapte os contos à própria 
realidade, parece haver a manutenção de temas básicos que 
se perpetuam através dos tempos, estruturas típicas (ONG, 
2006) que, sendo preservadas, permitiram a Câmara Cascudo, 
por exemplo, recolher o conto Bicho de Palha, no Brasil, em 
meados do Século XX, e reconhecê-lo como uma mescla entre 
Gata Borralheira e Pele de Asno, citando em nota explicativa 
uma série de outras variantes recolhidas por outros estudiosos 
e folcloristas na Europa, inclusive Charles Perrault no Século 
XVII (CASCUDO, 2004, p. 46-50). Tais contos seriam 
condensados de sabedoria, vinculados a sentidos históricos, 
fi losófi cos e mesmo espirituais.

 
Os contos são obras de arte, transmitidas oralmente, de 
geração a geração, sendo “guardiões de uma sabedoria 
intocada (...) partindo de uma questão (...), desenrolam 

trajetos de personagens exemplares, ultrapassando 
obstáculos e provas (...) para se transformarem ao fi nal 
da história Machado (MACHADO, 2004, pp 13–15), o.

Sem que sejam colocados como antagônicos, mas, ao 
contrário, que possam ser percebidos em suas possibilidades 
de complementação, o texto oral e o texto escrito precisam ser 
estudados e trabalhados em suas particularidades, de modo, 
inclusive a não permitir que um obscureça o outro, sobretudo 
em um contexto de mais legitimação de um sobre o outro. 
O trabalho com as narrativas orais além de desenvolver a 
linguagem, exercita a escuta, perpassa emoções, além de ser 
capaz de conectar crianças, jovens e velhos com os saberes de 
sua própria comunidade e mesmo do país. Ouvir e ler possuem 
marcas materiais muito distintas e, naturalmente, provocam de 
modos diferentes ouvintes e leitores, isto é algo que deve ser 
lembrado e aprofundado.
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Resumo

O presente estudo visou investigar as práticas de leitura 
desenvolvidas por um professor recém-formado de ciências 
que atuava em um projeto de extensão de Educação de Jovens e 
Adultos, de uma universidade federal. Realizamos observações 
no contexto natural, sem implementação de intervenções, 
adotando uma abordagem naturalista de investigação. 
Adotamos também orientações teórico-metodológicas da 
etnografi a em educação. Dessa forma, os dados primários de 
coleta foram notas de observação em caderno de campo, além 
de registros tecnológicos em áudio e vídeo, além de atividades 
feitas nas aulas. Ainda fi zemos uma entrevista com o professor 
participante a fi m de compreender as concepções que ele tinha 
de leitura e suas próprias práticas. As análises e interpretações 
dos dados evidenciaram uma concepção diferenciada de leitura, 
refl etida nas/das práticas. Para o professor, ler envolve práticas 
de escrita e de intertextualidade, imersas nas interações sociais. 
O professor enfrentou suas difi culdades ao propor um trabalho 
complexo de leitura de um livro paradidático para ensinar 
Ciências da Natureza, assim como leitura.

Palavras-chave

Leitura; ciências da natureza; professor iniciante.

Abstract

This study aimed to investigate the reading practices 
used by a science teacher who worked on an outreach project 
of Young Adult and Adult Education in a federal university, 
in the fi rst years of his career. Observations were made on 
the natural environment, without interventions, adopting a 
naturalistic research approach. We also adopted theoretical 
and methodological orientations from ethnography in 
education. The primary data collection were observation 
notes in a fi eld journal, audio and video recordings, and 
activities developed in class. We also interviewed the teacher 
to understand the concepts that he had on reading and his 
own practices. The analyzis and interpretations of the data 
revealed a differentiated conception of reading, refl ected in / 
from practices. For the teacher, reading involves writing and 
intertextuality practices, embedded in social interactions. 
The teacher faced diffi culties when he proposed a complex 
non-fi ction book for teaching natural sciences, as well as for 
extra reading.

Keywords

Reading; natural sciences; beginning teacher.
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Introdução

Nesse artigo apresentamos resultados de uma pesquisa com 
um professor recém-formado de ciências que atuava em um 
projeto de Educação de Jovens e Adultos (EJA) voltado para a 
formação inicial de professores. Em suas aulas, os estudantes 
participavam de práticas de leitura diferenciadas para a 
aprendizagem de ciências. Esse professor demonstrava uma 
preocupação com a aprendizagem não apenas do conhecimento 
escolar de Ciências. Ele também procurava situar essa 
aprendizagem no contexto de outras aprendizagens como a 
apropriação da leitura e da escrita.

A leitura de textos escritos é uma atividade recorrente em 
aulas de Ciências da Natureza. Usam-se textos diversos na 
educação básica com o objetivo de promover a aprendizagem 
de Ciências. No entanto, uma discussão qualifi cada acerca do 
uso de textos escritos na escola ainda é praticamente ausente 
na formação de professores das disciplinas de ciências da 
Educação Básica (Ciências da Natureza, Física, Química e 
Biologia). Assim, as práticas desses professores, mesmo os mais 
experientes, ainda são baseadas em suas próprias experiências 
como leitores e como alunos (ANDRADE & MARTINS, 2006). 

Estudos baseados em entrevistas indicam que estudantes de 
licenciatura de Ciências Biológicas identifi cam a necessidade 
de trabalhar com textos escritos de uma forma diferente do que 
vivenciaram quando eram estudantes de ciências (SOUZA & 
NASCIMENTO, 2006). Por exemplo, reconhecem falhas nas 
práticas de leitura predominantemente adotadas, tais como 
localizar no texto respostas para questões que envolvem mera 
reprodução. Contudo, na ausência de referenciais alternativos, 
os licenciando continuam a propor intervenções tradicionais. 
Nesses dois estudos citados, os autores identifi caram relações 
entre a atividade docente e a trajetória do professor como 
leitor. A concepção de leitura predominante era a de ferramenta 
transmissora de informações. 

As mesmas questões foram identifi cadas no contexto 
internacional. Na década de 1990, estudos com uma orientação 
metodológica quantitativa indicavam que professores de 
ciências tendem a optar por uma abordagem direcionada pelo 

texto, que passa a ser o discurso predominante na sala de aula 
(SHYMANSKY et al., 1991; YORE, 1991). Eles percebem as 
limitações da estratégia de ensino adotada quando usam textos 
escritos, mas, também encontraram difi culdades em apontar 
alternativas ao modelo de leitura dirigido pelo texto. Essa 
problemática na formação de professores de ciências, portanto, 
vem perdurando por pelo menos 15 anos.

Contudo, há exceções a esse padrão. Dillon e colaboradores 
(1994) desenvolveram um estudo para compreender como 
os eventos de letramento eram moldados pela fi losofi a de 
ensino-aprendizagem de professores e como era o letramento 
em sala de aula. Esses autores investigaram três salas de aula 
do equivalente ao ensino fundamental brasileiro nos Estados 
Unidos (DILLON et al., 1994). A partir da observação de aulas, 
a pesquisa evidenciou usos de atividades de leitura e escrita 
para ensinar ciências que de certa forma inovaram, pois ao 
adaptarem os modelos às fi losofi as pessoais e profi ssionais 
de ensino acabaram também adotando práticas de letramento 
diferenciadas. 

Tais resultados são coerentes com uma pesquisa em um 
curso de verão de uma turma de inglês, um estudo no campo 
do ensino da língua materna, desenvolvido por Castanheira e 
colaboradores (2007). Observou-se que as atividades de leitura 
eram defi nidas nas interações sociais em que se demandou 
postura ativa dos estudantes, uma vez que “ler” era estabelecido 
como uma ação complexa que envolvia diferentes maneiras 
de ler textos diversos (CASTANHEIRA et al., 2007). Nesse 
sentido, ler é uma atividade discursivamente constituída que 
implica o contato com o texto escrito e com outras pessoas, não 
predominando o texto escrito como discurso e ator.

Assim, a produção de signifi cados a partir da leitura de 
um texto é infl uenciada pelas interações sociais. Com isso, a 
leitura realizada expandiu-se para além do que estava escrito no 
texto, uma prática de intertextualidade. A intertextualidade é, 
também, entendida como um fenômeno construído socialmente 
durante as aulas, permitindo defi nir signifi cados às atividades 
de leitura e escrita no ensino da língua materna (BLOOME & 
EGAN-ROBERTSON, 1993). Em aulas de ciências, estudos 
indicam que o uso de relações intertextuais possibilita que 
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alunos engajem-se em elaborações teóricas sobre fenômenos 
da natureza (VARELAS et al., 2006).

Como apontamos anteriormente, no ensino de ciências, a 
leitura é muitas vezes vista como uma ferramenta de transmissão 
de informações e o texto como um mero instrumento veiculador 
destas, tanto no contexto de ensino como na pesquisa. Essa 
perspectiva tem refl exos na pesquisa sobre leitura no campo 
da educação em ciências. Há pesquisas em que a leitura é um 
fenômeno integrante do contexto de estudo, no entanto, não 
é o fenômeno estudado, como no caso de um estudo em um 
curso de formação de professores para a multiculturalidade 
no formato de um clube do livro (MENSAH, 2009). Outros 
estudos voltam-se para o aprendizado dos estudantes, sendo 
que a leitura é uma ferramenta de ensino e de pesquisa. Por 
exemplo, no ensino de evolução (na disciplina de biologia), 
Soares e Coutinho (2009) analisaram as resenhas produzidas 
por estudantes do 1º ano do ensino médio após a leitura de 
textos clássicos sobre o tema.  Nesse estudo, evidenciou-
se a apropriação que certos estudantes fazem do que se lê na 
aula, juntamente com a prática de debate dos textos lidos, 
avaliando que os que apropriam satisfatoriamente são letrados 
cientifi camente (SOARES & COUTINHO, 2009). Um estudo 
anterior investigou o aprendizado de estudantes após lerem 
textos populares sobre conceitos da área das ciências naturais 
evidenciando uma visão absolutista das descobertas científi cas 
(NORRIS & PHILLIPS, 1994). Outro estudo anterior visou 
investigar a consciência metacognitiva sobre leitura de 
ciências, textos científi cos e estratégias de leitura de ciências 
por meio da aplicação de um modelo (YORE et al., 1998). Por 
fi m, um estudo teórico, problematizou o currículo ao analisar 
a aquisição do letramento científi co, através da discussão dos 
usos e interpretações que leitura e escrita recebem nos projetos 
políticos pedagógicos (GLYNN & MUTH, 1994).

Nesses estudos, a leitura tem sua importância defendida 
por um argumento embasado nas práticas sociais dos cientistas: 
para ser cientista é preciso saber ler e escrever, logo, para 
aprender ciências, é necessário aprender a manipular textos 
escritos. Todos eles, como exceção do trabalho de Glynn e 
Muth, analisaram textos escritos produzidos pelos estudantes 

ou questionários respondidos por eles, após terem lido um texto 
escrito.

Nosso estudo procura seguir outra direção, voltando-se 
para a caracterização das práticas de leitura promovidas pelo 
professor participante da pesquisa. Interessa-nos compreender 
a como ele constrói alternativas a uma abordagem da leitura 
tradicional em uma turma da EJA.

Referencial teórico e orientações teórico-metodológicas

Nosso estudo tem como base a pesquisa qualitativa 
naturalista (LINCOLN & GUBA, 1985), assim como a 
etnografi a interacional. Buscamos compreender um contexto 
natural (LINCOLN & GUBA, 1985), sem implementar 
intervenções, pois nosso interesse está nos fatos sociais 
promovidos principalmente pelo professor ao trabalhar 
leitura em uma sala de aula de ciências. A compreensão 
que intentamos deve ter um caráter aprofundado, objetivo 
possibilitado pela etnografi a, em que buscamos os 
signifi cados construídos pelos participantes da pesquisa 
às atividades acompanhadas, ou seja, a perspectiva êmica, 
já que a etnografi a implica conhecer a cultura do grupo 
estudado (GREEN et al., 2005). 

Sendo o nosso foco as práticas de leitura promovidas pelo 
professor participante, buscamos caracterizar as interações 
discursivas de eventos em que a leitura foi um elemento 
presente. Assim, nas aulas observadas buscamos analisar 
eventos de leitura. Uma vez que a leitura é um componente 
do letramento, podemos utilizar o conceito de eventos de 
letramento: “qualquer ocasião em que um trecho de escrita 
integra a natureza das interações dos participantes e os processos 
interpretativos deles” (tradução feita pela autora) (HEATH, 
1982 apud STREET, 2003). Visamos um aprofundamento do 
que signifi ca ler no contexto do ensino de ciências, considerando 
a leitura como parte do letramento em seu sentido fundamental 
(NORRIS & PHILLIPS, 2003). Para isso, precisamos superar a 
visão de usar a leitura como somente como ferramenta para um 
ensino-aprendizagem de ciências crítico e próximo das práticas 
dos cientistas.
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Faz parte de nossas lentes para analisar tais eventos de leitura, 
portanto, as práticas sociais que circundam e dão forma aos fatos 
em torno do que se fala com base no que foi lido (BAKHTIN, 
1986). As práticas sociais de leitura, assim, são moduladas, dentre 
outros fatores, pelos textos escritos que tem o poder de organizar 
um grupo de pessoas que tiveram contato com um texto comum, 
seja na produção escrita dessa comunidade de prática (LAVE 
& WENGER, 1991), seja na defi nição de papéis, seja em um 
trabalho de grupo (BAZERMAN, 2005). As pessoas não atuam 
alheias aos textos escritos lidos. 

A partir do que se lê, os leitores desenvolvem conceitos, 
pensamentos, refl exões e conexões com outros textos e 
situações, ou seja, a leitura permite intertextualidades. Nessa 
perspectiva de leitura como prática de intertextualidade, as 
práticas sociais são ressaltadas, uma vez que tais relações 
entre diferentes textos ocorrem no plano das interações sociais 
(BLOOME et al., 2005). Ou seja, a leitura sendo polissêmica 
(ORLANDI, 2006) permite abertura aos leitores de signifi car o 
texto lido na aula agregando mais textos em suas interpretações. 
O professor é, ainda, o responsável por disponibilizar recursos 
discursivos aos estudantes que podem se apropriar ou não deles 
na construção de tarefas em sala de aula. Assim, o pesquisador 
examina a história do grupo estudado (por exemplo, remontar 
aulas de ciências ao longo de um semestre) para entender um 
texto produzido por estudantes ou os signifi cados atribuídos 
a um texto escrito durante atividades de leitura (DIXON, & 
GREEN, 2005).

Contexto e participantes

Observamos as aulas de ciências de uma turma de 
EJA, regidas por um professor iniciante o qual chamamos 
Domingos. O professor já estava no segundo ano de trabalho 
com esta turma, tendo, portanto, um conhecimento de seus 
alunos. No ano anterior a turma havia entrado no segundo 
segmento do ensino fundamental, no projeto de extensão de 
uma universidade federal localizada na região sudeste do país. 
O professor iniciava seu segundo ano de trabalho no projeto. 

A ideia de acompanhar um professor iniciante deve-

se ao fato de ele estar mais atento a questões geralmente 
desconsideradas no ensino de ciências, tais como os processos 
de ensino e aprendizagem de leitura, conforme estudo de Souza e 
Nascimento (2006), pois pode vivenciar essas problematizações 
em espaços de formação. Logo, professores inseridos em 
processos de formação tem mais disposição de testar formas 
alternativas de trabalhar ciências com os aprendizes.

Domingos participou de outros projetos de pesquisa 
relacionados a temas diferentes. Assim, ele estava ciente da 
importância da pesquisa para o ensino de ciências e entendia 
que ensinar ciências não é uma atividade trivial. Anteriormente 
à pesquisa, ele teve experiências como professor, quando 
ainda era estudante de graduação. Os contextos anteriores de 
trabalho onde Domingos atuou eram diferentes, pois eram de 
preparação para exames de vestibular ou escolares, tratando-se 
de cursinhos e aulas particulares. Nesses contextos, trabalhava 
com estudantes mais novos. Domingos também pode ser 
caracterizado por ter um claro comprometimento com a 
docência.

Essa disposição pode ser ainda mais incrementada 
no contexto da EJA, pois se tratando de um público tão 
heterogêneo, com diversidades marcantes para o trabalho do 
professor, como as vivências escolares diferenciadas e a baixa 
apropriação de habilidades demandadas neste contexto. No 
caso específi co desse projeto de EJA, a pouca intimidade que 
esses alunos pouco escolarizados, ou não escolarizados, tem 
com a diversidade de textos disponíveis em mídias variadas 
e que são ferramentas usuais em aulas de ciências. Segundo 
Kleiman (2001), a pesquisa etnográfi ca é relevante para criar 
possibilidades de inclusão, neste caso, no que diz respeito 
a práticas letradas, dos estudantes de EJA que se dispõem a 
voltar a estudar, além de contribuir para a permanência deles na 
escola, já que essa abordagem investigativa permite entender o 
contexto.

A pesquisa aconteceu em aulas de ciências da natureza 
de uma turma de um projeto de EJA que, nesse caso, é um 
projeto de extensão de uma universidade que é coordenado por 
professores da faculdade de educação. As atividades ocorreram 
na escola de aplicação dessa universidade que fi ca localizada no 
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campus universitário, bem próxima à faculdade de educação, 
no turno da noite. As aulas analisadas envolviam o trabalho 
com um livro paradidático de Ciências, como descreveremos 
na próxima seção do artigo. 

Ser um projeto de extensão da faculdade de educação é uma 
característica defi nidora da confi guração do projeto, pois ele 
tem como objetivo a formação de estudantes das licenciaturas 
de diversos cursos da graduação. Assim, os professores são 
professores-licenciandos, para que fi que bem marcada a 
dimensão formadora do projeto.

Essa dimensão tem uma importância singular para a 
pesquisa, pois os momentos destinados a ela foram essenciais 
para se perceber características do professor pesquisado, e 
da prática dele na turma acompanhada. Esses espaços são 
reuniões onde se discute a prática docente, as estratégias de 
ensino-aprendizagem, e os estudantes jovens e adultos em três 
diferentes instâncias: a reunião de área, a reunião de equipe 
e as reuniões gerais, utilizando as denominações que dos 
professores-licenciandos a essas reuniões. A reunião de área é 
aquela em que os professores que dão aula da mesma disciplina 
se reúnem com uma coordenadora da área dessa disciplina, 
além de estudantes da pós-graduação em atividade de pesquisa 
e ex-professores-licenciandos do projeto.

Coleta e Análise de dados

As interações discursivas observadas e analisadas durante 
a pesquisa foram interpretadas a partir do escopo teórico da 
etnografi a interacional. Sendo assim, fomos a campo com 
critérios amplos, porém bem defi nidos, para se buscar detalhes 
dos eventos interacionais em que se identifi cou, pelos olhos dos 
participantes originalmente membros da comunidade, situações 
em que a leitura esteve presente.

As aulas de Ciências foram registradas em vídeo, áudio, 
anotações em caderno de campo, além disso, arquivamos 
materiais utilizados (principalmente, textos escritos 
utilizados) e alguns artefatos produzidos nas aulas para 
análises posteriores às observações in situ. A observação 
aconteceu de forma a conhecer a comunidade escolhida para 

a pesquisa, com base em critérios da observação participante 
(SPRADLEY, 1980). 

A entrevista com o professor participante da pesquisa foi 
realizada a fi m de aprofundar a compreensão de suas práticas. 
Reconhecemos o desconforto do entrevistado e sabendo da 
violência simbólica a qual ele estará submetido, trabalhamos 
para reduzi-la (BOURDIEU, 2003). Para isso, o roteiro de 
entrevista foi planejado com uma linguagem compatível à do 
professor participante. A pesquisadora que guiou a entrevista 
respeitou horário e local convenientes ao professor. 

A transcrição das fi tas de áudio e vídeo, das aulas e da 
entrevista, foi realizada em dois níveis: macroscópico e 
microscópico. No nível macroscópico, foram elaborados 
mapas de eventos (DIXON & GREEN, 2005) que caracterizam 
diversas formas de interação dos interlocutores com os demais 
sujeitos ou objetos presentes nas situações estudadas. Quadros 
gerais que descrevem todo o percurso da turma ao longo da 
disciplina foram produzidos, caracterizando os acontecimentos 
das aulas de forma mais ampla e situando episódios dentro da 
sequência de aulas (FREITAS, 2002) e mapas de eventos mais 
detalhados que descrevem certas aulas ou episódios. 

 Com base nas notas de campo e nos mapas de eventos 
inicialmente produzidos, categorias de análises foram geradas. 
A fi m de identifi car padrões gerais das aulas em que o professor 
realizou o trabalho com o livro paradidático buscamos mapear 
a frequência de interações relacionadas as essas diferentes 
categorias. . A partir das frequencias elaboramos gráfi cos 
que facilitaram a visualização de tais padrões, os quais serão 
apresentados nas próximas seções do artigo.

A organização das aulas no trabalho com um livro 
paradidático

Durante o trabalho com o livro paradidático houve três 
momentos principais que estruturaram as aulas: apresentação 
do roteiro de trabalho, reuniões de preparação dos grupos e 
apresentações dos trabalhos desenvolvidos (Tabela 1). Houve 
um início ofi cial do trabalho com o livro paradidático, data 
em que o professor entregou e leu juntamente com a turma um 
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roteiro contendo todas as instruções para o desenvolvimento 
das atividades esperadas por ele. O foco desse artigo são as 
aulas das reuniões dos grupos, totalizando 5 aulas.

Tabela 1 - Momentos que compuseram o trabalho com o livro paradidático 
no 3º bloco de aulas observadas para a pesquisa.

Momentos do trabalho com o livro para-
didático

Nº de aulas

Leitura do livro em casa 1

Apresentação da estrutura do trabalho 2

Reuniões dos grupos 5 + 1*

Apresentações dos trabalhos 3 + 3*

Nº total de aulas 14

* Após as três primeiras apresentações, Domingos fez um intervalo para 
um breve retorno aos estudantes que já haviam apresentado, para que os 
próximos pudessem melhorar.

Nessas aulas, Domingos chegou e pediu à turma que 
reunissem os grupos, sendo esse o único momento em que 
a interação discursiva foi professor-turma. A partir daí, o 
professor ia de grupo em grupo, tirando dúvidas, fazendo um 
levantamento do que os grupos estavam fazendo, anotando os 
alunos presentes e as divisões dos grupos. Assim, a dimensão 
social das interações discursivas deixou de ser a turma, passando 
a ocorrer mais interações discursivas nas dimensões sociais de 
grupo e/ou individuais.

Além da dimensão social, buscamos identifi car tópicos sobre 
os quais se falavam. Para isso, defi nimos algumas categorias 
com base em análises anteriores de dados de entrevistas e textos 
produzidos pelo professor para a turma.

Atividades de leitura

Em alguns eventos, falaram-se dos textos complementares, 
entregues por Domingos, cuja leitura era obrigatória. O professor 

conversou sobre a função de tais textos, dando explicações do 
que esperava que eles fi zessem. Ele esperava que os alunos 
entendessem o livro e suas temáticas, sem fi carem presos, sem 
memorizações de detalhes. Para Domingos, alguns tópicos 
eram bastante importantes; por isso, ele distribuiu os textos 
complementares, a fi m de esclarecer conceitos trabalhados 
superfi cialmente no livro.

Outra atividade solicitada pelo professor foi a discussão em 
grupo a respeito dos textos lidos. Assim, identifi camos se o evento 
estava relacionado a esse assunto, já que essa foi uma demanda 
feita explicitamente pelo professor à turma. Ele teve o objetivo 
de explorar a habilidade de trabalhar em grupo. Ele defende que 
o trabalho em grupo, ainda, contribui para a leitura dos textos 
escritos, pois espera que os alunos do grupo discutam os textos 
pelos quais estão responsáveis em apresentar para a turma.

Nessas reuniões em grupo, Domingos esperava que os 
alunos se organizassem para a produção do resumo. A produção 
do texto do resumo, então, era uma forma de organizar o trabalho 
em grupo e os alunos tinham que aproveitar as aulas destinadas 
às reuniões dos grupos para dividirem as tarefas entre si e 
tirarem dúvidas em relação às suas partes com os colegas do 
grupo e com o professor. Essa atividade envolvia a produção de 
um texto escrito, a partir da leitura do livro e de outros textos 
escritos entregues pelo professor. O texto produzido por eles 
tem raízes em textos escritos, no livro paradidático, nos textos 
complementares, nos roteiros (roteiro de trabalho e roteiro 
auxiliar) e em textos escritos escolhidos pelos próprios alunos 
(textos não entregues por Domingos), e em textos orais, nas 
interações discursivas durante as reuniões dos grupos. 

Além de produzir o resumo escrito, os grupos tinham que 
preparar a apresentação oral do trabalho. Para essa atividade, 
Domingos esperava que cada grupo se organizasse de forma a 
pensar em como apresentariam os assuntos dos capítulos do livro 
dos quais estavam incumbidos. Os eventos relacionados a esse 
assunto são aqueles em que o grupo conversa com o professor 
a respeito de recursos que utilizariam para apresentar (data-
show, som, cartaz), do tempo de apresentação, da difi culdade de 
“memorizar” tudo o que tinham de falar e a possibilidade de ler, 
da data da apresentação e da apresentação propriamente dita.



LEITURA NA AULA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA: SIGNIFICADOS CONSTRUÍDOS NAS INTERAÇÕES DISCURSIVAS...

2142LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

Mecanismos de processamento da leitura

Monteiro (2010) defi ne a leitura com base em mecanismos 
que participam do processamento dela. Para esta autora, 
a leitura envolve três mecanismos, de forma semelhante 
ao fenômeno de escrita. Percebemos que o trabalho 
desenvolvido por Domingos teve como base um conceito de 
leitura diferenciado, uma vez que ele via uma forte relação 
entre os fenômenos de leitura e escrita. Os mecanismos estão 
implícitos nas ações dos participantes das interações fl agradas 
pela pesquisa (Figura 1).

Figura 1 - Atividades centrais no trabalho com o livro paradidático e as 
relações delas com os mecanismos envolvidos nos processamentos da 

leitura e da escrita (adaptado de Monteiro, 2010).

Tipos de intertextualidade baseadas na visão do professor participante

Procuramos, também, defi nir tipos de intertextualidade 
relacionados aos eventos, partindo da concepção de leitura 
do professor. Durante uma entrevista Domingos diz que o 
formato escolhido para a realização do trabalho visava criar 
oportunidades de diálogos diferentes:

Eu pensei primeiro os deixar lerem individual, pra 
cada um ter um entendimento, pra pessoa ela sozinha 
ler e VIAJAR lá. Eu acho isso (). Isso aqui eu 
entendi, isso aqui eu entendi. Aí, depois dessa etapa, 
depois que cada um tivesse lido individualmente, já 
tivesse ideia daquilo que está sendo falado, eles é: 
discutiram em grupo um assunto mais específi co, 
que é o assunto tratado nos capítulos. Aí eles já 
iam ter o colega lá do grupo que poderia ajudar ele 
numa coisa, num conceito, alguma parte que eles não 
tivessem entendido. /.../ E depois, na última etapa 
que era apresentar pra turma, é: era aquele grupo, 
aqueles colegas que já tinham discutido um pouco 
mais sobre determinado assunto, eles passarem isso 
pra turma. Para a turma também ver como que eles, a 
leitura deles do livro foi feita. /.../ Foi mais ou menos 
nessa ideia, meio que de dialogar mesmo. Primeiro 
o aluno dialogando com o livro, vendo ali. Depois 
[dialoga com] os alunos do grupo. Depois o grupo 
para [dialoga com a] sala, assim, tipo, um diálogo 
mesmo. [Entrevista 1]

Nesse caso, existem três possíveis diálogos: o aluno 
dialogando com o texto, o aluno dialogando com outro aluno e 
o aluno dialogando com o professor. Esses diálogos podem ser 
compreendidos como formas de intertextualidade. 

Tendo em vista que o nosso foco são interações discursivas 
em que o professor esteve presente, as três categorias implicam 
a atuação do professor. Assim, no caso do aluno dialogando 
com o texto, trata-se de um tipo de intertextualidade em 
que o professor promove o diálogo entre diferentes textos; 
na intertextualidade denominada “aluno dialogando com 
aluno”, identifi camos episódios em que o professor gerenciou 
a conversa de modo a estimular um aluno ou mais a ouvir e 
falar com o outro colega do grupo; na intertextualidade do 
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“aluno dialogando com o professor”, consideramos aquelas 
em que Domingos priorizou conteúdos dos textos, a fi m de 
tirar dúvidas de alunos, deixando pistas de que ele é uma 
referência, no que diz respeito a conhecimentos científi cos, 
naquela sala de aula.

Para o desenvolvimento desse trabalho, Domingos dividiu 
a turma por meio de sorteio em seis grupos.

As práticas de leitura da turma participante

Nessa seção apresentamos breves descrições do total de 
eventos das reuniões de grupos, de onde emergiram padrões e 
interpretações das ações gerenciadas por Domingos.

Atividades promovidas nas interações discursivas

A atividade mais frequente foi a de discussão em 
grupo. Dessa forma, ressalta-se a importância das reuniões 
acontecerem com os agrupamentos formados. Os eventos de 
leitura referentes à discussão em grupo são aqueles em que a 
interação discursiva aconteceu na dimensão social de grupo. 
Nesses eventos, Domingos procurou ter conhecimento do 
andamento do trabalho em grupo, direcionando a conversa, 
muitas vezes, para a produção do resumo e a apresentação 
oral, que eram os dois produtos fi nais previstos no roteiro de 
trabalho.

Quanto à produção, esta foi uma atividade desenvolvida 
predominantemente de forma individual. Domingos não 
fez orientações para tornar essa atividade mais coletiva. 
Os estudantes estavam fazendo um trabalho desse tipo pela 
primeira vez nas aulas de ciências, portanto muito tinham 
a aprender, haja vista a grande quantidade de detalhes que 
compuseram o trabalho. Assim, o importante foi que os 
alunos se engajassem na atividade de produção do resumo, se 
foi individual ou coletivo, não foi o essencial para Domingos, 
uma vez que tinha noção do que os estudantes davam conta 
e de que estavam aprendendo. Com tudo isso, no entanto, o 
resumo não perdeu sua signifi cância para o processamento da 
leitura.

Mecanismos envolvidos nas interações discursivas

O mecanismo mais frequente foi o de compreensão do texto 
escrito (Figura 1). Reforçando o signifi cado de leitura construído 
pelo professor durante o desenvolvimento do trabalho com o 
livro paradidático. Domingos estava de fato preocupado com 
a habilidade de leitura dos estudantes jovens e adultos e com 
o aprendizado de ciências, atuando no que Norris e Phillips 
(2003) chamaram de letramento no sentido fundamental. E para 
a compreensão do texto escrito, Domingos solicitou a leitura de 
mais textos e a discussão em sala em grupo (Figura 1). Ou seja, 
o professor participante tem noção que a leitura é uma atividade 
complexa, que demanda dentre outros fatores, a conexão entre 
diversos textos, escritos, orais ou imagéticos. Dessa forma, a 
concepção de leitura construída pelo participante assemelha-
se ao conceito de leitura como prática de intertextualidade, 
em que ligações entre textos são construídas nas interações 
sociais (BLOOME et al., 2005). Vale ressaltar que o professor 
disponibilizou recursos (DIXON, & GREEN, 2005) para essa 
intertextualidade, distribuindo textos complementares contendo 
assuntos de alguns dos tópicos a serem apresentados oralmente.

Tipos de intertextualidades promovidas nas interações 
discursivas

Nos diálogos com os grupos, Domingos priorizou a 
promoção do diálogo com o texto. Ao participar das reuniões de 
cada grupo, o professor optou por conversar sobre os textos lidos, 
conversando sobre os conteúdos. Pouco ele fez pela promoção 
do diálogo entre colegas. Esperávamos que esse tipo de diálogo 
fosse instigado pela produção dos resumos. Ou pela elaboração 
da apresentação. No entanto, os resumos foram escritos 
prioritariamente de forma individual, em que cada integrante do 
grupo escreveu um resumo do tópico de sua responsabilidade. 
Da mesma forma, na preparação para apresentação, cada um se 
organizou para falar sobre seu tópico, sendo a atividade feita em 
grupo apenas a etapa de decisão da forma, os recursos a utilizar. 
Será que o professor não deveria ter feito intervenções  para 
promover um diálogo maior entre o grupo de alunos? Dessa forma, 
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haveria maior coerência na perspectiva do professor em fazer um 
trabalho que promovesse o diálogo do texto entre colegas, como 
uma etapa da compreensão do texto, conforme expectativa dele 
mesmo, explicitada em entrevista. Entretanto, no contexto local 
(STREET, 2003) onde as práticas se confi guraram da forma que 
descrevemos aqui, o professor teve a sensibilidade de exigir com 
base no conhecimento que tinha dos alunos; Domingos evitou 
promover diálogos dos textos entre alunos, pois percebeu que 
essa era uma difi culdade dos próprios educandos. Ele viu que 
os resumos estavam sendo produzidos individualmente, também 
viu que alguns grupos articularam-se pouco na elaboração da 
apresentação (ou de um resumo coletivo). Contudo, ele manteve 
a exigência de ver os grupos reunidos nas aulas destinadas a essa 
atividade. Dessa forma, Domingos deixa evidente que a prática 
de leitura que defende é coletiva, mesmo que com limitações.

Considerações fi nais

O ensino de ciências implica ensino de conteúdos e 
habilidades diversos, inclusive não específi cos da área. É o caso 
da leitura, que é ensinada em suas bases pelo ensino da língua 
materna, mas que é muito utilizada nas ciências. Professores 
desta disciplina, ainda, percebem difi culdades de leitura em 
seus alunos. Sendo assim, tem responsabilidade pelo ensino 
da leitura. Por essa razão, precisamos compreender melhor 
como professores de ciências conduzem atividades de leitura 
em suas aulas, como procuram fazer com que alunos leiam e 
construam signifi cados para textos escritos. Nosso trabalho 
evidenciou uma concepção complexa de leitura acompanhada 
de um trabalho bastante rico em detalhes pedagógicos para se 
trabalhar um livro paradidático em aulas de ciências. 

O professor participante da pesquisa encarou as próprias 
difi culdades, teve coragem de estar face a face com o 
inesperado, pois não sabia o que os estudantes conseguiriam 
fazer de tudo o que estava pedindo. O professor priorizou 
determinados aprendizados em detrimento de outros. Como 
em práticas acadêmicas, o professor queria ver os alunos 
produzindo com base em textos escritos, promovendo práticas 
de leitura similares às práticas sociais do campo do letramento 

acadêmico, em que estudantes tem que se apropriar de um 
conjunto de normas invisíveis que regem a instituição de ensino 
superior (LILLIS & SCOTT, 2008).
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Resumo

Diante de cristalizadas concepções de educação que 
consideram a infância a partir de uma suposta incapacidade 
cognitiva e do debate contemporâneo em torno de qual currículo 
na educação infantil, emerge a necessária discussão da relação 
entre linguagem e linguagens. No campo da Pedagogia, em 
especial na educação infantil, o interesse é recente e as bases 
teóricas sucintas, promovendo compreensões diferenciadas 
no que diz respeito ao modo como as crianças pequenas 
simultaneamente aprendem a conviver e estar em linguagens. 
Neste ensaio, colocamos em debate uma cultura acadêmica que 
tem investido muito em métodos e procedimentos de ensinar 
e se detido pouco na complexidade de acolher e acompanhar 
processos de aprender a narrar para decifrar e interpretar as 
múltiplas dimensões do viver. A partir de pesquisas por nós 
realizadas em torno da aproximação entre literatura e artes 
plásticas nos detemos na interlocução entre as fenomenologias 
de Maurice Merleau-Ponty e Gaston Bachelard para afi rmar 
a dimensão poética das linguagens enquanto resistência à 
tendência escolar de conceber as linguagens de modo isolado 
e fragmentado no cotidiano da educação coletiva de crianças 
pequenas. Para tanto, destacamos a importância de ampliar 
os debates em torno das concepções de infância, linguagens e 
aprendizagem ao reivindicarmos a pluralização dos processos 
de aprender a complexifi car repertórios linguageiros.

Palavras-chave

Linguagens; infância; aprendizagem; dimensão poética.

 Abstract

Facing crystallized conceptions of education that 
considers childhood from a supposed cognitive impairment 
and the contemporary debate about the curriculum in 
childhood education, the necessary argument about the 
relation between language and languages rises. In the fi eld 
of Pedagogy, specially in childhood education, the interest 
is recent and the theoretical basis are succinct, promoting 
different comprehensions about the way that little children 
simultaneously learn to live together and to be in languages. 
In this essay, we put in debate an academic culture that has 
invested a lot in teaching methods and procedures and has 
analyzed a little the complexity of the learning to narrate 
process in order to decipher and interpret the multiple 
dimensions of living. From research that we made about 
the approach between literature and plastic arts, we analyze 
the dialogue between Maurice Merleau-Ponty and Gaston 
Bachelard phenomenologies in order to assert the poetic 
dimension of languages as a resistance to scholar tendency 
of conceiving languages in an isolated way, fragmented in 
the little children collective education routine. For this, we 
enhance the importance of enlarging the debate around the 
conceptions of childhood, languages and learning by claiming 
the pluralization of the process of learning to complexify 
languages repertoires.

Keywords

Languages; childhood; learning; poetic dimension.
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A temática das linguagens na educação das crianças 
pequenas surge dos debates contemporâneos em torno do 
currículo na Educação Infantil e vem sendo amplamente 
discutida. Desde propostas curriculares até abordagens teórico-
metodológicas – da semiótica à fi losofi a – não há consensos 
em torno da temática. No campo da Pedagogia, em especial na 
educação infantil, o interesse é recente e as bases teóricas são 
sucintas, promovendo compreensões diferenciadas no que diz 
respeito ao modo como as crianças pequenas simultaneamente 
aprendem a conviver e estar em linguagens. Para Larrosa (2001), 
o que torna inquietante a discussão em torno da linguagem é 
justamente o fato de ser a linguagem o horizonte de todas as 
coisas. 

Diante da amplitude da questão, e das concepções de 
conhecimento, aprendizagem e infância que envolve a temática, 
a divergência convive e confi gura pontos de vista diferentes. 
Nosso interesse nesse ensaio não é fornecer respostas 
defi nidoras à questão, mas contribuir para fomentar o debate 
e assim promover a necessária abertura a outras interrogações 
a partir da conquista teórica de metodologias que permitam a 
abordagem complexa da problemática educacional posta pelo 
tema da linguagem e suas relações com a infância. 

Trata-se de colocarmos em debate uma cultura acadêmica 
que tem investido muito em métodos e procedimentos de ensinar 
e se detido pouco na complexidade de acolher e acompanhar 
processos de aprender a narrar para decifrar e interpretar as 
múltiplas dimensões do viver. Contra a concepção dominante 
de linguagem como “instrumento de comunicação”, no qual 
o docente centraliza o processo de ensino enquanto único – e 

legítimo – intérprete das informações veiculadas no encontro 
entre crianças e adultos, optamos por pensar com Larossa 
(2005) que “el problema no es solo qué es lo que décimos y qué 
es lo que podemos decir, sino también, y sobre todo, cómo lo 
decimos: el modo como distintas maneras de decir nos ponen 
en distintas relaciones com el mundo, com nosotros mismos y 
con los otros”. Trata-se daquilo que Merleau-Ponty (1999, p. 
238) destaca quando afi rma que a linguagem “não é um certo 
estoque de palavras, é uma certa maneira de utilizá-lo”.

No que nos diz respeito, é a partir das artes plásticas e 
da leitura da literatura que podemos nos deter no problema e 
contribuir para pensar a ação educativa com crianças pequenas 
enquanto ação que exige em igual medida encantamento e 
rigor, provocações ao raciocínio e à imaginação propiciada 
pelo movimento tensivo entre o sensível e o inteligível. 
Trata-se de partir, com elas, da admiração3, “daquele espanto 
fundamental” diante do mundo para ajudá-las na criação dos 
múltiplos sentidos que daí surge e exigem ser articulados 
através de linguagens. 

A literatura e as artes plásticas, por não terem compromisso 
com a comunicação4, necessitam ser constantemente 
interpretadas em sua abertura aos múltiplos sentidos que 
emergem dos “sentidos” do próprio corpo. Acontecimentos que 
ocorrem no corpo e só podem ser decifrados pelo avesso do 
conceito: a dimensão poética torna-se então uma experiência 
comprometida tanto com a memória do tempo quanto com 
uma compreensão advinda do ato temporalizado de interpretar 
e decifrar sinais e signos5: um modo de prestar atenção aos 
detalhes. Um poder de constantemente migrar de uma forma 

3 - Gaston Bachelard (1988, p. 113) propõe inverter ou substituir diante do mundo a percepção pela admiração para receber os valores daquilo que se percebe, 
pois é essa capacidade de ultrapassar o percebido que faz a imaginação reencontrar e prolongar as forças que estão no mundo. 
4 - A arte não pode jamais dissolver-se na comunicação porque contém um núcleo incomunicável que é fonte de uma infi nidade de interpretações: é matriz de 
ideias e não uma ideia (MERLEAU-PONTY, 1991, p. 81). Nesse caso, para Perniola (2006, p. 314), ela é afi m ao real, com quem partilha a áspera e maciça 
inconveniência. 
5 - Todo ato de aprender é uma interpretação de signos. Nas palavras de Deleuze (1998, p. 10), “aprender é antes considerar uma matéria, um objeto, um ser 
como se eles emitissem signos a decifrar, a interpretar. Não há aprendiz que não seja ‘o egiptólogo’ de alguma coisa”. Para Deleuze (1998, p. 37), cada uma 
de nossas impressões tem dois lados: “envolta uma parte pelo objeto, prolongada em nós a outra, só de nós conhecida”. Assim, a pluralidade de mundos está 
em cada signo simultaneamente designar um objeto e signifi car alguma coisa diferente. Nesse sentido, “reconhecemos as coisas sem jamais as conhecermos” 
porque o mundo, a cada instante, é alterado pela necessidade mesma de mudança, signo e efeito da passagem temporal.



DIMENSÃO POÉTICA DAS LINGUAGENS: CONJUGANDO CORPO E MUNDO NA EDUCAÇÃO DA INFÂNCIA 

2148LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

de aisthesis, de percepção, para outra enquanto capacidade de 
frequentar vários modos de estar em linguagens e de traduzir – 
polinizar – uma em outra. 

Tal poder exige a elaboração de sentidos através da 
sensualidade do corpo enquanto ação corporizada6 que, não 
tendo fundamentos últimos além da história da corporização 
(VARELA, 1997, p. 22), nos permite abarcar tanto a experiência 
vivida quanto as possibilidades de transformação inerentes à 
experiência do viver. Aqui, o corpo é entendido, em sua material 
singularidade e concreção, como movimento expressivo e como 
palavra. O poético necessita do corpo e ao mesmo tempo o 
supera. Por isso, para Octávio Paz (1982) a poesia é corporal e, 
para Paul Valéry (1999), pensamento em ato. 

 Desde o estudo da dimensão poética das linguagens, e o 
que dele podemos trazer para debater a educação da infância a 
partir de pesquisas por nós realizadas em torno da aproximação 
entre literatura e artes plástic as, temos especial interesse pela 
interlocução entre as fenomenologias de Maurice Merleau-Ponty7 e 
Gaston Bachelard8. Tal interesse advém da sugestão bachelardiana 
de considerar a linguagem como experiência criadora do humano 
enquanto uma “poética da linguagem” e não como um conjunto de 
saberes por si mesmo, na qual “o imaginário ensina a linguagem a 
se ultrapassar” (BACHELARD, 1990, p. 54). Cabe destacar que, 
no devaneio poético, a matéria não é objeto de uma percepção 
objetiva, mas é “acolhida” e apreendida através da memória 
corporal. Portanto, o lugar do devaneio bachelardiano não é 
somente o corpo, mas o “corpo como linguagem” (BACHELARD, 
1991, p. 6; 1988, p. 54) em sua função sensível de fazer “conhecer 
a linguagem sem censura”. 

O interesse está em aproximar a distinção bachelardiana 
entre imaginação formal e imaginação material do 
deslocamento merleaupontiano da ordem do “penso” para a 
ordem do “posso” na qual o corpo, incorporado a si mesmo 
num “sensível em si” (VI, 1999, p. 134), não é coisa nem 
ideia mas o “mensurador de todas as coisas” (VI, 1999, p. 
146). Enquanto para Bachelard (1989) a imaginação material 
recupera o mundo como provocação concreta e como 
resistência que exige intervenção modifi cadora do humano 
demiurgo, artesão, manipulador, criador, obreiro – tanto 
em ciência quanto em poesia – para Merleau-Ponty (1991) 
há uma signifi cação “linguageira” da linguagem que não se 
prende ao “penso” mas ao “posso” pois é próprio do gesto 
humano inaugurar sentidos realizando uma experiência e 
sendo essa própria experiência, isto é, agindo no mundo – 
ou seja, falando, cantando, desenhando, pintando, dançando, 
escrevendo, modelando ou construindo objetos – como modo 
de tornar inteligível a coexistência. Se para Bachelard, em 
ciência e em poesia, temos que receber, para começar, “a lição 
das coisas”, para Merleau-Ponty o corpo é a trama de toda 
experiência, o “geometral” de todo ponto de vista, de toda 
ação no mundo. 

Bachelard e Merleau-Ponty reafirmam – cada um 
a seu modo – que tanto as decisões quanto as hesitações 
podem ser formuladas no devir do operar linguageiro 
com o mundo. Significa que são das nossas ficções, 
nossas narrativas e fabulações, que extraímos nossas 
configurações de mundo, nosso “real”. É o que Paul Ricoeur 
(1986, p.244) afirma a partir do laço que estabelece entre 

6 - O enfoque enactivo de Francisco Varela (1997), inspirado em Merleau-Ponty, afi rma a cognição como ação corporizada onde o corpo é concebido simulta-
neamente como estrutura física e como estrutura vivida e experiencial, isto é, tanto biológico como fenomenológico.
7 - Para Merleau-Ponty (1991, p.79), “as palavras, os traços, as cores que me exprimem saem de mim como os meus gestos, são-me arrancados pelo que 
quero dizer como os meus gestos pelo que quero fazer”. Meu corpo pode signifi car para além de sua existência, ou seja, pode começar, anunciar ou recomeçar 
e implantar um sentido naquilo que não tinha. Nessa perspectiva, as imagens e as palavras portam impressões e traços que são menos refl exos que alcance à 
superfície de uma profundidade, de tal modo que minhas palavras – gestos, traços e cores – “surpreendem a mim mesmo e me ensinam o meu pensamento” 
(idem, p. 94).
8 - Bachelard, em Fragmentos de uma poética do fogo (1990, p. 27), refere-se às palavras e ao ser falante, mais especifi camente à “origem da alegria de falar” 
que emerge de sua fenomenologia da imagem poética: “eu gostaria de esboçar uma Poética da linguagem, mostrar que a poesia institui uma linguagem autô-
noma e que há sentido em falar de uma estética da linguagem” (BACHELARD, 1990, p. 32). 
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a repercussão bachelardiana9 e o posso merleaupontiano 
(além do esquematismo de Kant): “o poeta é este artesão 
da linguagem que engendra e configura imagens pelo único 
meio da linguagem”. As imagens não se reduzem a modos 
de desenvolvimento aleatório, mas convocam o pensamento 
a decifrá-las em outra linguagem10. As realizações no campo 
da arte11 permitem a comunhão entre corpo e mundo porque 
a conduta poética é instauradora: é ato no mundo e não 
discurso sobre o mundo. 

O encontro entre as fenomenologias de Bachelard e de Merleau-
Ponty permite a ultrapassagem da clássica clivagem entre sujeito 
e objeto ao contornarem os obstáculos tanto da psicologização da 
imagem quanto da soberania da palavra para reabilitarem aquilo 
que havia desaparecido do horizonte do pensamento: a poesia, a 
pintura e a literatura. Através da dimensão poética das linguagens, 
ambos recuperam para a racionalidade o poder produtivo das 
linguagens. Isto é, ambos reivindicam o poder narrativo de 
transfi gurar a existência no ato mesmo de plasmar valorações 
da convivência ao negarem uma concepção de realidade dada e 
fi xa a ser consumida para afi rmá-la como dimensão temporal do 
viver a ser co-produzida12 – ou compartilhada – através de nossos 
muitos modos de narrar e fi ccionar, ou seja, através do encontro 
transformativo entre corpo, imagem, palavra e mundo. Cabe 

sublinhar, com Larossa (1996, p. 17), que a imaginação vincula-se 
ao poder produtivo da linguagem: “recuerdese que fi ctio viene de 
facere, lo que fi ccionamos es algo fabricado y, a la vez, algo activo. 
La imaginación, como el linguage, produce realidad, la incrementa 
y la transforma”. A educação é um dos lugares privilegiados 
para o acontecimento da tensão desse encontro transformativo. 
Supõe escolhas e decisões, exige acolher as contradições e as 
ambiguidades do conviver. 

Afi rmar a potência formativa e transformativa da imaginação 
poética supõe considerar que a tradição de distinções e 
hierarquias entre o objetivo e o subjetivo, o real e o fi ccional, a 
essência e a aparência, ludicidade e seriedade, não é mais que 
um dispositivo para controlar a capacidade produtiva e criadora 
das linguagens, desde o nascimento. Implica compreender que 
o que aqui está em jogo não é o que sejam linguagens, mas o 
modo como as abordamos na educação das crianças. 

Nessa perspectiva, a ideia de oposição entre linguagem ou 
linguagens soa como simplifi cadora de um importante campo 
de discussão, que acima da ampliação de repertórios para 
além da aprendizagem da palavra escrita, que deseja romper 
com a cultura escolar que desconsidera o corpo encarnado no 
mundo, um corpo que pensa e sonha, acaba por substituir uma 
terminação por outra, um currículo por outro. 

9 - Para afi rmar que a imagem poética foge à causalidade pois “não é o eco de um passado”, Bachelard (1989a, p. 2) encontra na repercussão – o termo reten-
tissement estudado por Minkowski (1999) – o caráter fenomenológico da imagem poética “como um produto direto do coração, da alma, do ser do homem 
tomado em sua atualidade” (idem) já que a repercussão de uma única imagem poética desperta na alma do leitor o sentido da transubjetividade da imagem.  
Assim, “o poeta não me confere o passado de sua imagem, e no entanto ela se enraíza imediatamente em mim” (idem). A comunicabilidade de uma imagem 
singular chama o ser na imaginação, ou seja, a imagem torna-se um ser novo da sua linguagem: “por sua novidade, uma imagem poética põe em ação toda a 
atividade linguística. A imagem poética transporta-nos à origem do ser falante” (idem, p. 7). A imagem é, ao mesmo tempo, “um devir de expressão e um devir 
do nosso ser” (idem, p. 8). 
10 - Em Ricoeur (1986, p. 244), a repercussão (retentissement) enquanto efeito de reverberação ou de eco que Bachelard (1989, p. 2-8) aponta como dinâmica 
própria da imagem poética, não é um fenômeno secundário pois a imagem introduz uma nota suspensiva, um efeito de neutralização, que não somente difunde 
o sentido nos diversos campos sensoriais mas suspende a signifi cação no elemento da fi cção.
11 - Para Merleau-Ponty (1991, p. 81), o insubstituível na realização artística, “o que a torna muito mais do que um meio de prazer (...) é ela conter, mais do 
que ideias, matrizes de ideias, é nos fornecer emblemas cujo sentido nunca terminamos de desenvolver, é, justamente porque se instala e nos instala num mun-
do cuja chave não temos, ensinar-nos a ver e fi nalmente fazer-nos pensar como nenhuma obra analítica consegue fazê-lo, porque a análise encontra no objeto 
apenas o que nele pusemos. (...) uma linguagem conquistadora, que nos introduza em perspectivas alheias, em vez de nos confi rmar nas nossas”.
12 - Produzir, aqui, no sentido que Morin (2002, p. 199-201) utiliza o termo poiesis para devolver ao termo produção sua conotação criadora – seu caráter genésico 
de interações criadoras – diante da conotação tecnoeconômica que o aprisionou à noção de fabricação repetitiva de bens materiais. Portanto, “é preciso notar que a 
ideia de criação está longe de ser contrária à de produção: toda produção não é necessariamente criação, mas toda criação é necessariamente produção”. 
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No debate contemporâneo em torno da educação da 
infância, a preocupação pela aprendizagem das linguagens 
tende a assumir o lugar antes ocupado pelo ensino de conteúdos 
através das áreas de conhecimento. Assim, as “linguagens-
conteúdos” (linguagem sonora, linguagem plástica, linguagem 
matemática, linguagem gestual, linguagem visual, etc.) 
passam a transpor conceitos e teorias ao nomeá-las de outra 
forma, não confi gurando um posicionamento teórico capaz de 
redimensionar as ações educativas na Educação infantil e Anos 
Iniciais. 

Mudam os modos de nomear, mas não mudam as 
concepções que os sustentam porque vigoram concepções 
polarizadas de criança e de aprendizagem. Permanece, nessa 
perspectiva, ou a criança criativa, aquela que se expressa 
para o mundo ou a criança aluno, aquela que só apreende o 
mundo através de explicações estanques. As crianças em ambas 
as situações estão, do ponto de vista pedagógico, expostas à 
simplifi cação: ou de só devolver ou de só receber o saber. Os 
processos de aprendizagem sustentam-se nas relações ou do que 
pode expressar ou do precisa responder. Portanto, não falamos 
aqui de “múltiplas” linguagens passíveis de serem isoladas e 
distinguidas em oral, escrita, musical, visual, gestual, ou seja, 
em “verbal” ou “não-verbal”, porque “o corpo não é o primo 
pobre da língua, mas seu parceiro homogêneo na permanente 
circulação de sentido, a qual consiste na própria razão de ser 
do vínculo social. Nenhuma palavra existe independentemente 
da corporeidade que a envolve e lhe confere substância” 
(LE BRETON, 2009, p. 42). O plural, aqui, refere distintos 
modos de narrar. Para tanto a relação das linguagens com as 
dimensões cultural e social, narrativa e, por fi m, lúdica tornam-
se fundantes da complexidade que envolve fazer-se, constituir-
se, começar-se. Assim a infância é considerada um privilegiado 
momento do humano: iniciar-se no mundo e com o mundo. Os 
inícios podem ser constituídos de diferentes modos, podem ser 
conjugados de muitas maneiras, em diferentes dimensões. Essa 
a riqueza do humano.

A noção de mundo, para Merleau-Ponty (CHAUÍ, 1999), 

diz respeito à totalidade de horizontes sem síntese, ou seja, 
um mundo tem dimensões porque “é esse conjunto onde cada 
‘parte’, quando tomada em si, é inteiramente incomunicável 
para as outras e, ao mesmo tempo, abre para todas as outras ou 
possui dimensões ilimitadas, torna-se parte ‘total’” (CHAUÍ, 
1999, p. 260). Pouco a pouco a fenomenologia e a complexidade 
parecem dar as mãos, como a parte de um todo que se mostra 
parte, mas sempre será parte de um todo. 

Nesse sentido, consideramos relevante problematizar a 
substantivação pedagógica – “o” conhecimento, “a” linguagem, 
“o” saber, “a” criança, “a” infância – como verdades únicas 
por desconsiderar modos improváveis de viver. A “relação 
mundana”, para Gebauer e Wulf (2004, p. 118) diz respeito 
ao entrecruzamento de “atividades recíprocas: um sujeito que 
tem que se constituir, mantém relações com um mundo que já 
existe como formado e estruturado, e que por sua vez constitui 
o sujeito”. Pensar o humano é evocar as diferenças como 
próprias dos fazeres da vida, do ser e estar com. Assim o vigor 
dos fazeres, do agir, do pensar, do ser e estar não pode estar em 
um único modo de agir, de pensar, de ser e de estar. Afi nal “o 
sujeito não sofre os efeitos do meio ambiente e dos outros de 
forma passiva, mas refere-se a eles e integra-os na sua ação” 
(GEBAUER e WULF, 2004, p. 118). 

Aquilo que faz de uma ação, de um pensar, de um ser e de um 
estar em singularidade e não uma verdade está na possibilidade 
de linguajar13, de estar em linguagens e, com o outro, partilhar, 
jogar. Não podemos afi rmar o que seria o sujeito sem suas 
referências mundanas e os outros. Os outros são parte do eu 
(GEBAUER e WULF, 2004). Assim, o eu é uma dimensão do 
todo, que como o mundo, tornam-se complementares. Conjugar 
o viver signifi ca distanciar-se de uma certeza, mas conviver 
com as certezas e poder escolher um ou então misturar-se a 
elas. 

Justamente por esse motivo estudar as linguagens torna-
se complexo. Não há como prever o que será aprendido. Estar 
em linguagens também é estar em singularidade, singularidade 
que se constitui na convivência linguageira. Para Gebauer e 

13 - Maturana (1997; 1998) utiliza o termo “linguajar” para enfatizar o caráter ativo, dinâmico de comportamento, e não de uma “faculdade” própria da espécie.
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Wulf (2004, p. 118) “o eu não poderia surgir sem o outro; o 
eu contém de antemão também aquilo que está diante dele” 
O que aprendemos culturalmente, humanamente constitui um 
repertório de sentidos e signifi cados que nos permitem transitar, 
apesar do social, individualmente nas linguagens. 

Assim, o adulto compartilha com a criança modos de estar 
no mundo, convenções, hábitos e linguagens, que, a partir de 
referências “deve constituir-se e gerar um mundo na ação”, ou 
seja, “o eu, como os outros, é uma categoria aberta, pensada 
de maneira tal que ambos os lados se constituem mutuamente” 
(GEBAUER e WULF, 2004, p. 118). Mas a valoração precisa 
de tempo para operar sentidos, para confi gurar-se em escolhas, 
as opções das quais somos constituídos. 

Aprender, aqui, é estar com, é experimentar e experimentar-
se no e com o mundo. Ao apropriar-se do mundo, em suas 
dimensões, é que a criança passa a operar com os sentidos do 
mundo. Antes aprende a convencionar o mundo, que, diferente 
do adulto, opera com diferentes sentidos. Ao apropriar-se, em 
seu percurso temporal, apropria-se também, gradualmente, 
dos sentidos. Esse processo mostra-se cada vez mais em sua 
complexidade. A educação visa garantir o aprendizado de 
“dimensões da realidade”, que são corporalmente aprendidas 
e compartilhadas com os outros. Assim, confi gura-se uma ação 
lúdica que, entre ritual, regra, fi ngimento e experiência, ao 
jogar com as linguagens, permite à criança aprender a jogar 
com as possibilidades de interpretação do mundo. Aqui, a 
repetição não é apenas um modo mecânico que imita o viver, 
mas um modo de apropriar-se, de experimentar-se no viver em 
comunidade, compartilhando sentidos.

Na perspectiva da educação das crianças pequenas em 
espaços coletivos, consideramos relevante trazer para o debate 
aspectos teóricos desse processo gradual, simultaneamente 
solitário e solidário, de ter que aprender a dar existência de nós 
no mundo. Implica problematizar o esquecimento educacional 

da ludicidade, do prazer na ação, implicada no ato de aprender 
a engendrar ações no mundo e compartilhar sentidos que dão 
sentido ao estar junto no mundo. Esse esquecimento advém 
da projeção de objetivos fora da ação dada pelos imperativos 
da produtividade que fazem derivar o propósito da ação fora 
da ação mesma, outorgando-lhe o papel de meio instrumental. 
Com o prazer se elimina também a atenção poética implicada 
em toda ação que promove a integração entre imaginação e 
razão, aquela que não separa corpo e mente. Da integração entre 
sensível e inteligível emerge a alegria e o regozijo da criança 
em aprender a tomar decisões singulares no coletivo, enquanto 
experiência14 de um pensamento aprendendo a transitar de uma 
linguagem a outra. 
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AS IMAGENS DA LEITURA NO INTERIOR DE UMA ESCOLA
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Resumo

Este trabalho é parte de uma tese de doutorado em educação 
que teve como objetivo discutir, com os professores e alunos de 
uma escola pública de ensino médio do Rio de Janeiro, algumas 
questões relacionadas com suas práticas e concepções sobre leitura. 
Os sujeitos da pesquisa foram convidados a produzir imagens que 
no seu entender estivessem relacionadas ao tema da leitura. Essas 
imagens foram o ponto de partida para a realização das entrevistas. 
As diferentes concepções do ato de ler, a relação da leitura literária 
e de outros tipos de leitura com as novas tecnologias, o papel da 
escola valorizando, ou não, o acesso aos diferentes suportes de 
leitura, foram alguns dos temas discutidos ao longo da realização 
da pesquisa. Discutirei neste texto as diferentes concepções 
sobre leitura que foram apresentadas pelos sujeitos ao longo da 
realização das entrevistas a partir das imagens fotográfi cas por 
eles produzidas. Na segunda parte do texto, algumas ideias de 
Walter Benjamin servirão de referência para pensar as razões que 
possibilitaram a ampliação da noção de leitura.

Palavras-chave

Leitura; imagem; escola.

Abstract

The main objective of this work was to discuss - with 
teachers and students of a public high school in Rio de Janeiro 
- some topics related to their conceptions and practices about 
reading. The members of the research - the teachers and 
the students - were invited to produce images which were 
related to the topic of reading (in their comprehension). These 
images were the starting point for the interviews to happen. 
The different ideas about reading, the link between literary 
reading and other kinds of reading with new technologies, 
the function of school, motivating - or not - the access to 
different places of reading, were some of the topics discussed 
throughout the studying of this research. This work will 
discuss  different conceptions about reading that teachers and 
students produced. Walter Benjamin´s analyses will be used 
in order to understanding how the ideia of reading become  
more  comprehensive.

Keywords

Reading; image; school.
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Introdução 

O presente texto apresenta uma parte de minha pesquisa 
de doutorado em educação, realizado no Programa de Pós-
Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro. Seu objetivo foi discutir as diferentes concepções 
sobre a leitura existentes entre professores e alunos de uma 
escola pública de ensino médio do Rio de Janeiro, avaliando de 
modo relacional essas concepções. 

Na realização da pesquisa utilizei a imagem como recurso 
teórico-metodológico que conferiu aos sujeitos a possibilidade 
de produzirem um conjunto de imagens que em sua opinião 
estivessem relacionados ao tema da leitura. 

Apresentarei aqui um conjunto de imagens que retratam a 
forma através da qual os sujeitos percebem a leitura no interior 
do espaço escolar, tentando avaliar o que por eles é considerado 
como leitura bem como outros aspectos que se originaram de 
suas falas. Na segunda parte do texto busco refl etir com o 
auxílio das ideias de Walter Benjamin sobre as condições que 
tornaram possível a ampliação da noção de leitura.

Leitura(s)

Aos sujeitos foi proposta uma questão: “Onde esta a leitura 
na escola?”. Sua resposta seria dada inicialmente na forma 
de imagens. E que relação eles estabeleceram entre a questão 
proposta e as suas imagens? Vejamos o que nos disseram 
professores e alunos.

A aluna Samanta expressa essa concepção de que a leitura 
é uma atividade ligada a diferentes suportes que não somente 
o livro, através das fotos abaixo, produzidas juntamente com a 
sua amiga Isabela.

Na primeira imagem da fi gura 1 observamos sobre a mesa 
uma série de diferentes revistas. Vemos em maior quantidade a 
Revista Época, um número da Revista Conhecer Fantástico, um 
número da Revista Futi, e um número da Revista A. As revistas 
foram posicionadas pelas próprias alunas para a realização da 
foto. A segunda imagem da mesma foto nos mostra uma estante 
repleta de revistas de variados tipos. Ambas foram produzidas 

na biblioteca da escola.

 

Figura 1 – Fotos de Isabela e Samanta.

Ao explicitar os motivos que levaram à composição da 
primeira foto, aquela onde vemos as revistas arrumadas sobre a 
mesa, Samantha afi rma que “Muita gente no Brasil se limita a 
que? Leitura é só no livro. A pessoa tem que pegar o livro. Não. 
Acho que não é. Leitura é neguinho ler.” 

Já em relação à segunda foto quando questionada sobre os 
motivos de sua composição ela e Isabela respondem:

(Samanta) É a revista. É que a revista é aquele assunto. 
[...] Da revista também vem a leitura. 
(Isabela) Também para saber as fofoquinhas e tal.
(Samanta) Não, tem revista de fofoca, mas também 
tem revista como Veja, Época, que [...] que incentiva 
o estudo. Outro dia peguei várias revistas da Veja e 
Época que tem assuntos que tem a ver com a matéria da 
escola [...]. Até aquelas revistas, tipo assim, é revistinha 
de adolescente, Revista Teen, não sei o que é teen, tudo 
é teen, tudo é jovem. Às vezes tem assunto que já li 
sobre saúde, que os jovens tem que saber, é.... questão 
do relacionamento essas coisas. Lógico tem umas 
fofoquinhas.

Samanta continua falando do valor dessas revistas como 
fontes de informação. Em outros momentos da entrevista ela e sua 
amiga Isabela já haviam citado os gibis entre os vários suportes 
que possibilitam a leitura, assim como outros alunos o fi zeram. 
Falando dos gibis como um tipo de leitura Samanta afi rmou:
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Leitura eu acho que vem de revista, de jornal, livro, gibi 
também. Porque gibi às vezes conta uma historinha, 
mas às vezes passa algumas coisas. Responsabilidade. 
Já vi várias vezes. [...] Até com a historinha da turma da 
Mônica, que são as minhas preferidas. Passa às vezes 
muita coisa de responsabilidade, respeito ao próximo. 
Tem até os personagens que são defi cientes, que tem 
o Luca, que é cadeirante, a Dorinha, que é defi ciente 
visual, [...] tem uma personagem, pouco aparece, mas 
também tem síndrome de down. Então, mostra uma 
igualdade. Que muita gente, por mais que leia livro, 
não aprende. 

Samanta estabelece uma aproximação entre o gibi e 
os livros, pois para ela os gibis, por exemplo, a Turma da 
Mônica, não visam apenas divertir, “contar uma historinha”. 
Através deles é possível aprender a ter gestos mais solidários 
de “respeito ao próximo”, que valorizem a “igualdade” entre 
aqueles que são diferentes. Valores esse que podem até 
estar nos livros, mas que algumas pessoas lêem, mas não 
aprendem.

Uma visão mais ampliada da questão da leitura é também 
apresentada pela professora Márcia, de Educação Física. Ela 
produziu as suas fotos juntamente com as professoras Deise, 
de Biologia, e Leila, de Matemática. Enquanto realizavam 
as suas fotos em conjunto, elas resolveram perguntar aos 
alunos sobre seus hábitos de leitura. Márcia relata assim a 
conversa que teve com um aluno quando ela fazia as suas 
fotos: 

[...] e um menino até falou assim, a gente perguntou 
você tem lido? “Leio, 838 Jardim Maravilha” [reproduz 
a resposta do aluno]. Quer dizer o número do ônibus. 
“846, Rio da Prata” [reproduz a fala de um aluno]. Quer 
dizer é uma leitura. A leitura está presente no dia-a-dia, 
o tempo todo.

 
A professora de língua portuguesa, Cláudia, expressa uma 

opinião similar através de suas três fotos, reproduzidas abaixo, 
e de seu comentário, transcrito logo a seguir.

(Pesq.) Você tirou foto do mural por que? Por que você 
achou que tem a ver com...
(Cláudia) Tem a ver com leitura, não? Ué...Tudo a 
gente lê. Ali você vê informes.
(PEsq.) Aí tirou do mural e de mais o que?
(Cláudia) Disso aqui [aponta para um banner], cartaz e 
tirei dos diários, que diário me lembrou informações, 
alunos, um monte de coisa ligado à leitura. 

 

Figura 2 – Fotos da professora Cláudia.

A visão das professoras Márcia e Claudia sobre a leitura 
como um ato que excede a utilização do livro também pode 
ser verifi cada nas fotos de outros professores como as que 
vemos reproduzidas na fi gura 3. Essas fotos foram produzidas 
por professores de diferentes disciplinas: educação física, 
geografi a, história, matemática, biologia e língua portuguesa, 
respectivamente. 

A observação das fotos e a análise das entrevistas apontam 
deste modo para uma ampliação do signifi cado de leitura por 
parte de professores e alunos. 

Não observei apenas a referência a diversos tipos de suporte 
do escrito (fosse ele impresso, manuscrito ou presente na tela 
de um computador ou de um celular) que relativizam o papel 
do livro como suporte privilegiado da escrita/leitura. Pude 
observar mesmo uma ampliação da própria noção de leitura que 
transcende o texto impresso, valorizando a imagem ou mesmo 
outras formas de leitura.
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Figura 3 – Fotos de professores.

Vejamos dois exemplos dessa concepção ampliada de leitura 
(fi gura 4). O aluno Lucas e o professor Hélcio valorizaram a 
imagem como uma outra forma de leitura. Lucas produziu uma 
foto de um jornal sindical, o Boletim do SEPE2. Embora seja a 
foto de um Jornal, o que se destaca na imagem é a caricatura do 
governador Sérgio Cabral, retratado como Pinóquio.  

A foto do professor Hélcio (Figura 4, imagem da direita) foi 
feita a partir de um grafi te que foi pintado em uma das paredes 
da rampa de subida para o primeiro piso da escola. Esse grafi te 
foi também objeto das fotos de três alunos e eu mesmo o inclui 
entre as fotos que fi z da relação da escola com o escrito.

 
 

Figura 4 – Fotos dos alunos Lucas e do professor Hélcio.

Ao comentar sua foto Lucas afi rmou que ela representava 
“[...] Uma forma do povo se expressar. Leitura. Leitura de 
imagens e de palavras também. Você vê e você compreende 
que às vezes acho que vale mais a imagem do que as palavras”. 
Por sua vez o professor Hélcio, da disciplina de artes plásticas, 
ao falar dos motivos que o levaram a produzir a sua fotografi a 
disse que ela representava “[...] a mistura da arte com a leitura. 
Por mais que seja uma frase bíblica não é, mas a arte ela não 
está sozinha. Tem a leitura da arte, dessa pintura que o cara 
fez e tem a arte do conjunto. Que, para reforçar a pintura, ele 
colocou um termo bíblico que eu acho que não foi nem dele”. 

Ambas as falas marcam a possibilidade de a imagem ser lida, 
ser passível de uma leitura. Nos dois casos as fotografi as retratam 
imagens inseridas em contextos de escrita. Há uma diferença na 
ênfase de cada fala sobre a relação entre a imagem e o material 
escrito. Na fala de Lucas existe uma valorização da imagem como 
símbolo expressivo autônomo, enquanto na fala do professor 
Hélcio a expressividade da pintura parece depender do escrito.

Figura 5 – Foto de Lucas.

2 - SEPE – Sindicato Estadual dos Profi ssionais de Educação do Rio de Janeiro.
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Na verdade, assinalei essa diferença apenas para reforçar a 
concepção de que a relação entre a imagem e o escrito pode se 
dar de diferentes maneiras. Entretanto, nenhuma das duas falas 
atribui maior peso à escrita, compreendendo a imagem como 
simples ilustração.

Em outro momento de minha conversa com Lucas, ele 
explica os motivos que o levaram a fazer a foto de uma partitura. 
A partir daí ele e Marcela estabelecem um diálogo que aponta 
para novas possibilidades de realização da leitura.

(Lucas) Isso aí é a partitura. O que que acontece, eu 
estudo música e várias pessoas às vezes falavam, 
poxa eu não entendo nada.  Só para quem entende 
esse tipo de musica de fato isso é uma leitura. É igual 
aprender a ler, ler uma partitura. Cada ponto desse, 
representa uma nota dentro da pauta, ou seja, dentro 
da leitura, e temos alongamentos, fl exões. Ou seja, 
existe partitura,  tablatura e cifras. São várias formas 
de leitura,  diferentes para a musica. A música você não 
vai lá simplesmente e toca. Você primeiro tem que ler 
para depois tocar.  Tocar de ouvido era muito difícil. A 
partitura é uma forma de leitura.
Uma leitura musical. O músico quando ele pega para 
ler a partitura dele, ele pode nunca ter visto a música 
na vida, se ele fi car com a partitura ali que ele vai 
tocar. Ele está lendo. Não é muito diferente de ler não, 
entendeu. Você vai lá vai juntar os pontinhos, prestar 
atenção na pauta.
(Marcela) É igual a informática. Que meu irmão, por 
exemplo, programa. Então, ontem eu estava vendo a 
prova dele. Ele fez uma prova e tirou até dez, É, mas, é 
linguagem Maple, tudo codigozinho assim, mas se ele 
ver o código ele consegue fazer entendeu, sabe o que é, 
o que ele faz, entendeu. 

Lucas fala da partitura e Marcela da linguagem 
computacional como formas a partir das quais se produz 
signifi cado. O interessante na fala de Lucas é a questão de que 
as notações musicais são de fato uma linguagem universal. No 
prosseguimento de nossa conversa eu comento com eles que 
essa associação feita por Lucas lembrou-me as refl exões de 

Chartier, feitas a partir do texto de Borges, “O Congresso”.
Neste texto uma personagem é encarregada de descobrir 

qual deveria ser a linguagem utilizada pelos participantes do 
“Congresso do Mundo”, um Congresso que representaria a 
todos os homens e a todas as nações. Depois de considerar três 
diferentes tipos de línguas capazes de superar as diferenças 
linguísticas entre os homens (as línguas artifi ciais, como o 
esperanto; uma língua tornada universal, como o latim e as 
línguas formais, onde há uma relação entre cada letra e as 
diferentes categorias, espécies e elementos) a personagem 
conclui que essa é uma ideia inútil porque o mundo é constituído 
por uma diversidade irredutível de línguas, lugares e pessoas 
(CHARTIER, 2002, p.12-13).

A partir desse conto, Chartier elabora uma refl exão sobre a 
possibilidade de existência de um idioma universal que permita 
a comunicação entre as pessoas na época em que vivemos onde 
a comunicação eletrônica adquire cada vez mais importância. 
Para Lucas, a música é uma linguagem universal.

As falas aqui apresentadas são algumas das indicações 
de que, no interior da escola, aparece relativizada de algum 
modo aquela associação feita por mim anteriormente apontada 
entre escola/leitura/livro, que constituiu a concepção de leitura 
literária.

Quais foram as modifi cações que possibilitaram esse 
alargamento da concepção  de leitura na escola e, portanto, a 
uma extensão do conceito de leitura em diferentes suportes que 
não o livro e até mesmo a sua ampliação para outros domínios 
além do escrito, como a imagem, por exemplo? 

A cidade como escrita: as novas condições da leitura e da 
produção da literatura

Pretendo buscar algumas pistas para refl etir sobre tais 
indagações a partir da análise de alguns textos de Walter 
Benjamin. Como guia nesse percurso panorâmico sobre a 
sua obra utilizarei algumas preciosas indagações contidas 
no livro de Willi Bolle, Fisiognomia da Metrópole Moderna: 
representação da história em Walter Benjamin.

Bolle afi rma que desde os anos 1920, Benjamin começou 
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a dar forma a um projeto literário, nascido com o livro Rua 
de Mão Única. O objetivo do projeto seria o de representar a 
metrópole moderna como “espaço de experiência, sensorial e 
intelectual” (BOLLE, 2000, p. 271).

 Benjamin aborda a metrópole moderna da forma que 
ela apresenta-se diante de seus habitantes em seu cotidiano, 
“uma imensa aglomeração de textos” que juntos confi guram 
“uma gigantesca constelação de escrita”. Assim, placas de 
trânsito, outdoors, sinais, letreiros, tabuletas, informações, 
anúncios, cartazes, folhetos, manchetes, luminosos passam a 
fazer parte da experiência dos indivíduos que circulam pela 
cidade moderna. Em Rua de Mão Única vemos representada 
“a concretude surrealista de uma artéria metropolitana, em 
forma de uma montagem de produtos gráfi cos” (BOLLE, 2000, 
p.273).

Seguindo a orientação de Bolle, o leitor que passar em 
revista os títulos dos fragmentos que compõem a obra pode 
identifi car “a escrita da cidade”. Esses títulos nos fornecem 
através de sua transcrição uma imagem daquilo que qualquer 
cidadão encontra diariamente ao fl anar pelas ruas de uma 
grande metrópole.

Assim, posso citar, entre outros, encontrar: “Posto de 
gasolina”; “No. 133 12”, “Estas plantas são recomendadas 
a proteção do público”; “Canteiro de obras”, “Atenção: 
degraus!”; Proibido colocar cartazes!”; “Guiche de achados 
e perdidos”; “Parada para não mais do que três carruagens”, 
“Oculistas”, “Brinquedos”, “Si parla italiano”, Estas áreas são 
para alugar”, “Mendigos e ambulantes proibidos!”. A partir 
dessas e de outras referencias explícitas ao  escrito, encontrado 
na cidade, Benjamin desenvolve as suas refl exões.

A escrita embrenha-se na vida do indivíduo, constituindo 
o sensorium do cidadão urbano que imerso nessa profusão 
da escrita e circulando por entre elas “vivencia, experimenta, 
conhece e inventa” formas de existência. Assim, pode dizer 
Benjamin que esse cidadão considera a rua como a sua 
morada. Nela “as brilhantes e esmaltadas tabuletas das fi rmas 
comerciais” funcionam como sua decoração de parede, os 
muros onde ele vê o aviso “Proibido colar cartazes!” são como 
a sua escrivaninha, as bancas de jornal, “suas bibliotecas” 

(BENJAMIN, 2007, p.468).
É com esse mesmo espírito que devemos compreender 

as diversas referências feitas por Benjamin nas Passagens, 
onde ele enumera os nomes de ruas, das praças, de lojas, das 
passagens parisienses, de teatros e que constituem a matéria de 
sua refl exão.

Na cidade, a letra, a palavra, se banaliza. É na metrópole 
moderna que ocorre a democratização de seu uso, na medida 
em que um número maior de palavras consegue aquilo que 
antes era privilégio de pouquíssimas palavras: “serem elevadas 
à nobreza de nome”. Por meio desses nomes, as ruas da “cidade 
se tornam um cosmos linguístico” (BENJAMIN, 2007, p.563).

O ritmo da metrópole moderna com a sua rapidez é expresso 
pela presença de grandes contingentes de pessoas nas ruas (a 
massa), pela ampliação da circulação dos ônibus, pela profusão 
e rapidez da circulação das imagens, seja através da fotografi a, 
ou do cinema, ou das vitrines das lojas e das suas tabuletas, 
pela circulação da informação através dos jornais e do rádio 
e da própria escrita que se embrenha em tudo, até mesmo nos 
números das casas, nomes de ruas, de praças, teatros,etc.

Todo esse contexto levou Benjamin a concluir que não 
era possível mais fazer qualquer análise sobre o livro, ou 
mesmo sobre a obra ou o romance, de forma “rígida e isolada”, 
devendo essa discussão estar inserida “nos contextos sociais 
vivos” (BENJAMIN, 1994b, p.122). 

Podemos verifi car parte dessa concepção no fragmento 
intitulado “O guarda-livros juramentado” e fazer a partir dele 
comentários mais gerais baseados nas análises de Bolle. Neste 
fragmento Benjamin constata que a “arte da imprensa” vive uma 
situação bem diferente daquela do momento de sua invenção. 
Tendo o livro se tornado um objeto popular na Alemanha, 
através da difusão do “livro dos livros”, a Bíblia, parece que 
“Agora tudo indica que o livro, nessa forma tradicional, vai de 
encontro ao seu fi m” (BENJAMIN, 1995, p.27).

Parte dessa modifi cação pode ser imputada ao 
desenvolvimento de um vigoroso mercado da informação 
periódica representada pelos jornais que, ao adquirirem maior 
relevância do que as revistas, sinalizavam o surgimento das 
novas condições da escrita e de leitura. Junto com o jornal 
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Benjamin assiste ao desenvolvimento de novas técnicas de 
informação ligadas ao ritmo veloz da moderna metrópole ávida 
pela informação: o telégrafo, a fotografi a, o rádio.

Seria fácil fazer a partir daqui algumas considerações que 
oponham a informação rápida e superfi cial do jornal aos livros 
literário, buscando ver neles a expressão de uma profundidade e 
de valores a serem conservados. Isso seria além de equivocado, 
totalmente distante do espírito de Benjamin (BENJAMIN, 
1994a, 1994c). 

Embora encontremos várias referências aos produtos da 
imprensa na sua relação com a mercadoria, elas não devem 
ofuscar a visão mais complexa de Benjamin sobre esse tema. 
A posição de Benjamin não é de crítica generalizada ao jornal, 
chegando a afi rmar, baseado na imprensa soviética, que ele é “a 
instância decisiva”.  Nele já se poderia observar um processo 
de “fusão” que “questiona as distinções entre autor e leitor” e 
ainda “ultrapassa as distinções convencionais entre os gêneros” 
(BENJAMIN, 1994b, p.125). 

Em primeiro lugar, a diluição entre as funções do autor e 
leitor é saudada como algo positivo por Benjamin, como se vê 
no ensaio “O autor como produtor” em que Benjamin ilustra 
sua posição por intermédio do exemplo de Tretiakov. Tretiakov 
vê com bons olhos “o declínio da dimensão literária na 
imprensa burguesa”, cujo conteúdo é defi nido pela impaciência 
do leitor. Entre eles estão os excluídos “que julgam ter direito 
a manifestar-se em defesa dos seus interesses”. Os excluídos, 
então, passam a escrever para o jornal, tendo acesso à condição 
de autor. “O próprio mundo do trabalho toma a palavra”. 
Escrever passa a ser direito de todos. Ocorre a “literalização” 
das condições de vida. Ela “resolve as antinomias, de outra 
forma insuperáveis, e é no cenário em que se dá a humilhação 
mais extrema da palavra – o jornal – que se prepara a sua 
redenção”3 (BENJAMIN, 1994b, p. 124-125).

Para Willi Bolle essa refl exão benjaminiana faz parte 
de sua ideia sobre o uso da técnica da montagem como 
parte de sua concepção historiográfi ca. Entre os diferentes 
tipos de montagem Bolle considera o “conceito jornalístico 

de montagem”. O jornal merece uma atenção especial de 
Benjamin em função de “seu layout não linear e, sim, espacial, 
sua disposição multidimensional da escrita, constituindo um 
enorme desafi o para a cultura tradicional do livro” (BOLLE, 
2000, p.91). 

É nesse sentido que podemos entender as primeiras linhas 
que compõem o fragmento “O guarda-livros juramentado”. 

O mesmo contexto explica a referência, que não deixa de ser 
curiosa, feita por Benjamin ao fi m do livro, tema que já analisei 
no início desse texto. A refl exão de Benjamin é coerente com a 
sua posição de não demonizar as novidades técnico-culturais. 
Com isso não é possível perceber nessa indicação de Benjamin 
o tom pessimista que caracteriza os debates sobre o fi m do livro 
citados por mim anteriormente. 

Prova disso é a referência, no mesmo fragmento, à 
experiência da escrita poética de Mallarmé com o poema 
Un Coup De Dés Jamais N´Abolira Le Hasard (Um jogo de 
dados jamais abolirá o acaso), de 1897, que Benjamin usa para 
entender as mutações no objeto livro:   

[...] Mallarmé, como viu em meio à cristalina construção 
de sua escritura, certamente tradicionalista, a imagem 
verdadeira do que vinha, empregou pela primeira 
vez no coup de dés as tensões gráfi cas do reclame na 
confi guração da escrita (BENJAMIN, 1995, p.27).

Benjamin realça a atitude de Mallarmé de constituir 
uma escrita poética que se realiza “em harmonia” com os 
desenvolvimentos da época no plano econômico, técnico e na 
vida pública. Uma escrita que, ao incorporar o espírito de sua 
época, sonha a época por vir.

Para Ronald Entler (2010), Mallarmé foi precursor, talvez 
o primeiro, a ver no livro mais do que um mero suporte neutro 
de uma escrita linear. No poema Un coup de dês ele explora 
diferentes tipos, usou a página em branco como produtora de 
sentido, explorando as possibilidades gráfi cas como recursos 
estilísticos.  Para Entler o poema já apresenta uma concepção 

3 - Todos os trechos entre aspas são da citação de Tretiakov. 
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de “não-linearidade” que era uma das características propostas 
por Mallarmé para a realização de um ambicioso projeto 
denominado Les Livres.  

O projeto Les Livres deveria ser realizado de forma a 
possibilitar uma infi nidade de leituras. Concebido como 
um “poema repertório”, jamais poderia ser lido da mesma 
forma. Tornando a forma gráfi ca um elemento da apreensão 
ele propunha o rompimento com a especifi cidade nas artes 
entre texto e imagem.  Mesmo a questão da interatividade já 
despontaria aqui na medida em que sem uma orientação prévia 
o sentido da obra dependeria quase que exclusivamente das 
decisões do leitor (ENTLER, 2010).

Uma forma de escrita completamente nova é pensada aqui, 
incluindo a questão dos recursos gráfi cos, dos aspectos visuais 
da própria escrita.

Ainda no mesmo fragmento observo que Benjamin chama 
atenção para as novas possibilidades de realização da leitura, 
não mais considerada apenas na sua vertente literária, já falando 
da ligação da propaganda com o material escrito. O material 
escrito havia feito do livro impresso “um asilo onde levava 
sua existência autônoma”, entretanto, na moderna metrópole 
capitalista a escrita “é inexoravelmente arrastada para as ruas 
pelos reclames e submetida às brutais heteronomias do caos 
econômico” (BENJAMIN, 1995, p.27). 

A leitura da escrita “pousada no livro” é uma prática que 
se efetua afastada das contingências do mundo exterior. É uma 
leitura envolta na contemplação que de resto liga-se à aura da 
obra que, mesmo em sua proximidade dos olhos, nos remete à 
“aparição de algo longínquo” (BENJAMIN, 2007, p. 490). 

A nova escrita, arrastada para o burburinho da cidade não 
permite mais o distanciamento proporcionado pela leitura 
contemplativa. A experiência de leitura proporcionada pela grande 
literatura é aquela que a partir de sua aura possibilita que o cidadão 
se distancie das coisas por mais próximas que elas estejam dele. 

Arrastada pela publicidade, a escrita, pelo contrário, 
proporciona a vivência de uma forma de leitura que traz os 

objetos “perigosamente perto da nossa cara” impossibilitando 
o distanciamento, impactando cotidianamente o cidadão da 
metrópole (BENJAMIN, 1995, p.55). Os habitantes da cidade 
moderna passam a se deparar com os rastros, que simbolizam 
a proximidade das coisas por mais distantes que elas estejam 
deles (BENJAMIN, 2007, p. 490). 

Mudam as condições da leitura, com a mudança do escrito:

Se há séculos ela havia gradualmente começado a deitar-
se, da inscrição ereta tornou-se manuscrito repousando 
oblíquo sobre escrivaninhas, para afi nal acamar-se na 
impressão, ela começa agora, com a mesma lentidão, 
a erguer-se novamente do chão. Já o jornal é lido mais 
a prumo que na horizontal, fi lme e reclames forçam a 
escrita a submeter-se de todo à ditatorial verticalidade 
(BENJAMIN, 1995, p.28).

É essa mudança nas condições da leitura (e como analisarei 
mais adiante, da produção da escrita) que exige uma refl exão 
sobre o papel da cultura literária tradicional centrada no livro. 

Benjamin percebe como a escrita buscou novos suportes 
que não apenas o livro. Ao mesmo tempo, novos suportes 
implicam também novas práticas de leitura, distintas das 
anteriores. Os indivíduos, que antes encontravam material 
escrito em abundância, principalmente nos livros impressos, 
passam a viver cada vez mais em um mundo onde o escrito 
está em todos os lugares, multiplicando as possibilidades das 
práticas de leitura. 

Ao circular pela cidade os indivíduos passam a ser 
confrontados com os jornais que podem ser lidos em pé, parado 
na rua, com os letreiros das lojas, com os anúncios, ou como 
diz a professora Márcia, reproduzindo a fala de um aluno, nos 
letreiros dos ônibus4. 

“Tudo a gente lê”, como se depreende da fala da professora 
Cláudia, e como nos mostram as fotos tiradas pelos sujeitos da 
pesquisa. As variadas fotos nos mostram como a escrita esta 
imersa nos espaços da escola.

4 - Ao ler essa parte de meu texto minha esposa me lembra que minha mãe sempre conta a história de que eu quando pequeno aprendi a ler nos anúncios que 
via ao circular pela cidade.
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Na cidade a escrita também difunde-se por todos os lugares, 
assumindo múltiplas formas. Assim, diz Benjamin:

 
E, antes que um contemporâneo chegue a abrir um livro, 
caiu sobre seus olhos um tão denso turbilhão de letras 
cambiantes, coloridas, confl itantes, que as chances de 
sua penetração na arcaica quietude do livro se tornaram 
mínimas. Nuvens de gafanhotos de escritura, que 
hoje já obscurecem o céu do pretenso espírito para os 
habitantes das grandes cidades, se tornarão mais densas 
a cada ano seguinte (BENJAMIN, 1995, p.28)

A própria relação com a leitura literária sofre uma mutação 
na medida em que ela convive hoje com outras formas de escrita 
que confi guram o sensorium dos leitores (BENJAMIN, 1994c). 
Que tipo de experiência de leitura é possível neste contexto? 
Em um mundo em que são dadas essas múltiplas formas de 
escrita é possível pensar na contemplação que sempre defi niu 
a leitura literária da mesma forma? Ela é possível? Benjamin 
parece tender senão para a sua impossibilidade, para a sua 
drástica limitação.

As indicações de Benjamin são valiosas pelo menos 
por dois motivos iniciais. De um lado, ele percebe como a 
escrita, diversifi cando os locais de sua possível inscrição, 
multiplica as experiências das práticas de leitura. Outra é 
a sua indicação de que o livro será um elemento no interior 
de um vasto sistema comunicativo que traz diversas formas 
de disponibilização do escrito e, portanto, diversas formas 
de ler.  

Mas quero chamar a atenção para outras duas indicações 
importante do autor. Elas dizem respeito à importância da 
visualidade que a escrita vai adquirindo, talvez motivada por seu 
uso na publicidade e do papel que deve ter o escritor, logo a 
literatura, nesse novo contexto.

[...] chegando o momento em que quantidade vira 
qualidade e a escritura, que avança sempre mais 

profundamente dentro do mundo gráfi co de sua nova, 
excêntrica fi guralidade, tomará posse, de uma só 
vez, de seu teor adequado. Nessa escrita-imagem os 
poetas, que então, como nos tempos primitivos, serão 
primeiramente e antes de tudo calígrafos, só poderão 
colaborar se explorarem os domínios nos quais (sem 
fazer muito alarde de si) sua construção se efetua: os 
do diagrama estatístico técnico. Com a fundação de 
uma escrita conversível internacional eles renovarão 
sua autoridade na vida dos povos e encontrarão um 
papel em comparação ao qual todas as aspirações de 
renovação da retórica se demonstrarão como devaneios 
góticos (BENJAMIN, 1995, p. 28).

Benjamim pensa em um novo tipo de escrita retomando 
aquilo que já havia dito sobre a obra de Mallarmé. Uma 
escrita que se funda a partir dos elementos visuais usados 
nos reclames, na publicidade. Com a difusão dessas múltiplas 
escritas, o habitante das cidades circula por um espaço prenhe 
de mensagens que abrem margem para pensar na leitura da 
cidade como fl oresta de signos e para o próprio alargamento 
da concepção de leitura. Penso que é ela que será a condição 
histórica para a possibilidade de extensão do conceito de leitura 
para além da decifração do escrito. 

No que diz respeito a este novo contexto de novas formas de 
escritas, Benjamin exorta aos poetas e escritores a reconhecerem 
a especifi cidade dos novos tempos e a buscar uma escrita que 
a ela seja condizente. Conhecer as novas formas que assume 
a escritura é fundamental para que os escritores assumam 
papel de vanguarda a partir da incorporação desse novo tipo de 
produção escrita5.

Benjamin está, assim, profundamente interessado 
pela produção da obra literária. A questão não é apenas da 
possibilidade de uma leitura distanciada, de uma leitura 
contemplativa, mas da própria condição de produção da 
literatura por parte do escritor neste novo contexto. Ou seja, 
trata-se da própria possibilidade de exercício da crítica. Em um 

5 - Vale aqui a observação feita por Willi Bolle para os modernistas que mesmo operando uma revisão radical da cultura livresca, utilizam o livro como forma 
de divulgação de suas ideias (BOLLE, 2000, p.279).
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momento em que ocorre a mercantilização da arte, Benjamin 
questiona sobre o que ocorre com o ato de escrever do poeta/
escritor, com sua capacidade crítica. Ele pergunta como o 
escritor deve agir para estar à altura das exigências desse novo 
momento. 

Algumas pistas já foram fornecidas quando Benjamin 
exalta a atitude de Mallarmé de estar atento às mutações que 
estão ocorrendo e de tentar incorporar em sua produção tais 
características. Atitude similar é elogiada em André Gide 
e o princípio da montagem adotado em seu livro Diário 
dos moedeiros falsos. Na admiração por Baudelaire que 
compreendeu muito bem as condições novas dadas à produção 
literária. Poderia citar outros exemplos, mas acredito que o 
compromisso com a época vivida pelo autor e a coragem para 
abandonar da tradição tudo aquilo que não tem signifi cado 
marcam o principal desafi o proposto por Benjamin à feitura de 
uma nova literatura.   

Voltando ao tema que nos interessa de modo mais 
específi co, a análise que realizei de algumas das ideias de 
Benjamin nos ajuda a pensar que desde a invenção da imprensa 
e posteriormente com o desenvolvimento de técnicas que 
possibilitaram, por exemplo, a consolidação do jornal diário, o 
livro como base da escrita e fonte da leitura já passou a sofrer 
concorrência que, com o passar do tempo, só foi potencializada.

Em certo sentido, a multiplicação dos objetos impressos 
que em tese deveria alargar a concepção de leitura como 
prática ligada aos variados tipos de escrito, serviu durante 
muito tempo para, paradoxalmente, constituir uma visão 
limitada de leitura. Visão limitada e elitista que passou a citar 
leitura como sinônimo de leitura literária, privilegiando o 
livro como suporte.

Na realização dessa pesquisa, nos depoimentos de 
professores e alunos não encontrei referências explícitas que 
limitassem a leitura à leitura literária. Isso não signifi ca que 
os professores não reclamem da qualidade da escrita e da 
leitura dos alunos. Mas essa reclamação é de cunho genérico. 
A leitura que é criticada é aquela que não possibilita o pleno 
entendimento dos enunciados escolares. Mas quase nunca 
essas difi culdades são relacionadas à falta de contatos com 

os livros representantes dos cânones literários, ou mesmo 
dos livros em geral. Entretanto, isso não signifi ca o completo 
abandono de argumentos relacionados à importância da 
leitura do material impresso em geral e mesmo da leitura 
literária. A modifi cação signifi cativa nesse caso é a 
convivência entre essas distintas concepções de leitura no 
interior da escola.
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Resumo

Este artigo é resultado de um Projeto de Extensão que 
estabeleceu o diálogo entre gerações, para se recuperar a 
memória da região Campo Grande, Campinas-SP. O objetivo 
foi fazer com que, além de entender a importância e participar 
desse resgate, a comunidade se apropriasse de conceitos e 
técnicas de comunicação comunitária e produção impressa. 
O projeto foi constituído por um levantamento bibliográfi co e 
documental e realizou, prioritariamente, entrevistas jornalísticas 
aprofundadas, usando elementos da história oral, com antigos 
moradores da região. Todo o processo de produção do livro foi 
feito por um grupo da comunidade com o acompanhamento 
desta autora. Para tanto foram realizadas ofi cinas de pesquisa e 
entrevista e de produção e redação. Ao fi nal, o projeto obteve o 
apoio de uma editora católica que publicou duas mil cópias do 
livro. A importância desse projeto de extensão se dá na medida 
em que a reconstrução da memória pôde contribuir para revelar 
a identidade de um povo, neste caso, moradores de uma região 
importante da cidade, que normalmente não têm o espaço 
merecido na mídia. 

Palavras-chave

Comunicação comunitária; organização social e pastoral, 
memória; livro.

Abstract

This article is the result of a project of extension that 
has established the dialogue between generations in order to 
rescue the memory of Campo Grande, in Campinas, SP.Its 
objective was to make the community to learn the concepts 
and techniques of communitarian communication and 
printed production, besides understanding the importance of 
such a rescue. The project has comprised a bibliographical 
and documentary research and given priority to thorough 
journalistic interviews, making use of oral history with the 
old local dwellers. The whole process of the book production 
was carried out by one group in the community with the 
writer’s assistance. For that, research, interview, production 
and writing workshops were organized. At the end, a catholic 
publisher sponsored the publication of two thousand copies 
of the project. The importance of this project of extension lies 
in the fact that it reconstructs memory and has contributed 
to reveal a people’s identity, and, in this specifi c case, of the 
dwellers of an important area in Campinas, those that had not 
received their right place in the media.

Keywords

Communitarian communication; social and religious 
organization; memory; book.
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Introdução

Este trabalho tem como objetivo apresentar como foi 
desenvolvida, junto com representantes da comunidade, 
a recuperação da memória da região Campo Grande, em 
Campinas-SP., que abriga hoje mais de 150 mil pessoas, em 
cerca de 80 bairros. O enfoque se dá nos últimos 30 anos (1979-
2009), em especial, a partir dos depoimentos de moradores que 
começaram a participar de movimentos sociais, por meio de 
sua vivência nas Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), da 
Igreja Católica, mas também pela consulta de reportagens de 
jornais, documentos e levantamento bibliográfi co. 

Nessa história, ora revelada, a Igreja Católica tem profunda 
relação com os movimentos sociais na região, ou seja, os 
membros das comunidades, além de professarem a sua fé junto 
à ação evangelizadora, colocaram em prática a política de uma 
igreja popular, conforme denomina Tangerino (1998). 

O referido projeto de extensão teve como principais 
objetivos: Demonstrar como o povo e as comunidades foram 
construindo a história e como as lutas sociais foram sendo 
desenvolvidas no bojo dessa trajetória; possibilitar que jovens 
e adultos da comunidade se apropriassem do conceito e de 
técnicas da comunicação comunitária para produção de um 
livro; permitir aos participantes das ofi cinas o desenvolvimento 
de um olhar crítico sobre a mídia e sobre como são tratados 
os assuntos referentes à região em que moram; cooperar para 
sedimentar a identidade dessa população. 

Houve a intenção, também, de contribuir para o resgate 
da cidadania do grupo participante do projeto. Para tanto, o 
conceito no qual nos referenciamos é de Martins (2000): 

Cidadania é a participação dos indivíduos de uma 
determinada comunidade em busca da igualdade em 
todos os campos que compõem a realidade humana, 
mediante a luta pela conquista, a ampliação dos diretos 
civis, políticos e sociais, objetivando a posse dos bens 
materiais, simbólicos e sociais, contrapondo-se à 
hegemonia dominante na sociedade de classes, o que 
determina novos rumos para a vida da comunidade e 
para a própria participação (p.116-17).

A partir desses pressupostos, foi com base na concepção de 
comunicação comunitária, em que os cidadãos são emissores, 
produtores e difusores (PERUZZO, 2004), que esta experiência 
foi desenvolvida. Para a referida autora, a participação da 
comunidade é uma das dimensões essenciais desse processo. 
“[...] a participação pode ocorrer em níveis mais elevados, e 
nesse sentido se realiza na possibilidade que a pessoa tem de 
atuar como sujeito ativo, como protagonista da elaboração de 
mensagens [...]” (PERUZZO, 2003, p. 248).

A cada passo da organização, buscamos os princípios de 
Paulo Freire (1996), em especial no que se refere ao respeito à 
autonomia do grupo, enfatizando que seus membros deveriam 
participar ativamente das atividades e decisões dos rumos do 
projeto, como efetivamente ocorreu. 

Neste projeto em que a comunicação comunitária foi 
utilizada para a recuperação da memória, utilizamos uma das 
principais referências da discussão sobre a entrevista jornalística. 
Medina (2008) mostra como é necessária a expansão dos 
horizontes para alcançar o que ela chama de entrevista diálogo, 
na qual  “o entrevistado e o entrevistador colaboram no sentido 
de trazer à tona uma verdade que pode dizer respeito à pessoa 
do entrevistado ou a um problema” (p. 15). 

O pensamento de Medina se identifi ca com Meihy & 
Holanda (2007) quando explicam que a entrevista para a 
história oral é sempre um processo dialógico.  Nas duas obras, 
os autores alertam ainda para a importância de se observar 
outros fatores, que vão além das palavras, durante a entrevista: 
“olhar nos olhos, perceber vacilações ou o teor emotivo das 
palavras ...” (MEIHY & HOLANDA, 2007, p. 22)

Desta forma, as entrevistas jornalísticas foram feitas 
buscando utilizar-se de elementos da história oral, ou seja, 
colocando em prática a interdisciplinaridade com esta área de 
estudo. 

História oral ou método biográfi co é o registro da 
história de vida de indivíduos que, ao focalizar suas 
memórias pessoais, constroem também uma visão mais 
concreta da dinâmica de funcionamento e das várias 
etapas da trajetória do grupo social ao qual pertencem2.
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O grupo que participou do projeto durante os dois anos 
em que foi desenvolvido era composto por sete pessoas: cinco 
mulheres e dois homens, com idades entre 18 e 40 anos. No 
que se refere à profi ssão: três professores, uma bibliotecária, 
uma secretária de escola, um técnico de montagem de 
microcomputador e uma técnica de enfermagem. A E.E. Álvaro 
Cotomacci, no Jardim Novo Maracanã, abriu as portas da 
escola durante os dois anos para que fossem desenvolvidas ali 
a maioria das reuniões e atividades. Também participaram do 
projeto cinco alunos extensionistas, três em 2010 e duas em 
2011.

Ao fi nal das atividades com o grupo, que serão relatadas 
neste artigo, o resultado foi a edição do livro (2 mil cópias) 
e, ainda, a produção de um do documentário sobre o tema 
“Memórias do Campo Grande – Uma história de lutas 
e religiosidade na região às margens da John Boyd 
Dunlop”. 

Procuramos, com este projeto de extensão, seguir o 
pensamento de Milton Santos (2004) quando afi rma que não 
pode haver um exagerado encantamento pelas técnicas, em 
detrimento do papel do território utilizado pela sociedade como 
um retrato dinâmico. Não podemos, aceitar a ideia de que 
exclusão e dívida social apareçam como se fossem algo fi xo e 
imutável, e sim acreditar que esta realidade pode ser substituída 
por uma ordem mais humana. 

A importância das ofi cinas 

Tal trabalho não poderia ter êxito sem a realização das 
ofi cinas temáticas que foram sendo realizadas a cada etapa. 
Foram três ofi cinas: a primeira “A importância da pesquisa e 
da entrevista para a reconstrução da memória”, foi realizada 
em dois encontros, nos meses de agosto e setembro de 2010. 
Para falar sobre a entrevista, utilizamos como base o livro de 
Medina (2008) “Entrevista: o diálogo possível”, no qual a autora 
afi rma que a entrevista é mais que uma técnica e demonstra 
a necessidade da humanização, enfatizando a importância da 

arte de ouvir e de se propor uma conversa aberta, em vez de 
um questionário fechado, para o estabelecimento do verdadeiro 
diálogo entre entrevistados e entrevistadores. 

Explicamos, também, como uma entrevista dessa 
natureza pode transformar-se em um documento histórico. 
Nesse caso, um documento histórico sobre a região Campo 
Grande, enfatizando que cada um dos entrevistados tem uma 
história para contar, que precisa ser ouvida com cuidado, 
pois será parte da teia que se tecerá com as outras histórias 
(MEDINA, 2008). Ainda nessa ofi cina, introduzimos alguns 
conceitos da história oral, de acordo com Meihy & Holanda 
(2007), já que, no caso da entrevista em profundidade, ela 
servirá como base. Deixamos claro que o nosso projeto 
não iria usar como método a história oral e sim colher 
depoimentos utilizando-se elementos dessa história viva. Na 
segunda parte dessa ofi cina, foi feito um primeiro exercício 
de entrevista com um morador do Jardim Florence, que 
está na região há mais de 25 anos e sempre participou da 
comunidade e das lutas sociais.

A segunda ofi cina “Sobre o livro” foi ministrada em 
novembro, em parceria com o professor da Faculdade de 
Jornalismo da PUC-Campinas, Fabiano Ormaneze, especialista 
em Jornalismo Literário. Nesta ofi cina, a partir de Lima (1993) 
e Pena (2006), foram trabalhados conceitos como: o que é um 
livro reportagem, explicitando a necessidade de se entender que 
ele irá conta uma história e não a história, ou seja, não tem 
necessariamente o compromisso com a neutralidade. Ele toma 
partido, conta a história a partir de uma ótica, muitas vezes, para 
defender uma versão da história; que ele não é exclusividade 
de jornalistas, principalmente quando se trata de memórias e 
biografi as, entre outros.

Foram apresentadas também as características do livro 
reportagem, incluindo a liberdade temática e de angulação: 
“obra do autor”; “liberdade de fontes”, já que está desvinculado 
do compromisso de ouvir os dois lados; e a “liberdade do eixo 
de abordagem”, mas sempre com o compromisso com os fatos, 
com a apuração e com as entrevistas. Finalmente, foi abordada 

2 - von Simson, Olga Rodrigues de Moraes. O que é história oral. Disponível em www.centrodememoria.unicamp. Acesso em: 23.04.2006. 
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a questão da narrativa, enfatizando a relação jornalismo e 
literatura no livro-reportagem.  

A terceira ofi cina, realizada em fevereiro de 2011, “A 
redação de textos”, também foi ministrada em parceria com o 
professor da PUC-Campinas, Fabiano Ormaneze. Falou-se da 
importância da narração detalhada, para que o leitor pudesse 
visualizar a cena. Além disso, foi enfatizada a necessidade 
de comprovar os fatos com dados de jornais ou documentos, 
se existissem, pois isso dá credibilidade ao texto. Após as 
explicações teóricas foi proposto um exercício de texto a partir 
da exibição de um fotografi a. Os textos foram os mais diversos 
e puderam garantir uma rica discussão sobre as possibilidades 
de estilo de redação para o livro.  Um momento importante de 
discussão e exercício prático da escrita, da construção dessa 
história.

A primeira etapa: coleta de informações e depoimentos 

O trabalho teve início em fevereiro de 2010, com a 
participação em uma reunião do Polo de Solidariedade, para 
apresentar o projeto e iniciar a constituição do grupo que 
faria parte do mesmo. Este Polo funciona como um espaço 
de articulação que reúne representantes das três paróquias da 
região Campo Grande: Santo Afonso Maria de Ligório, São 
Pio X e Jesus Cristo Libertador. Em paralelo a constituição do 
grupo, durante o primeiro semestre, foi iniciado o levantamento 
bibliográfi co e de materiais de jornais sobre a região.

Em agosto, foi realizado com os alunos extensionistas um 
primeiro contato com a região Campo Grande. Fomos levados por 
uma integrante da comunidade a uma primeira visita pela região, ao 
longo da Avenida John Boyd Dunlop. Essa visita foi fundamental 
para o que chamamos de reconhecimento do território.

O próprio grupo trouxe nomes de pessoas que deveriam ser 
entrevistadas (lideranças e pessoas que moram há muitos anos 
na região com participação nas comunidades) e foi discutida a 
importância e a participação de cada uma delas, de acordo com 
as informações que apresentavam. Outros fatos e lutas foram 
sendo lembrados por eles, a partir do que foi se constituindo 
uma lista grande de possíveis contatos.

Foram indicadas duas representantes do grupo que, em 
conjunto com a docente, produziram um pequeno perfi l de cada 
entrevistado e o que poderia ser abordado. Inicialmente, havia 
uma lista de mais de 40 nomes, mas foi feita uma redução, a 
partir da importância de cada um, levando em consideração os 
bairros e períodos. 

O trabalho, em 2010, foi constituído pelas entrevistas 
jornalísticas (coleta de depoimentos), bem como o levantamento 
de informações sobre a região, tanto a partir de material 
bibliográfi co e jornais, como de documentos fornecidos pelos 
próprios entrevistados.

Para a realização deste trabalho foram montados grupos 
que fariam as entrevistas nos dias em que o entrevistado estava 
disponível, a partir de uma pauta elaborada pela docente em 
conjunto com as duas representantes da comunidade e um 
aluna. Ao todo, foram dezoito entrevistas. As pautas tinham 
sempre uma estrutura comum (história de vida do entrevistado, 
chegada na região, participação nos movimentos e como vê a 
região hoje). Entretanto, iam se adequando se acordo com o 
perfi l de cada um. 

Com a ofi cina e o exercício prático, algumas pessoas do 
grupo, já desde a primeira entrevista, tiveram um desempenho 
positivo no papel de entrevistador. Outros, inicialmente, 
fi caram um pouco tímidos, mas depois foram fazendo 
perguntas e as entrevistas fl uíram. Eles tiveram participação 
direta nas entrevistas, formulavam as perguntas e esclareciam 
as dúvidas. Entretanto, em alguns casos, precisavam de um 
“impulso”. Os dois momentos de avaliação dessa atividade, 
o primeiro após as duas primeiras entrevistas e o segundo, 
após a oitava, também contribuíram muito para melhorar o 
desempenho da equipe.

O papel da aluna extensionista era checar datas 
aproximadas e fatos. Também fi cou responsável por cuidar da 
qualidade das gravações, além de explicar aos entrevistados os 
objetivos do projeto e orientá-los a assinar a carta de cessão, 
que autoriza a utilização dos áudios dos mesmos no Projeto 
de Extensão.

Simultaneamente às entrevistas, foi realizado o 
levantamento de informações sobre a região Campo Grande.  
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A partir dos documentos concedidos pelos entrevistados, 
material bibliográfi co e jornais, foi elaborado, por outra 
aluna extensionista, um texto que intitulamos “linha do 
tempo”, com o objetivo de tentar localizar as datas das 
histórias contadas nas entrevistas, bem como outros fatos 
ocorridos na região. 

O levantamento de informações teve início pelo livro produzido 
como Projeto Experimental realizado para conclusão do Curso de 
Jornalismo da PUC-Campinas, de Garcia (1995), que apresenta a 
John Boyd Dunlop como uma estrada que ligava grandes fazendas 
da região, com 18 quilômetros de extensão, ligando a Vila Teixeira 
à região do Campo Grande, e mostra que o real motivo que levava 
os moradores a reivindicar era em defesa de suas vidas.

A dissertação de Viana (2006), que faz um estudo de caso 
dessa região na área dos transportes, foi descoberta pela Internet 
também antes do início das atividades na região e, a partir da 
indicação de um dos membros do grupo, foi encontrada na 
biblioteca da PUC-Campinas, a dissertação do professor que 
mora no Campo Grande, Deny Motter Florencio, (2004) que 
trata dos impactos da reestruturação produtiva na região, ambas 
defendidas junto ao programa de Pós-Graduação em Urbanismo 
da PUC-Campinas.

    Por meio de pesquisa na Internet, também foi encontrado 
o trabalho produzido em 2002 por Serra & Rodrigues 
(Unicamp/FEC), que discorre sobre a vulnerabilidade em área 
de risco ambiental, e traz como eixo central o caso do “lixão 
da Pirelli”. 

Além do levantamento bibliográfi co, e os documentos 
obtidos na comunidade, a base para a linha do tempo foi o 
levantamento de jornais, realizado em visitas ao acervo da 
Rede Anhanguera de Comunicação (RAC) para encontrar 
notícias sobre a região nos jornais impressos Correio 
Popular e Diário do Povo. Todos os jornais foram copiados e 
organizados em ordem cronológica e colocados em uma pasta 
junto com documentos obtidos na comunidade. A conclusão 
desta etapa do trabalho se deu em dezembro de 2010, com a 
fi nalização da transcrição das entrevistas feita pelos bolsistas 
e a última visita ao acervo da RAC - Rede Anhanguera de 
Comunicação. 

A segunda etapa: redação, edição e diagramação do livro

Em janeiro de 2011, tínhamos um rico material em mãos. 
Hora de pensar na organização do livro. Depois de algumas 
reuniões coletivas, fi cou claro que ainda faltavam informações 
e, assim, no início do primeiro semestre foram feitas mais cinco 
entrevistas jornalísticas.

Depois de diversas discussões para fazer a divisão dos 
capítulos, ou seja, o que estaria em cada um deles e quem 
seria o responsável pela redação, no início de abril, cada um 
tinha a transcrição e o áudio das entrevistas, a linha do tempo, 
os recortes de jornais, os documentos referentes ao tema e o 
esboço feito em conjunto com esta docente. Em março, foi 
feita uma reunião para que cada um apresentasse um esboço 
(resumo) do capítulo que iria escrever e a partir daí iniciasse a 
redação propriamente dita em abril.

No início de maio, começaram a chegar, por e-mail, três 
páginas de um, quatro de outro, no máximo sete páginas de 
outros dois, mas todos os textos ainda distantes do que se 
esperava. O quinto capítulo não veio em função da desistência 
de dois participante. O grupo decidiu que ele seria coletivo e 
deixado para depois de concluir os quatro primeiros.

A partir de então, foram muitas reuniões coletivas para entender 
as difi culdades, reuniões individuais para discussão e correção da 
redação de cada página. Momentos ricos em aprendizado para 
todos. Nessa etapa, os membros do grupo puderam vivenciar 
a experiência um pouco de jornalistas, um pouco de escritores. 
Faltava informação aqui, como buscá-las; sobrava histórias ali, 
como excluí-las. Outra difi culdade era escrever, juntar a beleza do 
texto mais literário e a precisão de dados. Até o fi nal do primeiro 
semestre, essa foi a rotina dos autores do livro.    

Nesse primeiro semestre de 2011, a aluna que participou do 
Projeto, ajudou na leitura e revisão de cada capítulo, nas conversas 
individuais e coletivas, e também na busca por novas informações. 
Para chegar a versão fi nal do livro, o ano de 2011, em especial o 
primeiro semestre, foi de intenso trabalho para todos. 

No mês de junho foi feita uma reunião para troca de 
informações e dúvidas sobre dados importantes para a redação 
dos capítulos do livro, bem como início das discussões sobre 
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título de cada um, epígrafe, entre outros detalhes. Neste dia 
fi cou defi nido que os capítulos seriam trocados pelos membros 
do grupo para que fossem lidos e discutidos na última reunião 
do semestre. Assim, além do autor, deste docente, da aluna 
extensionista, pelo menos uma pessoa do grupo leu e deu 
opiniões sobre cada capítulo. 

Livro redigido, foi feita a primeira revisão externa ao grupo. 
Nesse período também foi decidido o título. Todos podiam 
colocar as ideias na lista de emails, que depois foram juntadas 
em uma única mensagem. Posteriormente, houve uma votação 
também por meio da lista.  

“Memórias do Campo Grande – Uma história de lutas e 
religiosidade na região às margens da John Boyd Dunlop” 
foi uma junção de duas ideias e permaneceu por demonstrar, 
primeiro que são “memórias” e também “uma história”, ou seja 
não é uma história fechada  e sim uma versão da história. Além 
disso, este título pode  incorporar o nome da avenida que foi 
cenário das principais movimentações da região. 

No mês de julho o livro inteiro, inclusive com a introdução 
e o posfácio3 redigidos por esta docente foi disponibilizado 
para que todos fi zessem uma leitura na íntegra. 

De acordo com o planejamento, o segundo semestre seria 
o período reservado para a diagramação do livro, revisão 
encaminhamento do mesmo para a gráfi ca e a organização 
do lançamento com a participação dos moradores da região. 
Entretanto o que parecia ser um trabalho relativamente 
tranquilo, se apresentou com uma complexidade muito maior 
que a esperada.

Além das reuniões com o grupo, a lista de emails foi 
bastante utilizada para a aprovação de cada uma dessas etapas 
da produção do livro, como por exemplo, a defi nição da foto 
usada na capa. Depois de fi nalizado, o livro passou ainda por 
uma última revisão, já na versão diagramada, antes de ser 
defi nitivamente encaminhado no fi nal de outubro para a gráfi ca 
da Editora Ideias & Letras, que imprimiu 2 mil cópias do 
mesmo, gratuitamente, por meio da Congregação do Santíssimo 
Redentor (Missionários Redentoristas).

O lançamento do livro, com sessão de autógrafos, foi 
realizado em 02 de dezembro de 2011, na sede de uma 
comunidade da região, localizada no Jardim Florence I, da qual 
participaram cerca de 200 pessoas. 

Considerações fi nais

O livro tem cinco capítulos, cada um escrito por um morador. 
O capítulo 1, de Rosana Gomes, apresenta como se deu a chegada 
das primeiras famílias, depois que os donos das fazendas e 
sítios lotearam as terras, a fundação das primeiras comunidades 
eclesiais de base (CEB’s) e as primeiras mobilizações populares. 

A história de aproximadamente 20 anos de reivindicação 
pelo asfalto e duplicação da avenida John Boyd Dunlop, é o 
centro do capítulo 2, escrito por Antonia Alzenira da Silva. Ela 
busca recuperar os momentos mais fortes de manifestações, 
algumas em que, inclusive, ela esteve presente ainda menina. 

No capítulo 3, Elizabeth Malaquias de Souza traz à tona 
um problema que, embora gravíssimo, foi praticamente 
imperceptível pelo poder público durante esses 30 anos e até 
por muitos moradores da região, a presença do chamado Lixão 
da Pirelli, no Jardim Satélite Iris. 

O capítulo 4, de Arnaldo Valentim da Silva, mostra o 
compromisso social das CEB’s e como a sua organização era 
uma forma de educação não formal. Por outro lado, relata a luta 
que essa população precisou travar para conseguir a vinda de 
escolas para a região. 

O capítulo 5, escrito coletivamente pelos participantes, 
fecha o ciclo de 30 anos e procura, ao mesmo tempo em que 
narra os primeiros anos do século XXI, fazer uma análise do 
enfraquecimento das lutas sociais e da realidade da região 
atualmente. As fotografi as utilizadas são de arquivo pessoal de 
moradores; feitas por uma participante do Projeto e pela aluna 
extensionista de 2011, e as fotos do antigo Lixão da Pirelli, 
cedidas pela Rede Anhanguera de comunicação (RAC). 

O prefácio foi escrito pelo Pe. José Oscar Beozzo, 
coordenador geral dp Cesep (Centro Ecumênico de Serviços à 

3 - Algumas partes deste artigo constam no posfácio do livro.
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Evangelização e Educação Popular) em São Paulo, convidado 
pelo grupo. A introdução e o posfácio foram escritos por esta 
docente e aprovado pelo grupo.

 Com a conclusão deste projeto, salientamos a importância 
das ofi cinas para os membros do grupo, que realizaram as 
atividades concretas de contactos, entrevistas, levantamento de 
dados, redação, revisão e edição do livro. Com o conhecimento 
sobre a região Campo Grande, obtido com essas atividades, 
podemos observar que uma parte do grupo ampliou o nível de 
discussão sobre a região em que habitam. E ainda para quem 
vivenciou muitos dos fatos e lutas que estão sendo tratados, 
verifi ca-se uma refl exão diferenciada sobre os mesmos, como 
neste trecho da avaliação de uma das participantes do grupo que 
nasceu na região: “Nos esquecemos as vezes das difi culdades 
que passamos para ter o que temos hoje na região. Fazer 
memória junto com outras pessoas que também fi zeram parte 
dessa história foi e é algo marcante” (Rosana Gomes). Outra das 
participantes que esteve em diversas das manifestações narradas 
no livro, Antonia Alzenira da Silva,  afi rma que, com o projeto,  
pode rever a sua própria história, reencontrar, reviver, relembrar 
e pensar em organizar a partir das informações e descobertas. 

Acreditamos que a recuperação da memória realizada por 
representantes da própria comunidade foi muito importante. 
Ela deixou apenas de receber e passou a ser difusora de uma 
mensagem que visa resgatar, não só a história da região, mas 
carrega consigo o resgate da própria identidade de suas famílias, 
seus vizinhos, de suas comunidades da Igreja Católica.  

Esta abordagem se reveste de interesse para Campinas, já 
que o Campo Grande é uma das duas maiores regiões da cidade 
e se desenvolveu muito rapidamente, em especial, nesse período 
retratado, as três últimas décadas. Questões como a duplicação 
da John Boyd Dunlop, o transporte coletivo, a instalação de 
iluminação pública, água, escolas e centros de saúde estão 
presentes, pois são os objetos da luta das comunidades da Igreja 
Católica, que fazem parte do livro produzido. 

Enfi m, acreditamos que o diálogo entre as gerações foi 
iniciado com a produção do livro, mas, agora, após a conclusão 
do trabalho deverá atingir, por meio das memórias desses 
entrevistados, muitos daqueles que já viviam na região e que 

vão lê-lo, bem como chegar ao conhecimento da juventude e 
de novos moradores que, a cada dia, fazem crescer a região 
Campo Grande.    

Finalmente, reafi rmamos que é com a concepção de que foi 
contada uma versão da história, a versão dos excluídos, que este 
projeto foi desenvolvido. Papel que difi cilmente seria cumprido, 
fora da Universidade, como reforça um dos integrantes do 
grupo, quando afi rma que o projeto possibilitou o “registro de 
uma história que sem a Universidade e seu Projeto de Extensão 
não teria sido possível registrar” (Arnaldo Valentim Silva).

Acreditamos, assim, ter cumprido o objetivo com o grupo 
que participou do projeto, no que se refere à apropriação do 
conceito e de técnicas da comunicação comunitária, permitindo 
aos participantes o desenvolvimento de um olhar mais crítico 
sobre a mídia e sobre como são tratados os assuntos referentes 
à região em que moram.
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CALI(FABULO)GRAFIAS: ESCRITAS AOS VENTOS-ÁFRICAS
EM QUATRO TEMPOS1
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1 - Este artigo traz criações que se realizam no projeto “In-ventos por entre áfricas, literaturas e imagens” realizado pelo grupo de estudos Humor Aquoso, 
ligado ao grupo de estudos audiovisuais OLHO, Faculdade de Educação, Unicamp. Trata-se de um projeto de pesquisa que se faz como continuação do projeto 
de extensão comunitária intitulado “Fabulografi as em áfricas-cartões-postais” (FAEPEX – Unicamp), que propôs refl exões com o público que se dedica às pes-
quisas e produções artísticas da cultura afro-brasileira na cidade de Campinas e região, por meio da criação e troca de imagens. Que áfricas ventam por você? 

Resumo 
Fabular em imagens e sons um vídeo-postal, palavra-cor, 

imagem-voz. Com-por vídeo-poema entrelaçado, lançado a 
postal. Compor um desenho sonoro, soar diferentes matizes 
de forças. Invenções, ritmos, ventos alegres e tristes vazam. 
Áfricas em ventos, que áfricas? Que ventos de África? Venta 
o (i)material, sons em cores, cores de sons, cintilam imagens. 
Qual o som do grito no antes da garganta? Oco sonoro, 
implosão, berro calado. Vibrar no vazio, no inaudito com 
imagens, sons e palavras. Fazer-se outros, outras e tantas 
e empapuçar-se desse/nesse gozo leitura-escrita-crioula da 
palavra. Escritos que con-versam com um vídeo-poema criado 
pelo Coletivo Fabulografi as a partir da fi lmagem de uma roda 
de jongo da Comunidade Dito Ribeiro (Campinas, SP). O 
Coletivo Fabulografi as é composto por pesquisadores, artistas, 
estudantes ligados ao projeto “In-ventos por entre áfricas, 
literaturas e imagens” (Faculdade de Educação, Unicamp) e 
propõe refl exões e criações com o público que se dedica às 
pesquisas e produções artísticas da cultura afro-brasileira na 
cidade de Campinas e região. As ofi cinas de criação de imagens 
e palavras, os saraus e as exposições desenvolvidas pelo projeto 
geram fl uxos de imagens e palavras - cartões postais - a partir 
da temática das africanidades.

Palavras-chave
Escritas; imagens; sons.

Abstract
Fabulating in a postal-video through images and sounds, 

word-color, image-voice. Com-posing an intertwined video-poem, 
meant as a postcard. Composing a sound landscape, sounding 
different hues of forces. Inventions, rhythms, joyful and grave 
winds leaking. Africas blowing in the winds, what africas? What 
winds from Africa? What is blowing is the (i)mmaterial, sounds in 
color, colors of sounds, images scintillating. What is the sound of 
a cry just before the throat? A hollow sound, an implosion, a silent 
scream. Vibrating in the void, in the unheard-of with pictures, 
sounds and words. Becoming others, and so many others, and 
being fi lled in/with creole reading-writing pleasure of the word. 
Writings that con-verse with a video-poem created by the Coletivo 
Fabulografi as from the fi lming of a jongo dance performed by the 
Comunidade Jongo Dito Ribeiro (Campinas, SP). The Coletivo 
Fabulografi as groups researchers, artists, students, involved in the 
project “In-venting within africas, literatures and images” (Faculty 
of Education, Unicamp) and proposes refl ecting and creating ideas 
with the community dedicated to researching, promoting and 
producing African-Brazilian culture in the city of Campinas and 
our region. The workshops for the creation of images and words, 
the gatherings and the art exhibitions developed by the project 
have generated fl ows of images and words – postcards – within 
the theme of africanness.

Keywords
Writings; images; sounds.
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Atravessado por esta questão, o projeto criou um espaço-tempo de experimentação e produção de cartões-postais – versão papel e digital, num blog – em ofi -
cinas que estimularam as expressões por imagens (fotografi a, vídeo, designer gráfi co). Seria possível capturar em imagem as vibrações, cores, timbres, forças, 
dores, misturas, ritmos, risos das áfricas múltiplas que perpassam gentes? No interior da impossibilidade de apreensão destas forças, o projeto experimentou 
a potência da fotografi a como criação e menos como documentação. Imersos nesta aposta, buscamos formas de as imagens potencializarem conversas entre 
identidades, diferenças, fi cção e realidade. Os postais criados geraram fl uxos e encontros entre grupos de pesquisa, movimentos culturais e artistas da cidade 
de Campinas, expandindo-os pela web (fabulografi as.wordpress.com) e proliferando sentidos outros de pertencimento (na diferença) a uma comunidade ima-
ginária, fabulada e inventada pela arte. 
2 - Os quatro autores deste artigo são pesquisadores no grupo de estudos Humor Aquoso, ligado ao grupo de estudos audiovisuais OLHO, Faculdade de Edu-
cação, Unicamp.

cali(fabulo)grafi as: escritas aos ventos-áfricas
em quatro tempos

I.
se a beleza (in)ventar escritas e imagens

uma música de palavras
uma pintura com palavras 

um silêncio nas palavras
Gilles Deleuze

do escuro
um tambor

negras mãos 
silencioso batuque 

sombras em movimento 
danças de corpos não vistos

vigor
fi rmeza

prazer
negros corpos 

negras mãos
envolventes encontros
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entre-ver
vistar 

adivinhar 
cadências

harmonias 
tempos

sonoridades

saias
em redemoinhos

pés descalços
marcando o chão

entre nós

áfricas em ventos
que áfricas?

que ventos de áfrica?

fabular
em imagens e sons

um vídeo-postal
palavra-cor

imagem-voz

O que eu gosto no cartão-postal é que mesmo no envelope, ele é feito para circular como uma carta aberta, mas ilegível. 
Jacques Derrida
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um povo 
a ser criado

a ser cantado
a ser poetizado

e que vem
agendar encontros

con-versar
ofi cinas de tambores e danças e cantos

registrar encontros
a-pre(e)nder

fotografi as e fi lmes e criações

escrever encontros
ins-pirar 

textos e postais e poetagens

palavras em vermelhos-negros-amarelados rasgos
es-correndo de uma alda-experimentação-tese

sabores tantos
giros amplos

Gostaria de escrever tão simplesmente, tão simplesmente, tão simplesmente. Sem que nada nunca chamasse atenção, salvo a sua 
unicamente, e ainda assim, apagando todos os traços, mesmo os mais inaparentes, os que marcam o tom, ou a pertença a um gênero (a 
carta, por exemplo, ou o cartão-postal), para que a língua sobretudo permaneça secreta à evidência, como se ela se inventasse a cada passo, 
e como se pegasse fogo imediatamente, assim que um terceiro colocasse os olhos nela (aliás, quando você vai aceitar que nós próprios 
queimaremos tudo isso?). 
Jacques Derrida
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ousar
misturar no instante

imagens, cores e sons
a dançar

com-por vídeo-poema
entrelaçado

lançado a 
postal

O que prefi ro no cartão-postal é que não se sabe o que está na frente ou o que está atrás, aqui ou lá, perto ou longe, o Platão ou o Sócrates, 
frente ou verso. Nem o que mais importa, a imagem ou o texto, e no texto, a mensagem ou a legenda, ou o endereço. 
Jacques Derrida

e invenções
ritmos

ventos alegres e tristes 
vazam

II.
por áfricas-cartões-postais

destinatários indeterminados
inusitados

passeiam pela superfície
em imagens

visagens
vertigens

desordens
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no contágio
capturar uma luz
ousar uma composição
misturar no instante
imagens, sons e cores
a dançar

um vento
uma mulher
uma áfrica
intensidades
energias potenciais

vibram no vazio
no inaudito
na dor indizível
um canto
um ritmo

ventos alegres e tristes
que vazam
um vento que vaza
em oblíqua resistência
e nos vaza em sons

vibrar no eco do grito
que já não se ouve 

na tensão
deste silêncio oco

               oco
               oco
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que áfricas ventam por você?3

gestos no espaço vibram a pele
desenham o som do vento
o brilho na superfície
estopim para visagens do dedo
em outros gestos

cores em sons,
brilho em palavra
vermelhidão
de uma dança
de uma sombra que se vai
e de outras tantas que vêm
como as nuvens de uma noite

silêncios em vozes
gritos em sussurros
corpos criados
como a gota que escorre,
venta

compor um desenho sonoro
soar diferentes matizes
de forças 
venta o (i)material
sons em cores, cores de sons
cintilam imagens

3 - Os escritos deste artigo con-versam com um vídeo-poema criado pelo Coletivo Fabulografi as a partir da fi lmagem de uma roda de jongo da Comunidade 
Jongo Dito Ribeiro (Fazenda Roseira, Campinas, SP). O vídeo compõe a exposição “Áfricas em ventos”, realizada em 2011 e 2012. Além dos autores do ar-
tigo, participaram da elaboração deste vídeo-poema: Bia Porto, Vinícius Gomes, João Arruda e  Celisa Bonamigo. Veja o vídeo em http://www.youtube.com/
watch?v=utgqDRZFz6g.
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leve
leva
sons
imagens
tons

sutil neblina
insinua vontades
percute desejos
inventa começos
e outros tantos meios
em vozes de cores
de gestos
de luz

nas breves ternuras absurdas
murmuram
resmungos do que toca
no que toca
e na pele vibra
e se mistura

 
vai e vem
de um aqui ou ainda mais de um lá
de onde
venta
de onde
vem
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venta

venta um gesto
que rasga 

um território de uma sensação em luz
no inaudito

qual o som do grito no antes da garganta?
oco sonoro
implosão
berro calado
soco no estômago
gosto de sangue
qual a cor do sangue
se coagulação?
surda explosão

tambores e cores 
terrosos lamentos
corpos e dores
vozes silêncios

desejos e danças
multifestança
cali(fabulo)grafi as

algo de um ausente
atormenta
vento em movimento
tormenta
expira
ausenta
voz
e
vós
em toques
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III.

gritos 
grifos 
grilos 
gri  gri  gri  gri 
gaguejados gritos 

ex cripta
escri(p)ta
kryptē kryptein 
(esconder-se)
ex  cripta 
grita

Banquetes de imagens e palavras aguçando desejos de criar 
em lugares muitos 
de jeitos outros 
cali(fabulo)grafando áfricas

Envolver-se pelos/nos encantamentos da  escrita
ler como quem escorre os olhos e passeia por brancos espaços
onde o nanquim não pintou 
tracejar pontos de fuga
escapar pelas frestas das palavras prontas 
apagando-as 
deixando rastros mortos prenhes de signifi cação 
com eles traçar veios/vias 
rios e deixar escoar linhas outras
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com Nietzsche ler corporalmente 
deixar entranhar pensamentos e mundos líteros 
deslocar personagens e paisagens 
fazer-se outros, outras e tantas e empapuçar-se desse/nesse gozo
leitura-escrita-crioula da palavra

 

preto                          pele
pano                                      pele
pele                     leve                          leve
tecitura    leve
dura                leve
voz                          doçura
leve                                      linha
leva                    sonhos
sou      pretas                   
imagens
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extrair signifi cações 
num gesto de cavoucar representações até os ossos 
despojar sentidos e expor sobras 
farrapos 
fi os 
fi brosas farpas 
da escrita 
ouvir grunhidos 
urros 
berros 
inferno de dante 
caverna de platão 

da leitura 
liberar os vazios da página e criar nos/pelos rios visuais 
escrita-grito-(in)tempest(iva)ade 
leitura-silêncio-bonança
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IV.

da(s) palavra(s) fascinar-se com os     …

aquilo que sobra depois que os sentidos capturam e esquecem os signifi cados 
palavras ao vento 
letras em suspensão 
ar 
pura possibilidade 
no antes da forma 
do som 
da coisa 
esquecimento 
resta uma poeira suspensa e dissolvida 
grãos atravessados por feixes de luz
que luz
se escuridão?

palavra escultura
pó de palavra levantada do chão
poeira em suspensão 

na força/potência do luminoso atravessamento partícul(etr)as se adensam e se rearranjam 
como se grãos de pó que juntos pesam e se precipitam sobre folhas de papel 
antes superfícies nuas 
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cali(fabulo)grafi as quer roubar da beleza da palavra a forma 
o som 
o contorno e emoldurar a força que emana desse roubo 
em múltiplos e moventes cenários 

escrit-imaginar 

imag(escrev)in(h)ar

abrir-se para a criação de uma escrita que se desenha 
rabisca-se 
pinta-se e pixa 
posta-se

superfíciepalavra em (com)tato (com)texto 
caligrafa a cor 
o som 
colore o tom 
faz ecoar na palavra a cor
o som 
o tom 

criação de uma língua de imagens e sons e gestos e gostos 
poesia 
língua-limite 
desobedientes palavras 
fazem vibrar outras intensidades 
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 ecoAR    na palavra   a cor
o   AR   na palavra  é cor
eco   AR   na palavra
e   coAR da palavra   a cor
e   A coR na palavra

Vontade de fazer funcionar imagens que pulsam no/pelo/pêlo texto 

Você me dá as palavras, você as entrega, dispensadas uma a uma, as minhas palavras, voltando-as em direção a você e 
endereçando-as a você – e nunca as amei tanto, as mais comuns tendo se tornado muito raras, nem tampouco amei tanto 
perdê-las, destruí-las com o esquecimento no próprio instante em que você as recebe, e este instante precederia quase tudo, 
meu envio, eu mesmo, para que elas aconteçam apenas uma vez. Uma única vez, você percebe a loucura para uma palavra? 
Ou para qualquer traço que seja?
Jacques Derrida

gri
t
ar
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vento
 vem

entre

treme
o  ter
o ser
o ver

abre    
 o perder
 o entreter
 o esquecer

traga
 o ar
 o alçar
 o pairar

leve
 o que segura
 o que fi ca
 palavra  armadura
 imagem sem rasura

perfure
 vaze
 misture
 ventre
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vente

 vento

  (in)vente

supercalifabulosascaligrafi as
supercalifragilisticexpialidocious4

superfabulousgrafi ascallipoemotion5
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Resumo

Narrativas de professores trazem um conjunto de 
lembranças tão doces quanto amargas. Se for certo, porém, que 
preferimos recordar o que nos faz rir, é certo, igualmente, que as 
“pautas enigmáticas da memória”, também gritam e aparecem 
misteriosamente selecionadas. Entre os silêncios e os gritos que 
sussurram nas “gavetas dos guardados” emergem narrativas de 
formação, lembranças que são fontes de luz para afi rmação 
no magistério e gosto de ser e se eternizar professor. Partindo 
dessas premissas, a presente pesquisa, realizada com apoio 
da Capes/PIBID, objetiva registrar os gritos da memória de 
professores dos anos iniciais do ensino fundamental mostrando 
as lembranças mais marcantes do período de Form(Ação). Entre 
tantas, destaca-se a alegria de ensinar a ler e escrever. O método, 
de índole qualitativa, elege as narrativas porque permitem 
perceber as marcas e implicações da docência no itinerário de 
formação.  Ao nos valer de narrativas, potencializadas pelos 
falares de cinco professores – sujeitos da pesquisa, a memória 
ganha relevância.

Palavras-chave

Memória; docência; formação de professor; narrativas.

Abstract

The teachers narratives brings a set of memories as sweets 
as bitters. If it is certain, however, we prefer to remember what 
makes us laugh, it is also true that the “memory enigmatics 
guidelines”, also scream and appears mysteriously selected. 
Among the silences and screams that whisper in the “stored 
drawers” emerging training narratives, memories that are 
sources of light for the teaching assertion and to be a happy 
teacher and a perpetuated teacher. Based on these assumptions, 
the present study, conducted with CAPES / PIBID support, 
aims to record the screams of the memory of the teachers of 
the early years of the elementary school showing the most 
striking memories of the period of form (action). Among many, 
there is the joy of teaching reading and writing. The method of 
qualitative nature, elects the narratives allow us to understand 
the marks and implications of teaching on the process of 
formation. The  narratives, powered by the spoken words of 
fi ve teachers – the subjects in this research, show how the 
memory becomes relevant.

Keywords

Memory; teaching; teacher training; narratives.
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Introdução

A cada dia, a criatura humana, movida pela necessidade 
de buscas e pelas provocações do seu tempo, nasce e renasce 
para novas aprendizagens, se descobre mais civilizado, mais 
gente, mais humano, mais educado e, tanto quanto possível, 
mais afetado diante dos apelos da sociedade contemporânea. 
A cada noite, quando de volta para casa, quando de volta de 
uma viagem, quando de volta da escola e, quando, ainda, já 
não é mais o mesmo, “se aprendeu isto ou aquilo, mas para 
quê?” De tudo o que fazemos aqui o que nos permite achar o 
que buscamos? O mundo pergunta. O mundo grita, mas nem 
sempre escutamos o grito do mundo. Nem mesmo quando tão 
perto daquele que grita. Nem mesmo quando este grito brota da 
memória daquele que a detém.

A docência, todavia, é sacudida ao tocar nas lembranças 
guardadas na memória de professores que, ao narrarem suas 
histórias, se eternizam contribuindo para outra formação, 
novas práticas. Para Coménio (1957) a essência da alma é 
constituída por três faculdades: a inteligência, a vontade e a 
memória. A inteligência alarga-se a observar as diferenças das 
coisas, até as menores minúcias, a vontade dirige-se à escolha 
das coisas. A memória, por sua vez, retém, para uso futuro, as 
coisas de que alguma vez, se ocuparam a inteligência; sob esse 
aspecto, chama-se também consciência (Ib.). A memória, aliada 
a consciência nos impulsiona para o futuro. Importa, porém, 
olhar o presente de modo que as gavetas humanas guardem 
lembranças que não sejam dolorosas de lembrar. “Lembranças 
podem ser lindas, mas o que é muito doloroso de lembrar nós 
simplesmente escolhemos esquecer; porque é o riso que vamos 
lembrar(...)” (Barbara Streisand, 1990, The Way We Were, apud 
SCHACTER, Daniel, 2003.

Se é certo que recordamos o que nos interessa deixamos no 
subsolo da memória  “cosas que son demasiado amensazadoras 
pra afrontarlas,” é certo, igualmente, que estas recordações,  
formadoras de “pautas enigmáticas da memória”, também 
gritam e aparecem misteriosamente selecionadas. Para Rozack 
(2006, p. 387) “[...]Hay puntos brillantes y llenos de asociaciones 
ricas y potentes; hay rincones oscuros [...].” Na nossa memória, 

como em um caderno em folhas soltas e desajeitadas, brancas 
ou amareladas pelo tempo, fazemos registros de nossas 
experiências “donde el fl ujo de la vida cotidian se utiliza para 
confi gurar los indicadores y las pautas de conducta (Ib). O autor 
acrescenta que as recordações acumuladas nos registros feitos 
pela memória encontramos fontes de luz para inspiração de 
novas práticas. Importa trazer, entre outros, suas recordações 
que dormitam na “gaveta dos guardados” afetas ao docente, a 
docência em sua dimensão e complexidade. A docência não se 
protege na neutralidade. É muito mais que docência porque, 
de acordo com Arroyo (2000), escola é mais do que escola, os 
conteúdos educativos são mais do que matérias. E o docente, 
acrescenta, é um prolongamento do como somos docentes, uma 
extensão das tecnologias utilizadas, das decisões tomadas, das 
tarefas realizadas – seja em sua forma, seja em seu conteúdo. 
O docente mostra em seu rosto e carrega em seu corpo os 
fi os da teia de lembranças e infl uências que o faz diariamente 
professor. Dormimos e acordamos professor. Não dá, ainda, 
com o autor, para “fechar o expediente e esquecer até o dia 
seguinte. Carregamos tudo da escola para casa e de casa para 
escola.”(Ib. Ib.).

A vida toda se mistura com a condição de professor(a). 
É um modo de vida, de dever-ser que tenciona todas as 
dimensões, tempos e vivências. E todas as lembranças 
[...] Eu somos muitas. [...]  Eles, a escola e nossa 
docência, existem em uma cultura, em uns signifi cados 
sociais e culturais, em uma trama de interesses, de 
valores e lógicas. Essa trama [...] é aprendida pelas 
crianças, adolescentes e jovens nas longas horas de 
vivência do cotidiano escolar. (ARROYO, 2000, p. 
186)

Essa trama com toda teia de experiências, de valores, de 
saberes, de formas, de recursos, de intenções, de forças que a 
constitui confi gura a base de nossa docência. É determinante na 
formação e vida do aluno, no enfrentamento de sua condição 
“de gênero, de raça, de classe”, de diverso, de ser em constante 
devir, de cidadãos críticos ou ingênuos, sabidos ou ignorantes, 
alienados ou conscientes daquilo que querem para si, do que 
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querem dele, para onde vai e para onde querem que vá. Toda 
essa trama revela nossa docência, docência humana, inacabada, 
insegura. Docência (in)tensa, que começa muito antes do 
encontro com os alunos. O que queremos dizer aproxima-se 
novamente de Arroyo (2005), planejamos nossas aulas, vamos 
para a escola cada dia para formar seres humanos para irem 
além de suas predisposições “inatas” e descobrirem os recursos 
de que são capazes. “Que os alunos progridam é nosso sonho”, 
mas, indaga o autor, como ter certeza de que foram além do 
ponto em que estavam? O autor, ainda, adverte se medimos 
esse ir além pelo domínio dos conteúdos de nossas falas e 
lições, “continuaremos com a uma visão parcial” e caminhando 
perplexos (Ib). Os conteúdos sejam “transmitidos”, sejam 
“passados”, sejam “entregues”, sejam engessados, sejam 
falados e até problematizados com o aluno, convém enfatizar, 
“não é tudo o que empurra o ser humano para ir além.” (Ib.) O 
processo de ensinagem e aprendizagem se estranham quando o 
conteúdo, além de irrefl etido, se centraliza no falar do professor 
sem que, mais do que a troca, a palavra dialogal se constitua. 
Ráciere (2007, Freire (2006), Romão (2008) aproximam-se ao 
difundirem que a razão, pra não dizer a pedagogia, se dissolve 
ali onde o professor apenas fala ao outro que nada lhe pode 
replicar, como se este outro fosse um depositário de palavras 
sem sentido. Não há nada mais encantatório que “o espetáculo 
do homem que fala.” Uma fala, porém, que estimula a escuta 
atenta, a refl exão sobre o que se diz, o diálogo. 

Realizando bem ou mal o ofício, somos professores e lá 
na caixa-preta de nossa docência revelam que nossas funções 
educativas são “formadoras ou deformadoras.” Não tem como 
fugir. O professor é muito mais do que refl ete a imagem que se 
projeta sobre si e sobre a escola. Adverte Arroyo (2005), importa 
não ter medo de assumir-nos na totalidade da função social e 
cultural que exercemos. Ganha, então, relevância pensar na 
docência e suas implicações, particularmente, nos anos iniciais 
da escola básica a partir das histórias que seus professores trazem 
na “gaveta dos guardados”. Memória e narrativas, seja ou não 
nos limites de formação de professores, se embolam. Pode-se 
afi rmar que é a partir da memória dos professores envolvidos 
com a pesquisa que se vai constituir a narrativa. Esta pode ser 

mais ou menos conduzida por um roteiro, mas a dimensão 
que dá o tom, o ritmo e os encadeamentos lógicos dos fatos 
é seguramente a memória. O esquecimento é um componente 
inteligente da memória. O que foi esquecido, lembra Rancière 
(2007), foi ultrapassado. Foi, portanto, preciso esquecer.

É inteligente esquecer, é inteligente lembrar, é essencialmente 
humano narrar.  Sabe-se que desde muito cedo crianças, ainda 
tão pequenas, se valem de narrativas para falar sobre seu dia, 
justifi car traquinagens, “obter favores, perdão, carinho,” e, 
mais tarde, bem mais tarde, “vencer a solidão”. Depoimentos, 
de acordo com o balanço das entrevistas realizadas, mostram 
que o aspecto marcante no exercício do ofício de professor é

a maneira como os alunos falam da vida deles do dia-
a-dia e as vezes são coisas sérias, coisas marcantes e 
chegam a ser até trágicas trazidas de narrativas que 
você escuta no dia-a-dia deles, que trazem pra sala de 
aula e não tem como impedi. [...] no conhecer a turma 
você vai vendo o perfi l de cada um e com o passar 
do tempo você vai vendo o que eles contam da vida 
deles. Então essas narrativas chamam muito a atenção. 
(Profa.B) 

Passeggi (2010, p. 123), na esteira de Barthes, afi rma que 
“a narrativa está simplesmente ali como à própria vida, a ponto 
de confundir-se com ela.” A arte de contar sua história, para 
a autora, dá forma ao que antes não tinha. Benjamin (1994) 
vai além dizendo que contar histórias sempre foi a arte de 
contá-las de novo, e ela se perde quando as histórias não são 
mais conservadas. Ela se dissolve porque ninguém mais fi a 
ou tece enquanto escuta a história. Dados coletados por meio 
de narrativas trazem ricas possibilidades de afi rmação no 
magistério, de aprendizados, de contribuições para a formação 
e atuação/trabalho docente.  Para Souza (2007) as marcas 
apresentadas nas narrativas sobre as práticas de estágio nos cursos 
de magistério reafi rmam dispositivos e estratégias prescritivas 
sobre o trabalho docente. Este caminho de investigação 
permite, ainda, um clima de proximidade que se eleva por 
meio de narrativas e relatos que emergem ao se valerem da 
linguagem. Sabe-se que a linguagem é uma “tradição criativa”, 
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uma produção de sentido que emana das pessoas sob o ponto 
de vista dos intérpretes. Os intérpretes neste caso somos nós 
outros – professores, orientadores e estudantes de Pedagogia 
da Universidade Pública, imbuídos pela mesma causa – mexer 
nas gavetas dos guardados e perdidos na busca de achados que 
permitam a compreensão da docência na perspectiva de uma 
formação de qualidade e credencie este profi ssional ter orgulho 
de ser professor e revelar:

Eu acho que não tem uma profi ssão mais linda do que 
ser professor. Eu, eu sinto muito ser reconhecida entre 
aqueles que afi rmam que bom professor não existe. 
Tem coisa mais linda do mundo você saber que todo e 
qualquer pessoa, qualquer profi ssional, passou por um 
educador? A pessoa que tem o maior poder do mundo 
passou por um educador. Ele pode chegar lá em cima, 
não importa. Ele sabe que passou pelo professor de 
alfabetização até o ensino fundamental, ensino médio, 
ensino superior. Ele passou pelo educador. Ele não 
chega a lugar nenhum, se ele quiser ter uma profi ssão, 
sem passar pelo educador. (Profa. A)

Assim, é imperativo o registro de suas práticas, suas 
lembranças, suas histórias, suas narrativas. Cunha (2010), Alves 
(2008), aproximam-se quando ensinam que a narrativa suscita 
mudanças na forma como as pessoas compreendem a si e aos 
outros. “Somos o que contamos.” Larrosa (1994) completa, 
dizendo que o sentido do que somos depende das histórias que 
contamos [...], das construções das narrativas nas quais cada 
um de nós é, ao mesmo tempo, autor e narrador e, assim, o 
personagem principal. Rozack (2006) vai mais além, afi rmando 
que a forma da memória é, sinceramente, a forma de nossas 
vidas; é o auto retrato que pintamos utilizando tudo que temos 
experimentado. Para esses autores, narrar histórias começa 
desde muito cedo. Na mais tenra idade “vamos aprendendo a 
vida” por meio de histórias que passam de geração a geração. 
Para contar histórias encantatórias e formadoras, porém, no 
exercício da docência é preciso preparar-se permanentemente. 
Ainda hoje, entretanto, o professor inicia sua vida profi ssional, 
muitas vezes, confuso, despreparado e atrapalhado para 

lidar com situações várias – sejam difíceis de prevê, sejam 
previsíveis. Soma-se a isso, a falta de incentivos, a falta de 
orientação adequada, a falta de valorização, a falta de uma 
política que ainda não se consolidou e apoio para o exercício de 
uma profi ssão que, se não é a mais glamorosa, é, na esteira de 
Freire (2006), Saviani, (2008), Profa. A, a mais apaixonante de 
todos os ofícios: elevar a condição humana. 

Nossa docência não está separada da realidade e vida 
dos alunos. Depoentes, diante das funções que desenvolvem, 
destacam o que emerge de suas lembranças de mais marcante: 
alfabetizar. Esta professora não está no singular ao revelar: 
Pegar uma turma que às vezes não sabe nem manusear direito 
o lápis e você consegue durante o ano ver o aluno sabendo 
ler e escrever, isso muito gratifi cante pro professor. [...] (Profa. 
A) Aqueles alunos, acrescenta, não sabiam ler nem escrever 
e durante o ano eu consegui fazer isso, ver eles alfabetizados 
porque foi a série que mais trabalhei” (Profa. A). Esta docente 
aproxima-se de Freire (2006) ao lembrar, com ênfase no ofício 
como trabalho, traços da imagem do aluno que a didática 
autêntica pede para não ser esquecida: o aluno que é diverso, 
que é curioso, que quer aprender sem, no entanto, deixar de ser 
o que é. Freire (2006) lembra que sou tão melhor professor, 
então, quanto mais consiga provocar o educando no sentido de 
que prepare ou refi ne sua curiosidade, que deve trabalhar com 
minha ajuda[...] Seu papel fundamental é incitar o aluno a fi m de 
que ele, com os materiais que ofereço, produza a compreensão 
do objeto em lugar de recebê-la, na íntegra, de mim[...]. Importa 
lembrar diariamente que o aluno vem para a escola “com aquela 
curiosidade de conhecer [...]” (Profa. A). Seu interesse não para 
por aí. Além da expectativa em aprender,  a vida dos alunos fora 
da sala de aula pesa muito no desenvolvimento do processo de 
alfabetização nos anos iniciais. É necessário enxergar o aluno 
nas suas expectativas, suas dúvidas, seus medos, as razões de 
“sua incompetência provisória.” Importa aprender a escutá-lo, 
pois escutando “aprendo a falar com ele.” Freire (2006, p. 119) 
explica a didática da escuta: “Escutar é algo que vai além da 
possibilidade auditiva de cada um. Escutar, no sentido aqui 
discutido signifi ca a disponibilidade permanente por parte do 
sujeito que escuta para a abertura à fala do outro, ao gesto do 
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outro, às diferenças do outro[...].” Aprender a escutar para saber 
o que dizer. Dizer a partir da realidade do aluno para ir além 
dela. A força do contexto social está diariamente interferindo 
no contexto educacional. Para muitos professores entrevistados 
o que mais interfere no cotidiano da aula “é a realidade de cada 
família e os problemas sociais que eles enfrentam. Esses fatores 
modifi cam o processo de ensino e aprendizagem e por conta 
disso, o professor é levado a mudar a rotina, se adaptando a 
realidade”. (Profa. B)

[...]Eles não vem pra escola só em busca de 
conhecimento, aprender, vem também pedir ajuda aos 
professores. É como se os professores fossem ajudar 
eles na vida pessoal e não só na formação deles [...] 
É isso que sinto hoje[...].A gente é um pouco  de tudo 
dependendo da necessidade do aluno.  Você tem que tá 
preparada ali pra qualquer situação. Naquele momento 
eu tenho que ajudar o meu aluno.(Profa. A)

As histórias que os alunos trazem de casa, o que eles 
contam, o que acontece com eles, isso é marcante. Você 
deixa de ser professora e passa ser mãe, psicólogo, 
médico, juiz, tudo. Tenho como exemplo um aluno que 
chegou com uma marca na bochecha de uma mordida 
que a própria mãe deu. Às vezes tenho sentimento 
de pena e raiva ao meso tempo. Para mim o grande 
problema está na família – pais separados, mães com 
vários parceiros etc. Isso me toca. (Profa. E)

Seja principiante, seja veterano, os professores 
concordam com um ponto tido como fulcral no exercício 
da docência, a saber: ensinar de acordo com a necessidade 
e realidade do aluno. A depoente seguinte, todavia, não fi ca 
apenas nesse aspecto. Dá uma aula de didática a partir da 
excelente escolha do conteúdo daquela aula, mostra como 
fazer e não fazer, mostra, ainda, nas entrelinhas onde pretende 
chegar. Mostra, além disso, envolvimento e gosto pelo que 
realiza como professora. Mostra também que os processos 
de formação são construídos por um “intinerário singular”. 
Mostra com Passeggi e Barbosa (2008), na esteira de Pierre 

Dominicé (1975), que os processos de formação estão ligados 
à singularidade de uma vida.

A vida de cada aluno. O dia-a-dia de cada um. Penso 
que nós temos que trabalhar todos os conteúdos de 
acordo com a realidade deles. Porque não adianta, 
por exemplo, eu pegar um conteúdo de ciências – a 
água [...]. Tem que trabalhar o dia a dia como ele é. 
O que faz pra economizar água? O que é que ele faz 
pra manter a água limpa? Não adianta dizer assim 
[...]) porque a água,  não sei o que lá, não sei o que 
lá, tá lá no rio, tá lá no poço. Não adianta, tem que 
mostrar a realidade. [...] Quando vocês vão escovar 
os dentinhos o que vocês tem que fazer? Não deixar 
a torneira aberta... saber o que é que tá trabalhando 
realmente...é isso. (Profa. C)

De acordo com o balanço das entrevistas, as professoras 
apesar de não citarem Álvaro Pinto, Paulo Freire e Macedo, 
Soares, entre outros, nos remete a eles. Os autores mostram 
que estas professoras pensam certo no destaque que fazem a 
vida de seus alunos. Importa atentar para quatro, entre tantas, 
faculdades enoveladas que uma didática autêntica tem como 
acentos agudos: 1. Partir da realidade do aluno. Freire (2006) 
lembra que é preciso respeitar sua realidade “para ir além dela”. 
2.  Acreditar na capacidade do aluno aprender.  3. Interpretar 
suas reações, seus falares, suas queixas, seus choros, seus 
gritos, seus silêncios. 4. Desenvolver a consciência dos saberes 
a serem sabidos.  Para os autores citados, o primeiro objetivo da 
educação deveria ser a conscientização. Freire (1997) sempre 
que teve oportunidade insistiu em dizer que a leitura do seu 
mundo sempre lhe foi fundamental. Para o autor, a decifração 
da palavra fl uía naturalmente da “leitura do mundo particular”. 
Disse ainda: “Fui alfabetizado no chão do quintal de minha 
casa, à sombra das mangueiras, com palavras do meu mundo e 
não do mundo maior dos meus pais”. (Ib.). Com sua professora, 
a leitura da palavra, da frase, da sentença, jamais signifi cou uma 
ruptura com a leitura do mundo. Importa que o professor em 
formação tenha a advertência como premissa de sua prática. E 
ao lado disso, tenha preparo e condições favoráveis de trabalho 
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a partir de uma política de formação e valorização do magistério 
conforme prevê os princípios da Constituição Federal, da 
LDBEN 9.394, do PNE dela decorrente. Nos contextos das 
reformas educativas e políticas educacionais, até recentemente, 

A necessidade de uma política global de formação 
e valorização dos profi ssionais da educação que 
contemple de forma articulada e prioritária a formação 
inicial, formação continuada e condições de trabalho, 
salários e carreira (...) faz parte das utopias e do ideário 
de todos os educadores e das lutas pela educação pública 
dos últimos 30 anos. (...) Entender estas amarras sociais 
é importante para que não criemos ilusões de soluções 
fáceis para os problemas da educação e da formação. 
As condições perversas que historicamente vêm 
degradando e desvalorizando a educação e a profi ssão 
docente se mantem em nosso país, em níveis bastante 
elevados. (FREITAS, 2007, p. 1204)

Trazer para a agenda do dia o debate sobre a qualidade da 
educação ganha destaque o papel da escola e nessa pauta, a 
formação docente, bem como o professor nas condições objetivas 
de trabalho. De acordo com Arroyo (2000) o trabalho nos molda. 
As formas como produzimos nos produzem. Durante anos 
aprendemos que o trabalho é princípio educativo. Nos formamos 
ou deformamos no tipo de trabalho e nas condições de trabalho. 
[...] Estas condições, acrescenta, marcam o que pensamos, como 
nos pensamos, a consciência que temos. O como trabalhamos 
nos forma ou deforma, como profi ssionais ou pessoas.[...] (Ib.) A 
docência, acrescenta, é uma extensão da imagem e da forma de 
ser docente, uma extensão de um conjunto de meios e de modos 
de ser e fazer e de pensar a formação, o trabalho educativo em 
suas implicações. A própria docência é, com efeito, a extensão 
também das relações que fazemos, sobretudo nos anos iniciais da 
criança na cultura letrada. Importa, assim, pensar na alfabetização 
vinculada ao letramento. O potencial da criança para aprender a 
ler e a escrever revela-se muito antes do seu ingresso na escola. 
De acordo com Di Nucci (2005) a criança traz marcas da escrita 
a partir de sua história de interações sociais. Na alfabetização, 
portanto, acrescenta, é preciso considerar sua história de 

letramento, as infl uências culturais e políticas envolvidas (Ib.). 
Isso não é simples. Há uma enxurrada de escolas tradicionais e 
arcaicas, sem que desse mal desconfi em, centralizadas no acúmulo 
de conteúdos, muitos dos quais entregues para criança de modo 
irrefl etido, sem sentido algum para suas vidas. A escola, ao ignorar 
este par que se traduz no “alfabetizar letrando,” parece criar uma 
grande ocasião perdida. Para Di Nucci (2005), alfabetizar, então, 
implica em desenvolver atividades e experimentar situações que 
envolvam a leitura e a escrita numa perspectiva crítica e não do 
ponto de vista adaptativo de simples codifi cação e decodifi cação 
do código escrito. É preciso promover a refl exão sobre a escrita 
na perspectiva de compreender nas funções sociais presentes no 
cotidiano.  

A universidade como parte responsável pela formação e 
atuação docente, tem papel importante nesse processo. Não 
pode, então, negligenciar nas ações que venham atender aos 
desafi os do processo de formação inicial e permanente daqueles 
profi ssionais. Sabe-se da necessidade de preencher as lacunas 
das limitações que gritam na ação curricular da escola, bem 
como fortalecer as bases pedagógicas não apenas na produção 
de materiais e construção de saberes, mas, sobretudo, na 
formação e inserção do professor curioso, crítico e consciente 
das exigências de seu ofício.

Narrativas de professores sobre o período de formação, 
quase sempre, trazem um conjunto de lembranças por vezes 
mais amargas do que doces. Note o que revela um professor 
apresentada com larga experiência no magistério: Minhas 
lembranças péssimas. Nada do meu estágio contribuiu para 
minha formação. O que contribuiu foram minhas práticas 
diárias, a convivência [...] (Profa. E).  “nada do que vivi 
posso utilizar hoje[...]. Os alunos são muito mal educados e 
agressivos [...]. Cheios de problemas. Guardo na memória 
os castigos, mas eu não posso castigar.  A Educação mudou 
muito.” (Profa. E) Nesse caso, cabe inferir, se não houve nada 
tão bom de lembrar, talvez alguma coisa faltou.  Quê sorriso 
fazer sorrir da lembrança do que não teve? Que imagem 
terá do magistério? Que fazer? Com que preparo? Com que 
entusiasmo?  Tanto mais perplexos, tanto mais desolados, 
inseguros. Mesmo assim, sabem que, embora diante do diverso 
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e da (a)diversidade   precisam fazer com que todos seus alunos 
aprendam e dêem conta da base de formação. Não apenas ler e 
escrever, mas aprender a ler e a escrever.  

A docência, nesse contexto, parece sombria. As lembranças 
são, por vezes,  amargas. Os gritos da memória são mais altos 
do que os ouvidos podem suportar. O que vem na memória 
são os castigos, mas “não posso castigá-los” (Profa. E). Parece 
que passa por sua cabeça o castigo, mas não está autorizada a 
fazê-lo. Que bom quando o professor desconfi a que a educação 
mudou muito, embora não consiga, por vezes, acompanhar 
suas mudanças, suas exigências e atender a seus apelos. 
Talvez porque a causa educativa nunca estivesse nos seus 
sonhos, mas, para uns, ser enfermeira ou administradora ou, 
entre outros, advogada como uma professora admite: “queria 
muito ser advogada, sempre foi o meu sonho.” (Profa. E) Outra 
depoente, na mesma linha, afi rma que se não fosse professora, 
“faria enfermagem ou qualquer outro curso ligado à saúde.” Se 
for certo que muitas professoras, não somente daquela escola, 
assim como em muitos cursos de licenciatura que sonhavam 
com outra profi ssão e cair fora do magistério, é certo, 
igualmente, que não verão seus sonhos realizados na docência. 
Há, no entanto, mais professores orgulhosos e agradecidos na 
profi ssão marcados por histórias contagiantes, cujas raízes são 
plantadas na família, na lembrança da professora marcante. 

Eu agradeço... eu fui sortuda de ter o exemplos 
que me infl uenciaram nessa profi ssão. [...] Tive 
pessoas da minha família que eu fi cava de olho. 
Ficava vidrada com uma professora que achava 
perfeita. Ela me dava vontade de voltar outro dia 
para sala de aula. Então eu agradeço o incentivo 
dessa professora [...] (Profa. A)

Não foram apenas as infl uências positivas que, para esta 
professora vale a pena ser professor, embora saiba que não são 
todos os dias uma maravilha. “Tem dias que fala sério [...], mas 
tem outros dias que é tão gostosa a aula, tão gostosa [...] que 
saio assim oh!”.(Profa. A). Esta docente mostra que é preciso 
encanto pelo magistério. “Eu já achava bonito a maneira de 

uma professora das séries iniciais se comportar na sala dela, 
a maneira dela tratar os alunos. Passava pra mim que valia a 
pena ser professora. Ela foi uma inspiração [...]. Meu Deus, 
como é o nome dela?”(Ib.) Lembrar seu nome, não importa. 
Importa que a imagem e as boas lembranças fi caram na gaveta 
dos guardados e, ainda hoje, afetam centenas de professores, 
ensinando que é possível o gosto pelo ofício de ensinar e se 
afi rmar no magistério.

Considerações fi nais

Há necessidade de formação de professores que coloquem 
a educação em primeiro lugar. O termo necessidade abrange 
aquilo do que é indispensável, inevitável e útil. Necessidade 
não resulta a partir do nada. Sua emergência, de acordo com 
Rodrigues e Estrela (1993), se constitui num quadro de limites 
e possibilidades. A necessidade, acrescentam, supõe o que tem 
de ser; aquilo que é útil ou conveniente. Aquilo que é preciso 
para satisfazer um mínimo de condições materiais e morais na 
vida familiar e social (Ib.). Formar professores é, portanto, útil, 
imprescindível, indispensável enquanto houver necessidade 
educação, de “virar gente”, de ser e mudar a si e a sociedade. De 
acordo com o balanço das entrevistas, constata-se a importância 
de encontrar formas de estabelecer práticas formadoras que 
atendam o repertório de desafi os que se agregam em diferentes 
frentes: a realidade do aluno, o diverso e a diversidade, 
processos alfabetizatórias, formação do professor, condições 
objetivas de trabalho a altura de seu tempo. 

Todos esses quesitos são provocações que desafi am a 
docência, o professor de par com sua base de formação e a 
mentalidade dominante imiscuída nas práticas educativas. A 
falta do trato pedagógico de questões nucleares nas práticas 
educativas é grande, falta-nos base. Entende-se, de acordo com 
Saviani (2008), que a formação do licenciado em Pedagogia 
fundamenta-se no trabalho pedagógico construído em espaços 
escolares e não-escolares, tendo a docência como base. Se a 
docência é entendida como a base da Pedagogia, signifi ca 
encontrar nela o alicerce que põe o curso em marcha e o faz 
andar. Andar, porém, fundamentado, com direção. Sob a égide 
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desse ideário, docência, explica o autor, “não se confunde 
com a utilização de métodos e técnicas pretensamente 
pedagógicos, descolados de realidades históricas específi cas.” 
(Ib.). Docência, mais que ensino, mais que aula, constitui-se na 
relação de saberes que emergem “de tradições culturais e das 
ciências, bem como de valores, posturas e atitudes éticas, de 
manifestações estéticas, lúdicas, laboriais”. (PARECER CNE/
CE no. 5/2005-MEC/CNE) apud, SAVIANI 2008, p. 226). 

A docência é compreendida como ação educativa e processo 
pedagógico metódico e intencional, construído em ralações 
sociais, étnico-raciais e produtivas, as quais infl uenciam 
conceitos, princípios e objetivos da Pedagogia. (Ib.) Docência, 
mais do que uma atividade, remete-nos ao trabalho de elevado 
grau de complexidade que se realiza num lugar apropriado. 
O professor trabalha e, para isto, necessita de um lugar 
adequado para desenvolver seu ofício. A escola, como lugar 
de trabalho, lembra Tardif (2005), se caracteriza, mais do que 
por tecnologias educativas, por projetos políticos pedagógicos 
que mostram pelo dito ou não dito, o tom, o som, o ritmo e o 
rumo da ação curricular. Mostram o que é prioritário na escola. 
Mostram também as tendências subjacentes aos processos de 
ensinagem e de aprendizagem, de ideologias e pedagogias com 
as quais os professores se vêem desafi ados para alcançarem os 
fi ns educativos e fazer valer o papel da escola numa situação 
específi ca.  

O olhar sobre a situação escolar provoca outros olhares, 
outros pensares, outros falares, outros gritos, outras escutas, 
novas mudanças. Quando o professor olha seus alunos de 
modo diferente, para cima e para o alto, esses alunos “crescem” 
e ganham confi ança, dizendo sim para a aprendizagem, bem 
como a construção da autonomia que pede, passo a passo, 
passagem.

 Este profi ssional, impregnado por suas histórias de 
formação, suas lembranças, suas incompletudes, os gritos 
calados na memória, deixa suas marcas no exercício da 
“humana docência” - fragmentos de sua vida pessoal e 
profi ssional. Nesse movimento (in)tenso e (in)certo faz 
referência ao reservatório de  memórias individuais enoveladas 
pela produção de memórias coletivas que interferem  no 

cotidiano das práticas pedagógicas. É sabido que na dinâmica 
da aula encontramos desde a fl uida construção de experiências 
buliçosas e encantatórias até a presença insistente de estranhas 
rotinas, marcadas pela prática da repetição descabida, da lição 
do dito pelo “não-dito” amalgamadas por situações do “não-
aprender” ou aprender sem saber, sem sabor, sem sentido, sem 
pra quê porque aliado à recusa do ensinar numa perspectiva 
crítica e emancipatória. O professor, enquanto vive a docência, 
ensina muito mais do que pensa em ensinar, sobretudo, quando 
escuta muito mais do que pensa escutar – os gritos da memória, 
fontes de luz, fontes de formação. 
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Resumo

Graciliano Ramos integra o grupo de escritores nordestinos que 
se destaca no período de 1930 a 1945. No entanto, embora esteja 
vinculado ao projeto ideológico de seus contemporâneos, o escritor 
alagoano, ao utilizar a metalinguagem em suas obras, apresenta 
observações que não constituem objeto de refl exão da segunda 
geração modernista. Essa constatação motivou a realização deste 
trabalho, por meio do qual analisamos a presença da metalinguagem 
nos textos de Graciliano Ramos com os objetivos de evidenciar as 
considerações que ele faz a respeito das manifestações discursivas 
e identifi car semelhanças entre os questionamentos feitos por ele 
e as refl exões propostas por escritores e teóricos pós-modernos. 
Para atingirmos esses objetivos, desenvolvemos uma pesquisa 
bibliográfi ca qualitativa. Fundamentamo-nos em estudos sobre 
as obras de Graciliano Ramos e em estudos teóricos referentes ao 
pós-modernismo e analisamos diferentes tipos de textos escritos 
pelo autor: romance, conto, obra autobiográfi ca, crônica, narrativa 
popular e carta. Observamos que a metalinguagem é inserida nas 
obras do escritor alagoano como instrumento de desmistifi cação 
das práticas discursivas, capaz de questionar o privilégio dado 
a determinadas formas de manifestação do discurso e de propor 
refl exões a respeito da construção de verdades por meio da 
linguagem. Esperamos que este trabalho contribua para evidenciar 
que as obras de Graciliano Ramos exigem análises que não se 
limitem à observação das características próprias da literatura 
nordestina da segunda fase modernista.

Palavras-chave

Graciliano Ramos; metalinguagem; pós-modernismo. 

 Abstract

Graciliano Ramos is part of the group of Northeastern 
writers that stands out in the period of 1930 to 1945. 
However, although the writer from Alagoas is connected 
to the ideological project of his contemporaries, he, using 
the metalanguage, presents observations which are not 
considered by the second modernist generation. This 
fi nding motivated this work, through which we analyzed 
the presence of metalanguage in Graciliano Ramos’ texts 
aiming to highlight the considerations that he makes about the 
discursive manifestations and to identify similarities between 
his ideas and the refl ections proposed by post-modernist 
writers and theorists. To achieve these goals, we developed a 
qualitative bibliographic research, that was based on studies 
of Graciliano Ramos’ publications and theoretical studies 
relating to post-modernism. We analyzed different types of 
texts written by the author: novel, short story, autobiography, 
chronicle, popular narrative and letter. We found that the 
metalanguage is inserted into his literature as an instrument 
of demystifi cation of discursive practices, questioning the 
privilege given to certain forms of speech and proposing 
thoughts about the construction of truths through language. 
We expect this work to contribute to evidence that Graciliano 
Ramos’ publications require analyzes that are not limited to 
observations of the characteristics of Northeastern literature 
from second modernist phase.

Keywords

Graciliano Ramos; metalanguage; post-modernism.
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1. Introdução

Graciliano Ramos é considerado um integrante do grupo 
de escritores nordestinos que se destaca no período de 1930 
a 1945. Tanto as obras do escritor alagoano quanto as dos 
outros autores que compõem esse grupo caracterizam-se pela 
crítica social e pela denúncia da realidade brasileira, bastante 
motivadas pelo que se observava na passagem do Nordeste 
medieval para o Nordeste capitalista e imperialista. 

No entanto, se estudarmos as obras de Graciliano Ramos 
limitando-nos à análise das características da literatura 
regional da segunda fase modernista, desconsideraremos 
aspectos importantes dos textos do escritor alagoano. Dentre 
as características que diferenciam sua produção literária, 
destacamos o papel que a metalinguagem assume em suas 
obras.   

Estudamos o uso desse recurso nos textos de Graciliano 
Ramos com os objetivos de explicitar as refl exões que o escritor 
apresenta a respeito das manifestações discursivas e identifi car 
semelhanças entre questionamentos feitos por ele e ideias 
propostas por escritores e teóricos pós-modernos.

Para realçarmos a importância que Ramos atribui à 
metalinguagem como instrumento de desmistifi cação das 
práticas discursivas, dedicamo-nos à análise da expressão 
metalinguística em diferentes tipos de textos escritos por ele: 
romance, conto, obra autobiográfi ca, crônica, narrativa popular 
e carta.

A fi m de atingirmos nossos objetivos, fundamentamo-
nos nos estudos de Barthes (1987), Bulhões (1999), Eagleton 
(2003), Hutcheon (1991, 1995), Jameson (1997), Nunes (1988) 
e Pesavento (1998). 

2. O questionamento do privilégio dado a determinadas 
formas de manifestação discursiva

A linguagem retórica é intensamente criticada nas obras 
de Graciliano Ramos, que procura revelar os fundamentos 
ideológicos que sustentam a valorização de formas 
estereotipadas de discurso. Dessa maneira, o escritor alagoano 

antecipa questionamentos característicos do pós-modernismo, 
termo aqui utilizado para se referir às práticas culturais 
intimamente relacionadas à condição socioeconômica e 
fi losófi ca que caracteriza o capitalismo tardio, denominação 
dada por vários estudiosos ao momento na evolução do capital 
que “não mais obedece às leis do capitalismo clássico, a saber, 
o primado da produção industrial e a onipresença da luta de 
classes” (JAMESON, 1997, p. 29).

A aproximação entre as obras de Graciliano Ramos e o 
pós-modernismo se justifi ca devido ao uso que o escritor faz 
da metalinguagem, a qual não aparece em seus textos como 
meio de inovação e experimentalismo – como é comum nas 
obras modernistas –, mas como instrumento de crítica que 
procura explicitar que os discursos são construtos humanos 
incapazes de produzir cópias fi éis da realidade e motivados por 
determinados interesses políticos e ideológicos.

Assim como os escritores pós-modernos, Ramos mostra, por 
meio de seus textos, estar consciente de que “todas as práticas 
sociais (inclusive a arte) existem na ideologia e por meio da 
ideologia” (HUTCHEON, 1991, p. 227), sendo esta entendida 
como “os modos de sentir, avaliar, perceber e acreditar, que se 
relacionam de alguma forma com a manutenção e reprodução 
do poder social” (EAGLETON, 2003, p. 20-21).

As observações feitas não permitem, de maneira alguma, 
afi rmar que as obras de Graciliano Ramos são pós-modernas, 
pois ele diferencia-se daqueles que representam o pós-
modernismo em vários aspectos. O que constatamos é que 
o escritor alagoano se dedica a questões que não constituem 
objeto de análise da segunda geração modernista. Ele, por meio 
da metalinguagem, propõe refl exões a respeito da relação entre 
discurso e ideologia, discurso e poder, de modo a antecipar 
questionamentos que se intensifi cam no pós-modernismo.

Consciente de que toda manifestação discursiva possui 
implicações políticas e ideológicas, Graciliano Ramos, assim 
como os escritores pós-modernos, chama a atenção do leitor 
para o fato de a sociedade atribuir maior valor a determinadas 
formas de expressão linguística – aquelas marcadas pelo estilo 
grandiloquente, pela linguagem retórica –, buscando explicitar 
as reais motivações dessa atitude.
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No primeiro capítulo de São Bernardo, bastante marcado 
pela metalinguagem, Paulo Honório revela sua decisão de, 
com a ajuda de amigos, escrever um livro em que conta 
sua própria história. Porém, logo o protagonista desiste 
do auxílio de Padre Silvestre, por apresentar divergências 
políticas com ele, e de João Nogueira, por este querer “o 
romance em língua de Camões, com períodos formados de 
trás para diante” (RAMOS, 1995, p. 5). A recusa da ajuda 
de João Nogueira constitui uma crítica à tradição literária, 
à valorização de meios de expressão que grande parte das 
pessoas não dominam.

Decidido a contar apenas com a contribuição de Lúcio 
Gomes de Azevedo Gondim, redator e diretor de um jornal, 
Paulo Honório se irrita ao ler as primeiras páginas escritas pelo 
amigo: “Vá para o inferno, Gondim. Você acanalhou o troço. 
Está pernóstico, está safado, está idiota. Há lá ninguém que 
fale dessa forma!” (RAMOS, 1995, p. 7). Azevedo Gondim 
se justifi ca afi rmando que a maneira como um artista escreve 
deve ser diferente do modo como as pessoas falam, e, ao ser 
questionado sobre o motivo dessa diferença, responde: “Foi 
assim que sempre se fez. A literatura é a literatura, seu Paulo.” 
(RAMOS, 1995, p. 7).

A última passagem transcrita mostra como é arbitrária 
a determinação de que apenas certas formas de expressão 
devam ser valorizadas na literatura, já que não há de fato 
motivo para que elas sejam consideradas as únicas capazes de 
garantir qualidade aos textos. Essa ideia é reforçada pelo fato 
de Paulo Honório conseguir produzir uma boa obra valendo-
se da linguagem e dos recursos expressivos que dominava. 
Segundo ele, alguns trechos de sua narrativa chegam a superar 
qualitativamente textos escritos de acordo com as imposições 
da tradição literária. 

Várias outras obras de Graciliano Ramos tratam da 
questão da valorização dos textos escritos de acordo com o 
que se estipulou ser literariamente adequado, mostrando que 
eles são considerados superiores porque respeitam os padrões 
arbitrariamente estabelecidos, e não porque são melhores ou mais 
interessantes. O escritor revela ainda que os valores defendidos 
pela tradição literária são aceitos como algo inquestionável. 

Consequentemente, as pessoas acreditam que as obras que 
respeitam tais valores apresentam qualidade superior, mesmo 
quando não as compreendem e não as consideram agradáveis. 
É o que se nota no excerto abaixo, extraído do conto “Uma 
visita”, presente em Insônia:

Fora ele [o professor de Geografi a] que, nas horas de 
recreio, lhe impingira a literatura oca e palavrosa que 
agora ouvia distraído. [...] O diabo do vesgo lhe pusera 
nas mãos um volume cheio de arrumações difíceis. 
Indignara-se, resistira à infl uência do mestre, que 
pregava o dedo amarelo numa página, tentava mostrar-
lhe com paciência belezas imperceptíveis. Tinha-se 
habituado às viagens maravilhosas, aos folhetins, às 
histórias indecentes. [...] E uma peste lhe afi rmava 
que o que valia era aquilo: palavras incompreensíveis, 
dispostas cuidadosamente. Chorara, despedira-se dos 
seus queridos heróis das aventuras. Estúpido. Julgara-
se estúpido por não descobrir o que havia de bom na 
obra recomendada. (RAMOS, 1961, p. 163).

As questões trabalhadas por Graciliano Ramos em “Uma 
visita” também estão presentes no capítulo “Mário Venâncio”, 
de Infância:

Perplexo, eu examinava as pessoas em redor, procurava 
distinguir nelas o efeito da arenga difícil. [...] Uma 
ideia [sic] clara me surgia: os romances agradáveis 
eram bugigangas. Em troca, exibiam-me insipidez e 
obscuridade. Ali é que estava a beleza, especialmente na 
prosa de Coelho Neto.
Não me importava a beleza: queria distrair-me com 
aventuras, duelos, viagens, questões em que os bons 
triunfam e os malvados acabam presos ou mortos. Incapaz 
de revelar a preferência, resignei-me e aguentei [sic] as 
Baladilhas, o Romanceiro, outros aparatos elogiados, que 
me revolveram o estômago. [...] Para mim eram chinfrins, 
mas esta opinião contrariava a experiência alheia. Julguei-
me insufi ciente, calei-me, engoli bocejos. Enquanto o 
dono da casa explanava a literatura encrencada, esforcei-
me por entendê-la. Senti medo e preguiça. Não me 
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arriscaria a controvérsia: acovardava-me a presença de 
uma autoridade. (RAMOS, 2002b, p. 227).

No excerto acima, Graciliano Ramos mostra-se consciente 
de que a valorização de determinadas formas discursivas resulta 
na atribuição de superioridade e poder ao pequeno grupo de 
privilegiados que as domina. 

Também Caetés critica as formas literárias consagradas, e o 
faz de uma maneira que aproxima seu autor dos escritores pós-
modernos. Em “Uma visita” e no capítulo de Infância analisado, 
há comentários sobre a valorização de obras que obedecem 
a padrões impostos, sendo essa atitude problematizada. Em 
São Bernardo, há a negação e recusa direta da linguagem 
considerada superior. Já Caetés, por meio da paródia, insere o 
modelo a ser questionado para confrontá-lo criticamente com 
outra forma de expressão linguística, havendo, assim, “um 
movimento de adesão e repulsa” (BULHÕES, 1999, p. 89).

Como observa Bulhões (1999, p. 88-89), nos comentários de 
João Valério, protagonista de Caetés, sobre a produção de seu livro, 
são inseridas expressões presentes no texto que esse personagem 
está escrevendo, surgindo um contraste entre sua linguagem 
natural e a de sua obra literária, elaborada segundo os padrões 
linguísticos valorizados pela tradição. Ocorre uma incorporação 
irônica da linguagem que busca belos efeitos, a qual caracteriza o 
romance de João Valério, uma vez que ela, ao confrontar-se com o 
texto narrativo principal, é criticada, dinamitada.

O protagonista de Caetés, apesar de todo seu esforço, não 
consegue concluir seu romance, não apenas por não conhecer 
bem o assunto que deseja explorar – a vida dos índios caetés 
–, mas também por não dominar a linguagem rebuscada, 
exigida pela literatura. Novamente Graciliano Ramos mostra 
que a valorização de determinadas formas discursivas torna 
superiores aqueles capazes de se expressar em conformidade 
com elas, enquanto as pessoas que não têm o domínio da 
linguagem defendida pela tradição são vistas pelos outros e por 
si próprias como indivíduos inferiores, incapazes de produzir 
textos que tenham valor. 

Além de propor refl exões a respeito da instituição literária, 
a metalinguagem nas obras do escritor alagoano também 

problematiza outros tipos de discurso, procurando revelar seus 
fundamentos ideológicos e políticos.

 Observa-se em Caetés a crítica ao discurso bacharelesco 
de Evaristo Barroca. Embora a inserção no texto das expressões 
utilizadas por esse personagem já evidencie a artifi cialidade 
e a ornamentação excessiva de sua linguagem, o narrador 
apresenta comentários sobre a fala de Evaristo que intensifi cam 
a refl exão a respeito do tipo de discurso que o caracteriza: 
“[Evaristo Barroca] Empertigava-se para largar trivialidades 
abjetas, e o pior é que só muito depois de as ter dito me vinha 
a compreensão de que aquilo não valia nada.” (RAMOS, 1997, 
p. 22).

Também em Angústia encontra-se presente a censura ao 
discurso bacharelesco, que caracteriza Julião Tavares. Nessa 
obra a crítica é novamente feita por meio da paródia, inserindo-
se na narração de Luís da Silva expressões típicas da linguagem 
retórica, que, ao ter suas características acentuadas, acaba sendo 
ridicularizada. Em outros momentos, são os comentários do 
narrador os responsáveis pela condenação do discurso de Julião: 
“E lá vinham intimidades que me aborreciam. Linguagem 
arrevesada, muitos adjetivos, pensamento nenhum.” (RAMOS, 
2002a, p. 43); “Tudo nele era postiço, tudo dos outros.” 
(RAMOS, 2002a, p. 50).  

Tio Severino, personagem do conto “Luciana”, presente 
em Insônia, também é caracterizado pela linguagem 
rebuscada, difícil de ser compreendida. Exatamente por isso, 
é extremamente respeitado. Mas seu discurso apresenta apenas 
beleza superfi cial, como realça o seguinte excerto:

Luciana percebia as palavras [de tio Severino], mas 
não atinava com a signifi cação delas [...]. Rondou por 
ali um instante, mas fatigou-se. Avistou no cabide o 
guarda-chuva de tio Severino e foi examiná-lo de perto, 
afastar as varetas, procurar um mecanismo por baixo 
do tecido. Desistiu da observação, meio decepcionada 
[...]. (RAMOS, 1961, p. 65).

A ausência de “mecanismo por baixo do tecido” do guarda-
chuva de tio Severino simboliza a inexistência de sentido por baixo 
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das belas palavras do personagem. O fato de ele ser valorizado 
devido à linguagem que utiliza, marcada pela superfi cialidade e 
pela ausência de ideias bem desenvolvidas, permite-nos concluir 
que se determinou que o discurso grandiloquente e rebuscado 
é superior não pelo conteúdo que apresenta, mas para que as 
poucas pessoas que o dominam sejam bastante valorizadas e para 
que aqueles incapazes de se expressar por meio da linguagem 
retórica permaneçam em condição inferior.

Evaristo Barroca, personagem de Caetés, consegue a 
ascensão social almejada não apenas por utilizar a palavra 
como instrumento de bajulação, mas também por dominar o 
discurso bacharelesco, passando a ser considerado superior 
simplesmente por se expressar de acordo com os padrões 
valorizados pela tradição.

Graciliano Ramos mostra também que a linguagem 
rebuscada pode ser utilizada como meio de opressão e 
manipulação, uma vez que aquele que não compreende as 
palavras proferidas por outra pessoa acredita ser obrigado a 
aceitá-las sem questionamento algum, sobretudo quando o 
indivíduo que fala (ou escreve) é considerado superior.

Como nota Bulhões (1999, p. 147), Fabiano, personagem 
de Vidas secas, desconfi a de que a linguagem que não conhece 
possa ser usada pelos outros como instrumento de dominação:

Às vezes [Fabiano] utilizava nas relações com as 
pessoas a mesma língua com que se dirigia aos brutos 
– exclamações, onomatopeias [sic]. Na verdade falava 
pouco. Admirava as palavras compridas e difíceis da 
gente da cidade, tentava reproduzir algumas, em vão, 
mas sabia que elas eram inúteis e talvez perigosas. 
(RAMOS, 2002d, p. 20, grifo nosso).

O fato de o discurso marcado por palavras que os outros não 
compreendem impossibilitar o questionamento e a oposição é 
realçado em uma passagem de “O relógio do hospital”, conto 
de Insônia: “Dr. Queirós, principiando a falar, não acaba: é 
um palavreado infi nito que nos enjoa, nos deixa embrutecidos, 
mudos, mastigando um sorriso besta de cumplicidade.” 
(RAMOS, 1961, p. 41).

Graciliano Ramos, ao parodiar textos marcados pela 
linguagem retórica ou apresentar comentários sobre eles, 
evidencia que são repletos de clichês e responsáveis pela 
propagação de mitos deformadores da realidade. Ao 
apresentarem expressões cristalizadas, formuladas segundo o 
interesse das classes dominantes e aceitas sem questionamento 
pelos indivíduos, os discursos considerados superiores ocultam 
problemas que afetam grande número de pessoas, impedindo a 
conscientização e a luta por transformações. 

As refl exões propostas pelas obras de Ramos permitem 
afi rmar que a valorização da linguagem estereotipada também 
é motivada pelo fato de a aceitação de discursos padronizados 
e regras cristalizadas estimular uma postura de aversão a 
mudanças, inovações, a qual se estende do campo discursivo 
para os campos político, econômico e social.

O escritor alagoano mostra, por meio de seus textos, estar 
consciente de questões que posteriormente se tornam objeto de 
análise de diversos estudiosos, como Eagleton (2003, p. 289), 
segundo o qual “todos os tipos de discursos, sistemas de signos 
e práticas de signifi cação [...] produzem efeitos, moldam formas 
de consciência e inconsciência, que se relacionam intimamente 
com a manutenção ou com a transformação de nossos sistemas 
de poder existentes”.

3. A refl exão a respeito dos discursos e das verdades por 
eles apresentadas

Por meio da metalinguagem, Graciliano Ramos, além de 
realçar que a valorização de determinadas formas discursivas 
possui fundamentos ideológicos e políticos, evidencia 
que o conteúdo dos discursos também é determinado por 
interesses particulares. Ele explicita que, por mais objetiva 
e transparente que uma manifestação discursiva pretenda 
ser, ela jamais apresentará uma cópia fi el da realidade, uma 
vez que a representação desta decorre de sua observação 
sob certo ponto de vista e expressa sempre determinadas 
concepções.

O escritor alagoano mostra-se consciente de algo que os 
escritores pós-modernos posteriormente evidenciam bastante 
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em seus textos: de que não existe a Verdade, única, absoluta e 
inquestionável, mas existem verdades, construídas pelos homens 
de acordo com seus interesses e sua maneira de interpretar a 
realidade. Em uma carta escrita a J. Pinto da Mota Lima Filho em 
primeiro de janeiro de 1926, Graciliano Ramos trata da difi culdade 
de determinar com exatidão o que é real, uma vez que aquilo que 
denominamos fato constitui apenas nossa percepção da realidade:

Que valor tem um fato? Que resta dele além das 
sensações que nos deixa? Quanta coisa há que não 
podemos perceber! E as que apreendemos com certeza 
não são como as sentimos. [...] Um dia destes, no 
banho, diverti-me em atirar à bica punhados de folhas. 
Depois ia vê-las cair, mas, por mais que fi zesse, por 
mais que fi xasse a vista, apenas via atravessar a corrente 
uma faixa verde. Ora, se o sentido que eu tenho mais 
perfeito assim me engana que valor posso dar ao que 
ouço, ao que pego, ao que os outros me dizem que 
viram? (RAMOS, 1981 apud GARBUGLIO; BOSI; 
FACIOLI, 1987, p. 229). 

Certamente, não se pode afi rmar que a realidade não 
exista. No entanto, ela só passa a adquirir sentido a partir do 
momento em que é percebida, isto é, interpretada por alguém. 
E, se somente temos acesso a percepções do real, a linguagem 
não pode ser capaz de copiá-lo, limitando-se a apresentar uma 
determinada interpretação dele. 

Os textos de Graciliano Ramos que defendem a necessidade 
de os escritores basearem-se em experiências vividas para 
produzirem suas obras, evitando a imaginação excessiva, 
não revelam uma crença na possibilidade de as palavras 
reproduzirem com fi delidade os acontecimentos vivenciados. 
Ramos afi rma que os textos devem partir de experiências 
concretas para tornarem-se verossímeis, e não verídicos. 

“Professores improvisados”, texto de Viventes das Alagoas, 
realça o fato de a verossimilhança importar mais do que a 
veracidade:

Esta história pode ser exagero ou mentira. Mas ninguém 
a desmancha, sustento-a – e ela permanece. Há muitas 

verdades assim, inconcussas por falta de quem as 
desmantele.
O meu conto será aceito sem difi culdade, porque, se não 
é rigorosamente verdadeiro, é pelo menos verossímil. 
(RAMOS, 1967b, p. 137-138). 

Ao evidenciar a impossibilidade de os discursos refl etirem 
com exatidão o real e a necessidade de eles serem verossímeis, 
e não verídicos, Graciliano Ramos os apresenta como 
construtos humanos, expondo uma ideia basta reforçada na 
contemporaneidade: a de que toda manifestação discursiva 
apresenta uma determinada interpretação da realidade, 
fundamentada ideologicamente. 

O escritor alagoano permite ao leitor concluir que mesmo 
o discurso que costuma ser considerado objetivo, neutro e 
transparente, como o histórico, é “essencialmente elaboração 
ideológica” (BARTHES, 1987, p. 128). Em Memórias do 
cárcere, comentários a respeito do processo de composição do 
livro evidenciam que inclusive o texto que se dispõe a relatar 
acontecimentos reais não os reproduz com neutralidade, sendo 
construído de acordo com os interesses de seu autor:

Posso andar para a direita e para a esquerda como 
um vagabundo, deter-me em longas paradas, saltar 
passagens desprovidas de interesse, passear, correr, 
voltar a lugares conhecidos. Omitirei acontecimentos 
essenciais ou mencioná-los-ei de relance, como se os 
enxergasse pelos vidros pequenos de um binóculo; 
ampliarei insignifi câncias, repeti-las-ei até cansar, se 
isto me parecer conveniente. (RAMOS, 2002c, v. 1, p. 
36).   

Observa-se nas obras de Graciliano Ramos uma característica 
típica do pós-modernismo: o discurso, mesmo quando trata 
de acontecimentos reais, “reconhece sua existência como 
representação, o que signifi ca que interpreta (verdadeiramente 
cria) seu referente, não oferecendo acesso direto e imediato a 
ele” (HUTCHEON, 1995, p. 34, tradução nossa).

 Dessa concepção a respeito dos discursos, resulta uma ideia 
bastante difundida pela teoria historiográfi ca contemporânea:
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Mesmo o relato de uma testemunha ocular pode 
oferecer apenas uma interpretação limitada do que 
aconteceu; interpretações de outras pessoas podem 
ser diferentes, devido a vários fatores, incluindo 
conhecimentos prévios, circunstâncias, pontos de vista, 
ou o que interessa àquela testemunha. (HUTCHEON, 
1995, p. 79, tradução nossa).

Essa ideia é expressa pelo autor de Memórias do cárcere 
no excerto dessa obra transcrito abaixo, o que nos permite mais 
uma vez afi rmar que o escritor alagoano antecipa refl exões que 
se intensifi cam na pós-modernidade:

Nesta reconstituição de fatos velhos, neste 
esmiuçamento, exponho o que notei, o que julgo ter 
notado. Outros devem possuir lembranças diversas. 
Não as contesto, mas espero que não recusem as 
minhas: conjugam-se, completam-se e me dão hoje 
impressão de realidade. (RAMOS, 2002c, v. 1, p. 36).

Ao explicitar o processo de construção de Memórias do 
cárcere, obra autobiográfi ca, que supostamente relata o que de 
fato ocorreu, Graciliano Ramos induz o leitor a refl etir também 
sobre o discurso histórico e sobre o trabalho do historiador, de 
maneira a perceber que “a leitura que [o historiador] faz de 
uma época é um olhar entre os possíveis de serem realizados” 
(PESAVENTO, 1998, p. 21). Essa constatação resulta na 
aproximação entre o discurso histórico e o fi ccional, sendo que 
ambos, como mostra Nunes (1988), são frutos de um trabalho 
de seleção e organização de elementos.

Graciliano Ramos também propões refl exões a respeito do 
discurso jornalístico, explicitando que ele, embora geralmente 
seja considerado objetivo e impessoal, é, assim como qualquer 
tipo de manifestação discursiva, motivado por interesses 
políticos, ideológicos e econômicos. Em São Bernardo, essa 
explicitação ocorre por meio de comentários referentes ao 
trabalho de Azevedo Gondim, diretor do Cruzeiro, e à atividade 
de Costa Brito, diretor da Gazeta.  

Uma crônica de Linhas tortas, intitulada “As opiniões 
do respeitável público”, da qual transcrevemos abaixo um 

excerto, realça que os discursos, apesar de serem elaborações 
ideológicas, costumam ser aceitos pelas pessoas como 
portadores da Verdade, inquestionáveis, sobretudo quando 
são apresentados por pessoas consideradas superiores, que se 
expressam de acordo com os padrões valorizados pela tradição. 

O escritor profi ssional teria muitas surpresas se 
reparasse em algumas opiniões anônimas, ou quase 
anônimas, que às vezes aparecem nos jornais.
Não repara. Ordinariamente só liga importância à 
crítica de pessoas sisudas, que podem levá-lo para 
cima ou arrasá-lo. Sabemos que nem sempre isso é 
honesto, que um cidadão, por simpatia ou antipatia, por 
estar situado à direita ou à esquerda, ataca ou defende 
perfeitamente uma obra que não foi lida. [...]
De qualquer forma é o parecer dos críticos que faz o 
leitor comprar ou não comprar os livros, achá-los bons 
ou ruins. (RAMOS, 1967a, p. 165).

Graciliano Ramos não ignora que a ingenuidade das pessoas 
diante dos discursos fortalece a sua utilização como meio 
de dominação. No capítulo 26 da quarta parte de Memórias 
do cárcere, o autor mostra-se consciente de que os discursos 
que nos ensinam “a exibir os nossos intuitos, a proceder com 
dignidade e honra” (RAMOS, 2002c, v. 2, p. 309) visam à 
manutenção do poder dos dominantes, uma vez que impedem 
que os dominados tenham atitudes capazes de prejudicar 
aqueles considerados superiores.

O capítulo “O Barão de Macaúbas”, de Infância, evidencia 
que as obras didáticas, caracterizadas pela linguagem 
valorizada tradicionalmente, apresentam histórias moralizantes 
que reforçam a importância do trabalho árduo e da obediência, 
e, consequentemente, constituem importante instrumento de 
manipulação e dominação.    

A ligação existente entre as práticas discursivas e as 
relações de poder e dominação também é bastante explorada 
em outra obra de Graciliano Ramos, Histórias de Alexandre, 
que a partir de 1962 passa a ser publicada juntamente com A 
terra dos meninos pelados e Pequena história da República 
sob o título Alexandre e outros heróis.
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Alexandre, protagonista da narrativa, mantém sua autoridade 
por meio de seu discurso, sendo considerado uma pessoa superior 
por aqueles que convivem com ele devido às histórias que conta, as 
quais apresentam acontecimentos surpreendentes e fantásticos que 
ele diz ter vivenciado ou ao menos presenciado. Os ouvintes de 
seus relatos, por considerá-los verídicos, acreditam que Alexandre 
é um homem dotado de grande poder e respeitam-no muito.

Apenas uma das pessoas que ouve as histórias, o cego 
Firmino, não acredita tão facilmente em tudo o que é relatado, 
interrogando Alexandre quando acha que este se contradiz 
ou narra aventuras que não podem ter sido reais. Essas 
indagações irritam profundamente o personagem, uma vez que 
o questionamento da veracidade de seu discurso corresponde 
ao questionamento de sua autoridade. 

Ao explicitar o processo de construção de diversas 
manifestações discursivas, Graciliano Ramos mostra que a 
realidade só passa a adquirir sentido a partir de sua representação 
por meio de um sistema de signos. Ao conscientizarmo-nos de que 
só temos acesso ao real e aos acontecimentos do passado por meio 
de suas representações, não mais nos parecem nítidos os limites 
entre a realidade e a fi cção. As obras do escritor alagoano, assim 
como os romances pós-modernos, sugerem que “o não-fi ccional é 
tão construído e conhecido por meio de sua estruturação narrativa 
como o é a fi cção” (HUTCHEON, 1995, p. 76, tradução nossa).  

Vários críticos destacam o fato de os romances de Graciliano 
Ramos estarem repletos de elementos autobiográfi cos, o que 
não deve ser visto apenas como resultado da impossibilidade 
de o escritor desprender-se de experiências que o marcaram 
intensamente, mas também como meio utilizado para questionar 
os limites entre a realidade e a fi cção. A mistura do histórico e do 
fi ctício nos textos fi ccionais associada à explicitação do processo 
de composição das obras autobiográfi cas permite que o leitor se 
conscientize de que História e fi cção são construções humanas, 
fundamentadas em determinados interesses ideológicos e políticos.  

4. Considerações fi nais

Observamos que, embora Graciliano Ramos esteja 
vinculado ao projeto ideológico dos romancistas nordestinos 

da segunda fase modernista, ele antecipa questionamentos 
bastante explorados por escritores e teóricos pós-modernos 
ao utilizar a metalinguagem para explicitar as relações entre 
discurso e poder.

 Por meio de comentários, da negação direta ou da paródia 
de discursos marcados pela linguagem retórica e rebuscada, 
o escritor alagoano evidencia que, embora eles sejam mais 
respeitados, não apresentam características que lhe garantam 
qualidade superior, sendo sua valorização fruto de uma 
determinação arbitrária.

Explorando os fundamentos dessa determinação, Graciliano 
Ramos explicita que se atribui superioridade aos discursos 
grandiloquentes porque essa atitude faz com que as pessoas 
que se expressam por meio deles adquiram mais poder; porque 
eles podem, principalmente por apresentarem palavras raras 
e rebuscadas, ser utilizados como instrumento de opressão e 
manipulação, uma vez que os que não compreendem o sentido 
dos termos neles presentes são obrigados a aceitá-los como 
verdadeiros e inquestionáveis; porque, por serem repletos 
de clichês e reforçarem mitos, eles impedem que as pessoas 
se conscientizem dos problemas existentes; e porque, por 
apresentarem formas estereotipadas, eles difundem a ideia de 
que mudanças e inovações devam ser evitadas.

O escritor alagoano também evidencia que não existem 
discursos objetivos e transparentes, que eles apresentam 
representações da realidade motivadas por interesses 
particulares. E explicita que não há a Verdade, absoluta e 
inquestionável, existindo apenas verdades, que refl etem 
determinados pontos de vista e concepções.

Portanto, por meio da metalinguagem, Graciliano Ramos 
mostra em suas obras que a relação entre dominantes e 
dominados se estabelece não apenas por meio de ações, mas 
também por meio de discursos. 
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Resumo

O presente estudo parte dos resultados da pesquisa Mestres 
na Web, do diretório de pesquisas Jovens em Rede, da PUC-Rio. 
Destaca uma das questões de amplo questionário distribuído a 
138 professores de oito escolas de alto rendimento do Rio de 
Janeiro, na qual era solicitada a defi nição em 3 palavras para os 
objetos Livro, TV, Internet e Computador. Outras duas pesquisas 
do período 2000-2005 foram escolhidas para comparação, 
permitindo contrastar algumas mudanças nas representações e 
usos que esses professores fazem a respeito das mídias digitais. 
Entre as principais mudanças está a ampla quantidade de funções 
de uso cotidiano atribuídas ao computador e o uso intenso da 
internet como fonte para pesquisa e obtenção de informações, 
superando clichês como os perigos que a internet ofereceria 
e o uso do computador como simples máquina de escrever. 
Apresenta também perspectivas agora mais detalhadas, sobre 
como os professores estão concebendo as novas mídias em 
tempos de mudanças comunicacionais aceleradas.

Palavras-chave

Representações; novas mídias; professores e internet. 

Abstract

The present study is based on the results of the research 
Mestres na Web (Teachers on the Web), of the project Jovens 
na Rede (Youth on the Net), of the PUC-Rio. It focuses on one 
of the questions of a large questionnaire that was distributed 
to 138 teachers of high-performance Rio de Janeiro schools. 
We asked for a three-word defi nition of the objects Book, TV, 
Internet, and Computer. The results were compared to that of two 
other investigations carried out in 2000-2005, thus resulting in 
the identifi cation of some changes in teachers’s representations 
and usages of digital media. While the earlier research revealed 
concerns about the supposed dangers of internet and clichés about 
the uses of the computer as a mere typewritter, the new results 
brought to light the attribution to the computer of numerous daily 
usages, as well as the view of internet as a research tool. The 
study also presents more detailed perspectives about the ways in 
which teachers conceive the new media in a time of accelerating 
change in the means of communication.

Keywords

Representations; new media; teachers and the internet.
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Contexto da pesquisa

Este artigo parte dos resultados da pesquisa Mestres na 
Web: representação e signifi cação da Internet por professores 
do Ensino Médio (período de 2008-2011), conduzida através 
das atividades do Diretório de Pesquisa Jovens em Rede (JER)3 
certifi cado pelo CNPq, sediado no Departamento de Educação 
da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-
Rio). 

Foram ouvidos 138 professores de Ensino Médio, ao longo 
do ano de 2009, provenientes de oito escolas, entre públicas 
e privadas, consideradas de alto rendimento e excelência 
acadêmica, todas da cidade do Rio de Janeiro e que obtiveram 
melhor percentual de aprovação no vestibular de 2009 da PUC-
Rio. Esse mapeamento foi possível graças à permissão de 
acesso à base de dados de matrícula desses alunos na PUC-Rio.

Distinguido o grupo de escolas que satisfaziam esse 
quesito, interessava à equipe saber, como questão central da 
investigação, quais eram as posições de professores dessas 
escolas sobre o uso de mídias, sua inserção no mundo digital e 
a representação e signifi cados que faziam da cultura midiática. 

O questionário distribuído aos professores constou de 22 
questões, a maioria com respostas fechadas simples ou com 
escalas de intensidade (de 1 a 5), distribuídas em 4 partes, 
a saber: (a) “Identifi cação”; (b) “Meios – Uso Geral”; (c) 
“Computador / Internet”; e (d) “Especifi cidades sobre usos da 
Internet pelos professores”. Essas questões visavam um maior 
detalhamento da mídia internet, ainda recente, mas em constante 
mutação e com surgimento de novos recursos, necessitando de 
maior detalhamento de seus usos pelo professor. 

Também foram buscadas as representações que esse grupo 
tinha especifi camente das mídias Livro, TV, Computador 
e Internet, levantadas através da pergunta “Quais as TRÊS 
palavras que você associa imediatamente, quando pensa em: 
Livros? Televisão? Computador? Internet?”.4 Esta questão 

ofereceu ampla quantidade de palavras e expressões dos 
professores a respeito dos quatro tipos de mídias, permitindo a 
análise de signifi cações, a respeito de tecnologias provenientes 
de uma fase da indústria de mídia exclusivamente de massa 
(Livro e TV), em contraste com as novas mídias que processam 
dados digitais e permitem maior intervenção de seus usuários 
(Computador e Internet). É nesta questão que se foca o presente 
trabalho.

O professor diante de antigas e novas mídias

Optamos por detalhar, em separado, duas investigações, 
realizadas na primeira parte da presente década (2000-2005), que 
apresentam semelhanças com os objetivos da pesquisa Mestres 
da Web. Os resultados de ambas acrescentam informações 
sobre como os professores vêm representando e lidando com 
as novas tecnologias de informação e comunicação face ao que 
aprenderam antes dessa transição com as mídias tradicionais 
de massa.

A primeira foi realizada por Rosane Abreu (Abreu; Nicolaci-
da-Costa, 2006). A pesquisadora entrevistou 20 professores (12 
mulheres e 8 homens) que lecionavam na época para turmas da 
8ª série do ensino fundamental e turmas do ensino médio em 
escolas particulares do Rio de Janeiro. A média de idade era de 
41 anos e com largo tempo médio de docência. A pesquisadora 
privilegiou participantes com longa data de uso do computador 
e da internet. O objetivo era detectar o momento de ruptura 
e transição provocado pela introdução das mídias digitais no 
cotidiano escolar e na vida desses professores.

O primeiro resultado foi a detecção de um processo 
de reconstrução do signifi cado das palavras informação 
e conhecimento. Para a maioria dos entrevistados, o 
conhecimento exige uma elaboração prolongada, uma refl exão 
e uma instrospeção. Já informação, para esses professores, é 
algo rápido, não processado, superfi cial. O excesso de dados 

3 - Todos os trabalhos produzidos pelo JER podem ser acessados via <http://jovensemrede.wordpress.com>.
4 - Essa mesma questão fora apresentada aos jovens na pesquisa anterior, com um leque extremamente interessante de respostas (Pedrosa, Figueiredo-da-Costa, 
Mamede-Neves, 2008).
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na internet, pelo intenso fl uxo de informações foi citado como 
incômodo para estes professores, causando preocupação e 
confusão. A superfi cialidade é vista como causadora da ausência 
de fi ltros e de crítica nos alunos. Nas entrevistas, a pesquisadora 
percebeu uma redefi nição da tarefa do professor, que deve 
agora orientar o aluno na transformação de informações em 
conhecimento.

O segundo ponto tratado pelos professores é a questão da 
facilidade que a internet introduz para cópia de dados. Alguns 
ponderam e dizem que a cópia já acontecia antes, com os livros, 
outros são menos compreensivos e ressaltam as consequências 
negativas do uso de dados alheios pelos alunos, considerando o 
processo como fraude.

O terceiro ponto diz respeito à relativização da verdade, 
pois a internet abriu a possibilidade de buscar diferentes 
pontos de vista e dados a respeito de uma mesma questão, nem 
sempre concordantes. A centralidade da fala do professor e a 
importância do livro didático são diluídas frente à presença de 
outras fontes. O papel do professor como portador da verdade 
duradoura e confi ável é posto em revisão, mas, por outro lado, é 
redefi nida a tarefa do professor como orientador para a seleção 
de dados, pois muitos acusam a internet como portadora 
de dados de baixa qualidade. A busca de fontes seguras e a 
indicação das mesmas aos alunos passam a fazer parte da nova 
rotina dos professores.

O quarto ponto levantado é a visibilidade das fragilidades 
de conhecimento do professor, confrontado pelos alunos que 
buscam novas informações via internet. O conhecimento se 
torna não “totalizável” e não “dominável”. A relação de poder, 
refl etida na capacidade de acesso à informação que antes era 
privilégio do professor, é outro ponto em processo de redefi nição 
em sala de aula. Ter que admitir que não se sabe um assunto 
muitas vezes atinge diretamente a auto-estima de professores 
que concebem seu papel como central na sala de aula, gerando 
um desconforto que se refl ete na ideia de constante despreparo. 
O saber dos livros era constante e estável, algo que a internet não 
é, pois o conhecimento circula e se transforma constantemente.

A segunda pesquisa foi sintetizada no artigo de Silva e 
Azevedo (2005), a partir de um estudo com 120 professores 

de quatro escolas de ensino fundamental e médio, no Rio de 
Janeiro, sendo três públicas (federal, estadual, municipal) e 
uma privada, visando “investigar as percepções de docentes 
em relação às tecnologias de informação (TI), em especial o 
computador e a Internet” (p. 39). Foram aplicados questionários 
ao longo do primeiro semestre do ano de 2003. A pesquisa foi 
feita sob o enfoque das representações sociais, ou seja, a busca 
de signifi cações expressas nas opiniões dos sujeitos a respeito 
do uso de TI em sua vida profi ssional.

O primeiro resultado, a partir das respostas fechadas, indica 
que o acesso ao computador tem relação direta com a presença 
do mesmo na escola e com o nível de rendimentos dos docentes. 
O desejo era alto (falamos de 2003) de possuir acesso ou ao 
computador ou à internet pelos que não tinham acesso. O maior 
acesso, no caso da pesquisa, se dava nas escolas particular e 
federal, onde, consequentemente, a maior intimidade com o uso 
da informática era confi rmada.

Na pesquisa foi pedida a atribuição de signifi cados ao 
computador e à internet, sendo divididas as respostas pelos 
pesquisadores em duas partes: atribuição de função e atribuição de 
valor. A função mais associada ao computador foi de ferramenta e 
quanto à internet foi fonte de informação, sendo na escola estadual 
também meio de comunicação; ferramenta e diversão não foram 
funções muito atribuídas à internet, mas citadas.

Quanto aos valores, a maioria considerou como sendo 
positivo, através de expressões como “necessidade”, “auxilia 
no meu trabalho”, “imprescindível”, “máquina de escrever 
de última geração”, “importante meio de comunicação” e 
“excelente fonte de informações”. A ocorrência de atribuição 
negativa surgiu nas escolas com menor acesso, no caso a 
estadual e a municipal, sendo exemplos: “mal necessário”, 
“transtorno devido à falta de tempo”, “não gosto de trabalhar 
com ele” e “péssimo meio de comunicação”.

O uso em sala de aula foi relatado pela maioria dos professores 
em escolas particular e federal. A fi nalidade de “máquina de 
escrever”, para digitação de trabalhos e provas, foi predominante 
nas escolas do município e do estado investigadas, porém com 
uso mais diversifi cado, enquanto as outras escolas tinham esta 
mesma função, de máquina de escrever, como predominante. 
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O desconhecimento das possibilidades de utilização em grande 
parte vinha da falta de acesso, seja em casa ou na própria escola, se 
refl etindo em relatos de “falta de preparo”, “falta de tempo”, “falta 
de interesse”, “falta de infra-estrutura da escola”, “de iniciativa e 
de conhecimento” e “de condições fi nanceiras” (p. 49).

Podemos dizer que as duas pesquisas nos apontam para a 
necessidade, em primeiro lugar, de atualização dos dados sobre 
usos e representações das novas mídias pelos professores. Dessa 
forma, se torna importante entender que pontos ainda persistem 
e quais já foram reelaborados no imaginário dos professores, 
com o aumento da carga de experiências com as mídias que 
permitem essa reelaboração.

Quem são os professores ouvidos na pesquisa Mestres na 
WEB e que suportes acessam e usam?

Visto que pretendemos desenvolver a questão sobre 
signifi cações e representações de um grupo de professores do 
Ensino Médio a respeito de diferentes tipos de mídia, cabe uma 
breve descrição do perfi l desses professores.

Um contingente de 79,3% pertencia ao Ensino Médio; as 
disciplinas de Português e Matemática foram bem representadas, 
com 10,1% e 15,7% respectivamente, havendo uma heterogeneidade 
saudável na distribuição de matérias, tanto da área de exatas quanto 
de humanas e de biologia (Literatura com 7,6%, Física com 8,8%, 
Química com 10,7%, Geografi a com 6,3%, Biologia, Religião e 
História com 5,1% e as demais abaixo de 5%).

Quanto ao tempo de magistério, 20,3% tinham de 16 a 20 
anos de atividades, 15,2% tinham de 21 a 25 anos e 35,5% 
tinham acima de 25 anos de magistério, o que caracteriza a 
nossa amostra intencional como professores maduros e de longa 
experiência na profi ssão, sendo 79,7% deles acima dos 36 anos 
de idade. A distribuição de gênero foi equilibrada, sendo 53% 
composta por homens e 47% de mulheres.

A respeito do uso de mídias no tempo livre, reunindo a 
qualifi cação “Sempre” (nível 5 da escala) e “Quase sempre” 

(nível 4 da escala), o computador e a internet atingiram o 
percentual de 71,7% e 70,2%, respectivamente, indicando 
o uso intenso dessas duas mídias pelos professores. O livro, 
quando se juntam as respostas “Sempre” e “Quase sempre” 
atingiu resultado semelhante com 72,5% dos respondentes. 
Vale destacar que mídias clássicas, rádio e TV, que costumam 
acompanhar as pessoas em seus momentos de lazer, são 
utilizadas “Sempre” e “Quase sempre” por 42,7% e 47,1% dos 
respondentes, respectivamente, um percentual bem abaixo do 
representado pelas outras mídias5.

Gráfi co 1 Uso de diferentes meios no tempo livre dos professores.

Vejamos então a mesma questão, só que agora em relação ao 
uso para se informar. Quando juntamos as respostas “Sempre” 
e “Quase sempre”, obtemos os seguintes percentuais: Livros 
(84,8%); Jornais (72,5%); Computador (81,2%) e Internet 
(81,2%). Rádio e Televisão novamente atingem os menores 

5 - Cabe destacar que por Rádio e TV entendemos também os novos meios portáteis que exercem, em parte, tal função, como os mp3 players com rádio e 
celulares com TV.
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percentuais de uso para obtenção de informações: 35,5% e 
49,2% respectivamente. Importante notar que as novas mídias 
(computador e internet) assumem função equivalente em 
importância com os meios impressos.

Gráfi co 2 Uso pelos professores de diferentes meios para se informarem.

É possível observar que os respondentes poderiam estar 
correspondendo ao que supostamente seria a expectativa dos 
pesquisadores, ou seja, que os meios mais aceitáveis fossem 
aqueles que eles mais utilizariam, sendo o livro e os jornais 
impressos a alternativa “correta” e “sóbria” e a TV como a 
menos “séria”, correspondendo a um estereótipo de “TV = 
baixa qualidade”. Por outro lado, chama atenção o alto uso 
do computador e da internet para as duas funções, indicando 
sua incorporação e aceitação como fontes de lazer e para se 
informar. 

Podemos pensar também que a TV e o Rádio são pouco 
acessados pelos professores, pela própria característica de sua 
profi ssão, ou seja, a permanência de grande parte de seu tempo 

ou dentro da sala de aula ou em atividades fora do espaço 
escolar e que dependem do uso intensivo do computador e 
da internet. Nesse caso, o computador conectado à internet 
poderia ser usado como substituto da TV e do rádio para lazer e 
obtenção de informação, via sites com acesso a notícias, vídeos 
e músicas.

Vejamos agora os resultados sobre os meios que os 
professores usam ou gostariam de usar em sala de aula.

Gráfi co 3 Atratividade e não-atratividade de diferentes suportes para uso em 
sala de aula.

Percebemos um equilíbrio entre os meios, porém com 
maior percentual de rejeição a “Parte de livro fotocopiado” e 
a “Apostilas”, talvez pelo fato de não serem recursos comuns 
em escolas e mais utilizados em cursos pré-vestibulares e 
universidades. A questão jurídica da cópia como crime de 
violação do direito autoral pode ter pesado nessa rejeição.

Quanto aos maiores percentuais de atratividade, destacamos 
os “Filmes”, o “CD-Rom” e os “Sites da internet”. Na 
observação do cotidiano escolar  constata-se que os fi lmes são 
muitas vezes utilizados como substitutivos de aulas baseadas na 
oralidade, não impedindo seu uso como recurso complementar 
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a este mesmo tipo de aula. Já os CD-Roms e Sites de internet 
podem ser utilizados tanto como fontes de informações para 
atividades em sala de aula quanto para a constituição de projetos 
de atividades didáticas em laboratórios de informática. 

Pareceu-nos importante destacar que o Rádio e a Televisão 
não têm rejeição tão alta quando vistos como recursos para 
sala de aula, sendo uma possível explicação a de que a TV e 
o Rádio em sala de aula geralmente não são sintonizados em 
sua programação aberta e sim como transmissores de áudio e 
imagens previamente selecionadas pelos professores, incluindo 
a exibição de fi lmes (didáticos e para-didáticos).

De todos os meios, o que mais chama atenção são 
duas situações: o expressivo percentual de professores que 
consideram atraente e utilizam o “Livro didático predominando 
o texto” (44,9%);  e os 37,7% que afi rmam usar as “Apostilas” 
e que as mesmas são atraentes. 

Com a riqueza de imagens e sons hoje proporcionada pela 
multimídia e a atratividade representadas pelos livros ilustrados 
e os audiolivros, surpreende a forte presença de livros e apostilas 
compostos somente por textos. O foco em apostilas contendo 
provas com questões de vestibulares anteriores, utilizadas 
durante o Ensino Médio, é uma alternativa para explicar o alto 
grau de presença de tais suportes.

Descrição da metodologia de análise e categorização das 
palavras

Devido ao trabalho diferenciado na análise da questão 
que tratava das representações dessas mídias, consideramos 
relevante a breve descrição do modo como foi realizada cada 
operação, incluindo citações de alguns exemplos úteis do 
processo.

Primeira etapa: agrupamento das palavras por repetição

Inicialmente agrupamos para cada objeto-item da questão 
(Livro, Televisão, Computador e Internet) as palavras 

mencionadas pelos respondentes, arrumando-se a listagem em 
ordem alfabética, após separar cada palavra do trio de respostas 
(primeira, segunda e terceira).

Aglutinamos, então, as palavras repetidas e colocamos 
o número de repetições entre colchetes em uma tabela 
simples. Usamos uma cor para cada categoria (adjetivação, 
gênero, símbolo, autor/programas, função comunicação, 
função pesquisa/informação, função lazer, função cultura/
conhecimento e função funcional6), importadas diretamente da 
pesquisa anterior, Jovens em Rede.

Para facilitar a leitura dos dados, adotamos uma formatação 
em que o tamanho da fonte utilizada corresponde a uma faixa 
quantitativa de respostas (> 1 repetição = corpo 12, > 10 = corpo 
16 e > 30 = corpo 20). Com isso podíamos obter de maneira 
imediata as palavras mais signifi cativas quantitativamente nas 
respostas dos professores.

Figura 1 Quadro original com frequência de palavras e categorias 
importadas da pesquisa anterior

Segunda etapa: atribuição de valências

Após esse processo, foi realizada inicialmente uma 
atribuição de valência às adjetivações (positiva, negativa 

6 - As categorias da pesquisa Jovens em Rede estão descritas no artigo de Pedrosa, Figueiredo-da-Costa, Mamede-Neves (2008).
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ou ambivalente), ainda trabalhando-se com a categorização 
inicial. Essa atribuição se mostrou insufi ciente pela falta do 
contexto da palavra e também pela ausência de aproximações 
de signifi cado. Na fi gura 1, a valência é representada pelos 
sinais “+”, “-“ e “+-“ após cada palavra.

Terceira etapa: busca de sinonímias

Frente a esse obstáculo, optamos, então, pelo uso de 
dicionário para a busca de sinônimos para cada adjetivação 
utilizada pelos respondentes, com o objetivo de ampliar o 
‘dicionário cerebral’ de ideias afi ns dos pesquisadores, visando 
maior aprofundamento da rede de signifi cações apresentadas 
pelos respondentes. Como fontes de pesquisa foram utilizados 
os seguintes dicionários: Grande dicionário Ediouro de 
sinônimos e antônimos (2001) e Dicionário AOL de sinônimos 
e contextos da Língua Portuguesa (2001), sendo o segundo 
complementar quando o primeiro se mostrava insufi ciente.

Figura 2 Extrato da tabela maior derivada da primeira, já com as categorias 
(primeira coluna à esquerda) e as sinonímias (meio) e contexto original da 

palavra (última coluna à direita).

A busca de sinonímias auxiliou a aproximação simples de 
signifi cados entre as adjetivações, fazendo emergir para cada 

objeto, além de sua valência, grupos de palavras afi ns que, 
pela signifi cação aproximada obtida através das sinonímias, 
levavam os pesquisadores a atribuir categorias de signifi cação. 
Na fi gura acima, as acepções mais próximas da palavra 
(sinonímias) e o seu contexto original foram sublinhadas e 
negritadas, na terceira e quarta colunas, respectivamente.

Quarta etapa: expansão do uso das sinonímias a todas as 
palavras

Após a categorização inicial, observamos a limitação de 
se restringir a pesquisa somente às adjetivações. Dessa forma, 
estendeu-se a todas as demais palavras a mesma metodologia de 
busca do contexto e das sinonímias, porém com maior precisão 
nos achados a respeito de cada objeto.

Esse processo rendeu um gráfi co mapeando o quantitativo 
de palavras atribuídas a cada categoria emergente, denominado 
por nós de categoriograma (ver Anexos), permitindo captar as 
categorias com maior força, assim como as de menor impacto. 
Observamos que, mais do que saber a negatividade, positividade 
ou ambivalência dos objetos nas representações dos indivíduos, 
era necessário saber os usos, características e ideias atribuídas 
por esses indivíduos aos objetos, assim como a força de cada 
categoria emergente, unindo a quantidade (frequência) à 
qualidade (acepções) das respostas.

Quinta etapa: automatização da categorização em 
software apropriado

Todo este trabalho de categorização foi realizado 
manualmente, via tabelas e gráfi cos, no Microsoft Word, 
permitindo um trabalho exaustivo, mas de alta qualidade 
sobre os conteúdos das respostas. Após a realização desta 
etapa, com todas as categorias defi nidas, voltou-se para 
o software de análise de onde foram retirados os dados 
iniciais. Neste software, o Sphinx 5.1, criamos variáveis 
separadas para cada uma das três palavras respondidas pelos 
professores, e associamos a cada uma delas a categoria 
correspondente.
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Resultados sobre TV, Livro, Computador e Internet com 
suas representações e suas intensidades

Conforme explicamos na metodologia de análise das 
respostas, o resultado fi nal foram os quatro ‘categoriogramas’ 
presentes nos Anexos ao fi nal deste artigo. Fizemos uma 
descrição a partir do resultado numérico resumido nos gráfi cos, 
porém procuramos voltar ao elenco de palavras obtidas nas 
respostas e ponderar sobre as qualidades de cada categoria 
criada, assim como o peso individual de algumas palavras 
recorrentes nas respostas.

O livro

Quanto ao livro, percebemos certa previsibilidade 
nas categorias encontradas, visto que o livro é um objeto 
estabilizado, com alguns séculos de existência desde a fi xação 
do formato em codex, com interface (páginas numeradas, 
divisão em capítulos, sumário e índices de referência), usos bem 
defi nidos e estáveis (leitura recreativa, científi ca, informativa, 
entre outras). 

 Observando o gráfi co, a relação do livro com o intelecto e o 
seu desenvolvimento se destaca nitidamente das demais, seguida 
pela função do livro como fonte de informação (o que não deixa 
de ser uma relação com a intelectualidade) e função de objeto de 
lazer e distração. Interessante notar que a função do livro como 
objeto escolar não foi muito lembrada pelos professores, ou 
priorizada quando se pensa no objeto livro em geral.

Observamos um predomínio do livro como objeto 
tradicional, talvez em alguns momentos até mesmo sagrado, e 
um alto grau de exaltação positiva do mesmo, atribuindo-se a 
este suporte o que normalmente se atribuiria ao autor dos textos 
que ele carrega (as palavras “consistência”, “confi abilidade” e 
“dignidade” são citadas). Sensações e sentimentos derivados da 
leitura do livro também estão presentes, a exemplo das palavras 
“concentração”, “refl exão”, “encantamento”, “felicidade”, 
“liberdade”, “sonho”, “tranquilidade”, entre outras. 

Não há no gráfi co nenhuma categoria de valoração negativa, 
depreciativa, do objeto livro, fato este que não se repetiu com 

os outros objetos (internet, computador e TV). Podemos tecer 
como explicação para este fato o consolidado uso do livro 
em nossa sociedade (pelo menos cinco séculos de expansão e 
aperfeiçoamento) e o fato de ser considerado principal símbolo 
da educação escolar.

Visando deixar mais claro o conteúdo da categoria 
mais relacionada ao livro, a de “Relação com o intelecto”, 
desmembramos aqui quais palavras foram aglutinadas na 
composição da mesma: aprofundar, adquirir conhecimento, 
cultura, compreensão, concentração, conhecimento, contato 
com a língua, criatividade, valor cultural, inteligência, 
interpretação, pensamento, refl exão, sabedoria, saber.

Entre as palavras mais recorrentes na caracterização do 
livro, encontramos: conhecimento (44 respostas), informação 
(28), prazer (21), cultura (19), estudo (13) e lazer (10). Como 
palavras intermediárias, mas que achamos interessante citar 
estão: leitura (8), saber (7), descoberta (5).

A Televisão

O gráfi co nos aponta duas funções principais da TV do ponto 
de vista dos professores: como fonte de informação (através de 
palavras como “atualidade”, “acontecimento”, “notícia”) e a 
sua capacidade de distração ( “descontração”, “divertimento”, 
“entretenimento”, “passatempo”, “prazer”, “lazer”). Em um 
segundo estrato de respostas, as qualidades inerentes ao objeto 
TV, sua atratividade, é citada. 

Vemos aqui um fenômeno que, como já dissemos, não 
ocorre com a caracterização do objeto Livro: as categorias 
depreciativas. A baixa qualidade, a inutilidade, a fugacidade e a 
superfi cialidade (de sua programação) e a defesa do espectador 
frente aos seus conteúdos são modos do professor acusar a 
TV como portadora de uma capacidade de se sobrepor e até 
mesmo prestar um desserviço ao indivíduo, algo como uma 
anti-instrução. 

Porém o conjunto destas atribuições reunidas não chega 
perto, em termos de quantidade de expressões e palavras, 
das funções de informar e distrair, indicando que, mesmo 
que existam categorias negativas em relação à TV, seus 
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usos práticos se sobrepõem a estas categorizações. Atribui-
se negatividade à TV, mas mesmo assim ela é utilizada para 
distração e atualização, o que em si é um dado novo e que só foi 
possível de se captar pela metodologia adotada.

Entre as palavras mais recorrentes na caracterização da 
TV, encontramos: informação (56 respostas), diversão (24), 
lazer (20), entretenimento (20) e imagem (13). Em quantidade 
menor, podemos agrupar as seguintes palavras e expressões 
que refl etem a depreciação da TV: manipulação (6), monotonia 
(3), sono (3), alienação (3), barulho (2), ignorância (2), perda 
de tempo (2), superfi cialidade (2), massifi cação (2).

O Computador

O gráfi co para as categorias surgidas em relação ao 
computador, ao contrário do livro e da TV, nos evidencia uma 
variedade de usos e funções com certo equilíbrio entre elas. A 
principal está relacionada ao computador como instrumento de 
trabalho do professor, para auxílio em suas tarefas cotidianas, 
sendo inclusive citadas as atividades que o professor realiza 
nesse uso (apresentações, elaboração de exercícios, planilhas, 
organização, planos de trabalho, elaboração de provas). 

Esta variedade de usos e funções refl ete a própria 
arquitetura do computador, que permite, através do formato 
digital, a execução de centenas de aplicações diferentes através 
de seus programas, bem diferente da TV que tem como função 
básica a exibição de vídeos e o livro com a exibição de textos 
e imagens, variando principalmente nos conteúdos do que na 
função propriamente dita.

Outra função do computador é servir como suporte 
para realização de pesquisas e como fonte de informações. 
Sem muito destaque em relação ao total de respostas, como 
categoria mediana, são relatados os usos do computador como 
fonte de lazer e jogos eletrônicos. Em contraste com o livro, 
o computador não é percebido em um primeiro plano como 
objeto de desenvolvimento do intelecto, tendo esta categoria 
apresentado baixo percentual em relação ao total de atribuições, 
o que também é um dado interessante, haja vista a ideia 
comumente ressaltada quanto a essa qualidade e, portanto, o 

incentivo para que estudantes, crianças ou adolescentes, o 
usem.  

Por outro lado, observando as categorias com menor 
incidência, percebemos que, pelo menos entre os professores 
ouvidos, o computador não se constitui mais novidade e nem 
um grande gerador de percalços ou problemas, sendo inclusive 
pequena a incidência de respostas a respeito do computador 
como fonte de atração e mistério. Para eles, o objeto computador 
faz parte do seu dia a dia e isso transparece na categoria sobre 
as características do computador enquanto máquina, pois uma 
série de palavras recentemente incorporadas ao vocabulário ou 
ressignifi cadas a partir da informática são citadas: “notebook”, 
“multimídia”, “processamento”, “programação”, “rede”, “tela 
plana”, entre outras.

Entre as palavras mais recorrentes na caracterização do 
computador encontramos: trabalho (39 respostas), informação 
(30), rapidez (11), comunicação (11), ferramenta (10). Com 
menor intensidade, mas ainda importantes, podemos citar: 
diversão (9), praticidade (8), internet (6), lazer (5), estudo 
(5), prova (5), tecnologia (5), pesquisa (4), necessidade (4), 
facilidade (4), agilidade (4), velocidade (4).

A internet

Assim como o computador, a internet teve poucas críticas 
dos professores, sendo citados os usos práticos dela no dia a dia, 
refl etindo a variedade de funções que encontramos hoje através 
de seus inúmeros sites. Comunicação, lazer e divertimento, 
praticidade, instrumento de apoio, auxílio ao trabalho, relação 
com o intelecto e outras atividades que se fazem neste meio são 
detalhadas pelos professores. Porém, percebemos, no gráfi co, a 
centralidade da internet como fonte de informação, servindo para 
“pesquisa” e “consulta”, encontrando-se associado “notícias” e 
“atualidade” e instigando a “curiosidade” e a “busca”.

A velocidade da internet e a sua possibilidade de acessar 
o mundo todo, servindo como fonte de pesquisas sobre 
atualidades e instrumento de comunicação e aproximação de 
pessoas é um dos eixos que percebemos de interconexão das 
categorias. O que podemos apreender de todas as categorias 
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criadas para analisar este objeto é que a internet, tal como o 
computador que a suporta, se tornou imprescindível para 
o trabalho docente, uma ferramenta que o apoia e se tornou 
necessária em seu cotidiano. Palavras como “ajuda”, “apoio”, 
“imprescindível”, “necessária”, “recurso” e “proveitosa” nos 
apontam para um uso já consolidado dessa mídia entre os 
professores respondentes. 

Poucas foram as palavras a respeito dos perigos e receios 
sobre os conteúdos da internet, o que de certa forma surpreendeu 
os pesquisadores, haja vista a presença de discursos de 
prevenção quando se fala dos riscos de uso da internet por jovens 
e adolescentes. Embora pouco citado, o excesso de informação 
(“invasão”, “lixo eletrônico” e “difi culdade de seleção”) 
também é apontado como problema e preocupa, embora seja 
visto pela maior parte como positiva essa disponibilidade de 
conteúdos (“abrangência”, “globalização”, “variedade” e 
“vastidão”).

Entre as palavras mais recorrentes na caracterização da 
internet encontramos: informação (55 respostas), pesquisa (27), 
comunicação (19), trabalho (15), conhecimento (11), diversão 
(10). Com menor intensidade, mas ainda importantes, podemos 
citar: rapidez (7), lazer (6), consulta (6), entretenimento (5), 
busca (4), mundo (4), conexão (4), rede (4).

Conclusões

Compreendemos que a distância que separa as pesquisas 
inicialmente apresentadas e a nossa, cuja coleta de dados se deu 
cerca de cinco anos depois, é claramente visível não apenas pelo 
tempo que as separam, mas pela velocidade das transformações 
pela qual a sociedade hoje passa com a ampliação do acesso aos 
aplicativos da internet em qualquer computador conectado e o 
barateamento dos custos de uso e aquisição de equipamentos 
informáticos, tornando esses objetos cada vez mais presentes 
nas operações executadas no cotidiano. 

Parafraseando Machado de Assis, quando se 
perguntava num soneto “mudaria o Natal ou mudei eu?”, 
no caso da escola, mudaria a escola ou mudou o mundo 
ou mudaram os alunos antes dela? Realmente, não temos 

uma resposta que possa ser taxativa porque os contextos 
em que se forjam as mudanças são múltiplos e, assim, 
jamais teremos uma resposta monolítica. 

O fato é que, pelo que pudemos analisar, os 
educadores também estão mudando junto com o mundo 
que os cerca, mudança essa que consideramos positiva e 
necessária, embora não pensemos em mera adaptação às 
novas mídias digitais, mas uma maior familiaridade com 
tecnologias emergentes e suas potencialidades de uso em 
sala de aula. Percebemos uma apropriação talvez devagar, 
evidenciando um receio de serem afoitos ou mesmo uma 
sabedoria de escolher pisar em terra mais sólida. Este é, 
aliás, o interjogo que sempre se fará entre o medo ao ataque 
do novo e o medo à perda do que já está estabelecido. 

Assim, pelo menos no grupo estudado de professores, 
observamos que muitas barreiras anteriormente impeditivas 
do professor se apropriar do uso do computador e de usufruir 
das possibilidades da internet no que concerne à cultura, 
ao conhecimento, à comunicação foram postas abaixo. A 
diversidade de usos tanto do computador como da internet, 
superando o paradigma de uso como simples “máquina de 
escrever” tão citado nas pesquisas da primeira parte desta 
década, é visível quando analisamos a variedade de usos 
relatados e sintetizados nas categorias criadas para computador 
e internet. Além da multiplicidade de usos, os professores já 
sabem caracterizar estes objetos, nomear seus componentes e 
funções, o que mostra um passo além e maior intimidade no 
uso destas mídias.

Por outro lado, percebemos a permanência das representações 
quando ao livro e a TV, especialmente os extremos de elevar o 
livro a ‘objeto sagrado’ (sem destacar possíveis negatividades) 
e a TV, como contraponto, ‘ao inferno ameaçador’, sendo 
posições extremas, mas que não são predominantes quando 
confrontadas com os usos cotidianos, estes sim reveladores 
de usos que extrapolam a força de tais concepções radicais. O 
que se faz na prática do dia-a-dia supera o que se concebe no 
imaginário. 

O que une os quatro objetos analisados e as pesquisas 
anteriores relatadas no começo do artigo é a centralidade da 
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categoria fonte de informação, evidenciada na pesquisa atual 
a respeito da caracterização da internet, com esta categoria 
obtendo mais de um terço das respostas. Desejando ou não 
desejando, o professor é posto diante de um novo cenário 
em que a produção, distribuição e uso de dados se torna mais 
diversa, rica quanto ao número de fontes e de produtores, não 
mais centralizada em poucos emissores, o que gera ao mesmo 
tempo certa instabilidade e receios quanto aos usos das mesmas 
(plágio, lixo eletrônico, difi culdade de seleção de dados). A 
pesquisa nos aponta que a intensidade de tais receios pouco a 
pouco vem sendo superada pelos usos práticos no cotidiano de 
trabalho e de lazer dos docentes.

Apesar de tais problemáticas, é certo que vivemos em outro 
tempo, cada vez mais tendo à mão possibilidades de conhecer 
e selecionar fontes de informação fi dedignas, possibilidades 
de uma aprendizagem realizada de forma colaborativa, com 
distâncias minimizadas pela comunicação online. O uso das 
tecnologias digitais deve estar ligado a toda uma ecologia 
de fatores e não somente em sua adoção isolada, sendo 
necessária a saída de uma discussão que oponha real-virtual 
ou perigos-benesses para outras que, pouco a pouco, possam 
revelar as matizes envolvidas nos usos das novas mídias pelos 
educadores, missão essa que pensamos ter colaborado através 
de nossa pesquisa. São mergulhos dessa natureza que nos 
permitem saber, mesmo que de forma datada e localizada, o 
que os professores pensam...
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Anexos

“Categoriograma” do objeto livro.
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II. “Categoriograma” do objeto televisão.
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III. “Categoriograma” do objeto computador.
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IV. “Categoriograma” do objeto internet.
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Resumo

Por acreditar que o conceito de imagem como representação 
abarca uma série de pressupostos educativos, refl etiremos 
sobre a importância da linguagem imagética como uma forma 
de compreensão do mundo por meio da sensibilidade. A rapidez 
com a qual processamos informações visuais constitui um 
forte argumento em favor do uso das imagens na comunicação 
social. Com base no entendimento da arte como parte 
constitutiva do fazer do homem, na sua totalidade - o sensível, 
o ético e o cognitivo-, acreditamos que a apreciação e análise 
de imagens artísticas tornam o olhar do sujeito mais atento às 
representações e aos seus signifi cados. Consideramos, nesse 
sentido, que as imagens representam um importante elemento 
da atividade sociocultural, principalmente por estabelecer um 
sistema de signifi cações específi cas que permite a refl exão, ação 
e expressão do ser humano em relação a si próprio, aos demais 
indivíduos e ao meio em que vive. Para tanto, a sensibilização 
humana é imprescindível. Desse modo, a nosso ver, torna-se 
indispensável avaliar essa cultura visual, sua função, sua forma 
e seu conteúdo por meio de nossa sensibilidade estética e uma 
formação adequada capaz de perceber o que elas representam. 
Sob esta perspectiva de sensibilização e refl exão verifi ca-se que 
a imagem e a sua leitura podem oferecer probabilidades para 
compreendermos as produções humanas, em especial a Arte e 
a Educação, como resultantes da dinâmica das relações sociais.

Palavras-chave

Linguagem imagética; sensibilidade; leitura; educação; 
arte. 

Abstract

By believing the concept of image as a representation is 
a series of educational assumptions, we will think over the 
importance of imagetic language as a way of understanding 
the world through sensibility. The speed with which we 
process visual information constitutes a strong argument 
for the use of images in social communication. Based on the 
understanding of art as a constituent part of the making of 
man in its entirety - the sensitive, the ethical and cognitive, we 
believe that the assessment and analysis of artistic images make 
it look closer to the subject’s representations and their meanings. 
We consider in this sense that images represent an important 
element in the socialcultural activity, especially for establishing 
a system of specifi c signifi cations which allow refl exion, 
action and expression from the human being in relation to 
himself, to others and to the environment he lives.  For this 
matter, human sensitization is indispensable.  In this way, in 
our view, evaluating this visual culture is essential, as well 
as its function, its mode and its content through our aesthetic 
sensibility and an appropriate formation capable of realizing 
what they represent. Under this perspective of sensitization and 
refl exion it is possible to verify that image and its reading may 
offer probabilities for comprehension of human productions, 
mainly Arts and Education, resulting from the dynamic of 
social relations.

Keywords

Imagetic language; sensibility; reading; education; arts. 
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Introdução 

Com a expansão do capitalismo no Ocidente, em fi ns do 
século XIX, constata-se a coligação de, em uma mesma teia 
de relações, povos diversos cujas especifi cidades observam-
se nos diversos idiomas e formas peculiares de escrita. As 
transações comerciais e a industrialização aproximaram 
regiões, transpuseram oceanos e promoveram uma constante 
mobilidade de pessoas de um ponto a outro do planeta. 
Nesse panorama, nota-se que a revolução no conhecimento 
se concentrou não na escrita, mas no registro, reprodução e 
difusão de sons e imagens. A rapidez com a qual processamos 
informações visuais constitui um forte argumento em favor do 
uso das imagens na comunicação social.

Vivemos em um mundo repleto de outdoors, de placas 
luminosas, de sons e imagens diversas. Nesse cenário, as 
imagens encantam-nos, seduzem ou passam despercebidas. A 
imagem, como uma linguagem visual universal, constitui-se 
em uma forma de entendimento afetivo do mundo. 

Nesse contexto, percebemos a circulação de pessoas, 
produtos e, principalmente, imagens, as quais nos transmitem, 
de forma explícita ou implícita, diversas informações e 
mensagens. Como temos que conviver, diariamente, com essa 
produção infi nita, necessitamos aprender a avaliar essa cultura 
visual, sua função, sua forma e seu conteúdo, pois a criação e a 
apreciação da arte possibilitam e privilegiam o aperfeiçoamento 
da sensibilidade do ser humano, contribuindo, por sua vez, 
para uma leitura mais efetiva do mundo. Assim, por meio da 
arte, poderemos compreender as transformações que ocorrem 
em nosso tempo histórico. As criações artísticas precisam ser 
fruídas, despertando os sentidos da sutileza, da sensibilidade 
estética, do belo, do conhecimento e da visão crítica de mundo. 
Nesse sentido, confi rma Francastel (1993, p. 48): “Apreciaremos 
melhor a arte do passado e a do presente se lhe conhecermos 
melhor a signifi cação humana [...] nossa sensibilidade estética 
só pode se refi nar pelo estudo”. A apreciação e a análise de 
imagens, por meio do conhecimento e da sensibilidade, tornam 
possível identifi car as posições éticas, estéticas e políticas 
que o indivíduo, como autor da obra, assume diante das lutas 

históricas do presente em que vive como aprovação ou negação, 
que são as formas de se relacionar com o mundo (Peixoto, 
2001). Com efeito, entendemos que a capacidade intelectiva 
humana nos dá a probabilidade, como potência de ação, de 
deixarmos a posição de observadores passivos para ocupar a 
de expectadores partícipes e críticos diante da leitura de textos, 
imagens, cidades, rostos, gestos, cenas, pintura, entre outros. 

Para alcançar esse objetivo, entretanto, é fundamental que 
o ser humano, enquanto sujeito de conhecimento histórico, 
estabeleça contato com diferentes produções de épocas 
passadas e atuais, observando e identifi cando informações 
nas mais diversas formas de linguagem. Esses procedimentos 
oferecem ao ser humano a possibilidade de ampliar o seu olhar, 
questionar as fronteiras disciplinares e articular os saberes 
(Fonseca, 2006). É relevante considerar a multiplicidade de 
signifi cados dos símbolos e sinais culturais, bem como da 
contextualização social e da dinâmica histórica daí resultante. 
Esse procedimento nos oferece oportunidades para investigar e 
produzir conhecimentos acerca da realidade, para estabelecer 
relações críticas e para nos expressarmos nas nossas relações 
sociais cotidianas, enquanto sujeitos produtores de história e 
de saber.

A nosso ver, a apreciação e análise de imagens artísticas 
direcionam o olhar das pessoas, tornando-as mais atentas às 
representações e aos seus signifi cados e, em consequência, mais 
conscientes de sua realidade histórica e social. Consideramos, 
nesse sentido, que as imagens representam um importante 
elemento da atividade sociocultural, principalmente por 
constituir um sistema de signifi cações específi cas que permite 
a refl exão, ação e expressão do ser humano em relação a si 
próprio, aos demais indivíduos e ao meio em que vive. Dessa 
forma, teremos condições de nos posicionar com fi rmeza e 
autonomia intelectual diante dos problemas cotidianos. 

A complexidade do mundo contemporâneo exige dos 
sujeitos sentimentos, conhecimentos e sensibilidade para 
pensarem e agirem diante de situações novas. Sob este aspecto, 
o princípio norteador de qualquer trabalho artístico seria 
a possibilidade de todas as artes contribuírem para a arte de 
viver. É nessa perspectiva que desenvolvemos nosso trabalho. 
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Entendemos que a arte, como linguagem humana, acompanha as 
mudanças históricas e, consequentemente, a forma de viver em 
sociedade. Temos, assim, como fi nalidade geral, neste artigo, 
abalizar a necessidade de a Educação adentrar no campo das 
imagens enquanto uma forma peculiar de leitura de tudo aquilo 
que nos rodeia. A maneira pela qual a arte se direciona para 
a sensibilidade oportuniza a materialização das experiências 
reais, permitindo, então, a abertura da sensibilidade para os 
fatos exteriores ao indivíduo.

Nesses termos, tendo em vista a complexidade das relações 
sociais nos tempos atuais e a necessidade de abordar o ser 
humano nas dimensões afetiva, cognitiva e social, adotamos 
como método de pesquisa o da História Social. Isso porque 
o objeto próprio dos estudos históricos é o ser humano em 
sociedade, o sujeito histórico.

Castro (1997, p. 54) caracteriza a História Social “[...] 
enquanto forma de abordagem que prioriza a experiência 
humana e os processos de diferenciação e individuação 
dos comportamentos e identidades coletivos – sociais – na 
explicação histórica”. Não é o ser humano isolado em um único 
instante que importa, mas sim o ser humano e as relações sociais, 
bem como seus modos de sentir e pensar. Esse pensamento faz 
com que a história social seja entendida como um alargamento 
do interesse histórico, pois todas as abordagens perpassam pelo 
social e se interligam.

Postulamos, assim, que o conhecimento produzido 
historicamente, não somente o da Educação ou o da História, 
mas o da literatura, da poesia, das artes, é indispensável para 
o processo de sensibilização e educação do ser humano. 
Assim, mediante o entrelace entre as diferentes linguagens, 
nosso foco nesse artigo, é olhar para as imagens expressas 
nas relações sociais como possibilidade de leitura do mundo. 
Dessa forma, primeiramente nos atentaremos em explicitar a 
relação entre arte e educação. Na sequência, discorreremos 
sobre o caminho histórico da refl exão fi losófi ca em torno da 
arte, bem como enfatizaremos a importância do conhecimento 
e da sensibilização para nos aproximarmos dos sentidos dessa 
linguagem, que se movimentam e se tocam com as diferentes 
expressões do homem nas relações sociais.

A relação da arte com a educação

Consideramos que uma das razões da História da Educação 
é entender o processo educativo por meio das ações sociais. Por 
isso, destacamos que nossa abordagem da linguagem imagética, 
como já mencionamos, situa-se nos campos da História Social 
e da História da Educação, os quais têm como uma de suas 
fi nalidades a compreensão das origens das instituições, dos 
conteúdos e dos pensamentos que permeiam a educação 
contemporânea. Com base em seus fundamentos, defi nimos 
nosso olhar para as imagens como possibilidade de nos 
aproximarmos da compreensão que os sujeitos têm ou tinham 
do seu tempo e espaço e das relações sociais que caracterizam 
suas vidas. Acreditamos que cada momento histórico produz 
uma determinada forma de pensar, correlacionada à maneira 
como se constrói a existência do ser humano. Assim, o discurso 
imagético, tal como outras linguagens humanas, escrita ou oral, 
é construído nas relações sociais. Desse modo, podemos afi rmar 
que, por meio das imagens, constroem-se discursos cujos 
sentidos difundem-se com uma intenção formativa para uma 
construção social. Entendemos que a Educação, em todos os 
períodos da História, procura abrir caminhos que possibilitem 
novos horizontes para a formação humana.  

Nesse sentido, acentuamos que a abordagem educacional 
em nossa pesquisa está relacionada ao entendimento de que 
a Educação ocorre e perpassa as relações sociais, como uma 
exigência de formação do ser humano para a vida em sociedade. 
Buscamos, dessa forma, captar como os sujeitos realizam ou 
realizaram suas ações, ou seja, como, em diferentes lugares e 
momentos, uma determinada realidade é construída, pensada, 
dada a ler, como são as suas práticas educativas e quais são os 
objetivos para o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade. 
Desse modo, poderemos retomar lições que nos ensinem a ser, 
antes de tudo, pessoas envolvidas com as questões do nosso 
presente, com o bem viver coletivo. Pretendemos apresentar a 
linguagem imagética em correlação com as construções sociais 
e educacionais, de forma a instigar leitores e leitoras a refl etir 
sobre a importância do tema para a atualidade, uma vez que 
“[...] uma ciência nos parecerá sempre ter algo de incompleto 
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se não nos ajudar, cedo ou tarde a viver melhor” (Bloch, 2001, 
p. 45).

Observamos que a imagem tem em si a probabilidade 
de transmitir a construção de uma interpretação de certo 
acontecimento e, concomitantemente, a projeção de uma 
intencionalidade daquele que faz o discurso, constituindo-se, 
assim, como uma linguagem que tem em si o potencial de 
perceber o mundo. Podemos indicar que, em toda linguagem, 
escrita, falada ou imagética, há uma intenção de ensinar ou de 
aprender.

A História da Educação oferece-nos oportunidade de 
se compreender as produções humanas, em especial a arte 
e a educação, como resultantes das múltiplas vinculações 
articuladas pela dinâmica social, e não da ação de indivíduos 
isolados, independentes do contexto que os cerca.

No mundo globalizado que caracteriza a atualidade, 
verifi ca-se, em linha ascendente, a perda da criticidade dos 
indivíduos em relação ao contexto social em que vivem, bem 
como em relação a referenciais éticos e morais. O resultado 
é um embrutecimento que distancia cada vez mais os seres 
humanos uns dos outros. Nota-se a falta do engajamento das 
pessoas em causas que convirjam para o bem viver coletivo, 
para dar novos sentidos à existência individual. Com base nessa 
refl exão entendemos que sensibilidade é condição de vida.

Nesse processo, percebemos que a leitura de imagens 
permite gerar uma nova sensibilidade, difundir novos valores, 
ideias e comportamentos indispensáveis para o desenvolvimento 
e a conservação da sociedade, tornando-se um instrumento de 
educação dos sujeitos. Dessa forma, atribuímos à sensibilidade 
um papel de destaque ao processo de formação humana e de 
percepção de nosso meio social.

Imagem como possibilidade de leitura afetiva do mundo

Sabe-se que a imagem artística sempre existiu. 
Paralelamente a ela, produziu-se um discurso, uma 
preocupação sobre sua natureza, seus poderes, suas funções. 
Com o advento do Renascimento, verifi cou-se uma refl exão 
fi losófi ca em torno da arte, a qual tinha a apreciação da beleza 

como tema fundamental. Foi nesse período que ocorreu a 
união teórica do belo com a arte. Passou-se a valorizar, além 
do universo material, o sensível. Shaftesbury (1671-1713), 
pioneiro da estética, já falava que o belo revelava-se, além das 
impressões visuais e auditivas, por intermédio de uma visão 
interior. Para ele, a dimensão do belo estava aberta ao espírito 
por meio da sensibilidade. O belo captado por intermédio da 
visão e da audição era relacionado imediatamente com uma 
ordem de sentimentos, de emoções. Dessa tendência, surge 
no século XVIII uma nova disciplina fi losófi ca, responsável 
pelo estudo do belo e suas manifestações na arte. Alexandre 
Gottlieb Baumgarten (1714-1762), fundador dessa teoria, 
denominou-a de estética, termo derivado do grego aisthési, 
o qual estava relacionado com o que é sensível. Em 1750, 
Baumgarten publica a Aesthetica sive theoria liberalium 
artium (Estética ou Teoria das Artes Liberais), que conceitua 
essa disciplina como ciência do belo e da arte (Aumont, 1993). 

Cauquelin (2005), por sua vez, adverte-nos da necessidade 
de precisar o sentido do conceito de estética a ser adotado, pois 
ele é ambíguo. Sabe-se que foi no século XVIII que se utilizou o 
termo Aestetica, pela primeira vez, como a ciência do sensível, 
relacionado com a percepção, os sentimentos e a imaginação. 
Ela salienta, porém, que essa designação da estética vem de 
longe, desde a Antiguidade. Seus elementos, talvez ainda pouco 
sólidos, foram preparados no passado, constituindo-se como seu 
fundo genético antes de ser apresentado nesse século. Aceita-
se, pois, que ao século XVIII seja atribuída a gênese da estética 
como ciência da arte e da arte em uma dimensão autônoma, que 
permite desvendar nos seres e nas coisas certa inteligibilidade, 
“[...] na busca da verdade, do bem e do belo, as formas ou ideias 
que são a fonte e ao mesmo tempo o fi m de toda a presença 
no mundo” (Cauquelin, 2005, p. 31). O termo foi proposto, 
enfi m, com o objetivo de abarcar diferentes pesquisas, ensaios, 
diálogos fi losófi cos que tinham por objeto as noções de belo, 
de estilo, de gênero. Primeiramente, restringiu-se ao estudo 
das sensações e dos sentimentos produzidos pela obra de arte. 
Rapidamente sofreu mudanças, passando a designar o estudo 
da fonte das sensações agradáveis concebidas pela obra de arte, 
ou seja, o belo. 
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Em relação ao conceito de estética, Hegel (1996) afi rma 
que estética é a fi losofi a, é a ciência do belo, do belo artístico, 
que exclui o belo natural. Para ele, o belo artístico é superior ao 
belo natural, pois o belo artístico é objeto do espírito (superior 
à natureza); tudo que passa pelo espírito é superior ao natural. 
Nesse sentido, o autor afi rma que “[...] a arte foi para o homem 
[sic] instrumento de consciencialização das ideias e dos 
interesses mais nobres do espírito. Foi nas obras artísticas que os 
povos depuseram concepções mais altas [...]” (Hegel, 1996, p. 
5). De seu ponto de vista, as representações (diferentes formas 
pelas quais a arte se efetiva: pintura, escultura, literatura, teatro 
e outras) só se concretizam quando se submetem ao espírito 
humano, o qual se constitui como o ápice da obra de arte. O 
espírito é o elemento que possibilita, dentro da fi losofi a da arte, 
as refl exões acerca do belo.

Sabe-se, pois, que a obra de arte possui sentidos, ou 
seja, uma apreensão entre a intenção e o resultado, que, de 
imediato, mostram-se ininteligíveis, ocultos no seu interior. 
Entretanto, embora consideremos que o tempo, a história, 
o contexto sociopolítico e cultural estejam, por questões 
históricas, distantes de nós, existe a possibilidade de se 
transpor esses obstáculos que perpassam acontecimentos 
tanto individuais quanto públicos. A arte concebida como 
modo de ação produtiva do ser humano constitui-se como um 
fenômeno social e parte da cultura. Ela está relacionada com 
a totalidade da existência humana, conectada com o processo 
histórico, e possui a sua própria história, a que correspondem 
estilos e formas defi nidas. Suscita questões de valor tanto na 
esfera coletiva quanto a existência individual, concernentes 
tanto ao artista que cria a obra de arte quanto ao contemplador 
que sente seus efeitos. Por fi m, mediante a necessidade de 
apreender e decifrar o sentido de uma obra, torna-se relevante 
a busca do entendimento do sentido das obras e do trabalho 
artístico, compreendidos enquanto signifi cação e direção 
(Cauquelin, 2005). 

Verifi camos, assim, que, para analisá-la, é preciso 
conhecimento da especifi cidade dessa linguagem, de seus 
limites e probabilidades. Nesse sentido, consideramos ser 
pertinente nos reportarmos às palavras de Kern (2007, p. 140):

[...] Interpretar exige paciência, a imagem deve ser 
olhada, questionada, para que história e memória 
sejam entendidas. Olhar não é simplesmente ver, 
nem observar com mais ou menos competência. Ele 
pressupõe a implicação, delibera uma experiência, 
isto é, uma explicação. As criações humanas só são 
suscetíveis de interpretação e de explicação pelo 
caminho da compreensão implicativa, de uma tomada 
de consciência sobre si mesmo. Logo, o objeto de 
conhecimento é reconhecido por estar intimamente em 
constituição pelo sujeito que conhece. Para tal, ele deve 
dialogar com a imagem, interrogá-la e estabelecer certa 
intimidade com a mesma.

A leitura de imagens explicita a mediação entre a obra e 
seus espectadores, entre o produtor e o leitor. Consideramos 
que a ideia da obra é inesgotável, e o seu sentido é produzido 
pelo trabalho do artista com uma intencionalidade, tornando-o 
apreensível. Assim, exige-se compreensão, entendimento, 
signifi cação e conhecimento. Salientamos, porém, que, se 
nos detivermos na primeira evidência a respeito do sentido da 
obra, corremos o risco de nos distanciar de sua signifi cação. É 
preciso ir além do que se vê, romper com a superfi cialidade do 
visível e imediato e aprofundar o diálogo sugerido e implícito 
na obra. A compreensão, que no primeiro momento nos parece 
espontânea, pode alargar-se mediante o exercício do diálogo, 
na busca de um entendimento mais completo. 

Nesses termos, mencionamos a contribuição de Francastel 
(1993), a qual acreditamos ser bastante signifi cativa. O mundo 
visual, afi rma o autor, não só possui sua lógica própria como 
ainda funda um modelo particular de atividade produtiva, 
ou seja, um pensamento plástico ou fi gurativo. Dessa forma, 
existem valores e sentidos que somente as imagens possuem; 
elas transmitem informações para o intelecto com base em 
regras específi cas, experiências, percepções e esquemas 
representativos do pensamento e, por isso, não são substituídas 
por outras formas de linguagens.

Assim, além da receptividade emotiva, exige-se do contemplador 
um desenvolvimento intelectual. Percebe-se a necessidade de se 
pautar em alguns elementos para, ao apreciar e analisar as imagens, 
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identifi car as posições éticas, estéticas e políticas que o indivíduo 
criador assume quando expressa os embates de seu tempo histórico. 
Com base nesses elementos, o observador pode também identifi car 
a maneira pela qual o artista se relaciona com esse mundo. Nesse 
propósito, afi rma Hegel (1996, p. 62):

[...] toda a obra de arte pertence a uma época, a um povo, 
a um meio, relaciona-se com certas representações e 
fi ns, históricos ou não, obrigando o estudioso de arte 
[a] possuir vastos conhecimentos, simultaneamente 
históricos e muito especializados, dado que a natureza 
individual da obra artística contém pormenores 
particulares e especiais indispensáveis para a sua 
compreensão e interpretação.

Ao olhar os documentos artísticos sob os aspectos histórico 
e social, salientamos a impossibilidade de lê-los como simples 
objetos que expressam contextos. Uma obra de arte pressupõe 
a existência de sujeitos que expressam sentidos específi cos para 
sua realidade, para seu contexto cultural. Por meio de estilos 
comuns, de formas, de contornos, das condições materiais 
e intelectuais da sua época, mas também por meio de sua 
potencialidade individual, o artista cria novas referências para 
o universo no qual está inserido. Acrescentamos ainda que, 
para um leitor contemporâneo, uma obra está impregnada 
das muitas leituras que já foram realizadas sobre ela. Assim, 
observa-se um diálogo entre o indivíduo-criador, em um tempo 
distante ou não, e o sujeito-contemplador. Nessas condições, 
o conhecimento é indispensável para evitarmos interpretações 
singelas sobre aquilo que acreditamos compreender de uma 
obra, uma vez que ela faz parte de um legado comum, de um 
mesmo contexto cultural e de um mesmo momento histórico. 

Apontamos, então, a necessidade da Educação adentrar no 
campo das imagens e das linguagens tecnológicas. Torna-se 
crucial desenvolver a sensibilidade humana, ampliando, assim, a 
dimensão da refl exão. Acreditamos que esses requisitos podem ser 
desenvolvidos por meio da capacidade refl exiva dos sujeitos e do 
conhecimento. Sublinhamos que o conhecimento é um elemento 
fundante da formação humana. Isto é um desafi o histórico posto 
a cada dia para os debates que permeiam a Educação. 

Nesse debate, é oportuno observar as considerações de 
Nunes (2000), que retoma as formulações de Immanuel Kant 
sobre a teoria do belo. Segundo a fi losofi a kantiana, há duas 
fontes de conhecimento: a sensibilidade e o entendimento. 
Entende-se, segundo as formulações de Kant, que é por 
meio da sensibilidade que percebemos os objetos, cujas 
representações, por sua vez, correspondem às percepções dos 
sentidos, no espaço e no tempo. Para Kant, essas maneiras 
de sentir fundamentam as percepções e geram a experiência 
sensível. As percepções ou intuições constituem-se como 
matéria-prima do conhecimento. Fazendo uso dos sentidos, 
o pensamento delimita e organiza a experiência empírica, 
levando ao entendimento e à formação de conceitos. 
Assim, quando as intuições da sensibilidade se ajustam aos 
conceitos do pensamento e estes elucidam a experiência 
sensível, o conhecimento se efetiva. Conclui o fi lósofo que 
o conhecimento está condicionado pelas formas de sentir 
e pensar; por conseguinte, é, em parte, fruto da elaboração 
dessas percepções de nosso espírito (Nunes, 2000).

Ainda a esse respeito, ou seja, sobre a importância da 
percepção para a efetivação do conhecimento, destacamos a 
relação entre o olho (instrumento mais universal) e a imagem 
(objeto cultural e histórico), feita por Aumont (1993) em sua 
obra A Imagem. No primeiro capítulo, o autor aborda desde as 
transformações ópticas, químicas, nervosas do sistema visual, 
perpassando por elementos da percepção até as razões para a 
produção de imagens. O autor, em suas análises, afi rma que 
ao lado do pensamento verbalizado, formado e manifestado 
pela linguagem, existe o pensamento sensorial, que se organiza 
com base nos perceptos dos nossos órgãos dos sentidos. Nesse 
pensamento sensorial, o pensamento visual ocupa um lugar de 
destaque. O da visão é o mais intelectual, o mais próximo do 
pensamento.

Nesse debate, faz-se relevante acrescentarmos algumas 
formulações de Hegel (1996). Observa-se que os sentidos 
da visão e da audição desempenham papel primordial na 
apreciação do belo artístico. Segundo o autor, o belo manifesta-
se especialmente por meio desses dois sentidos, de acordo com 
uma espécie de visão interior, mais próxima do sentimento do 
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que da razão. Hegel (1996, p. 9) destaca, nesse sentido, que 
“[...] Temos na arte um particular modo de manifestação do 
espírito; dizemos que a arte é uma das formas de manifestação 
porque o espírito, para se realizar, pode servir-se de múltiplas 
formas”. 

Por meio dessa refl exão, podemos verifi car que a arte, como 
uma questão própria da fi losofi a, contribui para o processo 
de refl exão a respeito do ser humano e de sua participação 
na totalidade, no universo. O processo de construção e 
desenvolvimento da sensibilidade humana, que abarca o 
processo dialético da construção sujeito-mundo, não se dá na 
individualidade, pois a práxis humana é coletiva, é social, é 
histórica. Nestes termos, a arte tem um papel no processo de 
humanização.

Torna-se plausível afi rmar, assim, que a arte se constitui 
como uma forma de impedir que nós nos tornemos insensíveis 
diante do tempo e dos acontecimentos sociais, na medida em 
que nos mantém sensíveis a tudo o que nos cerca, em especial, 
o belo.

No que concerne à produção da subjetividade, destacamos a 
importância da imagem como fonte de pesquisa, já que ela possui 
um duplo caráter: o informativo e o formativo. Sendo histórica 
e social, ela constitui um sistema de signifi cações específi cas 
que, expressando o ser humano em relação a si próprio, aos 
demais indivíduos e ao meio em que vive, favorece a refl exão 
e a ação. Segundo Martins (2007), as imagens infl uenciam a 
formação do sujeito – identidade –, articulando representações 
visuais derivadas de experiências pessoais e visões de mundo 
que estão presentes nos modelos sociais vigentes em uma 
determinada época ou cultura. Dessa forma, subjetividade 
e identidade caminham juntas e constituem a consciência de 
ser sujeito, em um processo dinâmico e múltiplo. As imagens 
são tratadas como espaço de interação de indivíduos, criando 
possibilidades de diálogo e interpretação.

Em consonância com a refl exão anterior, apoiamo-nos, 
novamente, no fi lósofo Morin (2002), cujos apontamentos nos 
parecem muito pertinentes. Ele assinala que o enfraquecimento 
da percepção global conduz ao enfraquecimento da 
responsabilidade; assim, cada um passa a responder apenas pela 

sua tarefa, o que desencadeia, também, um enfraquecimento 
da solidariedade. No contexto das análises concernentes à 
Educação do século XXI, o autor destaca que é necessário    

[...] situar a condição humana no mundo dos 
conhecimentos derivados das ciências humanas 
para colocar em evidência a multidimensionalidade 
e a complexidade humana, bem como integrar (na 
educação do futuro) a contribuição inestimável das 
humanidades, não somente a fi losofi a e a história, mas 
também a literatura, a poesia, as artes [...] (Morin, 
2002, p. 48).

Um conhecimento articulado traria contribuições para 
que o ser humano se situasse no mundo, possibilitaria o 
reconhecimento da unidade e da complexidade humana. Como 
o ser humano é, a um só tempo, físico, biológico, psíquico, 
cultural, social e histórico, a História, integrada à arte e a 
outras áreas do conhecimento, seria uma forma de abranger a 
totalidade do sujeito, em suas várias dimensões. Uma educação 
só pode ser efi caz se for uma educação integral do ser humano, 
uma educação que se dirija à totalidade do ser humano. Desse 
modo, a condição humana deve ser o objeto essencial de todo 
o ensino.

Nessas condições, é indispensável que os indivíduos saibam 
que são parte e construtores da história. Quando eles apreendem 
o movimento real pela refl exão, podem se reconhecer como 
sujeitos, como parte de um mundo humanizado, adquirir 
a compreensão de si e, consequentemente, da realidade e, 
assim, transformá-la. Salientamos que a nossa época, ou outra 
qualquer, pode e deve ser modifi cada por meio de nossas 
ações. Acreditamos que a leitura de imagens, despertando o 
senso estético, favorece o desenvolvimento do indivíduo como 
pessoa sensível, civilizada, culta, solidária, conhecedora, enfi m, 
cidadã.    

Diante disso, quanto mais acesso ao mundo da cultura – 
arte, fi losofi a e ciência – o ser humano tiver, tanto mais humano 
ele se fará, mais terá condições de desenvolver e aprimorar sua 
humanidade. Partimos da premissa de que a arte, assim como 
todos os demais produtos da criação humana, a exemplo dos 
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costumes, das leis, convenções sociais, mitos, é eminentemente 
histórica e social, ou seja, nasce na e para a sociedade, sendo 
datada historicamente. Tanto no processo criativo quanto no ato 
de fruição, ela é uma fonte de humanização e educação do ser 
humano; por meio de seu universo simbólico, leva-o a formas 
diferenciadas de sentir, perceber e expressar sensivelmente o 
mundo e as dimensões humanas (Peixoto, 2001).

Como atividade do espírito e socialmente datada, a arte, 
além de produzir os objetos artísticos, produz também o artista, 
um ser que sente, percebe, conhece, refl ete e toma posição 
diante do mundo em que está inserido. Verifi ca-se que, por 
meio dela, ao mesmo tempo em que se aprende se educa, bem 
como se adquire a capacidade de leitura sensível do mundo 
para, assim, intervir sobre o real. 

Constatamos, pois, a relevância da formação humana para 
o desenvolvimento dos indivíduos e da sociedade. Ser capaz de 
compreender e de opinar a respeito desse mundo, de expressar 
a própria vontade e os próprios sentimentos, de entender o 
outro e de se fazer respeitar, é condição fundamental para ser, 
de fato, um cidadão. 

O indivíduo deve ser capaz de perceber, refl etir, ponderar, 
sintetizar as informações ofertadas pelo mundo, bem como de 
elaborar novos conhecimentos sobre esse arcabouço, ser capaz de se 
deslocar do senso comum para a consciência fi losófi ca, utilizando 
tudo isso em sua prática social, transformando sua realidade. Para 
tanto, deve desenvolver sua sensibilidade (Barroco, 2007).

Considerações fi nais

Nas várias refl exões que caracterizam o fenômeno educativo 
na atualidade, perpassa a ideia de que o mundo contemporâneo 
exige dos sujeitos sentimentos, conhecimento e sensibilidade que o 
auxiliem a pensar e agir diante de situações novas. Nossas atitudes 
devem estar alicerçadas na ética, na moral e nas virtudes. Esses 
requisitos são desenvolvidos pela capacidade refl exiva dos sujeitos, 
pelo conhecimento, ou seja, pela autonomia intelectual. Por meio do 
conhecimento, o ser humano toma consciência do papel que deve 
desempenhar na sociedade, contribuindo para sua transformação e 
preservação e também para o desenvolvimento humano. 

Enfatizamos, pois, que a sociedade deve ser composta 
de indivíduos ligados por laços de responsabilidade, de 
comprometimento, seja em relação a si, seja em relação uns 
com os outros. Consideramos, pois, que o conhecimento que 
os sujeitos construíram é que tornou possível a convivência 
entre eles, ou seja, com base na educação, eles formaram a 
sociedade em que vivem: suas instituições, crenças, fi losofi a, 
arte e ciência.

Nesse sentido, a linguagem imagética, como construção 
de conhecimento, necessita, para a intelecção de sua 
sistematização, que o sujeito desenvolva certas competências 
que o auxiliem a sentir e a signifi car a obra de arte. 
Acreditamos que o olhar e o gosto podem ser transformados 
pelo conhecimento. Quanto mais se conhece mais se 
aprecia. Essa sensibilidade pode resultar ao ser humano 
maior entendimento de sua realidade histórica e social, das 
inquietações e indagações de sua temporalidade. Entendemos 
que as artes refl etem a realidade social e, concomitantemente, 
trazem em si o potencial da superação dessa realidade. 
Aceitamos, portanto, a possibilidade concreta de revitalização 
da sensibilidade como meio de humanizar o ser humano, 
desenvolvendo nele, além da sensibilidade, a solidariedade, a 
satisfação em participar de projetos coletivos.

Assinalamos a possibilidade de, por meio da imagem, 
desenvolver a sensibilidade humana, de educar e humanizar 
o sujeito na sua totalidade: nos âmbitos sensível, ético e 
cognitivo. Uma educação que se processa com esse objetivo 
terá condições de ser mais efetiva. Desse modo, a condição 
humana deve ser o objeto essencial de todo o ensino. 

Mediante a essa refl exão, salientamos enfi m que, segundo 
Vygotsky (2000), a apropriação de conceitos científi cos, 
presentes nas diferentes áreas do conhecimento, oportunizam 
o indivíduo a alcançar um patamar mais alto de tomada de 
consciência, desenvolvendo níveis elevados de pensamento 
teórico e científi co. Desse modo, o homem poderá ter 
condições de realizar uma leitura mais sólida do mundo que 
o cerca. Postulamos, nessas condições, que o entendimento do 
mundo pode dar-se pelo entendimento da arte. Para tanto, a 
sensibilização humana é imprescindível.  
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Resumo

O presente artigo analisa o descentramento do ponto de vista 
narrativo e a pluralidade de vozes no romance contemporâneo 
Um táxi para Viena d’Áustria (1991), do escritor brasileiro 
Antônio Torres. Para as considerações sobre o estatuto do 
narrador contrapõem-se as concepções de narrador clássico 
e narrador pós-moderno, embasando-se em Walter Benjamin 
(1987), Silviano Santiago (2002), Ronaldo Costa Fernandes 
(2000) e Anatol Rosenfeld (1973). Para a discussão sobre 
a pluralidade de vozes perceptíveis no romance, pauta-se 
no conceito de romance polifônico, no sentido defi nido por 
Mikhail Bakhtin (1997). A narrativa contemporânea em análise 
apresenta três narradores e é conduzida com mudanças de foco 
narrativo, entrelaçamento desses focos num diálogo constante, 
fundindo-se, às vezes, em situações em que a voz narrativa 
tanto pode ser em primeira quanto em terceira pessoa. Há, 
ainda, a concessão de voz a outras personagens; uso contínuo da 
intertextualidade, com os narradores utilizando-se de diversos 
tipos de discursos e linguagens; diálogos entre narradores e 
personagens que desfi lam pelo romance. Todos esses elementos 
permitem considerá-la polifônica. 

Palavras-chave

Narrativa; pluralidade de vozes; ponto de vista narrativo.

Resumen

Este artículo examina el descentramiento del punto de vista 
narrativo y la pluralidad de vocês em la novela contemporánea 
Um táxi para Viena d’Áustria (1991), del escritor brasileño 
Antônio Torres. Para las consideraciones sobre el estatuto del 
narrador se oponen los conceptos de narrador clásico y narrador 
posmoderno, basándose en Walter Benjamin (1987), Silviano 
Santiago (2002), Ronaldo Costa Fernandes (2000) y Anatol 
Rosenfeld (1973). Para una discusión sobre la pluralidad de 
voces reconocibles en la novela, se guía por el concepto de la 
novela polifónica, en el sentido defi nido por Mikhail Bakhtin 
(1997).  La narrativa contemporánea en cuestión tiene tres 
narradores y se lleva a cabo con los cambios en el enfoque 
narrativo, entretejiendo estos brotes de un diálogo constante, la 
fusión, a veces en situaciones en las que la voz narrativa puede 
ser en primera o tercera persona. Hay también la provisión de 
voz a otros personajes, el uso continuo de la intertextualidad, 
con narradores que utilizan diversos tipos de habla y el lenguaje, 
los diálogos entre los narradores y personajes que desfi lan 
a lo largo de la novela. Todos estos elementos nos permiten 
considerarlo polifónico.

Palabras clave

Narrativa; voces múltiples; el punto de vista narrativo.
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Considerações iniciais sobre o narrador: do épico ao pós-
moderno

Analisar o estatuto do narrador na contemporaneidade 
pressupõe uma retomada dos tipos de narrador que 
transparecem nos textos literários e como a sua utilização 
relaciona-se à evolução da narrativa. Vamos discutir, então, o 
que se convencionou chamar de narrador clássico e narrador 
pós-moderno.

Anatol Rosenfi eld, em “Refl exões sobre o romance 
moderno”, afi rma que tradicionalmente o narrador era o eixo 
em torno do qual revolvia a narração, por isso cabia a ele 
garantir a ordem signifi cativa da obra e do mundo narrado. Esse 
modelo de narrador adéqua-se ao romance do século XIX, no 
qual a perspectiva, a plasticidade das personagens e a ilusão 
da realidade eram pautadas por uma visão perspectivica do 
romancista, segundo Rosenfi eld. O narrador desse romance ou 
era onisciente ou desaparecia por trás da obra como se esta se 
narrasse sozinha, mas sempre lhe impondo uma ordem que se 
assemelhava à projeção a partir de uma consciência situada fora 
ou acima do contexto narrativo.

Para Ronaldo Costa Fernandes (2000), esse modelo de 
narrador passa a ser questionado a partir do século XX. Autores 
como James Joyce e William Faulkner desestruturavam a 
linguagem e a forma e faziam da literatura um espaço lúdico, 
introduzindo novas técnicas narrativas e um novo narrador. 
Busca-se uma perspectiva de contar a história mais verossímil, 
mais próxima da realidade. Rosenfeld considera que o primeiro 
grande romancista que rompe a tradição do século XIX é 
Marcel Proust. Em Proust, o mundo deixa de ser dado objetivo 
e passa a vivência subjetiva e o romance se passa no íntimo do 
narrador, as perspectivas se borram, as pessoas se fragmentam, 
a cronologia se confunde no tempo vivido. O narrador se 
envolve na situação, através da visão microscópica e da voz do 
presente, e assim os contornos nítidos se confundem e o mundo 
narrado se torna opaco e caótico. Esfacela-se o eu e isso se 
refl ete na narrativa.

É preciso considerar que a utilização do narrador, discurso 
e constructo verbal, como lembra Renato Costa Fernandes, vai 

adequar-se a cada época. O narrador é datado. Por exemplo, 
o surgimento do romance vai exigir um narrador mais arguto 
e complexo, que expresse a tensão interna do romance. As 
experimentações do romance moderno, por sua vez, vão exigir 
outro tipo de narrador e de recursos narrativos. 

Silviano Santiago, em seu ensaio “O narrador pós-
moderno”, assim conceitua esse tipo de narrador, em uma 
primeira hipótese de trabalho:

[...] o narrador pós-moderno é aquele que quer extrair 
a si da ação narrada, em atitude semelhante à de 
um repórter ou de um expectador. Ele narra a ação 
enquanto espetáculo a que assiste (literalmente ou não) 
da plateia, da arquibancada ou de uma poltrona na 
sala de estar ou na biblioteca: ele não narra enquanto 
atuante. (SANTIAGO, 2002, p. 45).

Esse narrador que olha para se informar rechaça e distancia-
se do narrador clássico benjaminiano, cuja função é dar ao seu 
ouvinte a oportunidade de um intercâmbio de experiência. 
Para Walter Benjamin (1987), à medida que a sociedade se 
moderniza, torna-se mais e mais difícil o diálogo enquanto troca 
de opiniões sobre o vivenciado. Benjamin refuta o narrador do 
romance, cuja função seria a de não mais poder falar de maneira 
exemplar ao seu leitor, perdendo a “dimensão utilitária” que 
a narração clássica apresentava. Ao contrário de Benjamin, 
Santiago defende, em uma segunda hipótese de trabalho, no 
texto já mencionado, que “[...] o narrador pós-moderno é o que 
transmite uma ‘sabedoria’ que é decorrência da observação de 
uma vivência alheia a ele, visto que a ação que narra não foi 
tecida na substância viva da sua existência”. (SANTIAGO, 
2002, p. 46).

Vivemos em uma era da fragmentação, de identidades 
fragmentárias, como defende Stuart Hall (2011). A narrativa 
contemporânea pode lançar mão dos mais variados recursos, 
incorporando técnicas cinematográfi cas, o que não representa 
simplesmente uma apreensão de meios, mas uma adequação a 
esses tempos fragmentários. Embora o cinema possa infl uenciar 
a literatura, é importante frisar o valor da utilização do fl uxo 
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da consciência, que ultrapassa o estatuto da técnica literária, 
torna-se expressão das descobertas, das angústias, recurso que 
o cinema nunca conseguiu expressar com a mesma efi cácia, de 
acordo com Renato Costa Fernandes (2000). Antes dos cortes, 
montagem e diálogos cinematográfi cos em forma de roteiro, a 
narrativa literária já produzia fl ashbacks, alternância temporal, 
pontos de vista distorcidos e delírios, dentro outros. Tudo em 
busca de construir uma narrativa e pontos de vista que pudessem 
expressar as angústias do homem contemporâneo.

Esses aspectos concernentes a uma narrativa moderna 
podem ser exemplifi cados com uma breve análise do romance 
Um táxi para Viena d’Áustria (1991), do escritor brasileiro 
contemporâneo Antônio Torres.

A pluralidade de vozes em Um táxi para Viena d’Áustria

Um táxi para Viena d’Áustria apresenta três narradores 
que, por vezes, dialogam entre si, alternam-se e fundem-se 
dentro da narrativa, o que nos permite considerá-la polifônica, 
no sentido defi nido por Mikhail Bakhtin (1997), que conceitua 
a polifonia como um texto em que são percebidas as diversas 
vozes e consciências que o constituem. Segundo o teórico 
russo: “a multiplicidade de vozes e consciências independentes 
e imiscíveis e a autêntica polifonia de vozes plenivalentes” 
mantém com as outras vozes do discurso uma relação de 
absoluta igualdade como participantes do grande diálogo e 
constituem a peculiaridade fundamental do romance polifônico, 
cujo paradigma são os romances de Dostoievski. A partir dessa 
conceituação, podemos estender essa classifi cação bakhtiniana 
de romance polifônico a outros romances que possuam essas 
características. 

Em Um táxi para Viena d’Áustria, as várias vozes também 
não estão subordinadas umas às outras, são independentes entre 
si e transformam a obra num grande diálogo, fazendo existir 
não só o diálogo entre narradores, mas também entre diversos 
tipos de textos e linguagens. 

O romance, publicado em 1991, conta a história de um 
publicitário desempregado, Veltinho, que mata com dois tiros 
na barriga um amigo que não via há 25 anos, Cabralzinho, 

escritor frustrado. Após assassinar, sem motivo lógico, o amigo 
de juventude, Veltinho foge do local do crime, entrando em 
um táxi. A partir desse momento, a personagem empreende 
uma “viagem” em seu subconsciente e passam a ser narrados 
momentos de sua juventude no Rio Grande do Norte e outros 
fatos marcantes de sua vida. As recordações vêm misturadas 
a devaneios que o remetem a lugares idealizados ou nunca 
antes visitados e que expõem seus anseios e frustrações. Após 
despertar, no banco traseiro do táxi, de uma espécie de estado 
de “transe”, Veltinho percebe que o automóvel permanece no 
mesmo lugar, em razão de um engarrafamento provocado pelo 
capotamento de um caminhão da Coca-cola. Dessa forma, a 
maior parte da narrativa decorre do fl uxo de consciência da 
personagem principal.

O livro enquadra-se nos modelos de narrativa vigentes na 
literatura contemporânea. De acordo com Eduardo Coutinho 
(1999), na fi cção dos anos 1980 houve uma “presença mais 
intensa da mídia extraliterária, a acentuação da fragmentação 
do texto e da polifonia de vozes narrativas”. Um táxi para 
Viena d’Áustria apresenta, além da narrativa polifônica, 
uma linguagem fragmentada, construída a partir de recortes 
de letras de músicas, linguagem jornalística, radiofônica, 
publicitária e cinematográfi ca, que juntas dão o tom do 
romance, refl etindo o caos em que as grandes cidades estão 
mergulhadas e consequentemente o drama existencial do 
homem contemporâneo.

Há, inicialmente, dois narradores: um narrador observador 
que observa e conta a história de outro sem ser personagem, e 
um narrador-personagem que conta a própria história. Esses dois 
narradores, em várias oportunidades, dialogam entre si, sendo 
que o segundo deles, ao relatar o assassinato de Cabralzinho, dá 
voz à personagem, fazendo surgir, assim, um terceiro narrador, 
também em primeira pessoa, a exemplo do segundo.

A narrativa começa com um narrador observador que, 
colocado estrategicamente num determinado ponto da cidade, 
mais parece um repórter de rádio ou televisão, que acompanha 
ao vivo os acontecimentos à sua volta, predominam a imagem 
e o olhar, mostrando ao leitor um homem desconhecido que 
desce apressadamente as escadas de um edifício:
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1. Atenção
Nesse exato momento há um indivíduo descendo 
apressado pelas escadas do edifício nº 3 da rua Visconde 
de Pirajá, Ipanema, aqui no Rio de Janeiro. De que 
será que ele está fugindo? Ainda não sabemos. Nada 
de pânico. Por enquanto, tudo parece normal. Nenhum 
alarme. Nenhum grito. Ninguém soltando os cachorros. 
Pode ser apenas um desses paranóicos que têm medo de 
elevador. Ou um inofensivo quarentão enferrujado, na 
vã esperança de perder um centímetro de barriga. Pode 
ser tudo e pode não ser nada. Cada maluco com a sua 
maluquice. De certo mesmo só que ele vem do último 
andar. Correndo.
Corre, campeão. (TORRES, 2005, p. 7).

Após observar o tal homem, o olhar do narrador volta-
se para a esquina, onde há poucos instantes um caminhão da 
Coca-cola capotou em uma das ruas mais movimentadas de 
Ipanema, causando um enorme engarrafamento. A imagem 
que o narrador passa, aproximando a linguagem da narrativa 
da cinematográfi ca, com seus takes, é de uma desordem total: 
engradados, garrafas e cacos pelo asfalto, aglomeração de 
pessoas, longa fi la de carros, polícia batendo na garotada do 
morro e o barulho ensurdecedor das buzinas:

6. Pausa para uma Coca
Como eu ia dizendo, não se avexe. Há preocupações 
maiores para esta tarde, aqui no pedaço. Você foi salvo 
da curiosidade pública e privada por um caminhão da 
Coca-Cola que capotou há instantes ali na esquina, 
justinho onde a rua Canning desemboca na Gomes 
Carneiro, bem no calcanhar dessa nossa Visconde de 
Pirajá. E aí, veio todo mundo ver – ora, direis, carioca 
não adora amenidades? Faz ajuntamento até para fi car 
olhando conserto de buraco.
Imagine o caos: uma garganta por onde escoam três 
ruas, no sentido de Copacabana, completamente 
bloqueada por engradados, garrafas e cacos. E a 
(previsível) multidão atrapalhando mais ainda. E a 
polícia já descendo o cacete na pivetada que avança 

sobre as garrafas aproveitáveis. E toda aquela trilha 
sonora que a gente tanto aprecia. Fonfon. Pipiiiiiiiiiiiiii.
Nas tardes de Ipanema há um céu azul demais. E 
arranha-céus que daqui a pouco podem fi car da cor dos 
engradados da Coca-Cola. Vermelhões. Vem fogo aí. 
(TORRES, 2005, p. 12).

Esse narrador que dialoga com as personagens – “Corre 
campeão”, “Você foi salvo da curiosidade pública” – e com 
o leitor – “Imagine o caos” – e que narra a partir daquilo 
que suas retinas captam, transmitindo ao leitor uma imagem 
pronta, como se estivesse munido de uma câmera e através 
dela registrasse a narrativa, pode ser enquadrado no que 
Silviano Santiago defi ne como o narrador pós-moderno. A 
narrativa parte da observasse do espetáculo, ancorada na 
experiência do ver em atitude idêntica à de um repórter ou 
de um expectador, a transformação da imagem em palavra e 
a não atuação do narrador.

 Esse narrador, que a princípio nada conhece daquilo 
que seus olhos captam e, portanto, narra somente a partir 
da experiência do olhar, aos poucos começa a dar sinais de 
onisciência, aproximando-se do “foco narrativo mutante”, 
defi nido por Alfredo Carvalho (1981, p. 102) como um 
“narrador observador que passa em alguns momentos a narrador 
onisciente, descrevendo fatos que normalmente não poderia 
ter presenciado” ou ter conhecimento sobre: “Ele (o Solitário 
Artista Amador da Escada) está desempregado. Mais suspeito 
impossível” (TORRES, 2005, p. 10). O narrador continua 
desconhecendo o que o indivíduo fez no edifício, mas já sabe 
que ele está desempregado, o que é um sinal de onisciência. E, 
a partir da página 25, surgem mais traços dela, com o narrador 
adentrando a mente da personagem protagonista, desvendando-
lhe seus segredos. Mas, ainda assim, a onisciência não chega a 
ser total. O narrador conhece alguns dados sobre a personagem 
e parece desconhecer outros. Em um determinado ponto da 
narrativa, ocorre um diálogo entre narrador e personagem e 
através dele, dessa proximidade, é que o narrador observador 
adquire plena onisciência e ainda se insere outro narrador, a 
personagem protagonista do romance, o que vai ocasionar a 
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fusão entre eles nas páginas 35, 36 e 37, nas quais o narrador 
dá voz à personagem, que assume a narrativa, mudando o foco 
narrativo da terceira para a primeira pessoa:

Marido exemplar, pai extremoso, caráter sem jaça, ex-
empregado-padrão e etc. também costuma chegar tarde 
em casa. Mas avisa antes. Praxe é praxe.
Só que desta vez não ia poder apelar para a manjada 
desculpa de que havia sido convocado para uma reunião 
depois do expediente e estas coisas, você sabe, sempre 
se arrastam, varam o tempo [...].
Desempregados não têm desculpas. Pelo menos desse 
tipo. Sempre reclamando dos empregos, a vida inteira 
– todos um saco! Meu Deus, como era bom estar 
empregado. Como é bom ter colegas de trabalho.
[...]
Queridas colegas: fodamos o primeiro mandamento da 
lei trabalhista que reza:
- Onde se trabalha não se caralha.
Parágrafo único:
- Onde se ganha o pão, não se come a carne.
Santa madre Empresa!
[...]
E me deixe mamar mais um tiquinho em suas tetas.
Faça o favor de jogar um osso para minha xepa.
Alô, queridas ex-colegas.
Quando a gente vai se ver?
O quê? Muito ocupadas? Pena. (TORRES, 2005, p. 35-
37)

Nesse trecho a narração começa em terceira pessoa: “Marido 
exemplar, pai extremoso, caráter sem jaça, ex-empregado-
padrão e etc. [...] Só que desta vez não ia poder apelar para 
a manjada desculpa [...]”, depois via discurso direto, dá voz 
à personagem Watson Rosavelti Campos, Veltinho: “Sempre 
reclamando dos empregos, a vida inteira – todos um saco! Meu 
Deus, como era bom estar empregado. Como é bom ter colegas 
de trabalho” e, a partir daí, narrador e personagem fundem-se, 
fi cando muito difícil identifi cá-los. Esse diálogo entre narrador 
e personagem culmina na passagem da narrativa para a primeira 
pessoa, com o narrador-protagonista assumindo a narrativa: “E 

me deixe mamar mais um tiquinho em suas tetas. Faça o favor 
de jogar um osso para minha xepa”.

Com a mudança de narrador, muda-se, principalmente, o 
perfi l da narrativa. O outro vai narrar a partir da sua própria 
experiência, ao estilo do narrador clássico defi nido por Walter 
Benjamin como alguém que “retira da experiência o que ele 
conta: sua própria experiência ou a relatada pelos outros” 
(1987, p. 201). Mas essa narrativa em primeira pessoa não é 
nada tradicional devido ao modo como é elaborada, de forma 
não linear, pois o narrador de Um táxi para Viena d’Áustria 
vive num constante deslocamento entre recordações do passado 
e do presente dentro do táxi e imagina situações futuras que não 
chegam a ocorrer. 

Em determinados momentos da narrativa em primeira pessoa 
há a intromissão do narrador de terceira pessoa, o que ocasiona 
então o entrelaçamento de diversos fi os narrativos e a alteração 
de perspectivas e da fi gura do narrador, criando um diálogo entre 
narradores, como podemos observar no trecho a seguir:

[...] Os boleros que tocam no rádio da espanhola são os 
mesmos que a gente ouvia em todas as vitrolas de Natal, 
em todas as festinhas e bailes de Natal, no puteiro de 
Natal. (Epa, cortar isso. A carta é para sua mãe, rapaz). 
Cuidado. Não contar nada sobre aquela vez que você 
fi cou olhando pelo buraco da fechadura enquanto a 
espanhola tomava banho. Ela se ensaboando e cantando. 
E você chupando o dedo. Ela alisando os seios e 
cantando - e você alucinado. [...] Dizer apenas que ela 
está sendo uma mãe. Nos dias de chuva a espanhola 
me protege em seus braços e, generosamente, me leva 
para cama e me embala, lânguida, louca, salerosa e 
me cobre, me agasalha, com seu cobertor de cabelos, 
pele, labirintos, enquanto singro um corpo nunca 
dantes navegado, aguardando o apito da fábrica. Pois é, 
mamãe, já tenho trabalho à vista. Já fi z um teste numa 
fábrica de rolamentos, mas para serviço de escritório. 
Vou pegar leve [...]. (TORRES, 2005, p. 78-79).

O narrador observador/onisciente insere-se na narrativa a 
partir de “(Epa, cortar isso. A carta é para sua mãe, rapaz)” e vai 



O DESCENTRAMENTO DO PONTO DE VISTA NARRATIVO E A PLURALIDADE DE VOZES EM UM TÁXI PARA VIENA...

2236LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

até “Dizer apenas que ela está sendo uma mãe”. E a partir desse 
instante o narrador-protagonista reassume a narrativa. 

Ao narrar o assassinato de Cabralzinho, o narrador-
protagonista, tanto através do discurso indireto quanto do 
direto, dá voz a essa outra personagem, fazendo com que surja 
um outro narrador em primeira pessoa, para que o próprio 
Cabralzinho possa descrever a dor que sente na barriga, dor 
que leva Veltinho a atirar nele.

Levantou-se. Deve estar melhorando, pensei. Engano. 
Agora estava pior do que antes.
Levou a mão à barriga e disse que dor mais fi lha da 
puta.
E desatou a falar, falar, falar, como se delirasse. 
Eu já conheci o sucesso e amarguei o fracasso, mas 
nada é pior do que isso, ele disse. 
[...]
Já caí bêbado pelas sarjetas, já pequei de pó, de pico e 
de eletrochoque, já corri da polícia, já fui em cana, mas 
nada é pior do que isso.
Levantou a camiseta. Com força. Com fúria.
E disse olhe essa barriga, ela fala por mim.
Juro que vi e ouvi. A barriga inchadona dele falou. 
Começou baixinho e foi num crescendo dói, dói, dói, 
dói, DÓI.
Não aguentei. Apertei o gatilho. Pois não é que a Pistolet 
Central Brezilen tinha bala? (TORRES, 2005, p. 216-217).

A narrativa é conduzida com mudanças de foco narrativo, 
entrelaçamento desses focos num diálogo constante, fundindo-
se, às vezes, em situações em que a voz narrativa tanto pode ser 
em primeira quanto em terceira pessoa. Há, ainda, a concessão 
de voz a outras personagens; uso contínuo da intertextualidade, 
com os narradores utilizando-se de diversos tipos de discursos 
e linguagens; diálogos entre narradores e personagens que 
desfi lam pelo romance (a multidão, o rapaz louro, as mulheres 
no carro). Todos esses elementos permitem considerá-la 
polifônica.

É preciso salientar que essa narrativa fragmentada, 
entrecortada por vozes que se cruzam, vindas de todos os lados 
(das ruas, do rádio, do jornal, da música, da publicidade, da 

televisão e do cinema) refl ete o caos das grandes cidades: o 
desemprego, a violência, as diferenças sociais, a falta de 
perspectiva do homem contemporâneo, revelando-lhe o seu 
vazio existencial. O que só reforça a caracterização de Um táxi 
para Viena d’Áustria como uma narrativa moderna. 
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Resumo

O presente artigo discute a importância da leitura para os 
protagonistas das obras O queijo e os vermes: o cotidiano e 
as ideias de um moleiro perseguido pela Inquisição, de Carlo 
Ginzburg, e Memórias de um sobrevivente, de Luís Alberto 
Mendes, analisando as leituras e modos de leitura de Domenico 
Scandella e Luís Alberto Mendes. O texto concebe a leitura como 
atividade complexa, em que se executa um ato de compreensão 
do mundo, entendendo-a como uma prática cultural, de caráter 
plural. No que concerne à obra O queijo e os vermes, pretende-
se analisar a leitura associada à ideia de circularidade cultural 
defendida por Bakhtin e retomada por Ginzburg, associando-a 
aos modos de leitura do moleiro de Friuli. Em relação a 
Memórias de um sobrevivente, objetiva-se analisar como a 
leitura aparece representada na obra e sua importância para o 
narrador. As colocações serão fundamentadas em teóricos que 
discutem a leitura, como Silva (2005), Roger Chartier e Pierre 
Bourdieu (2001), Yunes (2003), bem como em Iser (2002) e 
suas formulações sobre a estética da recepção. 

Palavras-chave

Leitura; compreensão; prática cultural.

Resumen

En este artículo se discute la importancia de la lectura para 
los protagonistas de las obras O queijo e os vermes: o cotidiano 
e as ideias de um moleiro perseguido pela Inquisição, de Carlo 
Ginzburg, y Memórias de um sobrevivente, de Luís Alberto 
Mendes, estudiando las lecturas y los modos de lectura de 
Domenico Scandella y Luis Alberto Mendes. El texto concibe 
la lectura como una actividad compleja, que lleva a cabo un 
acto de entender el mundo, entendiéndola como una práctica 
cultural de carácter plural. En cuanto a la obra O queijo e os 
vermes, nos proponemos analizar la lectura asociada a la idea 
de circularidad cultural y defendida por Bakhtin y asumida por 
Ginzburg, vinculándola a las maneras de leer del molinero de 
Friuli. En el libro Memórias de um sobrevivente, el objetivo es 
analizar cómo la lectura aparece representado en la obra y su 
importancia para el narrador. Las colocaciones se basa en la 
lectura de los teóricos que sostienen, como Silva (2005), Pierre 
Bourdieu y Roger Chartier (2001), Yunes (2003), así como Iser 
(2002) y sus formulaciones sobre la estética de la recepción.

Palabras-clave

Lectura; comprensión; práctica cultural.
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Introdução: considerações sobre a leitura 

A leitura é uma atividade extremamente complexa, que não 
se pode resumir a uma simples decodifi cação do escrito. Ler é 
muito mais do que discernir palavras, é atribuir-lhes sentido. 
Segundo Ezequiel Theodoro da Silva (2005), ao experienciar 
a leitura, o leitor executa um ato de compreender o mundo, 
pois o leitor não apenas decodifi ca seus sinais e signos, mas 
assume uma postura diante do texto, transformando-o e 
transformando-se. 

Para Roger Chartier e Pierre Bourdieu (2001), a leitura deve 
ser entendida como uma prática cultural, portanto plural, embora 
nem sempre essa pluralidade da leitura seja respeitada pela 
sociedade. Segundo ainda Chartier, “ler é uma prática criativa 
que inventa signifi cados e conteúdos singulares, não redutíveis 
às intenções dos autores dos textos ou dos produtores dos livros” 
(1992, p. 214), afi rmação extremamente pertinente para o estudo 
que aqui se propõe. Também fundamentarão as nossas posições 
os estudos da “estética da recepção”, em uma tentativa de mapear 
as determinações individuais ou comuns que regem os modos de 
interpretação extrínsecos ao texto, considerando os horizontes de 
expectativas dos leitores Menocchio e Luís Alberto Mendes. Há 
que se considerar ainda a perspectiva fi losófi ca, como a da obra 
de Paul Ricoeur, citado por Chartier (1992, p. 215), em que se 
analisa de que modo as confi gurações narrativas que formam as 
histórias, sejam elas fi ccionais ou não, remodelam a consciência 
privada dos indivíduos e sua experiência temporal. Chartier 
registra que, nesse sentido, o ato de ler estaria situado no ponto 
de aplicação em que o universo do texto encontra-se com o do 
leitor, e a interpretação da obra termina na interpretação do eu. 
Citando Ricoeur, Chartier registra que “ler é entendido como 
uma ‘apropriação’ do texto, tanto por concretizar o potencial 
semântico do mesmo, quanto por criar uma mediação para o 
conhecimento do eu através da compreensão do texto” (1992, 
p. 215). Pautados nesses autores e em outros, objetivamos 
refl etir sobre o que leem e como leem os protagonistas das obras 
O queijo e os vermes: o cotidiano e as ideias de um moleiro 
perseguido pela Inquisição, de Carlo Ginzburg, e Memórias de 
um sobrevivente, de Luís Alberto Mendes.

É necessário frisar que, apesar da linha em comum 
estabelecida em relação à análise das obras, apontada acima, 
os livros possuem particularidades específi cas. Enquanto 
Memórias de um sobrevivente é uma produção autobiográfi ca, 
escrita pelo até então desconhecido Luís Alberto Mendes 
quando se encontrava preso, O queijo e os vermes é uma micro-
narrativa histórica, escrita pelo historiador Carlo Ginzburg, 
autor já consagrado, que traça, nessa obra, o trajeto biográfi co 
de um moleiro italiano que viveu no século XVI,  Menocchio, 
à luz da micro-história. Apesar dessa diferença quanto ao 
contexto de produção e classifi cação das obras, pretende-se 
estabelecer semelhanças e/ou diferenças entre os modos de 
leitura dos protagonistas dos livros citados.

O Queijo e os Vermes: leituras e modos de leitura de 
Menocchio

A obra O queijo e os vermes: o cotidiano e as ideias de 
um moleiro perseguido pela Inquisição, de Carlo Ginzburg, foi 
publicada em 1976 e editada no Brasil dez anos depois.

O interesse de Ginzburg sobre Domenico Scandella, o 
Menocchio, o moleiro de Friuli, começou a originar-se em 1962, 
quando o autor pesquisava os benandanti, estranha seita de 
Friuli, debruçando-se sobre documentos guardados em Udine, 
no Arquivo da Cúria Episcopal, que possui um rico acervo de 
documentos inquisitoriais e à época ainda inexplorados. Em 
suas leituras, encontrou em um dos volumes uma sentença 
muito longa em que se acusava um réu que defendia a origem 
do mundo na putrefação. O autor anotou o número do processo 
e em 1970 voltou às pesquisas sobre Menocchio.

Graças à farta documentação, tornou-se possível saber 
muito das leituras, discussões, pensamentos e sentimentos de 
Menocchio. As fontes, tão diretas, permitiram trazê-lo para 
muito perto e percebê-lo “como um homem como nós, como 
um de nós”, segundo Ginzburg (2006, p. 23). Porém o autor 
percebeu também que o moleiro era um homem diferente de 
nós e partiu para a reconstrução analítica dessa diferença, com 
o intuito de reconstruir a fi sionomia de um fragmento do que se 
costuma denominar “cultura das classes subalternas” ou “cultura 
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popular”, à qual Menocchio estava diretamente atrelado. De 
acordo com Ginzburg, suas pesquisas permitiram rastrear o 
complicado relacionamento de Scandella com a cultura escrita, 
alguns dos livros lidos por ele e o modo como os leu, o que 
deixou perceptível um fi ltro interposto pelo moleiro entre ele e 
os textos que lhe chegavam às mãos, pressupondo uma cultura 
oral, patrimônio de Menocchio, mas também de um vasto 
segmento da sociedade do século XVI. Essa análise possibilitou 
ao historiador, embasado na ideia de circularidade cultural 
proposta por Mikhail Bakhtin, a formulação da hipótese de um 
relacionamento circular entre a cultura das classes dominantes 
e a das classes subalternas, feito de infl uências recíprocas, de 
baixo para cima e de cima para baixo. 

Embora a obra de Ginzburg apresente uma acurada análise 
da situação de Menocchio associada ao contexto sócio-cultural 
da época, interessa-nos enfatizar aqui a relação do moleiro 
com os livros, sem que pretendamos nos aprofundar em outras 
questões que, embora importantes, não seriam pertinentes ao 
enfoque delimitado para esse estudo.

Ao analisar os dois processos sofridos por Domenico 
Scandella, um em 1584, outro em 1599, Ginzburg encontrou 
informações que permitiram mapear a cosmogonia do moleiro, 
o que lhe rendeu graves problemas com a Inquisição, acusado 
de heresia. Em suas formulações, Menocchio desvia-se do 
Gênese e de sua interpretação ortodoxa, afi rmando a existência 
de um caos primordial:

Eu disse que segundo meu pensamento e crença tudo era 
um caos, isto é, a terra, ar, água e fogo juntos, e de todo 
aquele volume em movimento se formou uma massa, do 
mesmo modo como o queijo é feito do leite, e do qual 
surgem os vermes, e esses foram os anjos. A santíssima 
majestade quis que aquilo fosse Deus e os anjos, e entre 
todos aqueles anjos estava Deus, ele também criado 
daquela massa, naquele mesmo momento, e feito senhor 
com quatro capitães: Lúcifer, Miguel, Gabriel e Rafael. 
[...] (GINZBURG, 2006, p. 37, grifos nossos) 

Essas afi rmações demonstram a cosmogonia de Menocchio, 
a existência de um queijo primordial do qual nascem vermes que 

são os anjos, e não podem ser remetidas à Reforma Protestante, 
de acordo com Ginzburg. Para o autor, as crenças de Scandella 
seriam fruto de um substrato de crenças camponesas, de muitos 
séculos antes, mas não extinto. Porém o historiador chama a 
atenção para o fato de que a Reforma permitiu o rompimento da 
crosta da unidade religiosa, e indiretamente teria possibilitado 
vir à tona o substrato, enquanto a Contrarreforma, tentando 
recompor a unidade, trouxera-o à luz, para expulsá-lo, como no 
caso dos processos inquisitoriais sofridos pelo moleiro.

As posições de Menocchio estariam associadas a esse 
substrato de crenças camponesas, mas as leituras realizadas por 
ele podem ter contribuído para o fortalecimento de algumas 
crenças que ele, enquanto leitor, já possuía, ou, o mais comum, 
as obras lidas eram interpretadas de modo sui generis em 
decorrência da cultura oral à qual estava arraigado. Muitas 
obras foram lidas pelo moleiro, mas Ginzburg só conseguiu 
reconstituir as leituras empreendidas a partir das obras citadas 
pelo réu durante os interrogatórios sofridos durante os processos. 
Os livros referidos são predominantemente religiosos, talvez 
com o intuito de justifi car as próprias ideias. Não se tem registro 
de outras obras lidas e mesmo as confi scadas pela Inquisição não 
foram arroladas no processo, por não terem sido consideradas 
“perigosas”, embora fossem de extrema importância para um 
conhecimento mais profundo das leituras desse personagem 
“anônimo” da história.

Ginzburg registra algumas das obras que foram lidas pelo 
moleiro e como foram conseguidas. A Bíblia em língua vulgar, 
emprestada por seu tio, Domenico Gerbas, foi parar nas mãos 
de Bastian Scandella, seu primo, depois destruída pela esposa 
deste; Legendario de santi, emprestada por seu tio, Domenico 
Gerbas, “se molhou e acabou se desfazendo”; Il Fioretto della 
Bibbia, comprado em Veneza por dois soldos; Decameron, 
emprestado por Nicola de Melchiori, Nicola da Porcia, 
por volta de 1583; Il sogno dil Caravia, equivocadamente 
chamado de Zampolo (nome do protagonista) pelo moleiro 
– emprestado por Nicola. Essa obra o alimentara de tal forma 
a ponto de ele ter assimilado e por muito tempo lembrado 
seus temas e expressões, fornecendo-lhe motivos recorrentes 
nas confi ssões; Mandavilla, emprestado pelo padre Andrea 



ENTRE QUEIJOS E PRIVADAS: A IMPORTÂNCIA DA LEITURA PARA OS PROTAGONISTAS DAS OBRAS O QUEIJO E OS VERMES...

2240LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

Bionima; Suppplementum, presente de Tomaso Mero da 
Malmins; Lucidario (ou Rosario) della Madonna, emprestado 
por Anna de Cecho, durante o exílio do moleiro em Arba, 
em 1564; quanto às obras Historia Del Giudicio, Lunario e 
supostamente o Alcorão não há indicações de como foram 
conseguidas.

A observação do modo como esses livros foram conseguidos 
fornece-nos uma importante informação sobre a existência de 
uma rede de leitores em uma aldeia pequena como Montereale, 
superando o obstáculo dos parcos recursos fi nanceiros, 
passando os livros de mão em mão, o que permitia uma larga 
rede de circulação, em que o livro fazia parte da experiência 
comum, tratado sem muitos cuidados, exposto ao risco de se 
molhar e se desfazer.

Ginzburg lamenta, em sua obra, as poucas indicações das 
posições sociais desses leitores, embora alguns dos livros 
citados fossem consumidos por várias classes sociais, o 
que se constitui em valiosa informação e reforça a ideia da 
circularidade cultural.

Quanto aos modos de leitura de Menocchio, é importante 
salientar que o moleiro possuía uma maneira peculiar de 
interpretar os livros, Ginsburg chama a atenção para a existência 
de uma defasagem entre os textos lidos por Scandella e o modo 
como os assimilou e os referiu aos inquisidores, levando à 
constatação de que suas posições não podem ser reduzidas ou 
remetidas a um ou outro livro específi co:

Mas como os lia? [...] Qualquer tentativa de considerar 
esses livros “fontes” no sentido mecânico do termo cai 
ante a agressiva originalidade da leitura de Menocchio. 
Mais do que o texto, portanto, parece-nos importante a 
chave de sua leitura, a rede que Menocchio de maneira 
inconsciente interpunha entre ele e a página impressa - 
um fi ltro que fazia enfatizar certas passagens enquanto 
ocultava outras, que exagerava o signifi cado de uma 
palavra, isolando-a do contexto, que agia sobre a 
memória de Menocchio deformando a sua leitura. Essa 
rede, essa chave de leitura, remete continuamente a 
cultura diversa da registrada na página impressa: uma 
cultura oral. (GINZBURG, 2006, p. 72)

É essa “chave de leitura” que nos interessa sobremaneira 
aqui, para isso comentaremos brevemente os modos de leitura 
de algumas das obras lidas por Menocchio. Por exemplo, 
usando como referência a obra identifi cada pelo moleiro como 
sendo o Lucidario (ou Rosario) della Madonna (com grande 
probabilidade de ser o Rosario della gloriosa Vergine Maria, 
de Alberto da Castello), Scandella afi rmou que Cristo era um 
homem como os demais, nascido de São José e da Virgem 
Maria, “era chamada de virgem porque estivera no templo das 
virgens. Existia um templo onde doze virgens eram mantidas 
e, à medida que eram preparadas, se casavam” (2006, p. 73). 
Essa afi rmação de Menocchio pode estar ligada ao fato de 
tantas vezes ter visto as cenas de Maria no templo e de José 
com os pretendentes, pintadas nos afrescos da igreja de San 
Rocco de Montereale. O moleiro apega-se ao fato de Maria 
estar acompanhada das “outras virgens”, ao invés de percebê-
la isolada das outras, com uma aura sobrenatural, devido à 
aparição dos anjos. Scandella não deforma as palavras, mas 
inverte os signifi cados, transformando um detalhe no centro do 
discurso, alterando todo o seu sentido. 

Já em relação à obra Fioretto della Bibbia, Menocchio a 
usa para embasar sua convicção de que Jesus era fi lho de José, 
porque lera um trecho que dizia que “são José chamava Nosso 
Senhor Jesus Cristo de fi lhinho” (GINZBURG, 2006, p. 76), 
embora nessa mesma obra, em outro trecho na mesma página 
do trecho referido, pudesse ser encontrada a resposta de Maria 
a uma mulher que lhe interpelara se Jesus era seu fi lho: “Sim, 
ele é meu fi lho; seu pai é o Deus único” (2006, p. 76). A análise 
desse episódio reforça a ideia de que a leitura de Menocchio era 
parcial e arbitrária, constituindo-se em quase uma mera procura 
de confi rmação para ideias e convicções já estabelecidas de 
maneira sólida.

Muitas outras posturas de Menocchio diante das obras lidas 
podem ser percebidas, como reelaborações paraescriturais, uma 
vez que evangelhos apócrifos e evangelhos canônicos eram 
colocados no mesmo nível, considerados textos meramente 
humanos. Ou ainda a fundição, transposição, modelamento de 
palavras e frases para exemplifi carem as suas próprias posições. 
Para Ginzburg, a rede de interpretações construída era mais 
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importante do que a “fonte” onde se baseara o moleiro para 
suas afi rmações, mesmo se a interpretação partisse do texto, 
suas raízes eram profundas, uma vez que não o livro em si, mas 
o encontro da página escrita com a cultura oral é que formava, 
na cabeça de Menocchio, uma mistura explosiva.

Domenico Scandella é o exemplo típico do leitor efetivo, 
que assume uma postura ativa diante do conhecimento, e sua 
estranha maneira de ler nada mais é do que um processo de 
recriação e aquilo que Menocchio parece compreender mal é 
uma compreensão realizada de outro modo. Segundo Eliana 
Yunes, “ler é desfazer a certeza dura e vacilar com a confiança 
de que se perdendo há mais a encontrar: a linguagem não se 
esgota no sentido atribuído historicamente, suspenso sobre 
seu uso cotidiano” (2003, p. 10). E desfazendo as “certezas 
duras” dos textos lidos, Menocchio construiu uma posição 
própria, mas ao mesmo tempo pautada nas posições de 
tantos outros, em diálogo efetivo tanto com a sua cultura 
como com outras, em processo de contínua circularidade 
cultural.

Memórias de um Sobrevivente: o processo de formação de 
um leitor

Para Luís Costa Lima, as memórias, tomadas como 
sinônimo de autobiografi a, “constituem uma forma específi ca 
de comunicação, com regras e exigências capazes de distingui-
las de outros gêneros” (2007, p. 456). O autor ainda afi rma 
que a autobiografi a é o “documento de uma vida, narrado pelo 
mais competente de seus narradores” (2007, p. 490). Para 
Philippe Lejeune (2008, p. 14), defi ne-se autobiografi a como 
“narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz de 
sua própria existência, quando focaliza especialmente sua vida 
individual, sobretudo a história de sua personalidade”. Partindo 
dessas defi nições, a obra Memórias de um sobrevivente, de 
Luís Alberto Mendes, pode ser inserida nessa classifi cação do 
gênero autobiográfi co.

O livro foi publicado em 2001, quando seu autor estava 
com 49 anos, aprisionado, e refere-se a episódios de sua vida 
em períodos bem demarcados, circunscritos às décadas de 1960 
a 1980, desde a sua infância até por volta dos seus trinta anos.

Embora escrita por um presidiário, a contundente narrativa de 
Mendes não se detém tanto na exposição do crime e da ilegalidade, 
mas muito mais na descrição do processo de brutalização, da 
aprendizagem resultante das experiências do encarceramento, 
na apresentação das humilhações, arbitrariedades e violências 
sofridas dentro das prisões e das instituições destinadas ao 
confi namento dos “menores infratores”, segundo Eneida Leal 
Cunha2. E a sobrevivência, anunciada já no título, acontece, não 
pela via da libertação, uma vez que quando o livro é publicado o 
autor encontrava-se preso. Mendes é um sobrevivente, e para ele 
essa salvação só foi possível graças à literatura. 

Seu primeiro contato com a leitura, na prisão, deu-
se quando o narrador encontrava-se em regime de castigo 
fechado, a denominada “cela forte”, na Penitenciária do Estado 
de São Paulo. Para não enlouquecer, contava com o sistema 
de comunicação dos presos, via privada, por meio do qual, 
além das conversas, tão importantes, chegavam-lhe objetos: 
garrafi nha com café quente, cigarros, livros de bolso. Foram 
nove meses de cela forte, e em um dado momento, o narrador, 
ao ser mudado de cela, conhece Henrique, com quem passa a 
comunicar-se e vai se tornar uma espécie de mentor. O novo 
amigo falava-lhe de livros, comentava romances já lidos, falava 
em poesia, fi losofi a e ia pouco a pouco aguçando em Mendes 
uma enorme vontade de também adentrar-se nesse mundo:

As histórias dos livros que contava eram extremamente 
fascinantes e belas. Ensinou-me a valorizar livros, a 
querer conhecê-los todos. Agora ansiava sair do castigo 
para começar a ler aquelas histórias de que ele falava. 
Era poeta, e eu também quis ser poeta. Prometeu 
ensinar-me. Passamos quase três meses no mesmo 
encanamento de privada, conversávamos todo o tempo 
que nos era possível. (MENDES, 2005, p. 438)

2 - CUNHA, Eneida Leal. Narrar ou morrer (sobrevivências do sistema penitenciário brasileiro). Disponível em: www.puc-rio.br/catedra/revista/7Sem_15.
html. Acesso em 02 julho 2007.
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Essa experiência, para o narrador, foi um divisor de águas. 
Ao sair da cela forte, só pensava em ler, o amigo logo lhe envia 
dois pacotes com os livros sobre os quais conversavam e mais 
uma lista com títulos para serem solicitados ao bibliotecário. 
Para pegar muitos livros, pede ajuda aos companheiros 
vizinhos, que não liam, para que também pedissem os livros 
que pretendia ler. E assim, vai-se intensifi cando sua relação 
com a leitura:

[...] Toda semana lia quatro, cinco livros, e preferia os 
volumosos. Não podia sair da cela, então lia o tempo 
todo. E que delícia era o mundo dos livros! [...]
Fui me apaixonando por livros. Lia, em média, oito a 
dez horas por dia. Comecei com os romances. Lia todos 
os clássicos como quem devora o prato mais saboroso. 
Ler tornou-se um vício. [...]
Fui ampliando meu vocabulário e, a partir dos 
romances, comecei a me interessar por livros mais 
profundos. (MENDES, 2005, p. 444)

Essa nova postura leva-o a modifi car-se, considera que a 
partir daí torna-se mais civilizado e não se importar mais em ter 
nome e fama de bandido. Afasta-se das confusões, das brigas, 
ainda assim é castigado, duramente surrado, junto com os 
outros 1.200 presos, quando um deles assassina um guarda. No 
ataque, até seus livros foram estragados: “Passei o dia a gemer 
e colar livros estourados. A cultura, na prisão, era sempre a 
primeira a sofrer agressões. Os livros do preso sempre foram 
tratados com o maior desrespeito” (MENDES, 2005, p. 453). 

O autor registra que o contato com os livros mostrou-lhe 
que apenas eles bastavam-lhe, e o salvariam dali por diante. 
Volta aos bancos escolares, mas só pôde concluir os estudos 
primários, era preso com pena longa, não lhe era permitido 
estudar à noite. Mendes analisa o quanto lhe foram importantes 
os interlocutores de leituras, tanto nas conversas com os amigos 
da prisão, quanto aqueles com os quais passa a se corresponder. 
A leitura torna-se o seu projeto de vida: “Eu queria ser 
respeitado e conhecido como uma pessoa culta e sábia. O 
que eu queria mesmo era impressionar os outros. E aprender 
cultura era o único meio viável de atingir meus anseios. Nada 

me parecia mais lógico” (p. 468, grifos nossos). 
Esse trecho é signifi cativo para que se perceba a posição 

do autor de considerar a cultura na qual estava inscrito, antes 
do contato com as diversas leituras que realizou, como sem 
importância, por ser marginalizado pela cultura hegemônica. 
Para se tornar “alguém”, Mendes sente que precisa alcançar 
o horizonte da “alta cultura”, que supervaloriza o saber 
canônico em detrimento dos diversos saberes construídos pelas 
populações marginalizadas, por isso o investimento maciço, em 
suas leituras na prisão, em obras canônicas, exemplifi cativas do 
critério único de qualidade estética dessa cultura. Quando lhe 
é concedido o benefício da prisão semiaberta, presta vestibular 
e começa a cursar Direito na PUC de São Paulo, para também 
adquirir o conhecimento valorizado pela ciência moderna. A 
postura de Mendes de negação da cultura que possuía pode ser 
exemplifi cativa de um quadro de repressão, pela sociedade, da 
cultura popular, como o referido por Ginzburg em relação à 
situação do moleiro europeu do século XVI.

À medida que Mendes tornava mais estreita a sua relação 
com a leitura, sentia-se mais e mais desafi ado com os livros que 
considerava “complexos” e tentava entendê-los na interação 
com outros colegas que também os tivessem lido, considerando-
se inferior em relação a seus interlocutores, os companheiros 
de pavilhão Henrique e Franco. Nesse período, mantinha 
correspondência com uma professora, Eneida, que discutia com 
ele as leituras empreendidas e, segundo o narrador, passou com 
ela uma fase extremamente difícil, pois Eneida contestava suas 
colocações, provocava-o para releituras e demoliu ou depreciou 
todos os valores que demorara a vida toda para construir. E é 
essa confusão intelectual que guia Mendes para outras leituras, a 
das obras dos fi lósofos, embora considerasse fi losofi a como algo 
extremamente difícil, pois se considerava sem bases culturais:

Era uma luta fantástica contra meus limites quando 
pegava um texto fi losófi co para estudar. Apanhei e 
sofri muito para assimilar o que seria e para que servia, 
em termos de aplicação, a teoria do conhecimento e a 
teoria do ser. 
[...]
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O pior de tudo era que, logo depois de fi car 
convencido das ideias e vida de um fi lósofo (eu era 
altamente infl uenciável), estudava outro com ideias 
diametralmente opostas. Entrava em confl ito, não sabia 
qual a posição mais coerente e não possuía a balança 
do bom senso para poder dimensionar com correção. 
Rapidamente tive difi culdades para estabelecer uma 
ideia própria. Acumulava conhecimentos e não extraía 
deles uma visão pessoal do mundo. (MENDES, 2005, 
p. 466-467)

O relato termina abruptamente nessa descrição do contato 
com o universo da leitura. No epílogo, produzido em 2000, 
algumas pistas nos são fornecidas nas entrelinhas: o autor 
está em outra prisão, a Casa de Detenção de São Paulo, fugiu 
duas vezes da anterior. Terminou o ensino médio, mas não há 
detalhes de como isso ocorreu. Fez o primeiro ano de Direito 
na PUC de São Paulo, cumpriu dois anos de prisão em regime 
semiaberto, casou-se, teve dois fi lhos. Passaram-se vinte anos 
do fi nal do relato feito e o autor insinua que as tantas coisas 
passadas dariam outro livro de memórias, que talvez seja feito 
algum dia.

Durante o relato de Mendes, percebe-se que há uma 
descrição do seu processo de formação enquanto leitor, 
enfaticamente destacada a sua experiência com os livros no 
presídio, em que a leitura aparece representada como possuidora 
de uma função “redentora”, uma vez que permitiu que o 
protagonista se modifi casse e sobrevivesse, não sucumbindo ao 
ambiente sufocante da prisão. Há que se considerar que suas 
leituras foram pautadas pelo seu “horizonte de expectativas”, 
como preconiza a estética da recepção, segundo Wolfgang 
Iser. Em sua interação com os textos, preenchia-lhes os vazios, 
considerando as possibilidades diversas fornecidas pelo próprio 
texto, em um indagar-se contínuo, constituindo-se em um leitor 
cada vez mais voraz. 

Considerações fi nais

Embora as duas obras apresentem protagonistas distantes 
entre si no tempo e no espaço, um moleiro de Friuli, Itália, 

século XVI e um presidiário da São Paulo das décadas de 
1960 a 1980, há aproximações entre ambos no que tange à 
importância da leitura. Tanto para Menocchio quanto para 
Mendes a leitura mostrou-se crucial em suas vidas. A leitura, 
exemplifi cativa da cultura escrita, associada a seu substrato de 
cultura oral, permitiu a Menocchio ampliar seus “horizontes 
de expectativas” e desejar dividir com outras pessoas sua 
cosmogonia, o que lhe acabou gerando problemas, dado o 
contexto de forte infl uência religiosa da sociedade em que vivia 
e suas ideias não comungarem dos dogmas defendidos pela 
Igreja. Mendes fez da leitura o processo modifi cador de sua 
existência, mas, ao contrário de Menocchio, afastando-se cada 
vez mais da cultura da qual fazia parte, almejando alcançar 
patamares sociais mais elevados, que ele supunha conseguir 
por meio da ampliação de seu horizonte de conhecimentos. 

De acordo com Eliana Yunes: 

[...] quem lê o faz com toda a sua carga pessoal de 
vida e experiência, consciente ou não dela, e atribui 
ao lido as marcas pessoais de memória, intelectual 
e emocional. Para ler, portanto, é necessário que 
estejamos minimamente dispostos a desvelar o sujeito 
que somos – ou seja, lugar do qual nos pronunciamos – 
ou que desejamos construir pela tomada de consciência 
da linguagem e de nossa história, nos traços deixados 
pelas memórias particulares, coletivas e institucionais. 
(2003, p. 10)

Mendes e Menocchio atribuem às suas leituras essa carga 
de vida e experiência referida por Yunes, e suas leituras 
aparecem mescladas de suas marcas pessoais de memória, tanto 
a intelectual quanto a emocional. Para Mendes isso se torna 
mais nítido, uma vez que sua escrita é autobiográfi ca, o autor 
afi rma que rever seus escritos, quando da preparação da obra 
para publicação, foi como reviver toda a dor sofrida em tantos 
momentos. A “leitura” de Menocchio, feita por Carlo Ginzburg, 
possibilitou-nos a percepção do desvelamento do moleiro 
enquanto sujeito, e o lugar do qual se pronuncia. Ambos, Mendes 
e Menocchio, são representantes de uma cultura marginalizada, 
embora inserida em contextos históricos diferentes e situações 
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também diversas. Ambos possuem uma sede de conhecimento 
e uma curiosidade latente. Menocchio, mesmo reprimido pela 
Igreja, não se calou nem sufocou sua sede de conhecimento, 
o que acabou por custar-lhe a vida. Mendes foi salvo por essa 
mesma sede de conhecimento, que se tornou seu projeto de 
vida e o fez afastar-se da vida de crime. Cada um a seu modo, 
Menocchio e Mendes são homens notáveis, que fi zeram de suas 
vidas obras indeléveis, para serem lidas e relidas por leitores 
das mais variadas culturas, em uma tentativa de tentar “ler” e 
“interpretar” a própria cultura na qual estamos inseridos.
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OS GÊNEROS DISCURSIVOS UTILIZADOS NAS PRÁTICAS DE LEITURA DE QUATRO 
PROFESSORAS DE UMA CLASSE HOSPITALAR

Clediluce Santana1

Resumo

O presente trabalho é parte de dissertação de Mestrado em 
andamento, desenvolvida em uma classe hospitalar de um Hospital 
Infantil, com quatro professoras que trabalharam a leitura com 
crianças e adolescentes hospitalizados. Partindo da abordagem 
de linguagem bakhtiniana, que permite pensar a leitura numa 
concepção dialógica em que as relações com o texto superam a 
mera decifração de sinais gráfi cos. Nossa pesquisa buscou analisar 
como as práticas de leitura se realizaram, qual a concepção de 
linguagem, leitura e texto fundamentaram essas práticas, como 
liam e que suporte de leitura são utilizados. Nessa perspectiva, 
a concepção de leitura defendida neste estudo é a leitura como 
uma atividade interativa, complexa de produção de sentidos. 
Para desenvolvimento da pesquisa, optamos pelo estudo de caso 
do tipo etnográfi co. Utilizamos como técnica de coleta de dados 
a observação participante na enfermaria e na sala de atividade 
em que aconteceram os eventos de leitura, registros em diários 
de campo, fi lmagens, fotografi as e, ainda, utilizamos entrevistas 
com os sujeitos envolvidos na pesquisa: as professoras, crianças 
e adolescentes hospitalizados. A nossa pesquisa mostrou que as 
professoras trabalharam a leitura no contexto hospitalar, utilizando 
uma diversidade de gêneros discursivos. Neste artigo procuramos 
mostrar que os gêneros fábula, conto, lenda e o texto informativo 
se destacaram nas práticas de leitura, e que foi possível através do 
trabalho com esses gêneros analisar como esses sujeitos leem no 
hospital e quais os suportes mais utilizados.

Palavras-chave

Práticas de leitura; classe hospitalar; gêneros discursivos.

1 - Universidade Federal do espírito Santo - UFES.

Abstract

This paper is part of the Master’s dissertation in progress, 
developed in a hospital class of a Children’s Hospital, with 
four teachers who have worked on reading with children and 
adolescents hospitalized. Based on the language Bakhtinian 
approach, which would suggest reading a dialogical 
conception of the relations with the text exceeds the mere 
deciphering signals, our research sought to examine how 
reading practices took place, which the conception of 
language, reading and text substantiate these practices, 
such as reading and supporting reading are used. From this 
perspective, the conception of reading advocated in this 
study is to reading as an interactive activity, production of 
highly complex ways. To develop the research, we chose the 
case study of ethnographic. We used the technique of data 
collection and participant observation in the infi rmary in the 
classroom in which events occurred reading records in fi eld 
diaries, fi lms, photographs, and also used interviews with 
the subjects involved in research: the teachers, hospitalized 
children and adolescents. Our research showed that reading 
teachers worked in the hospital, using a variety of genres 
of discourse. In this paper we show that the gender fable, 
tale, legend and informative text is highlighted in reading 
practices and that it was possible by working with these 
genres to analyze how these guys read in the hospital and 
what are the most used media.

Keywords

Reading practices; hospital class; discursive genres.
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1. Introdução

Esta pesquisa surgiu a partir da necessidade de conhecer 
as práticas de leitura e as concepções das professoras 
que trabalham em uma classe hospitalar, com crianças e 
adolescentes de um hospital infantil. Partindo da perspectiva 
bakhtiniana de linguagem, que concebe a língua a partir do 
dialogismo, da natureza sócio-histórica e ideológica. Bakhtin 
entende que o homem se constitui na e pela interação, sempre 
em meio a uma complexa rede sociais que participa sendo, 
portanto, a interação verbal, a realidade fundamental da língua 
e o produto dessa interação entre os indivíduos socialmente 
organizados é o enunciado. Pode-se concluir, então, que o 
uso da língua se faz por meio de enunciados. Ler pressupõe, 
portanto, uma compreensão ativa e responsiva por parte do 
leitor, e que os sujeitos da pesquisa interagiam dialogicamente. 
Nessa perspectiva, a concepção de leitura defendida neste 
estudo é a leitura como uma atividade interativa, altamente 
complexa de produção de sentidosem que as relações com 
o texto superam a mera decifração de sinais gráfi cos. Para 
desenvolvimento da pesquisa, optamos pelo estudo de caso do 
tipo etnográfi co. Utilizamos como técnica de coleta de dados 
a observação participante na enfermaria e na sala de aula em 
que aconteceram os eventos de leitura. Registros em diários de 
campo, fi lmagens, fotografi as e, ainda, utilizamos entrevistas 
com os sujeitos envolvidos na pesquisa: as professoras, crianças 
e adolescentes hospitalizados. A nossa pesquisa mostrou que as 
quatro professoras trabalharam a leitura no hospital, utilizando 
uma diversidade de gêneros discursivos. Os gêneros fábula, 
conto, lenda e o texto informativo se destacaram, o que foi 
possível através do trabalho com esses gêneros, também 
mostrar como esses sujeitos liam e quais os suportes utilizados 
na leitura no hospital.

2. Classe hospitalar

A década de 1990 foi o marco dos direitos das crianças e 
adolescentes em situação de internação hospitalar no Brasil, 
quando é possível identifi car o crescimento de leis que 

amparam o atendimento do escolar hospitalizado, aparecendo 
à ação educativa em contexto hospitalar como um status de 
obrigação legal. Para se adequar a essa legislação, o MEC, 
por meio da secretaria de Educação Especial, lança, em 2002, 
a “Classe Hospitalar e atendimento pedagógico domiciliar: 
estratégias e orientações” (BRASIL, 2002). O documento 
refere-se às estratégias e orientações para o trabalho pedagógico 
com portadores de necessidades especiais e, em relação ao 
atendimento escolar hospitalar, regulamentando e implantando 
o trabalho escolar para crianças e jovens que estejam ou não 
hospitalizados, tem como objetivos:

Elaborar estratégias e orientações para possibilitar o 
acompanhamento pedagógico-educacional do processo 
de desenvolvimento e construção do conhecimento 
de crianças, jovens e adultos matriculados ou não nos 
sistemas de ensino regular, no âmbito da educação básica 
e que encontram-se impossibilitados de frequentar a 
escola, temporária ou permanentemente e garantir a 
manutenção do vínculo com as escolas por meio de 
um currículo fl exibilizado e/ou adaptado, favorecendo 
seu ingresso, retorno ou adequada integração ao seu 
grupo escolar correspondente, como parte do direito de 
atenção integral (BRASIL, 2002, p. 13).

Entende-se, portanto, por classe hospitalar, segundo o 
documento ofi cial, o atendimento pedagógico-educacional 
que ocorre em ambientes de tratamento de saúde, seja na 
circunstância de internação, como tradicionalmente conhecida, 
seja na circunstância do atendimento em hospital-dia e 
hospital-semana ou serviços de atenção integral à saúde mental 
(BRASIL, 2002). Esse atendimento educacional-pedagógico 
que ocorre em ambiente de tratamento de saúde em circunstância 
de internação ou ainda do atendimento em hospital dia e em 
serviços de atenção integral à saúde mental garante a manutenção 
do vínculo com a escola de sua origem. Como modalidade de 
atendimento educacional, a classe hospitalar prevê a assistência 
educativa às crianças e adolescentes internadas, uma vez que 
são caracterizadas como em situação de risco educacional/
social, de fracasso escolar e evasão escolar.



OS GÊNEROS DISCURSIVOS UTILIZADOS NAS PRÁTICAS DE LEITURA DE QUATRO PROFESSORAS DE UMA CLASSE HOSPITALAR

2247LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

Para Fonseca (1999, p. 36), as Classes Hospitalares 
dão continuidade ao ensino das atividades pedagógicas da 
criança e/ou operam com temas próprios de cadafaixa etária, 
levando ascrianças ou adolescentes a sanarem difi culdades 
de aprendizagem e/ou à oportunidade de aquisição de novos 
conteúdos, além de organizar intervenções pedagógico-
educacionais.

No entendimento de Ceccim (1999) o fato de a criança 
ou do jovem, mesmo hospitalizados, terem sua escolaridade 
continuada torna-se importante para a visão que eles têm de 
si, da sua doença, de seu desempenho escolar e de seu papel 
social, pois, para o autor, a classe hospitalar, ratifi ca seu direito 
à cidadania, já que a educação no hospital pauta pelo respeito 
aos direitos fundamentais da pessoa humana e pelo especial 
direito das crianças eadolescentes à proteção integral.

A natureza do trabalho na classe hospitalar do hospital 
infantil de Vitória, envolve o atendimento em diferentes 
espaços relacionados com a garantia do direito à educação da 
criança e adolescente hospitalizados, compreendendo, portanto, 
atendimento educacional em leito hospitalar, quando o paciente 
não pode se locomover até a sala, e na própria sala de atividade 
da classe hospitalar.

A observação participante foi realizada na sala de 
atividade e na enfermaria de quimioterapia. O primeiro 
ambiente que desenvolvemos nossa pesquisa, foi à sala 
de atividade da classe hospitalar. Nessa observação na 
sala compreendeu os meses de junho a novembro, onde 
observamos três professoras e suas práticas de leitura 
com crianças e adolescentes com idade de 6 a 17 anos da 
educação básica. O ambiente da sala foi projetado com o 
propósito de favorecer o desenvolvimento e a construção do 
conhecimento das crianças e dos adolescentes respeitando 
suas capacidades e necessidades especiais individuais. 

Outro ambiente observado com práticas de leitura 
das professoras dentro do hospital, foi a enfermaria de 
quimioterapia. A observação aconteceu nos meses de 
novembro e dezembro com a professora C. A enfermaria 
atende as crianças e adolescentes internados que necessitam 
de tratamento quimioterápico.

Foto 1 - Sala de atividade da classe hospitalar
Foto 2 – Atividade de leitura na enfermaria de quimioterapia

2. Gêneros do discurso

Para Bakhtin (2003), os gêneros do discurso, são formas-
padrão relativamente estáveis de um “enunciado”, determinadas 
sócio historicamente. Assim, como tipos relativamente estáveis 
de enunciados, estão intrinsecamente relacionados às esferas de 
atividades humanas onde nascem, sedesenvolvem e circulam. 
Trata-se de construções sócio históricas, e, embora normativos 
para os falantes, são dinâmicos, pois se renovam a cada vez 
que são empregados. Portanto, só nos comunicamos, falamos e 
escrevemos, através de gêneros do discurso.

Segundo Bakhtin (2003), em toda e qualquer situação 
comunicativa, elaboramos enunciados que assumem a forma 
de gênero para atingir a um determinado objetivo. Desse modo, 
não falamos palavras soltas, mas nos posicionamos em gêneros, 
e, esses enunciados, encontram-se organizados no emprego 
da língua em formas de gêneros do discurso e cada gênero 
compreende tipos estáveis de enunciados de acordo com três 
elementos: Conteúdo temático, construção composicional e 
estilo. O conteúdo temático refere-se ao domínio de sentido 
de que ocupa o gênero. O tema de uma enunciação é como a 
própria enunciação, individual e não reiterável, é determinado 
não só pelas formas linguísticas (palavras, sintaxe, som), mas 
igualmente por elementos não verbais da situação. Além disso, 
é concreto, tal qual o momento histórico qual ele pertence. 
A construção composicional corresponde ao modo como os 
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enunciados são estruturados, o formato dos textos, como eles se 
organizam, de modo que os interlocutores possam reconhecê-
lo como exemplos de um dado gênero. O estilo é a seleção dos 
meios linguísticos necessários ao enunciado, em função do 
destinatário e de como se espera sua compreensão responsiva 
ativa, é o conjunto de recursos (fônico, morfológicos, sintáticos, 
semânticos, lexicais, enunciativos, discursivos e etc.) utilizados 
pelo locutor para aconstrução do enunciado. Para Bakhtin, todo 
estilo está indissoluvelmente ligado ao enunciado, e as formas 
típicas de enunciado, ou seja, aos gêneros do discurso.

A língua materna – sua composição vocabular e sua 
estrutura gramatical – não chega ao nosso conhecimento 
a partir de dicionários e gramáticas, mas de enunciações 
concretas que nós mesmos ouvimos e nós mesmos 
reproduzimos na comunicação discursiva viva com as 
outras pessoas que nos rodeiam (BAKHTIN, 2003, P. 283).

O enunciado constitui-se, portanto, na perspectiva dialógica 
da linguagem, como a unidade real da comunicação discursiva, 
uma vez que, quando nos expressamos o fazemos por meio de 
um determinado gênero do discurso. Para Bakhtin, o enunciado 
é um elo na cadeia da comunicação verbal e os próprios limites 
doenunciado são determinados pela alternância dos sujeitos do 
discurso. No entender de Bakhtin (2003, p. 297): 

Os enunciados não são indiferentes entre si nem se 
bastam cada um a si mesmos; uns conhecem os outros 
e se refl etem mutuamente uns aos outros. Esses refl exos 
mútuos lhes determinam o caráter. Cada enunciado 
é pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados 
com os quais está ligado pela identidade da esfera de 
comunicação discursiva. Cada enunciado deve ser 
visto antes de tudo como uma resposta aos enunciados 
precedentes de um determinado campo [...]: ela os 
rejeita, confi rma, completa, baseia-se neles, subentendo-
os como conhecidos, de certo modo os leva em conta.

Dessa forma, cada vez que o sujeito faz uso da língua, ele 
faz por meio de determinado gênero, que é selecionado a parir 

da realidade de comunicação, considerando a necessidade 
temática, o interlocutor e sua própria intenção como locutor. 
De acordo com Bakhtin (2003), sem os gêneros do discurso não 
haverá comunicação, pois, nós aprendemos a moldar o nosso 
discurso em forma de gênero. Quando ouvimos o discurso 
alheio, já adivinhamos o seu gênero pelas primeiras palavras, 
adivinhamos um determinado volume, isto é, uma extensão 
aproximada do conjunto do discurso, uma determinada 
construção composicional, prevemos o fi m, desde o início 
temos a sensação do conjunto do discurso que em seguida 
apenas se diferencia no processo de fala. “Se os gêneros 
do discurso não existissem e nós não os dominássemos, se 
tivéssemos de criá-los pela primeira vez cada enunciado, a 
comunicação discursiva seria quase impossível” (BAKHTIN, 
2003, p. 283).

Para o autor, é por meio dos gêneros que o sujeito se 
apropria da linguagem, objetivando-a. O gênero é, portanto, 
a realidade da comunicação, tornando-se instrumento que 
tornam possível a comunicação discursiva. Nessa perspectiva, 
no processo de apropriação da linguagem por meio dos gêneros 
do discurso, o indivíduo se apropria dos gêneros primários, 
tipos mais simples de enunciados, e dos gêneros secundários, 
tipos mais complexos de enunciação. Os gêneros primários 
são construídos a partir das condições da comunicação 
discursiva imediata, o sujeito se apropria deles por meio 
da troca verbal espontânea nodecorrer de sua experiência 
social. Os gêneros secundários surgem nas condições de 
um convívio cultural mais complexo e relativamente muito 
desenvolvido e organizado, não sendo, portanto, apropriados 
de forma espontânea pelo sujeito, como os romances, os 
dramas, as pesquisas científi cas de toda a espécie, os grandes 
gênero publicitários e etc. (BAKHTIN, 2003, p. 263) “No 
processo de sua formação eles incorporam e reelaboram 
diversos gêneros primários (simples) que se formaram nas 
condições da comunicação discursiva imediata”. Dessa forma 
os gêneros primários fornecem ao indivíduo a base para o 
desenvolvimento dos gêneros secundários.

A partir dessas considerações, acreditamos que a escola 
como responsável pela apropriação do conhecimento cultural 
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produzido e organizado pela sociedade, deve colocar o aluno 
em contato com a diversidade de gêneros discursivos primários 
e a apropriação de enunciados mais complexos, os secundários. 
Nesse sentido Petroni declara:

Uma exposição sistemática a diferentes enunciados, 
ou seja, a gêneros do discurso socialmente constituídos 
é, ou parece ser, uma boa alternativa para aproximar 
o aluno das diferentes formas de se relacionar com o 
texto\discurso, uma vez que o trabalho com gêneros 
discursivos torna possível estimular a postura 
crítica do aprendiz, ao desvelar as relações de força 
presentes em diferentes esferas da atividade humana, 
condicionantes do processo interlocutivo (PETRONI, 
2008, p. 10).

Conforme Dolz e Scheuwly (2004), o trabalho escolar, no 
domínio da produção da linguagem faz-se sobre os gêneros, 
quer se queira ou não, pois eles constituem oinstrumento de 
mediação de toda estratégias de ensino e o material de trabalho, 
necessário e inesgotável, para o ensino da textualidade, pois é, 
através dos gêneros que as práticas de linguagem encarnam-se 
nas atividades dos aprendizes.  Para os autores, o gênero pode, 
assim, ser considerado um mega-instrumento que fornece um 
suporte para a atividade nas situações de comunicação e uma 
referência para os aprendizes.

Para Dolz e Cheuwly (2004, p.71), o gênero é utilizado 
como meio de articulação entre as práticas sociais e os objetos 
escolares, mas particularmente no domínio do ensino da 
produção de texto orais e escritos. As práticas sociais se dão 
nas relações que os sujeitos estabelecem entre si, através da 
linguagem. As diferentes expressões orais e escritas, suas 
formas, estilos, funções emergem das práticas sociais e se 
materializam em diferentes tipos de textos, ou seja, pelos 
gêneros linguísticos. É, portanto, na escola que as expressões 
linguísticas, usadas nas práticas sociais são apropriadas pelas 
crianças, e isso ocorre através dos gêneros linguísticos. Ao 
ser transportado para o ambiente escolar, o gênero é, além 
de meio de comunicação, objeto de ensino aprendizagem, 
transformando-se, portanto em gênero escolar. 

3. Utilização dos gêneros do discurso no trabalho de leitura 
no hospital 

A partir do pressuposto apresentado, buscamos compreender 
quais os gêneros do discurso era utilizado para trabalhar a leitura 
no contexto hospitalar com crianças e adolescentes. Através 
dos quadros apresentados abaixo, foi possível identifi car que 
as professoras trabalharam a leitura utilizando uma diversidade 
de gêneros discursivos. Os gêneros fábula, conto, lenda e texto 
informativo foram os gêneros mais trabalhados nas práticas de 
leitura das professoras.

Para o trabalho com os gêneros na escola, Dolz e 
Scheneuwly (2004, p. 120) afi rmam que cada gênero de 
texto apresenta características distintas, no entanto, estes 
gêneros podem ser agrupados em função de certa regularidade 
linguística e de transferência possível. Os autores, propõem um 
agrupamento provisórios de gêneros orais e escritos de acordo 
com a capacidade discursiva que neles predomina, dessa forma 
foram sintetizados em: narrar, relatar, argumentar, expor e 
descrever ações. No grupo do narrar estão todos os gêneros, 
orais e escritos, que estão a serviço do imaginário humano e 
que se valem, para serem produzidos, da subjetividade e da 
fi cção. É nesse agrupamento que se encontram as narrativas 
tradicionalmente transmitidas pela oralidade, entre elas o 
conto de fadas, o conto maravilhoso, a fábula, a lenda, o mito, 
a paródia e outros. O gênero texto informativo, pertence à 
ordem de classifi cação do expor, por veicular o relato de uma 
experiência científi ca.

[...] Esses agrupamentos, assim defi nidos, não 
são estanques uns emrelação aos outros; não é 
possível classifi car um gênero de maneiraabsoluta 
num dos agrupamentos propostos. No máximo, é 
possíveldeterminar alguns gêneros que poderiam 
ser protótipos para cadaagrupamento e, assim, 
particularmente indicados para o trabalhodidático 
(DOLZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 98).

O quadro 1 mostra que a professora J trabalhou nas suas 
práticas de leitura com as crianças e adolescentes do hospital,  31 
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textos, envolvendo uma grande diversidade de gêneros. O gênero 
fábula predominou nas suas práticas de leitura o que se justifi ca, 
pelo fato da professora permitir às crianças e adolescentes a 
oportunidade de escolherem a leitura que mais lhes agradavam, o 
que recaia quase sempre para os livros coloridos e atraentes sobre 
animais, e por serem textos muito conhecidos da literatura infantil.

PROFESSORA J

GÊNEROS DISCURSIVOS F %

POEMA 2 6,45

FÁBULA 10 32,25

CONTO 7 22,60

TEXTO INFORMATIVO 1 3,22

TEXTO JORNALÍSTICO 1 3,22

CURIOSIDADES 2 6,45

MÚSICA 2 6,45

QUADRINHO 1 3,22

NARRAÇÃO DE AVENTURA 3 9,70

RIMA 1 3,22

JOGRAL 1 3,22

TOTAL 31 100%

Quadro 1 – Distribuição de quantidade de textos utilizados pela professora J 
e quais gêneros discursivos

O gênero fábula nasceu como um gênero oral, com a intenção 
de transmitir um ensinamento através de uma narrativa fi nalizada 
com uma lição de moral, e, só posteriormente, foi registrado por 
meio da escrita. Ganhou um caráter que a singulariza, por ser 
uma narrativa construída por histórias ágeis, curtasque utiliza 
animais como personagens representando alguma atitude e 
característica humana, virtudes e defeitos, além de possuir, na 

sua estrutura, um enunciado fi nal. Para Coelho (1996, p147), a 
palavra fábula, de origem latina, signifi ca “contar”, ”narrar”, o 
que confi rma que sua origem se fi rmou inicialmente na tradição 
oral. Inicialmente as fábulas eram produzidas para adultos com 
o objetivo de aconselhá-los e distraí-los, para alertar sobre 
algo que pode acontecer na vida real e para transmitir um 
ensinamento, fazer uma crítica ou ironia.

Por meio da antropomorfi zação dos animais, essas histórias 
criticam o comportamento do ser humano, denunciando o que o 
homem tem de bom e de ruim no seu caráter, ao mesmo tempo 
em que oferecem um modelo de comportamento a ser copiado 
ou evitado. Cada bicho simboliza algum aspecto ou qualidade 
do homem como, por exemplo, o leão representa a força; o 
coelho, a agilidade; a formiga o trabalho; a coruja a sabedoria; 
etc. É essa particularidade que liga a fábula ao simbolismo 
mais antigo utilizado pelo homem para expressar suas relações 
com o espaço em que vivia ou com os fenômenos que não 
conseguiam compreender. As crianças sabem que o animal 
falante é apenas um personagem imaginário, por isso ela pode 
se permitir identifi car com esses personagens, do ponto de vista 
do comportamento, sentimentos e até emoções, sem ser forçada 
a fazer uma aplicação direta a si própria.

Foto 3 – As crianças fazendo a leitura de fábula na sala de atividade da 
classe hospitalar

Imagem suprimida por ausência
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As práticas de leitura realizadas com o gênero fábula pela 
professora J, eram realizadas de diversos modos. Observamos os 
seguintes modos que os sujeitos liam: individualmente, sempre que 
iniciava uma atividade de leitura; em “voz alta” pela criança após a 
leitura individual, o que a professora chamava de “tomar a leitura”; 
em “voz alta”pela professora, quando ela fazia a contação de 
história; pela “alternância” da criança e professora, principalmente 
para os que estavam na fase de alfabetização; “coletivamente”, o 
que podia envolver principalmente os adolescentes. Observamos 
que nas práticas de leitura da professora J, a leitura em voz alta 
realizada pela criança fi cou em vidência, o que é possível verifi car 
através da foto 4.

Foto 4 – A leitura de fábula na sala de atividadeenvolvendo alfabetização

Dos 31 textos trabalhados com a leitura pela professora 
J, verifi cou-se que foram utilizados diferentes suportes, livro 
17 (54,85%), folha xerocopiada (29,03%), revista 2 (6,45%), 
revista em quadrinhos 2 (6,45%), jornal (3,22%). Podemos 
perceber que, o suporte livro de literatura infantil fi cou em 
evidência por estar diretamente relacionadacom a prática da 
professora,empermitir na maioria das vezes que as crianças e 

adolescentes escolhessem suas leituras, o que faziam sempre no 
suporte original, o livro de literatura infantil.

Para Marcuschi (2003, p. 10), todo o gênero textual tem um 
suporte:

Intuitivamente, entendemos aqui como suporte de um 
gênero um lócusfísico ou virtual com formato específi co 
que serve de base ou ambiente de fi xaçãodo gênero 
materializado como texto. Numa defi nição sumária, pode-
se dizer quesuporte de um gênero é uma superfície física 
em formato específi co que suporta, fi xa e mostra um texto.

Dessa forma, Marcuschi (2003) entende que a questão do 
suporte tem a ver com a ideia daportabilidade do texto não no 
sentido de um veículo ou como um suporte estático, mas sim 
como um lócus no qual o texto se fi xa, o que tem repercussão 
sobre o gênero que suporta. Portanto, o suporte não é neutro e 
o gênero não fi ca indiferente a ele, ou seja, os textos sempre 
se fi xam em suportes visando a atingir de diferentes formas a 
sociedade, ou seja, vinculado a diferentes fi nalidades.

PROFESSORA E

GÊNEROS DISCURSIVOS F %

LENDA 15 57,69

MITO 3 11,53

FÁBULA 1 3,85

POEMA 1 3,85

QUADRINHO 1 3,85

CURIOSIDADES 2 7,69

MÚSICA 2 7,69

TEXTO INFORMATIVO 1 3,85

TOTAL 26 100%

Quadro 2 – Distribuição de quantidade de textos utilizados pela professora E 
/ quais gêneros discursivos 
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O quadro 2 mostra que a professora E também trabalhou 
a leitura com as crianças e adolescentes no hospital, com uma 
variedade de gêneros textuais. No total de textos trabalhados 
(26) foi evidenciado que a lenda foi o mais trabalhado, o que se 
justifi ca, pelo fato da professora E no momento da pesquisa estar 
desenvolvendo um projeto de leitura com textos folclóricos.

Foto 5 – Adolescente fazendo a leitura de lenda

O gênero lenda são narrativas transmitidas com o objetivo 
de explicar acontecimentos misteriosos, sobrenaturais ou 
fenômenos da natureza. Para isso há uma mistura de fatos 
reais com imaginários, uso de simbologia, personagens 
sobrenaturais, deuses, heróis. Essas histórias apesar de 
consideradas sagradas, não possuem nenhum tipo de 
embasamento científi co para serem aceitas como verdade. 
Segundo Aguiar (2001, p. 90):

A estrutura das lendas é muito parecida com a dos mitos. 
Elas também são formas que o homem encontrou para 
explicar aquilo que não entende, os fatos naturais que 
desconhece. Estão presentes na cultura de determinado 
povo, com maior ou menor intensidade. O que as torna 
mais locais do que os mitos. Caracterizam por apresentar 
uma infi nidade de seres sobrenaturais, por conterem 
um fi nal maravilhoso e por serem marcadas por um 
profundo sentido de fatalidade, de poder do destino, 
herança de sua origem nas sociedades primitivas.

No Brasil, os exemplos de lendas são abundantes, variando 
de região para região. Monteiro Lobato na obra “O saci” reúne, 
grande parte das lendas que alimentam o folclore brasileiro, 
podendo citar na sua obra títulos como O saci pererê, O curupira, 
O boitatá, entre ouras. Para Coelho (1996, p.152), a lenda é uma 
forma de narrativa antiquíssima, geralmente breve (em verso ou 
prosa), cujo argumento é tirado da tradição. No entendimento 
da autora, a lenda consiste no relato de acontecimentos onde o 
maravilhoso e o imaginário, superam o histórico e o verdadeiro, 
é transmitida e conservada pela tradição oral e é ligada a certo 
espaço geográfi co e a determinado tempo. 

Quanto ao modo como as crianças e adolescente liam nas 
práticas de leitura da professora E, observamos que, assim 
como a professora J, foram de várias formas: leitura individual; 
leitura em voz alta; leitura ajudada pela professora para os 
que estavam em fase de alfabetização; leitura coletiva. Ficou 
evidenciado nas práticas da professora E que a leitura em voz 
alta foi a forma mais utilizada.

Foto 6 - Leitura em voz alta realizada pela criança
Foto 7 - Leitura coletiva

Dos 26 textos trabalhados pela professora E, diferentes 
suportes foram utilizados, livro 9(34,60%), folha xerocopiada 
8 (30,75%), quadro branco 8 (30,75%) e revista em quadrinhos 
1 (3,84%). Podemos observar que os três primeiros suportes, 
foram utilizados quase que na mesma quantidade, diferente 
da professora J, a professora E não realizava as atividades 
de leitura a partir das escolhas das crianças e adolescentes. 
O que prevalecia nas suas práticas era o que trazia do seu 
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planejamento, que desenvolvia com maior frequência na folha 
xerocopiada e no quadro branco.

                      
Foto 8 – Suporte utilizado pela professora E

PROFESSORA C

GÊNEROS DISCURSIVOS F %

CONTO 1 12,5

FÁBULA 3 37.5

CRÔNICA 2 25.0

TEXTO DE OPINIÃO 1 12.5

TEXTO INFORMATIVO 1 12.5

TOTAL 8 100%

Quadro 3 – Distribuição de quantidade de textos utilizados pela professora 
C / quais gêneros discursivos

A professora C desenvolveu o trabalho de leitura na 
enfermaria de quimioterapia. Portanto, a quantidade de textos 
é bem menor que as outras professoras, já que, o trabalho na 
enfermaria é individual e depende exclusivamente do estado de 
saúde das crianças e adolescentes, o que em muitas vezes não se 
concretizou. O gênero em evidência no trabalho da professora 
C foi o Conto.

De acordo com Coelho (1996), o gênero conto está entre 
as formas literárias mais antigas, e caracteriza-se por ser 
narrativas de acontecimento ou aventuras que se passam no 
mundo mágico ou maravilhoso, espaço fora da realidade 
comum em que vivemos, e onde os fenômenos não obedecem 
às leis naturais que nos regem. Conhecida como uma história 
não muito longa, que possui unidade dramática, sua ação se 
encerra em um único ponto de interesse: o confl ito, que por 
sua vez gira em torno dos propósitos dos personagens na busca 
de soluções através de diversas ações que se relacionam num 
encadeamento temporal e causal. 

As narrativas maravilhosas, portanto, decorrem do mundo 
da magia, da fantasia ou do sonho, onde tudo escapa às 
limitações ou contingências precárias da vida humana e onde 
tudo se resolve por meios sobrenaturais. Nesse sentido essas 
narrativas são envolvidas por castelos, palácios, fl orestas ou 
bosques encantados, reis e rainhas bons ou maus, princesas 
belas, venturosas ou infelizes, príncipes heróicos e salvadores, 
tapetes voadores, botas de 7 léguas, lâmpadas maravilhosas, 
anões gigantes, esses e outros, são elementos que povoam esse 
universo mágico que, desde os primórdio, vêm enchendo de 
beleza, poesia e sonho o espírito dos homens e das crianças. Os 
enredos básicos dos contos de fadas expressa os obstáculos que 
precisam ser vencidos, para que o herói/heroína alcance o fi nal 
feliz, seja pelo encontro do seu verdadeiro eu, ou pelo encontro 
da princesa ou do príncipe, que quase sempre é o ideal a ser 
alcançado. 

Esses sujeitos que foram atendidos pela profes sora C, 
sempre que podiam faziam questão de fazer a leitura do texto, 
evidenciando, portanto, que a leitura em voz alta, realizada pela 
criança ou adolescente era predominante.
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Foto 9 - Adolescente realizando atividade de leitura na enfermaria

Para trabalhar a leitura com as crianças e adolescentes 
na enfermaria de quimioterapia, a professora C utilizava os 
suportes: livro que foi evidenciado em (50%) das atividades 
de leitura, ou seja, 4 vezes; a folha xerocopiada 3 (37,5%) e o 
jornal 1 (12,5%).  

PROFESSORA M

GÊNEROS DISCURSIVOS F %

LENDA 3 10,0

CONTO 2 7,0

FÁBULA 6 20,0

POEMA 3 10,0

TEXTO EXPLICATIVO 1 3,0

TEXTO INFORMATIVO 14 47,0

POESIA 1 3,0

TOTAL 30 100%

Quadro 4 – Distribuição de quantidade de textos utilizados pela professoraM 
e quais gêneros discursivos

A professora M trabalhou um total de 30 textos, como 
apresentado no quadro 4. O gênero texto informativo 

predominou nas suas práticas de leitura, principalmente 
quando o grupo era composto por adolescentes, o que levava a 
professora a explorar o gênero com maior interação entre eles.

Os textos informativos têm a função de abordar conceitos 
e ensinar sobre um tema. Isso é o que ocorre em reportagem 
de revistas, verbetes de enciclopédia, notícias de jornais, 
artigos de divulgação científi ca e livros didáticos. Seu objetivo 
é compreender ou comunicar as características principais do 
tema, sem maior aprofundamento. Incluímos neste tipo de 
textos todos os compreendidos no jornalismo: jornais, revistas, 
folhetos, com suas diferentes variedades (notícias, reportagens, 
artigos diversos, anúncios etc.).

Nas suas práticas de leitura, a professora M, levava as 
crianças e adolescentes a lerem de diversas formas: leitura 
individual (em voz alta/silenciosamente), leitura coletiva, 
leitura ajudada pela professora para aqueles que estão em fase 
de alfabetização, leitura realizada unicamente pela professora. 
A forma de leitura que mais foi evidenciado foi à leitura 
coletiva, uma vez quenas suas aulas a maioria dos participantes 
eram os adolescentes.

Foto 10 – leitura de textos informativos

Imagem suprimida por ausência
de autorização de uso

Imagem suprimida por ausência
de autorização de uso



OS GÊNEROS DISCURSIVOS UTILIZADOS NAS PRÁTICAS DE LEITURA DE QUATRO PROFESSORAS DE UMA CLASSE HOSPITALAR

2255LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

Nos vários suportes de leitura utilizados pela professora M, o 
quadro branco e a folha xerocopiada, foi predominante, sempre 
usava o mesmo texto nos dois suportes, juntos representavam 
66,66%, ou seja, o quadro (10) vezes e a folha xerocopiada 
(10); livro de literatura 5 (16,67%) e a revista 5 (16,67%).

4. Considerações fi nais

Este artigo procurou mostrar que nas práticas de leitura 
de quatro professoras de uma classe hospitalar de um hospital 
infantil, os gêneros fábula, conto, lenda e o texto informativo 
foram os mais utilizados. Através do trabalho de leitura com 
esses gêneros, entendemos que as crianças e adolescentes leem 
de diversos modos, evidenciando a leitura em voz alta pelas 
crianças e adolescentes. Podemos também identifi car que o 
suporte privilegiado pelas professoras nas suas práticas foi o 
livro de literatura infantil.  

Ao trabalhar com a diversidade de gêneros que se fazem 
presente nas esferas sociais, as professoras da classe hospitalar, 
proporcionaram as crianças e adolescentes hospitalizados a 
identifi cação e o uso de suas estruturas, para a compreensão 
de que os textos se confi guram diferentemente, nos vários 
aspectos, em função das intenções comunicativas.
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Resumo

Este estudo é parte integrante de pesquisa de Mestrado em 
Educação e expressa as mediações da leitura literária no âmbito do 
Projeto “Cantinho da Leitura”, proposto pela Secretaria de Estado 
de Educação de Mato Grosso às escolas urbanas e do Campo 
que atendem ao primeiro ciclo no processo de alfabetização e 
letramento.  Concebe a leitura como ato de apropriação e produção 
de sentidos muito além de simples sistematização dos códigos 
linguísticos. A Literatura Infantil como possibilitadora de inserção 
no mundo da cultura letrada garantindo às crianças o acesso a 
diferentes tipos de textos, visto que os gêneros literários podem 
despertar nas crianças a fantasia e a criatividade, desenvolver o 
gosto pela leitura e o letramento literário.  Nessa perspectiva, a 
escola, como principal agência de letramento para muitas crianças, 
deve promover ações que contribuam signifi cativamente para o 
desenvolvimento dessas capacidades.  Para compreender como 
esse projeto tem se efetivado nos adentramos no contexto escolar 
e observamos, a princípio, que a professora tem trabalhado numa 
postura dialógica e interativa com diferentes estratégias de leitura 
e gêneros literários. 

Palavras-chave

Leitura; literatura infantil; mediação; gêneros literários.

Abstract

This study is part of research for Master of Education 
and expressed the mediations of literary reading in the 
project “Reading Corner”, proposed by the State Department 
of Education of Mato Grosso to urban schools and the fi eld 
serving the fi rst cycle in process of literacy and literacy. 
Conceives reading as an act of appropriation and production 
of meaning far beyond simple systematization of linguistic 
codes. Children’s Literature as enabler of integration into 
the world of literacy to ensuring children have access to 
different types of texts, as literary genres may awaken in the 
children’s fantasy and creativity, develop a taste for reading 
and literary literacy. From this perspective, the school, as 
lead agency of literacy for many children, should promote 
actions that contribute signifi cantly to the development 
of these capabilities. To understand how this project has 
been effected we enter in the school context and observe 
the principle that the teacher has worked in interactive and 
dialogical approach with different reading strategies and 
literary genres.

Keywords

Reading; children’s literature; mediation; literary genres.
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Introdução

A produção de leitura literária deve fazer parte da rotina 
pedagógica na alfabetização.  As práticas de produção de leitura 
implicam outras atividades de desenvolvimento da oralidade, 
de produção de escrita e de compreensão e valorização da 
cultura escrita.  Pensando em propiciar um espaço acolhedor 
e interessante que chamasse a atenção das crianças e onde 
estas se sentissem entusiasmadas para desvelar as obras 
literárias e enriquecer seu universo discursivo, a Secretaria de 
Estado de Educação de Mato Grosso propôs a construção e o 
desenvolvimento de ações no projeto “Cantinho da Leitura”.  O 
projeto é destinado às escolas urbanas e do Campo que oferecem 
o primeiro Ciclo da Escola Organizada por Ciclos de Formação 
Humana na rede pública estadual de ensino. Pretende-se, dessa 
forma, ampliar as possibilidades de inserção no mundo da 
cultura letrada garantindo às crianças o acesso a diferentes tipos 
de textos. Os gêneros literários podem despertar nas crianças a 
fantasia e a criatividade, desenvolver o gosto pela leitura e o 
letramento literário.

No Primeiro Ciclo, crianças de 6 a 8 anos estão no ciclo da 
infância - foco na alfabetização e letramento e, na concepção 
da teoria do desenvolvimento cognitivo, no período pré-
operatório. Palo & Oliveira (1992), descrevem o pensamento 
infantil como forma de sintonia com o pulsar pelas vias do 
imaginário, afi rmando que

é justamente nisso que os projetos mais arrojados 
de Literatura Infantil investem, não escamoteando 
o literário, nem o facilitando, mas enfrentando sua 
qualidade artística e oferecendo os melhores produtos 
possíveis ao repertório infantil, que tem a competência 
necessária para traduzi-lo pelo desempenho de uma 
leitura múltipla e diversifi cada (PALO & OLIVEIRA, 
1992, p.11).

Quanto maior a convivência e a manipulação de diferentes 
gêneros discursivos pelo leitor, melhor será sua participação 
na cultura escrita e sua sensação de pertencimento, de inclusão 
no contexto social.  Tal participação, para Britto (2004, p.50), 

assegura a realização da leitura autônoma, a convivência com 
os domínios do raciocínio abstrato, a produção de textos para 
registro, comunicação ou planejamento.

Dessa forma, propomos pesquisar como essa prática tem se 
efetivado no contexto escolar perante a proposta da Secretaria de 
Estado de Educação em relação à produção de leitura.  Para isso 
delimitamos como lócus da pesquisa a Escola Estadual Heroclito 
Leôncio Monteiro, no município de Várzea Grande-Mt, e os 
sujeitos da investigação uma turma do 2º ano do 1º Ciclo e sua 
respectiva professora, observando-se as mediações da leitura 
literária realizadas no âmbito do projeto “Cantinho da Leitura”.  
Ressaltamos que este estudo faz parte de um projeto maior, no 
qual pesquisamos o pensar e o fazer docente no processo de 
alfabetização e letramento em duas salas do primeiro ciclo, no 
processo de alfabetização e letramento. Neste, nos detemos a 
compreender as ações desenvolvidas a partir de gêneros literários 
como fator preponderante na formação do leitor.

Empregamos como metodologia da pesquisa a investigação 
qualitativa, baseada na investigação etnográfi ca, que descreve as 
formas de organização sociocultural dos grupos humanos e permite 
uma descrição signifi cativa das informações da realidade. 

Desenvolvimento

A leitura constitui-se atividade humana de codifi cação e 
decodifi cação de signos linguísticos, quando o leitor identifi ca as 
relações entre grafemas e fonemas e de prática social que envolve 
atitudes, gostos, gestos, habilidades.  Ao ler, o sujeito leitor produz 
sentidos e dá signifi cado ao texto, à imagem, aos diferentes materiais 
de leitura disponibilizados nos variados suportes e gêneros textuais.  
O texto passa a ter sentido no momento em que o leitor o interpreta 
e lhe atribui signifi cados conferidos pela fruição, experimentação, 
apreciação, ressignifi cando-o a partir da organização dos 
conhecimentos e experiências reais vividas no cotidiano.

Nesse processo interativo e dialético o leitor estabelece uma 
relação dialógica com o texto construindo os sentidos da leitura e, 
ao mesmo tempo, este se constrói a partir desses sentidos, ainda 
que com os mesmos materiais, pois à medida que os lê e relê, suas 
concepções ganham um novo sentido.  Essa signifi cação acontece 
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quando “o texto apresenta ideias que aproximam os contextos 
do autor e do leitor” (FERREIRA, 2001, p. 16) no ato efetivo 
da leitura. No processo de formação do leitor, este experimenta 
diferentes sensações, que desencadeiam emoções, sentimentos, 
alegria, tristeza e infere opiniões.  O leitor interage com o texto e 
nele se infi ltra vivendo as personagens como na vida real.

O texto é produto de uma elite social, pois os mesmos 
gêneros não são disponibilizados para todas as classes sociais.  
Aprendemos a ler a partir do nosso contexto pessoal, ampliando, 
conforme possibilidades e mediações, para um contexto mais 
amplo.  Muitas pessoas desenvolvem atitudes relativas ao 
interesse e gosto pela leitura no contexto familiar ou em outros 
ambientes de interlocução que promovem esse contato, que 
permite a convivência com as diferentes linguagens e onde 
circula a escrita.  No entanto, outros grupos têm a escola como 
principal via de acesso e de incentivo para mediar atitudes que 
percebam a leitura como um ato prazeroso e necessário.

Antes mesmo de ler a palavra, a criança aprende a falar e 
a manipular a linguagem e com a ajuda dos que a rodeiam lê a 
realidade do mundo para depois escrever o que já aprendeu a 
dizer.  Para Manguel (1997, p. 50). “quando descobrimos uma 
palavra, o objeto que ela representa já está em nossa mente, 
pronto para ser ligado à palavra”.

Ferreira (2001, p.18) reafi rma essa ideia, conferindo que “os 
povos primitivos tinham o mundo como seu acervo literário, o 
qual apresentava os signos que precisavam ser traduzidos em 
palavras e pensamentos”. 

Dessa forma, não precisamos esperar que a criança aprenda 
a ler enquanto técnica de decodifi cação porque ela pode ler 
a sua realidade e pode também ler o texto escrito quando o 
professor lê para ela ou quando essa leitura é possibilitada por 
outros mediadores culturais.

Solé (1998, p.73) considera a leitura “um processo mediante 
o qual se compreende a linguagem escrita e para ler necessitamos 
manejar com destreza as habilidades de decodifi cação e aportar 
ao texto nossos objetivos, ideias e experiências prévias”.  Nesse 
sentido, ocorre a interação entre o sujeito leitor e o texto, pois 
o leitor tenta satisfazer os objetivos de sua leitura.  Essa atitude 
envolve um leitor ativo que processa e examina o texto, implicando 

que sempre deve ter um objetivo para conduzir a leitura.  O leitor 
utiliza seu conhecimento de mundo e seu conhecimento do texto 
para construir a interpretação do seu mundo.  As experiências 
de leitura serão sempre diferentes, pois o seu conhecimento 
de mundo já não será o mesmo.  Cada vez que lemos um texto 
aprendemos novas ideias e o interpretamos de uma forma diferente 
das anteriores.  As relações estabelecidas com a realidade e com 
outros textos mudam nossos conhecimentos construindo novos 
saberes a partir das leituras realizadas.

São atividades que dependem de processamento individual, de 
capacidades que o sujeito leitor desenvolve desde as capacidades 
necessárias ao processo de alfabetização até a sua participação nas 
práticas sociais.  No processo de alfabetização a criança aprende 
técnicas indispensáveis para a leitura e para a escrita como a 

habilidade de decodifi car fonemas em letras (e depois 
decodifi ca-las, na oralização), de manipular objetos de 
escrita, de identifi car na leitura e reproduzir na escrita 
a orientação do texto na página, de manipular materiais 
de leitura em diferentes suportes (SOARES, 2003, p. 
91 apud SILVA & MARTINS, 2010, p. 37).

Na alfabetização e letramento, quanto maior a variedade de 
gêneros literários apresentada aos alunos, melhor será sua inserção 
na cultura letrada, como possibilidade de participar, de entender, de 
agir, de compreender a sociedade da qual faz parte.  Assim como a 
leitura, a literatura também utiliza a linguagem para expressar suas 
ideias e desvelar o mundo endurecido pelos fatos do cotidiano.  
O ato de ler se refere não só ao escrito, mas também a outras 
formas de expressão produzidas pelo homem, oportunizando ao 
indivíduo sua formação integral e sua capacidade de perceber-se 
parte de um contexto. “Afi nal, para que aprendemos a ler, escrever, 
falar e ouvir senão para compreender a realidade e, quem sabe, 
compreendendo-a, poder agir sobre ela por meio da expressão 
simbólica que é a língua?” (MACHADO, 2010, p. 420).

Essa perspectiva manifesta veementemente no contexto 
social e considera a escola como uma das principais agências 
de letramento, viabilizadora de práticas que permitam, 
parafraseando Manguel, transformar meras linhas em realidade 
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viva. Lembrando o pensamento dos escribas de que quem lê 
tem poder, refl etimos acerca do poder participar da sociedade 
como integrante desse mundo.

Importante salientar que o leitor em processo de formação 
precisa, desde cedo, ser incentivado a ler.  Pesquisas 
demonstram que muitas pessoas adultas que tiveram pouco ou 
nenhum contato com livros, textos e outros materiais de leitura 
não desenvolveram o gosto pela leitura, comprometendo, de 
certa forma, sua participação no mundo sócio-cultural.  As 
primeiras experiências de leitura de uma criança “tornam algo 
vivido e por meio do qual se vive um modo que a alma tem de 
se encontra na vida” (MANGUEL, 1997, p. 24).

Fig. (A) Imagem de livros do Cantinho da Leitura

Os livros destinados às crianças apresentam um mundo 
de fantasia e imaginação capazes de levar o pequeno leitor a 
viajar por esses caminhos, descobrindo novas sensações e 
emoções, conhecendo outros horizontes nos quais pode sonhar 
e dialogar com as personagens das histórias.  Ademais, os 
livros de literatura contribuem com o enriquecimento cultural e 
intelectual da criança. Os gêneros literários são objetos culturais 
que dão prazer aos leitores, propiciam momentos de alegria, 
surpresas, concomitantemente com seu caráter pedagógico, 
utilizado nas escolas como ferramenta fundamental para a 

produção de leitura, da leitura da palavra e da leitura de mundo. 
As histórias permitem às crianças percorrerem no tempo e 
no espaço, conhecerem diferentes lugares, diferentes culturas 
e dialogar com várias pessoas, interagindo com as diversas 
linguagens.

Ferreira (2001, p. 43) observa que o texto literário, objeto 
artístico, tem sua especifi cidade porque tem literariedade, 
“característica do texto que o faz distinto dos demais textos. 
Torna-o artístico. Ao colocar-se no plano da arte, o texto passa a ser 
uma representação, uma expressão e uma interpretação do real”.

O leitor, de acordo com Manguel (1997, p.85), precisa 
“aprender a capacidade básica de reconhecer os signos comuns 
pelos quais uma sociedade escolheu comunicar-se: o leitor 
precisa aprender a ler”. Ler para se instruir ou para se divertir, 
para se informar ou se formar, para passar o tempo, ler com 
responsabilidade e descompromissadamente. Nossa leitura 
vai depender de cada fi nalidade.  Os textos são escolhidos de 
acordo com as nossas exigências e necessidades, portanto, com 
o que sugerimos em cada momento.

A história da leitura manifesta toda uma trajetória de 
mudanças, interpretações e entendimento sobre a utilidade, 
importância, objetivos, concepções da leitura em cada contexto, 
em cada tempo e em cada espaço.  As diferentes formas de 
entender a leitura, desde a leitura silenciosa para o aprendizado 
privado, a leitura em voz alta para compartilhar a revelação do 
texto, cadenciada para não se perder nada do divino, da leitura 
moralizante e doutrinadora chegamos a uma época que se 
expandiu a leitura de mundo e, possibilitada pelo surgimento 
da imprensa, ampliou-se também a leitura da palavra escrita.  A 
disponibilidade de material e a maior preocupação e liberdade 
em ensinar, assim como o aumento da circulação de livros e 
novas concepções pedagógicas, fomentaram um novo perfi l de 
leitor e de leitura como prática de linguagem.

A década de 1980 foi um período importante para a leitura, 
com o surgimento de vários programas de estímulo ao ler como 
fruição, caracterizados pela abundância de materiais de qualidade 
em literatura infantil. A industrialização da cultura como elemento 
vendável favoreceu a disseminação das obras e de estudos específi cos 
sobre esse assunto, segundo argumentos de Ferreira (2010).
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Atualmente evidencia-se a necessidade de formação de 
professores na perspectiva de compreender as novas propostas 
curriculares além de saber lidar com as necessidades do ensino 
de leitura e escrita.  Neste caso, nos referimos, sobretudo, aos 
pequenos leitores em processo de formação, tendo a literatura 
infantil, dados seus fundamentos e sua relação com os sujeitos 
leitores abordados neste estudo, como uma grande propulsora 
de cultivar na criança o gosto, o prazer de ler de representar um 
mundo imaginativo e o seu próprio mundo, de educar para a 
sensibilidade e para o prazer estético, visto que 

a literatura contribui para a formação da criança em 
todos os aspectos de sua personalidade especialmente 
na formação de sua personalidade, por meio do 
desenvolvimento estético e da capacidade crítica, 
garantindo a refl exão sobre seus próprios valores e 
crenças, como também os da sociedade a que pertence 
(OLIVEIRA, 2010, p. 41).

Ao adentrarmos o ambiente escolar para observarmos as 
práticas mediadoras da leitura literária no contexto do projeto 
‘Cantinho da Leitura’ constatamos, de fato, o entusiasmo das 
crianças ao lidarem com os gêneros literários.  Ao terminarem as 
atividades propostas pela professora, imediatamente as crianças se 
dirigiam para o espaço destinado às leituras, localizado nos fundos 
da sala.  Na verdade, esse espaço era organizado com os materiais, 
porém as crianças tinham a liberdade e autonomia para ocuparem 
todos os espaços da sala de aula. Cada criança, espontaneamente, 
escolhia um livro ou outro material que estivesse disponibilizado 
naquele dia. Isso porque os gêneros eram variados e selecionados 
diariamente.  Percebemos o cuidado da professora em dinamizar 
as atividades diversifi cando os gêneros para promover o acesso 
aos mesmos, entendo que não se deve 

“nunca proibir leituras pelas quais a criança sinta 
interesse, julgando tais leituras muito acima do seu 
entendimento, pois tal atitude cria um obstáculo à 
possibilidade de a criança cumprir mais rapidamente as 
etapas de seu desenvolvimento” (SOSA, 1993, p. 32 
apud OLIVEIRA, 2005, p. 120).

Outra situação que nos chamou a atenção foi a maneira 
como as crianças escolhiam seus livros, o relacionamento com 
os colegas, os movimentos na sala de aula.  Elas liam em grupos, 
individualmente, dialogavam entre si, trocavam experiências, 
de um jeito tão natural que transparecia segurança, alegria e 
satisfação, a verdadeira formação integral do ser humano.

A autonomia para escolher o livro que quer ler é muito 
importante para a criança.  Suas escolhas individuais contribuem na 
sua formação leitora e ampliam suas referências culturais.  Numa 
relação interativa e dialógica professores e alunos podem fazer 
suas escolhas e combinados evitando a restrição e o engessamento 
do leitor, permitindo que esse contato com as majestosas imagens 
dos belos textos de diferentes livros e histórias deem um lugar 
especial à sensibilidade e ao prazer estético. 

Na leitura prevalece a liberdade.  Quem lê tem liberdade 
para escolher o lugar, o tempo e o tipo de leitura que 
quer e que acha conveniente.  Quem lê pode escolher 
de acordo com seus interesses, gostos e necessidades 
pessoais, os melhores e mais adequados textos do passado 
e do presente, e ainda pode ler no seu próprio ritmo.  É 
possível a quem lê criar imagens interiores, que estimulam 
o pensamento e a criatividade... (CONDEMARÍN E 
ALLENDE, 1987, p.15 apud OLIVEIRA, 2005, p. 137).

Fig. (B) Análise da fi cha técnica de livros
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Contos, fábulas, poesias, jogral, parlendas, adivinhas, 
imagens, quadrinhas, música, fazem parte do acervo do projeto. 

 A roda de leitura, a roda de poesia, contação de histórias, 
produção de histórias pelos alunos e pela professora, ilustrações, 
organização de catálogo de resenhas escritas, da fi cha técnica 
dos livros, pasta de leitura constituem estratégias de articulação 
da leitura, mais propriamente da leitura literária. 

Nessas práticas as crianças tinham contato com a obra.  
Elas liam os textos em casa, na sala de aula, em outros 
espaços, em voz alta ou silenciosamente.  Mediado pela 
professora ou autonomamente, acontecia o encontro dos 
leitores com o texto.                                                             

As rodas de leitura, no pensamento de Oliveira (2010, p. 46), 
“ao proporem uma leitura compartilhada, são um instrumento 
mediador importante para a formação do leitor infantil”.   
Nesse contexto os leitores podem trocar as impressões sobre 
os livros lidos, dialogar sobre suas experiências, relacioná-las 
com os fatos da história, inferir informações ao texto, dar sua 
opinião, ou ainda, dar novos rumos ao enredo.

Em relação às histórias lidas ou ouvidas na infância, 
Oliveira afi rma que essas práticas criam laços afetivos entre 
quem diz e quem ouve, ou quem lê com os livros entre as 
mãos.

Ouvir a leitura de um livro é uma experiência singular. 
Assim como na leitura em voz alta, o ouvinte precisa concentrar-
se na leitura para pode compreender o enredo da história, a 
construção temporal e causal da narrativa e as exigências da 
língua escrita em um texto, pois nesse contexto revelam-se 
diferenças entre o escrito e o oral e a diversidade de gêneros. A 
ampliação do vocabulário, de ideias, da oralidade também são 
possibilitadas nesse processo.  

Para a professora da turma o bom leitor tem argumentos 
e muitas informações que podem contribuir com os colegas, 
sua linguagem/oralidade é mais desenvolvida, pois se expressa 
com maior clareza e desenvoltura, diferencia tipos de texto. A 
Literatura Infantil desenvolve muito a oralidade, faz sair do 
dia-a-dia, traz um mundo de fantasia. O leitor entra na história 
e faz sua viagem... Dá para perceber o brilho nos olhos das 
crianças quando elas leem histórias.

Considerações fi nais

São muitas as formas de acesso às tecnologias da leitura 
e da escrita enquanto possibilidade de inserção no ambiente 
sócio-cultural.  Os fatores socioeconômicos e culturais têm 
difi cultado esse acesso à determinada classe social no tocante 
a variedade de gêneros.  Entretanto, não têm impedido que as 
práticas de leitura e escrita sejam vivenciadas por pessoas que 
vivem à margem da sociedade e que tenham pouco contato com 
a cultura letrada.  Ao contrário, compreender e fazer uso das 
diferentes linguagens são questões primordiais para a inclusão 
do sujeito no contexto social.

Na tessitura entre o pensar e o fazer pedagógico estão 
implícitas situações importantes para o desenvolvimento de 
ações que realmente permitam ao sujeito sua participação nas 
práticas sociais.  

Considerando a leitura como uma das principais formas 
de acesso aos bens culturais e de compreender a realidade 
vivida, refl etimos acerca do contexto e das condições de sua 
produção.  Nessa perspectiva, observamos a necessidade de 
mediações signifi cativas por parte do professor na formação 
do leitor, logo que a escola é umas das principais agências de 
letramento.  A história de leitura do mediador assim como sua 
formação profi ssional refl ete m na sua atuação em sala de aula 
podendo, em certos casos, interferir na qualidade do processo 
de desenvolvimento das capacidades básicas de leitura e escrita 
no processo de alfabetização e nas práticas de letramento.

Essa atividade deve ser sustentada por pressupostos teórico-
metodológicos voltados para uma postura pedagógica que 
considere a criança e suas características peculiares e que entenda 
a leitura como processo de construção de sentidos muito além da 
decifração do código linguístico, que perceba a importância de 
uma postura dialética ao proporcionar estratégias para o ensino 
articulado da leitura e da escrita. Sobretudo, que o professor 
mediador seja um leitor, um leitor literário especialmente, que 
entenda a Literatura Infantil e seus fundamentos como parte 
do universo da criança, que sugere o conhecimento estético e a 
educação para a sensibilidade e, dessa forma, quem sabe, encontrar 
nas histórias literárias um modo de ampliar o letramento. Assim 
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como as crianças, na historicidade de muitos professores não 
foram oportunizados encontros com o imaginário.

É preciso estender as formas de circulação dos textos 
literários para outros espaços e para diferentes suportes além 
do impresso, como a tela da televisão, do computador, a fi m de 
empreender relações mais expressivas entre as linguagens e os 
portadores de texto. 

Concluímos este estudo refl etindo um trecho de Manguel 
(1997) que nos faz pensar e relacionar com o ensino signifi cativo 
da leitura no processo de formação do leitor, mediado pelos 
gêneros literários:

Quando mostras um objeto a uma criança, um vestido, 
por exemplo, algumas vezes te ocorreu mostrar-lhe 
separadamente primeiro os babados, depois as mangas, 
então a frente, os bolsos, os botões?  Não, é evidente que 
não.  Mostras a ela o todo e dizes-lhe: isto é um vestido.  
É assim que as crianças aprendem a falar com suas 
amas.  Por que não fazer o mesmo quando ensinamos a 
ler? Esconde delas todos os a-bê-cês e todos os manuais 
de francês e latim; entretêm-nas com palavras inteiras 
que elas possam compreender e que irão reter com muito 
mais facilidade e prazer do que todas as letras e sílabas 
impressas. (MANGUEL, 1997, p. 99)

Ainda que a criança não decifre os códigos linguísticos, ela pode 
ler com os olhos do professor, ter contato com a escrita, manipular 
objetos de leitura, visualizar as imagens e interpretá-las com os olhos 
de criança. E, conforme vão adquirindo essa habilidade, os livros 
tornam-se mais signifi cativos para ela, pois lhe trazem as emoções 
das leituras anteriores assinaladas pelo seu caráter imaginativo.
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Resumo
 
Neste artigo apresentamos uma análise refl exiva da escuta 

de diferentes vozes sobre as práticas de ensino-aprendizagem 
da leitura na Educação de Jovens e Adultos. Neste contexto se 
entrecruzam: as memórias de escolarização dos sujeitos alunos, as 
refl exões da professora sobre o seu fazer pedagógico e os saberes 
necessários às práticas de ensino da leitura, tendo como objeto de 
análise os gêneros textuais, música e contos trabalhados em sala 
de aula. Metodologicamente, para escutarmos as diferentes vozes 
que se entrecruzaram, apoiamo-nos nos pressupostos teórico-
metodológicos da pesquisa qualitativa, do tipo colaborativa 
(IBIAPINA, 2008), fundamentada nos estudos de autores/as 
que vêm dialogando sobre as práticas de leitura, formação do 
aluno leitor e as práticas de letramento: Bortoni-Ricardo (2010); 
Kleiman (2003); Koch & Elias (2006); Marcuschi (2008); dentre 
outros. Os resultados da investigação evidenciam que os diálogos 
estabelecidos durante o processo de formação de professores são 
reveladores do lugar da leitura na EJA e das possibilidades de 
ressignifi cá-lo, de modo que os gritos dos alunos sejam escutados 
pelo professor, de forma que essa escuta fomente o movimento de 
ação-refl exão-ação na/e sobre a prática de ensino da leitura na EJA. 
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docente.

Abstract

This paper presents an analysis and refl ective listening 
to different voices on the practices of teaching and learning 
of reading in Youth and Adults. In this context intersect: 
the subjects’ memories of schooling students, the teacher’s 
refl ections on their pedagogical and practical knowledge 
necessary to teach reading, with the object of analysis 
the song text genres and stories worked in the classroom. 
Methodologically, to listen to different voices that are 
intersected, we rely on theoretical and methodological 
assumptions of qualitative research, collaborative type 
(IBIAPINA, 2008), based on studies regarding reading 
practices, education of the student reader and literacy 
practices, i.e. Bortoni-Ricardo (2010); Kleiman (2003); Koch 
& Elias (2006); Marcuschi (2008); among others. Research 
results show that the dialogue established during the process 
of teacher training are revealing the place of reading in adult 
education and the possibilities of remeaning it, so that the 
cries of the students are heard by the teacher, so this listening 
encourages the movement of action-refl ection-action in / on 
practice and teaching of reading in adult education.
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education.
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1. Iniciando o diálogo: do que estamos falando, afi nal?

Este artigo é um recorte da pesquisa qualitativa “Leitura 
na Educação de Jovens e Adultos: intervenção numa escola 
pública estadual de Maceió”, financiada pelo PIBIC/CNPq/
UFAL e realizada em 2010 em uma escola pública estadual 
de Maceió em uma sala de pós-alfabetização da EJA. A 
referida investigação apoia-se nos princípios da pesquisa 
colaborativa (IBIAPINA, 2008). Para a coleta dos dados 
adotamos os procedimentos de observação das práticas de 
ensino da leitura realizadas em sala de aula; sessões de 
estudo com os professores e sessões reflexivas4; além da 
realização de um grupo focal com os alunos. 

Nos limites deste texto, apresentamos uma análise 
de uma das aulas observada em interface com o diálogo 
ocorrido numa sessão de reflexão a partir da tematização 
da aula de leitura. Com base no estudo exploratório, 
percebemos que as práticas de leitura vivenciadas na sala 
de aula – locus da nossa investigação – ainda estavam 
atreladas aos pressupostos teórico-metodológicos das 
práticas tradicionais de ensino da leitura (CAVALCANTE, 
2009; SANTOS, 2006). 

Diante da forma recorrente de abordar o texto na EJA, e, 
sentindo a necessidade de fomentar reflexões sobre outras 
possibilidades de trabalhar as práticas de leitura para além 
da abordagem tradicional, iniciamos as sessões reflexivas 
sobre as práticas de leitura vivenciadas e observadas de 
forma que pudéssemos, colaborativamente, subsidiar a 
professora a (re)construir os saberes docentes sobre o ensino 
da leitura. 

Na escrita deste artigo optamos por entrecruzar 
a singularidade dos sujeitos da EJA, as memórias de 
escolarização dos sujeitos alunos, as reflexões da professora 
sobre o seu fazer pedagógico, e os saberes necessários às 
práticas de ensino da leitura, tendo por objeto de análise e 
reflexão a observação da prática.

2. A singularidade dos sujeitos da EJA. Enxergas? 

Os jovens e adultos da sala observada eram pessoas 
de baixo poder aquisitivo, oriundas do interior do estado, 
que por vários motivos não obtiveram a escolarização no 
tempo estabelecido pela legislação educacional brasileira. 
Contudo, parafraseando Freire (2001), são sujeitos que 
possuem um conhecimento de mundo que antecede ao 
conhecimento da palavra. Esse conhecimento, proveniente 
do contato com os amigos, no trabalho ou em passagens pela 
escola, é construído e reconstruído a partir de sua imersão no 
mundo letrado, em seu contato com diferentes “linguagens 
que leem o mundo”, a saber: a música, a literatura, a arte, 
dança; as formas de vida: infância, adolescência, idade 
adulta, velhice, das relações socioculturais, entre outras 
formas de expressão e produção de sentidos.

Esses sujeitos são predominantemente mulheres que 
retornaram à escola, por acreditarem que esta é uma das únicas, 
senão a única, instituição que lhes oferece a possibilidade de 
uma ascensão social: melhor emprego e condições de vida, 
além de mais respeito e valorização perante a sociedade. 

Em se tratando da professora, esta tem formação inicial 
em nível de magistério (Normal Médio), que a habilita a atuar 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Ela cursou também 
Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, mas não chegou a 
concluir. Atualmente trabalha, além da escola, em um Posto de 
Saúde Estadual. 

Com relação ao processo de formação continuada, a professora 
resistia a frequentar as formações oferecidas pelas Coordenadorias 
de Regionais de Ensino (CRE), sobretudo porque o locus de 
formação não era a escola. Em contrapartida, se comprometeu 
a participar da investigação desde o primeiro contato com as 
pesquisadoras, na ocasião da apresentação do projeto de pesquisa. 

No tópico a seguir, registraremos as vozes dos sujeitos 
alunos da EJA que gritam, e clamam por uma alfabetização em 
contexto de letramento.

4 - As sessões refl exivas podem ser realizadas com a fi nalidade de promover encontros destinados a estudos, a refl exão interpessoal e intrapessoal e a análise 
da prática. (IBIAPINA, 2008).
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3. As vozes dos alunos em espaços e tempos diferentes: o 
reconstruir das histórias de escolarização

A despeito da complexidade e dinamicidade das histórias 
de vida dos sujeitos da EJA, apoiamos no pressuposto de que 
“a memória do indivíduo depende do seu relacionamento com 
a família, com a classe social, com a escola, com a igreja, com 
a profi ssão; enfi m com os grupos de convivência e os grupos 
de referência peculiares a esses sujeitos” (BOSI, 2009, p. 54). 
Neste sentido, o aluno revela:

[...] eu tô com 16 anos e vim aprender a ler agora com 
15 anos. Porque quando eu tinha 8 anos meus pais se 
separaram e eu tive que fazer a escolha: ou fi car com 
minha mãe ou com o meu pai, aí eu disse: vou fi car 
com o meu pai. Porque assim, eu vou trabalhar, ganhar 
dinheiro, aí acho que é por causa disso. (ALUNO G)

O depoimento do aluno reafi rma o postulado de Bosi (2009), 
de fato, o relacionamento com e na família, pode interferir em 
suas relações sociais, em suas escolhas, em suas trajetórias de 
vida e em seu processo de escolarização, consequentemente em 
suas memórias. É notório que para o referido aluno, o processo 
de caminhar ou a escolha do caminho, ou seja, a entrada tardia 
na escola foi uma decisão/opção mediada pela “desestrutura” 
familiar e, também, pela valorização da inserção do sujeito no 
mercado de trabalho em detrimento da relevância do processo 
de escolarização. Para Certeau (2008, p. 176), “certamente, os 
processos do caminhar podem reportar-se em mapas urbanos 
de maneira a transcrever-lhes os traços (aqui densos, ali mais 
leves) e as trajetórias (passando por aqui e não por lá)”. 

Em outras narrativas dos alunos, a composição da família 
patriarcal ocuparia um lugar privilegiado no processo de 
escolarização dos fi lhos, conforme depoimento de um aluno no 
extrato:

[...] a separação do meu pai e da minha mãe atingiu um 
pouco, mas também o interesse foi meu de não estudar. 
Eu ia pro colégio, na época minha mãe pagava até 
aula particular pra mim – eu lembro. [...] Chegou um 

ponto que eu tive que escolher ou trabalhar ou estudar, 
onde eu precisava dos dois ao mesmo tempo. Se o 
governo, talvez desse uma condição de vida melhor e 
oportunidade pra todos e não pra alguns, tipo, existe o 
projovem que dar um valor de R$ 100,00. Se no meu 
caso tivesse essa ajuda de custo poderia estudar e não 
trabalhar [...]. (Aluno H)

Dado o exposto, o aluno com base em sua “leitura de 
mundo” foi capaz de reconhecer que numa sociedade capitalista 
os direitos não são iguais para todos e se lhe fossem dadas 
condições mínimas para sobreviver teria mais possibilidade 
de frequentar a escola dos fi lhos. Reconheceu também que 
constituição e/ou separação entre os pais interferem na 
vida escolar. Ao relatarem suas memórias do processo de 
escolarização, alguns alunos sinalizam a mudança de espaços 
geográfi cos como um dos fatores que lhe impediram de ir ou 
continuar na escola. Como relatam os alunos:

Meu nome é LAS. E, já estudei em vários colégios, 
em São Paulo, Pernambuco, mas sempre volto pra qui. 
(ALUNO C)

Eu comecei quando tinha 12 anos, a primeira vez que 
eu estudei foi lá em São Paulo. A primeira vez eu fi quei 
alegre, depois passou o tempo e eu achei chato, aí eu 
falei vou parar de estudar porque a escola não vai me 
dar dinheiro né, aí comecei a trabalhar, aí só que eu 
botei na minha cabeça uma coisa, né, o melhor que eu 
tenho a fazer é estudar, aí fui pra São Paulo comecei a 
trabalhar, aí deixei o serviço, depois eu vim pra Maceió 
e entrei na escola. (ALUNO D)

Os extratos desvelam que, para muitos alunos da EJA, as 
condições sociais, a busca incessante por trabalho, independente 
da idade, tem incentivado os alunos a fazerem opção pelo 
mercado de trabalho. Para isso, deslocam-se de uma região 
para outra à procura de melhores condições de vida. O Aluno 
D demonstrou que o encantamento pela escola foi se perdendo, 
como bem diz: “a primeira vez eu fi quei alegre, depois passou o 
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tempo e eu achei chato”. No entanto, o discurso da importância 
da escolarização continuou persistindo em seu imaginário. 

Segundo Guedes-Pinto (et al. 2008, p. 34) “podemos 
perceber que as memórias são singulares e também coletivas, 
sociais, na medida em que explicitam, afi rmando ou até 
negando, a história, o modo de viver, as regras e os valores 
de determinadas comunidades em uma determinada época 
histórica”. O diálogo vai se construindo no grupo focal em 
meio à singularidade e a coletividade identitária do grupo. 
Como podemos observar neste depoimento

Eu comecei mesmo na casa. Eu saí da minha casa com 
oito anos de idade. Aí vim tomar conta de uma criança 
aqui em Maceió. Mal podia com a criança, ela tinha 
nove meses e eu tinha oito anos – era muito desnutrida. 
Aí, minha patroa era muito boa, era uma segunda mãe 
pra mim, dizia: “como você não pode segurar a menina, 
você vai lavando a fralda e passando”. Aí me colocou 
pra uma senhora me ensinar a ler. Ela sempre me 
incentivava a estudar, aí quando aprendi o alfabeto, ele 
me colocou no CEPA [...]. Mas, aí como eu morava no 
interior e não tinha tempo de brincar, porque cuidava 
dos animais que meu pai tinha cabra, e porco tudo. Aí 
eu só queria ir brincar. [...] E eu também gostei muito ali 
do Guerreiro, que quando a gente morava em Murici, 
eu sou de Capela, mas agente mudou pra Murici, e meu 
pai dançava Guerreiro e todo ano tinha aquela festa 
bonita em Murici e eu dizia um dia eu chego lá, vou 
subir lá no palco pra dançar o Guerreiro, aí foi que a 
gente teve que mudar de cidade a gente foi pra Capela 
e até hoje foi meu sonho dançar o Guerreiro, e pra mim 
é muito importante a cultura. (ALUNO E)

O fragmento supracitado aponta para a realidade de muitas 
crianças no interior do nordeste. Elas são praticamente “dadas” às 
famílias burguesas para servirem de “empregadas” domésticas. 
O aluno E relembra a infância negada – não brincava – a fuga 
da escola: eu ia brincar. Provavelmente, na casa que habitava 
também não tinha o direito de ser criança. Relembra ainda a dança 
do Guerreiro, praticada na comunidade onde morava, ressaltando 
a relevância da cultura – “é muito importante a cultura”. 

No tópico seguinte nos debruçaremos sobre as práticas de ensino 
da leitura na sala de aula, focalizando esses sujeitos singulares, 
marcados por histórias de vida “sofridas” e desencontradas. 
Apresentaremos ainda uma análise de uma das aulas de leitura 
observadas, dialogando com os dados oriundos de uma sessão de 
refl exão, a partir da observação da referida aula de leitura.

4. A escuta atenta da prática de ensino da leitura na EJA: 
outras vozes podem soar?

Tudo começa com: “Eu deveria ter nesse tempo dez anos” 
(Cora Coralina). Eu, leitor? Eu, autor? Quem é o eu no conto? 
Nesse tempo? Qual tempo? Tempo da narrativa? Tempo em 
que o evento, de fato, ocorreu? Quais seriam as respostas dos 
sujeitos jovens e adultos sobre esses questionamentos? Eles 
responderiam tal qual as crianças? É em meio a pistas sobre 
a necessidade, ou não, de se pensar uma didática de ensino 
da leitura capaz de aproxime-se dos sentidos atribuídos pelos 
alunos da EJA que esse trabalho vai se construindo.

Entre as sessões de refl exão sobre as práticas de leitura 
vivenciadas pela professora, escolhemos a proposta apresentada 
pela professora, cujo objetivo era trabalhar o texto: “Cocadas”, 
de Cora Coralina. No dia da referida sessão, a professora 
levou suas refl exões sobre a aula de leitura vivência em forma 
de arquivo digitado. No alto da folha, ela escreveu: “minhas 
memórias da aula de leitura e produção de texto”. E, é na 
perspectiva da memorização que a professora tenta construir 
o seu diálogo. Embora, os referidos momentos de aula, 
rememorados pela professora, tenham sido gravados e fi lmados, 
partimos do pressuposto de que as lembranças/memórias 
representa uma forma singular de ela ler a sua prática. Pois, 
“as narrativas rememorativas dos sujeitos e as análises que 
delas podemos fazer são entendidas como possíveis versões da 
realidade e não como verdades únicas e estáticas” (AMADO, 
1995 apud GUEDES-PINTO, 2008, p. 31). 

A professora, na ocasião da sessão de refl exão, apresenta-
nos também o seu planejamento da aula de leitura do texto: “As 
cocadas” de Cora Coralina. Neste planejamento são defi nidos 
os três momentos da aula, a saber:
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Leitura de texto: “As cocadas”, de Cora Coralina
Produção de texto coletivo
Produção individual de texto

Com base na defi nição das etapas de trabalho supracitadas 
tendo por base a leitura do conto “As cocadas”, podemos 
inferir que as práticas de leitura do texto aparecem como um 
pretexto para a proposição de práticas de produção de texto. 
No desdobramento das atividades supracitadas, a professora 
organiza didaticamente seu planejamento em três momentos, a 
saber: pré-leitura, leitura e pós-leitura. No primeiro momento, 
a professora defi ne as atividades:

Pré-leitura
1º Passo: Análise do título do texto:
(explorar as possibilidades em relação ao título)
– o que será que traz esse texto? (registra no quadro 
as opiniões dos alunos e depois no caderno); Se você 
fosse contar uma história com esse título o que você 
escreveria?; Em que tempo acontece essa história 
“As cocadas”?; E a sua?; Quais sabores têm essas 
cocadas?; Quais ingredientes você usaria?; Qual foi 
o acontecimento que fez você lembrar dessa cocada?; 
Que personagens existem nessa história?. (REGISTRO 
DA PROFESSORA)

Nos “passos” defi nidos pela professora podemos observar 
a tentativa de explorar o título do texto, por meio dos 
conhecimentos prévios dos alunos, como podemos observar 
em “o que será que traz esse texto?”. Posteriormente, ela faz 
alguns questionamentos que seriam impossíveis dos alunos 
responderem, uma vez que eles não conheciam o texto, nem a 
autora, nem contexto histórico no qual o conto foi produzido. 
Tais quais: em que tempo acontece a história? Quais sabores 
têm essas cocadas? Que personagens existem nessa história? A 
professora começa a socialização, afi rmando:

No primeiro momento foi apresentado o título do 
texto para que os alunos dessem sua opinião sobre o 
assunto que seria tratado no mesmo e então falaram 

várias possibilidades que foram registradas no quadro e 
depois registraram no caderno.
Sobre o título, foram unânimes: “o texto fala de 
cocadas”
Sobre o conteúdo do texto: “Fala de uma mulher que 
vendia cocadas para sustentar a família”; “É uma pessoa 
que estava começando a vida vendendo cocadas”; “O 
esposo estava desempregado e a mulher ajudava a 
pagar as contas fazendo cocadas para vender”
Quanto ao tempo ou época: É uma história atual, se 
passa nos nossos dias.
Sobre a personagem: “Maria é a doceira e é a mãe”.
Sabores das cocadas: amendoim, coco, leite, goiaba, 
maracujá, banana e coco queimado. (REGISTRO DA 
PROFESSORA)

Observamos que ela relata o que aconteceu, mas não faz 
nenhuma problematização sobre “o porquê das respostas 
dos alunos”, quais elementos linguísticos e extralinguísticos 
levaram os alunos responderem dessa forma e não de outras? 
De que forma o professor pode contribuir para a construção da 
autonomia leitora dos alunos da EJA? Para Certeau (2008, p. 
268), “a autonomia do leitor depende de uma transformação das 
relações sociais que sobredeterminam a sua relação com o texto”.

Outro aspecto demonstrado na análise das falas dos 
alunos – em se tratando de sujeitos jovens e adultos – consiste 
no fato de que as leituras do seu contexto socioeconômico 
e cultural determinam as possibilidades de antecipações 
do assunto abordado no texto – leituras possíveis, como 
observamos: “a mulher que vendia cocada”; “o esposo que 
estava desempregado”; “uma pessoa que estava começando a 
vida, vendendo cocadas”, “a mulher ajudava a pagar as contas”. 
Posteriormente, a professora defi ne:

2º Passo: Construir um texto coletivo para comparar com 
o texto original “As cocadas”; Apresentar a biografi a de 
Cora Coralina, antes de ler a história. (Uso do retroprojetor)

 
Se o objetivo é vivenciar uma prática de leitura, qual sentido 

teria produzir um texto coletivo e compará-lo ao texto de Cora 
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Coralina? Poderia estabelecer uma relação de intertextualidade, 
se o texto ainda não foi lido? Será que os alunos são adivinhos? 
Qual a relação entre o que foi defi nido até o momento e o 
propósito de uma prática de leitura?

A professora dá prosseguimento a narração de suas 
memórias afi rmando:

depois que falaram sobre os possíveis fatos e 
personagens que estariam nas histórias de Cora 
Coralina, fi zemos a produção de uma história relatada 
pelos alunos a partir das colocações anteriores. Escrevi 
em um papel quarenta quilos para eles escreverem 
em outro momento no caderno. Fizemos a leitura 
coletiva desta produção e então apresentei a autora 
Cora Coralina e a sua biografi a com um extrato da 
mesma, para que os alunos tomassem conhecimento 
de sua trajetória de vida e ao conhecerem o texto “As 
cocadas”, fi zessem referência com a sua vida, uma vez 
que ela se considerava “mais doceira” do que escritora. 
Fiz a leitura através do retroprojetor onde puderam 
acompanhar a leitura visualizando melhor as palavras e 
de uma forma única. (REGISTRO DA PROFESSORA)

No extrato supracitado, observamos que a aula de leitura 
acabou sendo desmontada para dar lugar a uma prática de 
produção de texto. Embora a professora tenha possibilitado a 
vivencia de prática de letramento: leitura da biografi a da autora. 
De acordo, até o momento da leitura da biografi a da autora, os 
alunos não foram convidados a ler o texto sozinho(s), a prática 
de leitura se restringiu a oralização do texto pela professora e a 
escuta pelos alunos. A aula de leitura limitou-se, como pudemos 
observar, ao levantamento de antecipações – conhecimentos 
prévios sobre o assunto abordado. No momento da leitura, a 
professora propõe:

Leitura
3º Passo: Leitura (pela professora) prazerosa do texto, 
fi nalizando com a entrega de cocadas com os mesmos 
ingredientes descritos no texto para que sintam prazer 
ao ter ouvido a história.

Afi nal, o que seria uma prática de leitura prazerosa? A 
prática de leitura foi prazerosa para quem? Se a professora fez 
a oralização do texto para os alunos, qual o prazer em ler depois 
sozinhos o mesmo texto? Qual a relação entre comer cocadas, 
feitas com os mesmo ingredientes descritos pela autora no texto 
e uma prática de leitura prazerosa do texto? A professora ao 
relembrar a prática vivenciada afi rma:

Fiz a leitura do texto com entonação de voz apropriada 
ao mesmo e enfatizando as palavras em algumas 
passagens. Ficaram atentos a cada passo que eu dava 
na leitura como que absorvidos pelas palavras lidas. Ao 
terminar a leitura, imediatamente distribuí as cocadas, 
que foram devidamente esquentadas no forno do fogão 
da escola para que fi cassem de novo com gostinho 
de novas, que eles saborearam [...]. (REGISTRO DA 
PROFESSORA)

No fragmento, a professora demonstra entender a leitura numa 
perspectiva restrita, apenas como decodifi cação. Ressalta que fez 
a oralização do texto com “entonação apropriada”, como se essa 
estratégia fosse pressuposto para manter os alunos atentos. Em 
nenhum momento, os alunos foram convidados a encantarem-
se pelo conto “As cocadas”, publicado pela primeira vez em “O 
tesouro da casa velha”. Eles não fi caram sabendo que, na verdade, 
o referido conto, tratava-se de uma encantadora narrativa, escrita 
em primeira pessoa, em linguagem curta e direta, e, ao mesmo 
tempo, entrelaçada de detalhes – características dos contos. 
Então, que papel de leitores eles ocuparam? Segundo Certeau 
(2008, p. 269) “o leitor é o produtor de jardins que miniaturizam 
e congregam um mundo”.

Por fi m, a professora defi ne o último passo da prática de 
leitura:

4º Passo: Texto em transparência (Uso do retroprojetor)
– Distribuir um texto para cada aluno para que 
faça a leitura silenciosa e depois a leitura coletiva, 
acompanhada no retroprojetor, com o auxílio da 
professora.
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Aparecem neste “4º passo”, a proposição da vivência de 
estratégias de leitura: prática de leitura licenciosa e prática de 
leitura coletiva. Porém, em nenhum momento a professora 
sinaliza que serve de “âncora” entre o texto e os sentidos a 
ele atribuído. Não são defi nidos encaminhamentos didáticos, 
entre outros: problematizações e/ou estratégias de leitura que 
ajudassem os alunos a compreenderem o texto. Goodman (1997, 
p. 21), “aprender a ler implica o desenvolvimento de estratégias 
para obter sentido do texto. Implica o desenvolvimento de 
esquemas acerca da informação que é representada nos textos”. 

 A atribuição de sentido ao texto em momento nenhum 
foi considerada pela professora, demonstrando que a leitura é a 
busca de prazer, mesmo em sentido restrito. Prazer para quem? 
Como se caracterizaria uma leitura prazerosa? Até que ponto 
as práticas de leitura escolares são prazerosas? A professora 
refl etindo sobre sua prática afi rma

Fiz a leitura do texto com entonação de voz apropriada 
ao mesmo e enfatizando as palavras em algumas 
passagens. Ficaram atentos a cada passo que eu dava 
na leitura como que absorvidos pelas palavras lidas. Ao 
terminar a leitura, imediatamente distribui as cocadas, 
que foram devidamente esquentadas no fogão da escola 
para que fi cassem de novo com gostinho de novas, que 
eles saborearam. (REGISTRO DA PROFESSORA)

Nessa refl exão da professora, fi ca latente que para ela 
oralizar o texto com entonação pode ser um pré-requisito para 
manter os alunos atentos. Após várias atividades, enfi m o 
momento da leitura do texto. 

Em seguida, distribuí o texto “As cocadas” para os 
alunos e pedi que dessem uma lida silenciosamente 
e depois faríamos a leitura coletiva através do 
retroprojetor para que todos pudessem acompanhar a 
leitura com atenção, procuramos usar a entonação de 
voz apropriada. Após esta leitura fazemos algumas 
observações sobre o sentimento da menina, a sua 
tortura interior no dilema entre pegar as cocadas ou 
deixá-las onde estavam e o desfeche da história com 

a descoberta das cocadas estragadas sendo jogadas no 
chão e oferecidas ao cachorro que nem deu valor para 
aquilo que ela havia desejado tanto comer.

No fragmento, a professora demonstra que tentou ajudar os 
alunos a compreenderem algumas passagens do texto. Porém, 
não consegue explorar os sentidos implícitos e explícitos no 
texto, como a professora afi rma: “fi zemos algumas observações 
sobre o sentimento da menina”. Segundo Santos (2010, p. 
126) os professores da EJA, “precisam ainda, refl etir sobre a 
didática do ensino da leitura e da produção do texto, sobre a 
progressão escolar e sobre o currículo”. A referida prática de 
leitura limitou-se ao encaminhamento de estratégias de leitura, 
a saber: leitura silenciosa e leitura coletiva.

Pensar as práticas de leitura para além da decodifi cação 
apresenta-se como um desafi o para os professores da EJA. Por 
diversos motivos, os professores não conseguem/permitem 
que os alunos adentrem o texto e desvelem o seu sentido. Pois, 
assim como “Ivo viu a uva”, “As cocadas” permaneceram sendo 
apenas cocadas “saborosas igual às do texto”. Assim, há uma 
fuga da prática de leitura a partir das novas informações e não 
percebendo as possibilidades de novos enfoques, permitidos 
pelo texto. Por fi m, a professora expõe as atividades:

Pós-leitura
5º Passo: Socializar (Registrar no quadro e no caderno)
– Em que lugar se passou essa história? Quais pistas 
(palavras) indicam isto no texto? Quais marcas de 
regionalidade encontramos no texto?
6º Passo: Comparando os textos.
Reler o texto produzido pelos alunos para que eles o 
comparem com o texto de Cora Coralina. (registrar as 
falas dos alunos)
7º Passo: Produção individual
– Sugerir aos alunos que pensem em um alimento 
que sentem saudade de comer, ou que viveram 
uma situação interessante ao comerem algo do qual 
guardam lembranças e escrevam dissertando sobre suas 
memórias. Apresentar o texto escrito, ou oral, para os 
colegas, para compartilharem suas experiências.



DIFERENTES VOZES SOBRE AS PRÁTICAS DE LEITURA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. ESCUTAS?

2270LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

No registro supracitado observamos que a professora 
retoma o questionamento realizado anteriormente: “em 
que lugar se passou essa história?”. Ela tenta também por 
meio de pistas linguísticas ajudar os alunos a responderem 
aos questionamentos, a saber: “quais pistas indicam isso 
no texto?”. Ela busca encontrar no texto algumas marcas 
de variação linguística: “quais marcas de regionalidade 
encontramos no texto?”. Esse questionamento introduz outra 
discussão que implicaria o trabalho com outros conteúdos. Há 
uma descontinuidade, ou melhor, a fuga da leitura do texto: 
comparação entre textos; produção individual, apresentação do 
texto escrito. Fica explícito que a professora além de não se 
preocupar com as condições de produção do texto, abandona 
completamente a prática de leitura como objeto de análise. A 
professora registra ainda:

Minhas conclusões sobre esta atividade:
Poucos são os alunos que interagem, que se envolvem 
nas colocações sobre o texto a ser apresentado. [...]. 
No desenvolvimento da atividade eles conseguem 
participar mais, principalmente a partir da leitura, pois 
aqueles mais calados compreendem melhor a intenção 
inicial e passa a socializar mais um pouco as etapas 
seguintes. O que eles precisam, acredito, é serem 
incentivados à leitura de textos e produção textuais, 
mas, esbarraram na limitação do conhecimento 
da escrita e da criatividade, ou ainda, medo de se 
expressarem e serem tomados como errados. Preciso 
encontrar caminhos para chegar até estes que se 
consideram incapazes de produzir. (REGISTRO DA 
PROFESSORA, GRIFO NOSSO)

No extrato, a professora ao refl etir sobre sua prática percebe 
que não há a participação plena dos alunos, por motivos diversos: 
timidez, limitações da escrita, falta de criatividade, medo de se 
expressarem. Um aspecto positivo consiste na exposição de sua 
inquietação: “preciso encontrar cominhos para chegar até estes 
que se consideram incapazes”. Foucambert (1994, p.37-38), ao 
refl etir sobre como se aprende a ler, defende que “aprende-se 
a ler com textos [...] que funcionem realmente para leitores; 

aprende-se a ler lendo textos que não se sabe ler, mas de cuja 
leitura se tem necessidade”. 

Dado o exposto, embora a professora tenha planejado 
momentos de ensino da leitura, as atividades propostas giraram 
em torno de práticas de produção de texto. Durante as sessões de 
refl exão das práticas de leitura, a professora sempre apresentava 
as produções dos alunos a partir ou com base nas discussões 
dos textos lidos. Mesmo após as refl exões sobre as concepções 
de leitura ela não demonstrava clareza em perceber que as 
práticas de leitura e as práticas de produção de texto, embora 
sejam indissociáveis, quando nos propomos a vivenciar uma ou 
outra, precisamos defi nir estratégias didáticas diferentes.

5. À guisa da (in)conclusão: a escuta continua...

No presente texto, apresentamos o encaminhamento didático 
de uma prática de leitura na EJA em entrelace com diferentes 
vozes (dos sujeitos alunos, da professora, dos pesquisadores) 
que sinalizam a necessidade de discutirmos em contextos de 
formação continuada, no locus da escola e nas universidades, a 
necessidade de uma didática de ensino da leitura na formação 
do professor que contemple as especifi cidades de todas as 
modalidades de ensino, de modo a favorecer uma abordagem 
do texto para além da sua superfície. 

A investigação de natureza qualitativa com abordagem 
colaborativa aponta que trabalhar com a leitura em sala de aula 
exige do professor uma didática de ensino que possibilite, de 
fato, a vivência de uma prática de leitura signifi cativa, na qual 
os alunos da EJA sejam provocados a atribuir sentidos ao texto 
lido, compreendendo-o. 

O planejamento da professora, as refl exões e os diálogos 
estabelecidos nas sessões de refl exão apontam que são muitos 
os desafi os postos quando se trata da formação do professor 
no locus da escola. Pois esses momentos são marcados pela 
imprevisibilidade, impossibilitando-nos de prever como se 
materializará a prática previamente planejada.

Por fi m, destacamos que os caminhos trilhados pela 
professora são singulares – delimitados pelos seus saberes e 
ainda não-saberes sobre uma prática de leitura na EJA. Contudo, 
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não é possível pensar em uma didática de ensino da leitura 
sem dimensionar a importância das abordagens metodológicas 
fundamentadas em uma concepção de leitura que considere 
o texto como objeto de ensino-aprendizagem, de diálogo, de 
escuta de vozes. 
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Resumo

As políticas públicas relacionadas ao livro e a leitura 
possuem uma história longa. Desde a década de 1930 há 
instituições e/ou programas voltadas a esse assunto. Programas 
e políticas que sempre tiveram seus autos e baixos e pouca 
participação da sociedade de uma maneira mais ampla. 
Assim, o objetivo deste artigo é discutir e relacionar as ações 
desenvolvidas tanto por parte do Instituto Nacional do Livro – 
INL quanto do Plano Nacional do Livro e Leitura – PNLL. A 
partir dessa comparação tentou-se entender em que ponto esses 
se assemelham e se diferenciam quanto a suas fi nalidades. Para 
isso, foi feito um breve relato histórico tanto do INL quanto do 
PNLL e observou-se as principais fi nalidades de cada um. A 
partir daí, foi feita a comparação entre os dois e esta comparação 
nos levou a concluir que a principal diferença está relacionada 
ao momento histórico em que cada um foi criado. Ou seja, 
enquanto o INL nasceu em um Estado autoritário o PNLL surge 
em um Estado democrático. Entretanto os objetivos e linhas de 
ação são bem parecidos.
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Abstract

Public policies related to books and reading have a 
long history. Since the 1930s there are institutions and / or 
programs directed to this subject. Programs and policies have 
always had their ups and downs and limited participation of 
society in a broader way. Thus, the aim of this paper is to 
discuss and relate the actions taken by both the National Book 
Institute - INL as the National Plan for Books and Reading - 
PNLL. From this comparison we tried to understand to what 
extent they resemble and differ as to their purpose. For that, 
it made a brief historical account of how both the INL and 
PNLL observed for the main purposes of each. Thereafter, a 
comparison was made between the two and this comparison 
led us to conclude that the main difference is related to the 
historical moment in which each was created. That is, while 
INL was born in an authoritarian state emerges in the PNLL a 
democratic state. However the objectives and lines of action 
are very similar.

Keywords

Public policy on books and reading; National Institute of 
Books – INL;. National Book and Reading Policy – PNLL; 
public policies in Brazil.
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Introdução

Desde a criação do Instituto Nacional do Livro – INL 
em 1937 tem-se proposto políticas públicas voltadas para o 
setor livreiro de forma tanto propiciar meios mais baratos 
para impressão e reprodução do material impresso quanto da 
possível formação de leitores. Ao compararmos o INL com o 
Plano Nacional para o Livro e Leitura – PNLL veremos que há 
semelhanças nos objetivos propostos por eles.

No entanto a grande diferença está no momento histórico 
em que cada um foi criado. O INL nasce em um estado 
autoritário e o PNLL surge em um governo democrático. São 
instrumentos que, a primeira vista, se mostram possíveis e 
com ideias e preocupações originais. Mas se compararmos os 
resultados de um no passado e do atual no presente, veremos 
que a mera semelhança vai além das propostas e objetivos. As 
pesquisas sobre leitura revelam que ainda falta muito para que 
o atual plano mostre resultados satisfatórios. 

Diante disso, o objetivo desse artigo é mostrar as 
semelhanças existentes entre o INL e o PNLL destacando, 
entretanto, as diferentes concepções de governo em que nasce 
um e outro. 

Leitura: um processo histórico e cultural

O que é ler? No atual processo cultural em que vivemos 
ler não é somente percorrer os olhos no texto escrito. Ler 
ultrapassa esses limites. Lemos as imagens, símbolos, placas, 
corpos, lemos a música, a televisão e, por fi m, fazemos a leitura 
de mundo que antecede a leitura do escrito, conforme postula 
Paulo Freire “a leitura do mundo precede sempre a leitura 
da palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura 
daquele” (FREIRE apud MARTINS, 2004, p. 10).

A história da leitura revela diferentes maneiras de encarar 
essa prática. Aliás, a própria prática da escrita como forma de 
armazenar informação para a posteridade causou espanto e 
indignação entre fi lósofos que, na idade média, acusavam tal 
prática de fazer com que não se decorassem mais os grandes 
textos.

Manguel (1997, p. 59) afi rma que “ler em voz alta era 
norma desde os primórdios da palavra escrita”. Nesse caso, 
compreende-se que o próprio ato de ler em silêncio só se torna 
uma prática comum, mais provavelmente, segundo o autor, no 
século IX. Para Fischer (2006, p. 82) a primeira impressão de 
leitura silenciosa data do primeiro século da era cristã quando 
“(...) Agostinho deparou com seu professor Santo Ambrósio, 
lendo sozinho e em silêncio”.

E quando a leitura silenciosa começa a se espalhar, há 
diversos olhares desconfi ados, em especial da igreja, que vê o 
novo modelo como ameaçador. “Alguns dogmatistas fi caram 
desconfi ados da nova moda; em suas mentes, a leitura silenciosa 
abria espaço para sonhar acordado, para o perigo da preguiça, o 
pecado da ociosidade” (MANGUEL, 1997, p. 68).

Não só as formas de ler foram se alterando como a própria 
escrita textual. Tal afi rmação se deve ao fato de que os escritos 
não seguiam regras de pontuação como hoje. Cabia ao leitor 
colocar a melodia na leitura (MANGUEL, 1997). Nesse 
sentido, não só a melodia, mas a própria interpretação fi cava 
a cargo do leitor que tinha o poder de dar a signifi cação que 
achasse melhor ao texto a ser lido.

Antes da expansão da imprensa de Gutemberg as obras 
escritas não eram difundidas como se vê hoje em dia.  “Até a 
metade do século XVIII, inicialmente, o leitor é aí confrontado 
com um número reduzido de livros (a bíblia, as obras de 
piedade, o almanaque), que perpetuam os mesmos textos ou 
as mesmas formas, que fornecem às gerações sucessivas 
referências idênticas” (CHARTIER, 2001, p. 86).

A leitura em épocas anteriores a da imprensa de Gutemberg 
era difi cilmente difundida uma vez que, o próprio acesso ao 
livro era difícil, pois tratava-se aí de um material, raro, caro, 
dado apenas aqueles com poder aquisitivo ou a igreja que era 
uma instituição dominante na época. 

Aos poucos a prática da leitura deixou de ser exclusividade 
da igreja e das grandes universidades e chegou até o povo mais 
simples; apesar de a leitura do texto escrito e impresso ainda 
não ser universal, uma vez que ainda há milhões de analfabetos 
no país. Além disso, ainda percebemos que, grande parte dos 
alfabetizados, tem difi culdades de compreensão de certos 
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textos. Essa difi culdade está relacionada a falta de acesso a 
leituras fora do ambiente escolar.

Ler é uma prática cultural. E como tal depende de diferentes 
contextos a qual o sujeito está envolvido. “Para a sociologia das 
práticas culturais, a leitura é uma arte de fazer que se herda 
mais do que se aprende” (HÉBRARD, 2001, p. 37). Mas pode 
ser uma busca individual, uma necessidade particular ou um 
vislumbramento pessoal que vai além daquilo que foi imposto 
conforme demonstrou Valentin Jamerey-Duval2.

Chartier (2001, p. 12) fala que a história das práticas da 
leitura refere-se às “apropriações” do texto pelo leitor, ou 
seja, o sentido que se dá ao texto vai ser diferenciado não só 
pelo contexto a que cada um vive, arquivo cultural, ou até 
mesmo pelas diferentes abordagens do texto em diferentes 
épocas que “escapam completamente ao controle ou previsões 
signifi cativas do texto, submetendo-o a desvios semânticos e 
imprevistos pragmáticos notáveis”. 

Para Fischer (2006, p. 11) “o ato de ler é variável, não 
absoluto”. Podemos entender, a partir da fala do autor que a 
prática leitora depende da história de vida, da carga cultural e 
educacional de cada um. 

Nesse sentido, as propostas no que se refere as políticas 
públicas para o livro e leitura devem compreender tal variedade 
de leitores para que se possa ser implementada de forma 
absoluta e atingir um número cada vez maior de pessoas. 

Uma política pública voltada para a questão da leitura deve, 
também, considerar uma grande variedade de formas, suportes, 
tipos e contextos de leitura; ou seja, são muitas as realidades 
vividas por cada leitor e cada um já carrega consigo sua própria 
leitura de mundo.

Políticas públicas para o livro e leitura

Seja em um governo autoritário ou democrático, sempre 
houve a necessidade de criação de políticas públicas em prol da 
melhoria de condições de vida, saúde e educação das pessoas. 
Para isso, os governos utilizam de estratégias de intervenção que 

são chamadas políticas públicas. “As políticas públicas são aqui 
entendidas como o “Estado em Ação” (GOBERT; MULLER, 
apud HOFLING, 2001, p. 31). Esse Estado em Ação, por meio de 
um conjunto de instituições permanentes (legislativo, tribunais), 
criam, a partir dos seus governos, leis, projetos e programas 
visando a atender a sociedade como um todo.

Nesse sentido, desde a década de 1930 os governos 
brasileiros vem tentando criar políticas públicas que fomentem 
a produção de livro no país. O intuito desse fomento seria, em 
primeiro plano, oferecer condições para que o custo do material 
fosse baixado com o objetivo de garantir acesso deste a um 
número signifi cativo de pessoas.

Essa necessidade de criação de tais políticas tem como um 
dos seus principais objetivos aumentar a competência leitora 
do cidadão já que, segundo as pesquisas, como por exemplo 
“Retratos da leitura no Brasil”, mostra que o brasileiro tem 
pouca ou quase nenhuma habilidade de leitura.

E para um país cujo o desenvolvimento tecnológico vem 
avançando a cada dia, necessitando que, cada vez mais, as 
pessoas possam ser mais autônomas nos auto-atendimentos, 
na busca por informações na Internet ou até mesmo para 
lidar com maquinários nas indústrias e/ou comércio, possuir 
uma competência leitora é essencial. Sem saber decifrar e 
compreender o mínimo dos códigos da nossa língua, fi ca muito 
difícil para o cidadão lidar com toda essa tecnologia existente. 

Apresentamos nas linhas seguintes os principais políticas 
voltadas para o livro e a leitura no país. As primeiras políticas de que 
se tem conhecimento estão ligadas ao INL originado do Instituto 
Cayrú. As outras fazem parte do PNLL. Apesar de se diferenciarem 
quanto ao contexto sócio-político em que foram criados, possuem 
propostas bem parecidas e algumas diferenças que estão ligadas 
mais com a época de criação do que pelos propósitos.

O Instituto Nacional do Livro – INL

A política cultural adotada pelo país a partir do século 
XIX, segundo Lindoso apud Rosa e Oddone (2006, p. 186) 

2 - Autodidata que fugiu da miséria da casa onde morava e aprendeu a ler sozinho (HEBRARD, 2001).
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“foi protecionista, uma vez que exercia o mecenato junto aos 
artistas que viviam na Corte e promovia viagens à Europa 
para jovens talentosos que tinham seus projetos fi nanciados 
pelo governo, além de postos diplomáticos e políticos para 
poetas e romancistas numa verdadeira troca de favores”. Essa 
troca de favores era uma forma de manter as manifestações 
culturais aos olhos do governo, tendo como aliados, os bem 
sucedidos moradores da Corte. E não foi muito diferente com 
a criação, tempos depois, do Instituto Nacional do Livro – 
INL.

Criado em 1937 durante o Estado Novo o Instituto Nacional 
do Livro – INL foi o principal órgão governamental responsável 
pela gestão das políticas para o desenvolvimento do mundo do 
livro e da leitura. O INL, extinto em 1990 na derrocata cultural 
do governo Fernando Collor, teve vida longa, porém cheia de 
altos e baixos (BRAGANÇA, 2009, p. 222).

Como poderemos perceber tanto na história do INL quanto 
da criação do Plano Nacional do Livro e Leitura – PNLL, 
tais programas surgem com força total e vão enfraquecendo 
a medida que o tempo passa. O que ocorre? Ao que parece, 
esses programas provocam uma efervescência no início e vão 
declinando, ou por falta de continuidade do governo ou, até 
mesmo, falta de cobrança por parte da sociedade.

No caso específi co do INL, segundo Bragança (2009, p. 
223), existiram condições que antecederam e foram favoráveis 
a criação do instituto. Com a chegada do século XIX houve a 
expansão do sistema escolar; o conhecimento tornou-se mais 
acessível em jornais, revistas e livros e também a passagem 
dos modos de vida tradicionais para a modernidade. Segundo 
esse mesmo autor, Monteiro Lobato foi um dos primeiros a 
investir e a manifestar, como editor, suas demandas ao poder 
público. Assim, em 13 de janeiro de 1937 é criado o Instituto 
Cayru que teve vida curta e deu lugar ao INL, criado pelo 
Estado Novo de  Getúlio Vargas em 10 de novembro do 
mesmo ano.

O Estado novo pode ser compreendido como a 
implementação de concepções políticas corporativistas 
e autoritárias dos grupos dominantes, tanto no âmbito 

do Estado como fora dele. Assim pode-se dizer que o 
Estado Novo nasceu da vontade política de uma cúpula 
de governantes que, não acreditando mais na efi cácia do 
sistema democrático, para realização de seus interesses 
políticos e econômicos, opta conscientemente pela 
estruturação das transformações necessárias por estes 
grupos dominantes à “modernização” da sociedade 
brasileira (ARAÚJO, 2002, p. 19)

Para um estado autoritário era interessante a criação de um 
organismo como o INL pois assim poderia se ter um controle 
maior da produção cultural e intelectual da sociedade. Miceli 
apud Rosa e Oddone (2006, p. 186) dirá que:

estas competências do instituto, agregadas às políticas 
de cooptação de intelectuais para o trabalho em 
organismos governamentais e de censura da atividade 
intelectual, permitiram ao Estado Novo controlar todo o 
ciclo de produção cultural impressa, desde a elaboração, 
passando pela editoração e comercialização, até sua 
divulgação.

O INL tinha como missão “fazer e editar a Enciclopédia 
Brasileira, que herda do Instituto Cayru; o INL também fi ca 
encarregado de criar e editar o Dicionário da Língua Nacional, 
revendo-lhe as sucessivas edições” (BRAGANÇA, 2009, p. 
223). Além disso, outro compromisso assumido pelo INL era, 
segundo Bragança (2009, p. 223) aumentar, melhorar e baratear 
a edição de livros no país e facilitar a importação de livros 
estrangeiros e incentivar a manutenção de bibliotecas públicas. 

Cunha apud Bragança (2009, p. 223) dirá que:

o INL não se contentou com o registro passivo de 
bibliotecas já existentes. Desenvolveu um esforço 
ininterrupto junto às Prefeituras Municipais, no sentido 
de que fossem criadas bibliotecas públicas ou de que 
estas fossem reabertas ou reestruturadas, oferecendo 
para isso novos volumes e assistência técnica. 

Bragança (2009, p. 228) pontua que para esta restruturação 
ou criação de novas bibliotecas era preciso formar pessoal 
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capacitado. Dessa forma, o INL acabou estimulando a criação 
de cursos de biblioteconomia para formação de pessoal técnico 
para administrar e promover os serviços prestados pelas 
bibliotecas.

Já no governo de Juscelino Kubitschek de 1956, quando o 
INL passou a ser dirigido por José Renato Santos Pereira, havia 
o discurso de que investir em políticas públicas de criação de 
bibliotecas, aumento da capacidade leitora e não apenas o 
alfabetismo que era uma função essencial do Estado. Em defesa 
do INL o Deputado Marcos Parente, afi rmará que a preocupação 
do INL era de realmente formar leitores e não apenas alfabetizar 
mecanicamente as pessoas (BRAGANÇA, 2009, p. 238).

Em resumo, Araújo (2002, p. 12) estabelece a seguinte 
periodização com relação a história do INL:

1ª fase : Criação e consolidação (durante a primeira 
gestão de Augusto Meyer – 1937 a 1945); 2ª fase: 
Incremento às atividades editoriais (durante a segunda 
gestão de Augusto Meyer – 1946 a 1967, as gestões 
de Adonias Filho – 1954 a 1955 e José Renato Pereira 
– 1956 a 1960; 3ª fase: Ação cultural e segurança 
nacional (durante a terceira gestão de Augusto Meyer – 
1961 a 1967 e a gestão do General Umberco Peregrino 
– 1967 a 1970; 4ª fase: sob a ideologia do planejamento 
(durante as gestões de Maria Alice Barroso – 1970 a 
1974, Humberto Sales – 1974 a 1985, Fábio Lucas – 
1985 a janeiro de 1987, Wladimir Murtinho – 1987 a 
1990).

“Em 1991, ocorre a incorporação do INL à recém-criada 
Fundação Biblioteca Nacional, com a denominação de 
Departamento Nacional do Livro, com o objetivo de trabalhar 
a política do livro, das bibliotecas públicas e da campanha da 
leitura” (ARAÚJO, 2002, p. 13).

O INL viveu, entre altos e baixos de 1937 até 1990 como 
vimos anteriormente. Depois dessa longa vida este foi extinto e 
outros projetos, programas e políticas foram criados. Algumas 
semelhanças entre os projetos são bastante visuais, porém é 
necessário analisar, com cuidado, o contexto em que cada um 
foi criado e entender as semelhanças existentes entre eles.

Viva Leitura e o Plano Nacional do Livro e Leitura – 
PNLL

Muitas iniciativas para fortalecimento do livro e leitura 
foram criadas junto ao INL e após sua extinção. Os programas 
e/ou projetos visavam fortalecer tanto e, talvez principalmente, 
o acesso ao livro didático como da leitura dos textos literários. 
Tais iniciativas tinham como foco a escola. Local onde, até 
hoje, para muitos é o ponto principal para a formação de 
leitores.

Assim, vimos surgir o PNLD – Plano Nacional do Livro 
Didático; o PNLEM – Plano Nacional do Livro Didático para 
o Ensino Médio, ambos sob a responsabilidade do FNDE – 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Sob a responsabilidade da Fundação Biblioteca Nacional 
foi implementado em 1992 o PROLER – Programa Nacional 
de Incentivo a Leitura que tem como função promover 
a prática da leitura entre os cidadãos para a promoção da 
cidadania.

Um outro interessante programa criado pelo governo 
foi o PNBE – Programa Nacional Biblioteca da Escola. Tal 
programa, criado em 1997, tem como principal objetivo 
incentivar o ato de ler entre alunos e professores das escolas 
públicas do país, por meio da distribuição de livros literários, 
infantis e paradidáticos. O PNBE busca fazer avançar a prática 
de leitura para além do livro didático.

Além disso, muitas leis de incentivo foram criadas em prol 
do desenvolvimento da cultura e, algumas, especifi camente, 
foram pensadas no fortalecimento da leitura. Temos como 
exemplos a Lei nº 7.505 de junho de 1986 – Lei Sarney e 
substituída em 1991 pela Lei nº 8.313 – Lei Rouanet (ROSA e 
ODDONE, 2006, p. 187).

A Lei Rouanet foi criada para estimular a criação 
cultural e artística tendo como foco a captação de recursos e 
fi nanciamento de projetos culturais previamente cadastrados. 
Entretanto, verifi cou-se que as atividades culturais fi nanciadas 
com recursos provenientes dessa lei ainda não chegaram a 
uma grande parcela da população, ou seja, a iniciativa visava 
fi nanciar cada vez mais projetos culturais e estes chegassem a 
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um custo menor para as classes pobres. Mas não é o que vem 
acontecendo como afi rmou o próprio Ministro da Cultura Juca 
Ferreira em um especial da TV cultura intitulado “Cultura do 
Incentivo: Lei Rouanet” apresentado em junho de 2009.

Há algumas medidas propostas para acabar com tais 
disparidades da Lei Rouanet. Uma delas é a criação de um 
“vale cultura” em parceria com os empregadores e a cultura. 
Esse vale cultura seria repassado ao trabalhador para uso em 
atividades culturais e a empresa ganharia incentivo fi scal.

O Viva Leitura foi nome dado no Brasil em 2005 para o Ano 
Ibero-americano da Leitura. “A XIII Cúpula Ibero-americana 
de Chefes de Estado e de Governo proclamou 2005 como o 
Ano Ibero-americano da Leitura. Uma linha de trabalho central 
foi o apoio no fortalecimento de planos nacionais do livro e 
leitura nos países da região” (GONZÁLEZ, 2006, p.8).

O Ano Ibero-americano da leitura refl etiu uma necessidade 
de se criar uma sociedade leitora capaz de viver em um mundo 
globalizado em que o conhecimento torna-se cada vez mais 
valioso, pois é o passaporte para que se possa lidar com toda 
essa tecnologia existente.

Além do conhecimento das tecnologias, a leitura consolida 
a cidadania, pois os cidadãos poderão, a partir do conhecimento 
adquirido nas leituras, refl etir sobre o meio social em que vive e 
pensar em soluções que sejam benéfi cas a todos os seus.

Segundo Amorin (2006, p. 15) “nos últimos dez anos, 
diversas iniciativas foram tomadas no campo institucional 
para converter o tema livro e leitura em Política de Estado. Eis 
alguns exemplos”:

1999 – o Ministério da Cultura criou a Secretaria 
Nacional do Livro e Leitura; 2003 – o presidente da 
República sancionou a Lei do Livro, que instituiu a 
Política Nacional do Livro; 2004 – o Ministério da 
Fazenda desonerou  o livro do pagamento de tributos; 
2005 – o Ministério da Cultura reinstalou a Câmara 
Setorial do Livro e Leitura e 2006 – o Ministério da 

Cultura e o Movimento da Educação criaram o Plano 
Nacional do Livro e Leitura.

Finalmente é criado o PNLL – Plano Nacional do Livro e 
Leitura que é

um conjunto de projetos, programas, atividades e 
eventos na área do livro, leitura, literatura e bibliotecas 
em desenvolvimento no país, empreendidos pelo 
Estado (em âmbito federal, estadual e municipal) e 
pela sociedade. A prioridade do PNLL é transformar 
a qualidade da capacidade leitora do Brasil e trazer a 
leitura para o dia-a-dia do brasileiro3. 

Esse plano está estruturado em quatro eixos centrais: 
“democratização do acesso, fomento a leitura e formação 
de mediadores, valorização da leitura e comunicação e 
desenvolvimento da economia do livro4”.

Em 2009, a partir do PNLL foram estruturados também os 
Planos Estaduais e Municipais do Livro e da Leitura: PELL e 
PMLL, com o desafi o de fomentar as políticas relacionadas ao 
livro e a leitura nos Estados e Municípios a partir de reuniões e 
eventos realizados exclusivamente para esse fi m.

Quem trabalha diretamente com o livro como instrumento 
de divulgação cultural e educacional como os bibliotecários e 
professores, sentem que é preciso ações mais diretas e contínuas 
com relação a certos programas de formação de leitores.

Mesmo com fi nalidades tão claras e interessantes as 
pesquisas recentes mostram que ainda há poucas bibliotecas 
públicas por habitantes nos estados e municípios5 e muito 
poucas bibliotecas escolares também.

Vemos, dessa forma, que falta muito para que o PNLL 
realmente faça diferença e vá além das propostas. Já existem 
muitas ações conforme disponibilizado pelo próprio site do 
Plano, mas ainda há pouco envolvimento do cidadão comum, 
sujeito fi m de tais programas.

3 - Disponível em http://www.pnll.gov.br/. Acesso em agosto de 2010.
4 - Ibidem.
5 - Veja o resultado da pesquisa “Raio-X das Bibliotecas Públicas” em www.cultura.gov.br.
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Semelhanças e diferenças?

Em princípio a principal diferença entre o INL e o 
PNLL é que o primeiro foi um instituto, ou seja, um órgão 
governamental criado para a gestão de políticas públicas 
referente ao livro e a leitura. Enquanto que o segundo é apenas 
um conjunto de projetos e programas visando o fortalecimento 
do livro e da leitura nos país em todos os âmbitos (Federal, 
Estadual e Municipal). Há muitos políticos como, por exemplo, 
o Cristovam Buarque, que defendem a recriação do INL ou da 
transformação do atual PNLL em INLL.

Uma outra diferença bastante interessante é o contexto 
sócio-político em que foram criados o Instituto e o Plano. 
Segundo Araújo (2002, p. 20) “o INL se deu num contexto 
sócio-político autoritário, onde o Estado é o implementador 
de várias ações culturais”. Era uma forma de de se manter o 
controle do que era produzido em âmbito Federal.

Inclusive havia, segundo Bragança (2009), a necessidade 
de autorização para o uso de livros didáticos que eram bem 
controlados por esse governo. Para Bragança (2009) essa 
isenção de controle era dada somente aos livros do ensino 
superior. No entanto, o professor deveria orientar o aluno a não 
utilizar obras perniciosas à formação da cultura.

Já o Plano Nacional do Livro e Leitura fora criado em um 
Estado democrático onde, supõe-se, que há uma certa liberdade 
para produzir e difundir bens culturais. O PNLL nasce no período 
do boom da Internet e do avanço, cada vez maior, dos meios de 
comunicação em que há um discurso um tanto contraditório: o 
de que não há prática leitora de forma signifi cativa. No entanto 
vemos que as pessoas se veem comunicando por meio da 
escrita e da leitura nos blogs, redes sociais, emails e mensagens 
de celular. Ao mesmo tempo o discurso da não leitura das 
pesquisas dizem respeito a leitura do objeto livro. E o foco das 
políticas dadas pelo PNLL está justamente focada na produção 
e consolidação desse objeto.

O INL tinha como uma de suas competências a criação e 
manutenção de bibliotecas públicas em todo país. No caso de 
PNLL o plano visa a democratização da leitura não só pelo 
fortalecimento e criação de bibliotecas públicas, conforme 

o eixo de democratização do acesso, mas também por 
diversas outras formas não necessariamente ligados somente 
as bibliotecas públicas. Prevê, inclusive, a distribuição de 
livros.

O INL também exercia um certo controle no que diz respeito 
aos livros didáticos distribuídos nas escolas daquela época. Mas 
hoje, essa distribuição é feita pelo PNLD e PNLEM.

Entretanto, uma das semelhanças entre os dois diz respeito 
ao mercado editorial. Ambos propõem aumentar e baratear a 
edição de livros no país. O que foi bom, principalmente para a 
indústria do livro, pois para o consumidor fi nal, ainda é bastante 
difícil a compra do material.

Segundo Bragança (2009) o INL estimulou a criação 
de cursos de biblioteconomia a fi m de formar profi ssionais 
capacitados para assistência técnica especializada focada na 
organização e administração dos acervos bibliotecários. Já o 
PNLL propõe a capacitação de mediadores de leitura, onde não 
basta só organizar acervos mas incentivar seu uso. O bibliotecário, 
nesse contexto, é mais  importante como mediador de leitura 
do que como organizador do acervo. Além do bibliotecário 
outros profi ssionais, principalmente professores, fazem parte 
desse público a ser capacitado como mediador. O INL também 
propunha formação de leitores, entretanto, como se viu, as obras 
para esse fi m deveriam ser controladas não havendo liberdade 
para que o próprio sujeito leitor fi zesse sua escolha.

Na década de 1960, logo no fi nal do governo de Juscelino 
Kubitschek, institui-se via decreto a Campanha Nacional do 
Livro, que visava organizar eventos ligados ao livro, distribuição 
de prêmios às boas obras, criar e manter bibliotecas volantes e 
fi nanciar estudos. Tudo fi caria sob a responsabilidade do INL 
(BRAGANÇA, 2009). Tal campanha, criada a poucos meses do 
fi m do mandato de JK, segundo Bragança (2009, p. 239) “nada 
pode fazer. Certamente os planos e as ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico ocuparam as principais energias 
do governo Kubitschek”. Pelo que se viu, tal campanha não 
foi para frente enfraquecendo as inciativas em prol do livro e, 
consequentemente, o INL.

O PNLL também estabelece diversas linhas de ação 
espalhadas pelos quatro eixos, já citados anteriormente, 
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semelhante ao que foi proposto pela Campanha Nacional do 
Livro. Agora o que se espera é a real efetivação das linhas 
de ação propostas pelos eixos de forma a realmente serem 
transformadas em políticas públicas.

O INL segundo Bragança (2009, p. 244) sempre teve 
resultados “aquém das suas atribuições e projetos”. Da 
mesma forma, teme-se que o PNLL siga o mesmo rumo. Há 
diversas ações cadastradas no portal do PNLL mas não há 
acompanhamento dessas propostas. Sendo assim, não se sabe 
se há continuidade ou até mesmo os resultados dessas ações 
para a sociedade.

Nesse sentido, é necessário o fortalecimento das ações por 
meio de leis, fi scalização, incentivos a pesquisa, capacitação 
dentre outras coisas, a fi m de que as propostas e ações referente 
ao PNLL realmente se concretizem e tenham continuidade.

Para isso é preciso investir muito mais em construção de 
bibliotecas e manutenção das já existentes; da mesma forma 
é necessário e urgente a contratação de pessoal especializado 
na área para gerenciar e promover a biblioteca; por fi m é 
importante o investimento em capacitação e pesquisa na área 
de bibliotecas públicas e escolares.

Considerações fi nais

As políticas públicas de leitura que existiram e existem 
atualmente seriam um importante instrumento de ação se, 
principalmente, houvesse uma cobrança maior por parte da 
sociedade em geral. Entretanto, o que se vê nos noticiários de 
televisão é que a sociedade cobra sim por educação de melhor 
qualidade, mas ao mesmo tempo percebe-se que essa cobrança 
está mais relacionada a mais escolas, creches, menos greve, 
mais professores dentre outras coisas.

Não se vê, por exemplo, nenhuma cobrança específi ca 
relacionada a biblioteca escolar ou a biblioteca pública. Dessa 
forma, percebemos que tais políticas não ganham a força 
sufi ciente para avançar e realmente fazer a diferença. 

A aprovação da lei 12.244 de 24 de maio de 2010 que 
dispõe da universalização das bibliotecas nas instituições de 
ensino do país foi uma importante conquista para a educação 

brasileira. Entretanto, a lei dá um prazo muito extenso, 
de 10 anos, para que as escolas providenciem as referidas 
bibliotecas.

Cabe então à sociedade cobrar para que essa lei seja 
cumprida. Mas para isso a sociedade deve ser estimulada 
pelos profi ssionais que acreditam na importância dessa lei 
ser cumprida. Para isso, é interessante que as universidades 
invistam em projetos de extensão que estimulem a prática 
de leitura, que formem mediadores de modo a mostrar para 
a sociedade os elementos positivos presentes nas leis e ações 
relacionadas ao livro e a leitura.

Como vimos, poucas são as diferenças entre o INL e o 
PNLL. Todavia, os resultados visualizados ainda são bem 
tímidos. Pouca coisa mudou entre o surgimento e falecimento 
de um e o nascimento do outro. 

Por fi m, cremos que é preciso acompanhar melhor as ações 
a serem realizadas e os resultados delas. Sem esse tipo de 
acompanhamento fi ca muito difícil saber dos efeitos positivos 
para a sociedade.
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Resumo

Este trabalho é o recorte de uma pesquisa-ação estratégica 
de abordagem qualitativa cuja questão central é: Como o 
registro fotográfi co e o processo de escrita dos alunos dos anos 
iniciais promovem o movimento de elaboração conceitual em 
Geometria na sala de aula? Teve como objetivos: 1) Analisar 
as potencialidades de utilização da máquina fotográfi ca pelos 
alunos nas aulas de Matemática, quando estes buscam registrar 
os espaços escolares; 2) Analisar o movimento de elaboração 
de conceitos geométricos a partir das imagens produzidas e 
retratadas em narrativas orais e escritas; 3) Analisar as percepções 
do espaço escolar pelos alunos, quando este é reproduzido em 
imagens fotográfi cas. A análise dos dados centra-se em duas 
categorias: 1) A elaboração conceitual em Geometria; 2) A 
discussão das espacialidades possibilitadas pelas imagens 
produzidas pelos alunos com a máquina fotográfi ca. Nessa 
categoria identifi camos quatro subcategorias: espaço-controle, 
espaço leitura-escrita, espaço-sonho e espaço-fronteira. O 
presente recorte visa analisar as imagens do espaço-sonho 
produzidas por alunos do 5º ano de uma escola do município 
de Jundiaí. As imagens produzidas foram acompanhadas de 
registros escritos e orais nos quais os alunos justifi cavam a 
escolha das cenas fotografadas. A professora-pesquisadora 
produziu seu diário de campo com suas observações e refl exões. 

Palavras-chave

Ensino de geometria; anos iniciais; fotografi as e narrativas.

Abstract

This article presents part of a qualitative approach 
action-research in which the central question is: how do the 
photographing and writing processes of students in early years 
promote the movement of conceptual elaboration in Geometry 
in the classroom? Aimed at: 1) analyzing the potential use of 
the camera by students in mathematics classes, when they seek 
to register the school premises; 2) analyzing the movement 
of developing geometric concepts from the produced and 
portrayed images in oral and written narratives; 3) analyzing 
school perceptions of the students, when they are reproduced in 
photographic images. Data analysis focuses on two categories: 
1) the conceptual elaboration in Geometry; 2) a discussion 
on possible spatialities according to the images produced by 
the students with the cameras. In this category we have also 
identifi ed four subcategories: control-space, reading-writing 
space, dream-space and frontier-space. This article is intended 
to analyze the dream-space images produced by students in 
the 5th year of an elementary school in Jundiaí. The images 
produced were accompanied by written and oral notes in 
which students justifi ed the choice of the photographed scenes. 
The teacher-researcher produced her fi eld journal with her 
observations and refl ections.

Keywords

Teaching geometry; early years; photographs and narratives.
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Introdução

O presente trabalho refere-se a um recorte da pesquisa 
de mestrado realizada na sala de aula da pesquisadora – aqui 
denominada professora-pesquisadora. Trata-se de uma sala de  
5º ano de uma escola pública municipal de Jundiaí/SP. 

Neste texto, o foco será a análise de uma das subcategorias: 
o espaço-sonho.

O contexto da pesquisa: a escola e os alunos

A pesquisa concluída teve  como questão central é: Como o 
registro fotográfi co e o processo de escrita dos alunos dos anos 
iniciais promovem o movimento de elaboração conceitual em 
Geometria na sala de aula?

Seus objetivos foram:

1. Analisar as potencialidades de utilização da máquina 
fotográfi ca pelos alunos nas aulas de Matemática, quando 
estes buscam registrar os espaços escolares; 

2. Analisar o movimento de elaboração de conceitos 
geométricos a partir das imagens produzidas e retratadas 
em narrativas orais e escritas; 

3. Analisar as percepções do espaço escolar pelos alunos, 
quando este é reproduzido em imagens fotográfi cas.

A pesquisa foi realizada numa escola localizada na cidade 
de Jundiaí, no Estado de São Paulo, vinculada à rede municipal 
de ensino, no ano letivo de 2009, com uma turma de 5º ano 
(antiga 4ª série) na qual a professora-pesquisadora atuava como 
docente. A sala contava com 34 alunos, com idade média de 9 
anos. Os alunos, em sua maioria, eram muito participativos em 
sala de aula. 

Trata-se de uma pesquisa-ação estratégica de abordagem 
qualitativa, apoiada nas ideias de Franco (2005), pelo caráter 
intrínseco que essa abordagem propicia que é pensar sobre, agir 
sobre e refl etir sobre, para transformar o contexto e seus atores, 
mas que, no entanto, apenas a pesquisadora detém os resultados 
da pesquisa; os alunos colaboram como sujeitos. 

Para a presente apresentação o foco será o espaço-sonho 
em que a professora-pesquisadora além de trazer as fotografi as 
produzidas por eles, os respectivos  registros escritos e orais 
e as análises traz também as refl exões sobre o seu percurso 
acadêmico e a sua (trans)formação.

 
Por que escolher a Geometria como objeto de estudo?

As pesquisas em Geometria têm crescido nos últimos anos; 
no entanto, o que se observa é que em sala de aula as lacunas 
nesse campo matemático ainda são enormes, principalmente 
nas séries iniciais.  Esse fato se deve, em grande parte, à própria 
trajetória do ensino da Matemática neste país, associado a 
uma  falta de domínio dos conceitos geométricos por parte 
dos professores. Isto ocorre, muitas vezes, devido às lacunas 
existentes na formação inicial, principalmente  quanto ao 
ensino de Geometria na escola. 

Pesquisas como a de Nacarato e Passos (2003) apontam 
que as aulas de Geometria para a maioria dos professores 
dos anos iniciais resumiam-se a assuntos abordados de forma 
reducionista; dadas ao término do ano letivo e que os conteúdos 
geométricos eram trazidos nas últimas páginas do livro didático, 
sugerindo que os professores dessem uma  breve pincelada 
para os alunos. Isso tem provocado práticas que privilegiam 
apenas a classifi cação de fi guras, sem possibilitar a formação 
do pensamento geométrico.

Nesse sentido, o pouco contato dos professores com 
a Geometria tem propiciado que a sua prática também 
se torne deficitária. Evidencia-se, assim, a necessidade, 
portanto, de o binômio aprender-ensinar estar intimamente 
interligado, ou seja, só temos condições de ensinar aquilo 
que conhecemos.

Diante desse contexto, acreditamos que debruçar sobre 
o ensino de Geometria, pautado em tarefas exploratórias e 
alicerçado nos processos de análise das narrativas escritas, 
desenhos e imagens produzidas pelos alunos, pode ser um 
caminho que possibilita  interpretar a percepção espacial que 
eles começam a desenvolver.
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Em sala de aula

A dinâmica das aulas consistiu em orientar inicialmente 
os grupos sobre a tarefa prevista a fi m de que, em seguida, 
pudessem sair a campo com a máquina fotográfi ca –  um grupo 
por vez, ou seja, cada grupo fotografaria livremente os espaços 
escolares. 

Os alunos foram divididos em seis grupos conforme a 
seguinte nomenclatura: Grupo 1 (G1), Grupo 2 ( G2), Grupo 
3 (G3), Grupo 4 ( G4), Grupo 5 (G5) e Grupo 6 (G6). Esses 
grupos foram formados para organizar o trabalho,  pois  só 
tínhamos uma máquina fotográfi ca e também porque permitiria 
a interação entre eles. 

Nas tarefas realizadas, mesmo estando em grupo, todos 
tiveram a oportunidade de produzir as suas próprias fotografi as e, 
em seguida, escrever sobre elas. Os registros escritos produzidos 
pelos alunos basearam-se em três gêneros textuais: relatos das 
tarefas, bilhetes e cartas. Por meio desses registros escritos foi 
possível estabelecer um processo dinâmico, em que a professora-
pesquisadora realizava as leituras e, em seguida, formalizava 
uma devolutiva para os grupos e/ou aluno e, concomitantemente 
a esse processo, os alunos faziam o mesmo para a professora. 
Trazemos a seguir algumas refl exões sobre o  espaço-escola.

 
O espaço-escola e as suas espacialidades

Ao optar por trazer outras possibilidades de se pensar o 
espaço,  busco interpretar o espaço escolar num movimento que 
vai muito além da representação euclidiana. Trata-se, portanto, 
de fazermos inferências e produzir sentidos, signifi cados e 
interpretações acerca do conceito de espaço que vem sendo 
discutido como um termo amplo e passível de várias tessituras.

Dando sustentação a essas múltiplas possibilidades de 
refl etir sobre o espaço escolar, pautamo-nos nos estudos de 
Clareto (2003) para explicitar e teorizar as nossas opções. 

Ressalto que, ao tomar como objetivo de nosso trabalho 
a refl exão sobre o espaço escolar, é necessário fazermos 
referência à arquitetura escolar. As construções escolares 
precisam ser compreendidas como construções históricas. 

Certamente não há como discutir a arquitetura sem fazer 
referências aos estudos de Michel Foucault. Esse autor, 
segundo Escolano (2001, p.27): 

[...] descreveu, com magistral argúcia analítica, como 
a arte das distribuições do espaço, aplicada igualmente 
a escolas, fábricas, quartéis, hospitais e cárceres, foi um 
procedimento da tecnopolítica disciplinar das organizações 
modernas, mais racionalizadas do que as clássicas, porém 
seguramente mais efetivas como dispositivos para tornar 
“dóceis” os corpos e as consciências (Foucault, M. 1982, 
pp.139ss). Em toda essa planifi cação panóptica e taylorista 
do espaço escolar, subjaz uma política social que controla 
os movimentos e os costumes. 

A arquitetura escolar “sugere” uma determinada ordem, um 
culto à disciplina e à vigilância. Além da própria materialidade 
do espaço escolar, é possível por meio de interpretações, 
perceber que essa espacialização ao mesmo tempo em que nos 
educa também revela e oculta um espaço de relações de poder 
e saber. 

Reitero que para o registro do espaço escolar disponibilizei 
para os alunos como ferramenta, a máquina fotográfi ca. O 
objetivo foi possibilitar que os alunos, ao produzirem as 
fotografi as do espaço escolar, propiciassem tanto para a 
professora-pesquisadora quanto para eles próprios a tecedura 
de algumas interpretações e percepções da força que o espaço 
escolar pode revelar e ocultar. Tínha como ponto de partida as 
ideias de  Viñao Frago (2001, p.64):

O espaço jamais é neutro: em vez disso, ele carrega, 
em sua confi guração como território e lugar, signos, 
símbolos que o habitam. O espaço comunica; mostra  
a quem sabe ler, o emprego que o ser humano faz 
dele mesmo. Um emprego que varia em cada cultura; 
que é um produto cultural específi co, que diz respeito 
não às relações interpessoais – distâncias, território 
pessoal, contatos, comunicação, confl itos de poder-, 
mas também à liturgia e ritos sociais, à simbologia das 
disposições dos objetos e dos corpos - localização e 
posturas – à sua hierarquia e relações. 
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Assim, esse movimento de fotografar o espaço escolar 
pelos alunos, seguido da produção de narrativas orais e 
escritas, possibilitou que  algumas espacialidades emergissem, 
revelando que o espaço escolar é um mosaico de muitos outros 
espaços nele contidos.

Nesse sentido, o trabalho tem como um dos grandes eixos 
das espacializações, o termo espaço-escola. De acordo com 
Escolano (2001, p.26): “O espaço-escola não é apenas um 
“continente” em que se acha a educação institucional, isso é, 
um cenário planifi cado...”. É também um espaço em que muitos 
outros lugares podem ser constituídos.

Importa mencionar que o espaço escolar é dotado de 
muitas signifi cações e representações. Esses espaços, portanto, 
expressam uma construção constituída por vários símbolos. 
Esses símbolos trazem diversas conotações que nos permitem 
diversas interpretações.

Assim acredito que o conceito de espaço é complexo e 
polissêmico e não nos parece fácil discuti-lo. A  intenção foi 
trabalharmos num ambiente de provisoriedades, em que fosse 
possível refl etir acerca de nossas posições e rediscuti-las num 
movimento que permitisse entender, compreender, concluir e 
não concluir.

Acrescento que as contribuições trazidas aqui em relação 
à concepção de espaço por meio desses teóricos subsidiam e 
contribuem para refl etirmos sobre o trabalho. Sabe-se que 
compreender essa pluralidade, implica certamente pensar 
indissociavelmente nas diferentes contribuições e ainda buscar 
compreender como as espacialidades no espaço escolar vão se 
enredando e fomentando refl exões.

Fotografar, escrever, narrar e analisar: as espacialidades 

Para exemplifi car as espacializações adotadas, ressalto que 
o ponto de partida do trabalho foi a realização de uma tarefa em 
que propusemos um passeio pela escola e a produção de uma 
fotografi a sobre o que mais chamava a atenção dos alunos. De 
posse das fotografi as, os alunos justifi caram as suas escolhas 
por meio de narrativas orais – as quais foram gravadas – e, 
posteriormente, produziram um texto.

Assim, por meio da análise e da interpretação dessa 
documentação (fotografi as, narrativas orais e escritas) busco 
construir algumas espacializações do espaço-escola. Em relação 
às espacialidades, apoiamo-nos em Certeau (1994, p.172): 
“Neste conjunto, eu gostaria de detectar práticas estranhas ao 
espaço “geométrico” ou “geográfi co” das construções visuais, 
panópticas ou teóricas. Essas práticas do espaço remetem  a 
uma forma específi ca de “operações” (maneiras de fazer”), a 
“uma outra espacialidade””. 

Identifi quei uma categoria mais ampla, por mim denominada 
“espaço-escola”, entendendo-o como um espaço que educa e que 
está segmentado, portanto dando a possibilidade de construção 
de tantos outros de acordo com a percepção subjetiva. Essa 
categoria foi organizada nas seguintes subcategorias: espaço-
sonho, espaço leitura-escrita, espaço-controle e espaço-fronteira. 

Para o presente trabalho, trago uma discussão sobre o 
espaço-sonho que esteve pautado  nas fotografi as produzidas 
pelos alunos juntamente com os registros dos alunos (r.a), 
narrativas orais (n.o), as devolutivas e o processo refl exivo da 
professora-pesquisadora.

O espaço-sonho: Os registros fotográfi cos e as narrativas 
revelando a percepção dos alunos 

Trata-se de um espaço que se mistura e se fragmenta 
com o espaço-fronteira, em que sonho e refl exão são partes 
indissociáveis da análise. As fotos produzidas pelos alunos 
juntamente com os escritos e os depoimentos revelaram os 
seus sonhos e os seus desejos, permitindo um vasto campo 
de refl exão para a professora-pesquisadora. São imagens 
que ora clareiam ora escurecem, constroem e partem, 
congelam e descongelam, mostrando que esse espaço está 
constituído por um movimento investigativo da professora-
pesquisadora. Trata-se, portanto, de realizar o sonho de uma 
aula de Geometria prazerosa, dinâmica e com produção de 
signifi cados.

Para explicitar a minha  escolha, apresento os depoimentos 
de Kali, ao se referir à sua fotografi a,  em que foca a quadra da 
escola, que naquele momento passava por reforma.
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Foto 1 – aluno Kali  G1. – Tarefa: “Justifi que a escolha de sua foto”. 
(07/04/2009)

O aluno comentou ao justifi car a sua foto: Eu acho 
interessante prô, lugar que a gente pode brincar, espaçoso. (r.a 
- 17/04/2009). 

Tal justifi cativa produzida por Kali também foi constatada 
por vários alunos da sala. De fato, os alunos sonhavam 
com a reforma da quadra, pois ela representava para eles a 
oportunidade de brincar, jogar, enfi m, divertir-se na escola. 

O depoimento de Kali permitiu-me compreender que o 
sonho era  ter  na escola  um espaço em que o lúdico pudesse 
estar presente, e não somente  o estudo das disciplinas.

O sonho de ter a quadra concluída também se fez presente 
em outras fotos. Thomas também fotografou a quadra, mas 
trazendo no destaque a reforma.

Foto 2– aluno Thomas- G4. – Tarefa: “Justifi que a escolha de sua foto”. 
(08/04/2009)

O aluno  comentou: Os homens estão construindo a quadra. 
(n.o – 17/04/2009)

Esse depoimento também remeteu-me ao quanto a quadra 
signifi cava para esses alunos. De acordo com Barbosa (2006, 
p.52): “Ao chegar às escolas, as crianças são vistas muito 
mais como alunos do que como crianças; como pessoas que 
precisam dominar conteúdos, e não crianças que precisam 
consolidar aprendizagens concretas e construir um pensamento 
simbólico”. 

Concordo com Barbosa (2006) a escola, muitas vezes, tem 
relegado a segundo  plano o brincar. Tal fato se deve, muito 
provavelmente, à exigência do cumprimento das disciplinas, 
dos planos de ensino, entre outras demandas que sufocam o 
tempo escolar.

Como propiciar a esses alunos possibilidades de atividades 
mais lúdicas, sem perder de vista os objetivos de trabalhar 
conteúdos geométricos? A ideia surgiu durante o Seminário 
de pesquisa com a Professora Dra Beatriz D’ Ambrósio 
(Miami University), na discussão dos projetos de pesquisa 
das orientandas das professoras Regina C. Grando e Adair M. 
Nacarato, na Universidade São Francisco. A professora Bia, 
assim carinhosamente chamada, sugeriu-nos que durante as 
tarefas de Geometria propuséssemos que os alunos brincassem 
com a máquina fotográfi ca. A tarefa intitulada “Brincando com 
a máquina fotográfi ca”2 permitiu que os alunos pudessem, além 
de brincar, utilizar a criatividade. Nessa tarefa, a ideia era que 
os grupos pudessem trabalhar as noções de distância (perto e 
longe) e também a produção de sombras.

Ao observar detalhadamente o conjunto de fotos produzidas 
pelos alunos durante o ano, lembro que esse foi um dos poucos 
momentos em que eles se permitiram ser fotografados. Destaco 
que para essa tarefa não foi pedido nada escrito. Dentre as fotos 
produzidas pelos grupos, seleciono cinco delas.

2 - Essa tarefa foi realizada em grupo e cada aluno produziu uma foto.
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Foto 3 – G 5 Foto 4 – G 2 Foto 5 – G 4

Foto 6 – G 3 Foto 7 – G 3

Tarefa: “Brincando com a máquina fotográfi ca” 
(6/11/2009)

Sabe-se que privilegiamos poucos momentos como esse na 
escola, em que os alunos são convidados a brincar. Deixamos muitas 
vezes de apreciar instantes muito signifi cativos, como o de trabalhar 
com os sentimentos e, sobretudo, deixar afl orar a criatividade dos 
alunos. As fotos produzidas por eles sugerem muitas interpretações. 

Nesse sentido, a professora-pesquisadora, enquanto parte 
desse cotidiano escolar, teceu algumas refl exões sobre as fotos 
produzidas pelos alunos.

 A Foto 3 instigou-me a refl etir sobre como gostaríamos 
de poder contar com os amigos, tendo a sensação de estarmos 
sempre com eles na palma de uma mão, dando-nos a sensação 
de segurança, aconchego e afetividade.

O balanço, ilustrado na Foto 4, mostra-me, provavelmente, 
a distância que o brincar está dos alunos. Esse brinquedo 
foi instalado durante as reformas da escola e o uso dele é, 
principalmente, dos alunos do 1º ano, em virtude da idade e do 
ensino de nove anos.

A Foto 5 traz uma peça de xadrez que foi colocada no meio 
do corredor, mostrando-me, provavelmente, a distância que o 
jogo está dos alunos, pois poucos momentos de brincadeiras e 
de jogos são proporcionados na escola.  

As Fotos 6 e 7 permitiu-me a pensar até que ponto nossos 
alunos se encontram cobertos pela sombra da escolarização, 
um tanto excessiva. Sabe-se também o quanto não 
permitimos que os alunos brinquem, como por exemplo, 
de  fotógrafo. Ou ainda sonhar que é possível desenhar um 
triângulo sem o uso do papel e do lápis, tão bem ilustrado 
na Foto 7. 

No momento da análise dessas fotos, tomei consciência 
da riqueza de um trabalho com sombras para exploração de 
conceitos geométricos. As fotos produzidas trazem elementos 
geométricos que poderiam ser desencadeadores do trabalho em 
sala de aula: perspectiva, projeção, distância, dimensionalidade, 
dentre outros. Fica, pois, esse espaço-sonho para um trabalho 
futuro nessa perspectiva. 

As Fotos 3 a 7, produzidas nessa tarefa, remeteu-me à 
infância, a um espaço-sonho. Sabemos que o brincar não tem 
ocupado espaço de destaque na escola. A brincadeira e os jogos 
na escola ocorrem em poucos momentos e, quando acontecem, 
normalmente antecedem a saída dos alunos, ou ainda são vistos 
pelos professores como uma recreação, muitas vezes desprovida 
de signifi cados para eles.

Outra questão a ser pontuada recai sobre a estrutura 
arquitetônica dos estabelecimentos de ensino, uma vez que, 
na maioria deles, o projeto inviabiliza o contato entre os 
alunos e o movimento. Assim, o espaço-sonho discutido neste 
trabalho torna-se signifi cativo, na medida em que os alunos e 
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a professora-pesquisadora refl etem sobre uma espacialidade 
fragilizada, de um espaço que é vivido e percebido; no entanto, 
corrompido pelos que dela fazem parte e por outras instâncias.

Em outra tarefa, realizada individualmente e em grupo3, 
também foi possível identifi car o quanto a fotografi a dos alunos 
foi além de uma abordagem conteudista. O  G3 apresentou a 
seguinte foto:

 

 

Foto 8 - Tarefa “Produção de fotografi as com fi guras planas”- G3 
(20/10/2009)

Nessa tarefa, os grupos saíram a campo com a intenção de 
produzir fotografi as de objetos que os remetessem às fi guras 
planas; posteriormente, o grupo faria um registro escrito sobre 
as fotos.

Ao ler o registro produzido por eles, fi quei surpresa com o 
relato de que haviam tirado a foto de uma “minhoca”. Apresento 
um fragmento do registro do grupo: A base é ovulada esticada 
quase ninguém percebe!. Mas, é claro que não foi só por este 
motivo que nós tiramos aquela foto pensando que a turma 
vendo iria rir (r.a. 29/10/2009- G 3). 

Na devolutiva, a professora-pesquisadora escreveu: Realmente 
as fotos do grupo fi caram muito interessantes e o registro também. 
Gostaria também que vocês retifi cassem a palavra que eu sublinhei 
[ovulada] e pensassem em uma nova palavra!

O grupo, após realizar a leitura da devolutiva da 
professora, respondeu: Acabamos de arrumar a palavra, 
obrigada. (r.a. 29/10/2009- G 3). O grupo substituiu a 
palavra destacada por “oval”. Muito provavelmente o grupo 
estabeleceu alguma relação com os corpos redondos, daí o 
uso da palavra oval.

Destaco o envolvimento emocional dos alunos durante a 
tarefa. Sem dúvida, quando o aspecto emocional aparece em 
uma atividade, ela se torna mais envolvente, portanto, com 
mais chances de atribuir signifi cados, fator esse determinante 
para a aprendizagem. Conforme Powell e Bairral (2006, p.50) 
“... a aprendizagem é um processo ativo em que a cognição 
e a afetividade se interrelacionam.”. “Ver a turma rir” denota 
o bom humor do grupo, buscando acrescentar situações que 
possam descontrair os colegas em sala aos assuntos mais chatos 
da escola.. 

Concebo que as fotos trazidas pelos alunos e os registros 
realizados por eles elucidam como o espaço-sonho foi sendo 
constituído. Certamente, são imagens e indagações que nos 
fi zeram pensar como esse espaço-sonho,  ao mesmo tempo que 
está tão perto, distancia- se, foge, aproxima- se, escapa... Foram 
signifi cativos, tanto para os alunos quanto para a professora-
pesquisadora, esses momentos em que os alunos puderam ousar 
com uma máquina fotográfi ca em mãos. Para muitos deles, esse 
momento de fotografar fi cou como algo inesquecível entre as 
atividades realizadas nas aulas de Geometria. Isso sinalizou 
o quanto a máquina fotográfi ca pode ser uma ferramenta 
interessante para o trabalho em sala de aula.

Algumas conclusões 

Concebo que as opções tomadas aqui foram embasadas 
certamente pela nossa trajetória de vida, o percurso acadêmico, 
a busca ininterrupta de referenciais teóricos e um processo 
investigativo minucioso e incessante que provocou um 
movimento de idas e vindas do material empírico para a teoria e 

3 - Nessa tarefa, os grupos saíram a campo com o objetivo de identifi car as fi guras planas. Cada aluno produziu a sua fotografi a, e o registro escrito foi do 
grupo de todas as fotografi as.
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vice-versa, com a fi nalidade  de tentarmos buscar interpretações 
possíveis para nossas questões investigativas. Mais ainda, 
é o desejo de provocar tantas outras questões necessárias às 
refl exões sobre os espaços escolares. Fazer com que esses 
espaços se transformem em lugares. Lugares de signifi cados, 
de sonhos, de afetividade. 

 Reitero que, ao trazer essas espacialidades, busco dar 
vozes aos alunos e, acima de tudo, saber escutá-los para que eles 
pudessem, por meio das fotografi as produzidas, expressar suas 
ideias, propiciar a movimentação do pensamento e do corpo, 
possibilitando aos alunos saírem da sala de aula, rompendo 
com os paradigmas do tecnicismo e da disciplinarização 
e possibilitando a leitura e a escrita sobre esse espaço e, 
consequentemente, a busca por signifi cados. 

 Para a professora-pesquisadora todas essas contribuições 
permitiram pensar sobre o que a teoria pode contribuir na 
pesquisa acadêmica e na prática pedagógica e como esse 
movimento possibilita novos signifi cados e sentidos para 
a teoria. A teoria ganha novos signifi cados no momento da 
análise. Isso evidencia a importância da pesquisa do professor, 
pois são os momentos em que este se debruça sobre os registros 
produzidos – por ele e pelos alunos – em busca de análises que 
a teoria ganha signifi cado e possibilita novos olhares para a 
prática.

Sem dúvida, o professor ao assumir a postura de pesquisador, 
torna-se, na maioria das vezes, mais comprometido com o 
ensino e a aprendizagem dos alunos.                       
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Resumo

A pesquisa de mestrado O professor e a seleção de livros 
literários para uso na escola se insere na linha de Educação e 
Linguagem e tem como foco de investigação os critérios utilizados 
pelos professores dos três últimos anos do Ensino Fundamental, 
em escolas particulares da região Nordeste do município de Belo 
Horizonte, para a seleção de livros literários trabalhados em sala. 
A escolha dessa faixa etária dos alunos, de 12 a 15 anos, deve-se 
ao fato de que as tensões presentes no momento da seleção dos 
textos se torna mais complexa, pois não são mais usados os “livros 
infantis”; já no Ensino Médio, as escolhas vinculam-se às indicações 
de vestibulares, o que não é interesse deste trabalho. A escolha da 
região a ser estudada constitui um recorte sociológico. Nas escolas 
privadas da região Nordeste predominam alunos pertencentes às 
classes médias, muito mobilizadas pela escolarização dos fi lhos, 
mostrando-se ativas na escolha da instituição e intervendo na 
ação desta. Foram aplicados questionários do tipo fechado aos 
professores, que puderam responder rapidamente as questões. 
Isso minimiza as chances de se obter respostas fora do contexto 
da pergunta, além de proporcionar maior tempo para a análise 
do conjunto de questionários. Os dados foram organizados em 
categorias nominais e a investigação ocorreu acerca da incidência 
dos critérios apontados pelos professores. Foram produzidos 
tabelas e gráfi cos, que propiciaram análises e sistematizações 
acerca do número e da porcentagem de ocorrências. Essa etapa 
não esgota a pesquisa, uma vez que serão feitas entrevistas com 
os professores.

Palavras-chave

Professor; escolhas literárias; livros literários; Ensino 
Fundamental.

Abstract

The MSc Research Professor and the selection of literary 
boo ks for use in school falls in the line of Education and 
Language and focuses on research criteria used by teachers 
of the last three years of  Elementary School. in private 
schools in the northeastern city Belo Horizonte, for the 
selection of literary books in the room worked. The choice 
of this age range of students, 12-15 years, due to the fact that 
the voltages present for the selection of texts becomes more 
complex, because you no longer use the “children’s books” 
while in high school the choices are linked to indications of 
vestibular, which is not interest in this work. The choice of 
the region under study is a sociological clipping. In private 
schools in the Northeast predominate students belonging to 
middle class, very mobilized by the education of the children, 
being active in the choice of the institution and to intervene 
in this action. Questionnaires were given to teachers of the 
closed type, which could respond quickly to questions. This 
minimizes the chances of getting answers out of context 
of the question, and provide more time for analysis of all 
questionnaires. The data were organized into categories 
and nominal investigation occurred on the incidence of the 
criteria set out by teachers. Tables and graphs were produced 
which gave analysis and systematization of the number and 
percentage of occurrences. This step does not exhaust the 
research, since they will be collected through interviews 
with teachers.

Keywords

Teacher, literary choices, literary books, elementary school.
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1. Contextualizando o problema

Neste projeto o termo literatura está sendo entendido 
como instituição social (JAUSS, 1979) que existe quando há 
interpretação literária, ou seja, quando há interação estética 
com o leitor. Por isso, a posição aqui estabelecida é contrária 
aos preceitos positivistas do século XIX, assim como à teoria 
da auto-sufi ciência do texto com relação à organização social. 

A Sociologia da Leitura conferiu ao público leitor um papel 
ativo na circulação e na produção dos livros. O texto deixou 
de ser entendido como simples produto da sociedade, como 
pensava Marx (ZILBERMAN, 2004), e passou a ser visto como 
fator que infl uencia esta, enquanto por esta é infl uenciado. No 
olhar sociológico, a crítica literária e a escola também são 
agências formadoras do gosto. Posteriormente, Pierre Bourdieu 
(2007a) criou uma nova alternativa para a Sociologia da 
Leitura, pois considerou a literatura – também se pode entender 
a premiação literária - como um capital simbólico e apresentou 
a escola como espaço onde se pode verifi car a reprodução das 
desigualdades sociais.

Esse pensamento não foi sufi ciente, pois não abrange a 
questão estética da literatura. Porém, infl uenciou a Estética 
da Recepção, que surgiu nos anos 60 na Alemanha como 
resposta às revoltas dos estudantes com o ensino de literatura 
na Universidade. Como afi rmou Hans Robert Jauss (1968) em 
conferência num congresso da Universidade de Constança, 
a Estética da Recepção valoriza o lugar do leitor e o aspecto 
interacional da arte. Ainda, segundo o autor:

É só de modo parcial que a necessidade estética é 
manipulável, pois a produção e a reprodução da arte, 
mesmo sob as condições da sociedade industrial, não 
consegue determinar a recepção: a recepção da arte 
não é apenas um consumo passivo, mas sim uma 
atividade estética, pendente da aprovação e da recusa, 
e, por isso em grande parte não sujeita ao planejamento 
mercadológico. (JAUSS, 1979, p.57)

Nessa perspectiva, a arte deveria causar estranhamento 
para mobilizar o leitor, diferençando a linguagem literária da 

linguagem funcional de comunicação. Esse estranhamento faz 
com que o leitor repense seu espaço e sua função no mundo. Além 
disso, segundo Jauss, a historicidade é importante no ensino 
de literatura, mas ela deve ser utilizada como uma atualização 
através do leitor, que tem seu horizonte de expectativas unido 
ao horizonte de expectativas da época e da sociedade nas quais 
o texto foi produzido. A mudança no horizonte de expectativas 
seria provocada pela experiência estética.

Portanto, a teoria de Jauss faz referência ao que se entende 
atualmente por letramento literário, devido à posição privilegiada 
que confere ao leitor e ao caráter social da leitura literária. 
Assim, caberia ao educador fornecer uma diversidade de textos 
e orientar a escolha do aluno para que este amplie seu horizonte 
de expectativas, comparando sua realidade com outros contextos 
e dialogando com os textos, que são entendidos como respostas 
a alguma questão de sua época, que reforça ou contesta valores 
vigentes. Essa resposta não estaria desatualizada, visto que o leitor 
viaja pelo universo do livro e o adiciona às suas experiências e 
conhecimentos prévios, renovando sua forma de organizar e 
avaliar as situações. Além de serem diferentes, os textos devem 
ser de boa qualidade, já que a utilização do material visa contribuir 
para com a formação do sujeito social.

O termo “letramento literário” foi utilizado pela primeira vez no 
Brasil pela professora Graça Paulino em um trabalho encomendado 
para a 22ª Reunião Anual da Associação Nacional de Pós-graduação 
e Pesquisa em Educação (ANPEd), que ocorreu em 1999, na cidade 
de Caxambu – Minas Gerais. No artigo, a autora explica: 

(…) ao tratarmos dos cânones escolares, precisamos 
caracterizar práticas de escolhas de livros literários que 
predominam nas escolas brasileiras, sem focalizá-las 
para “salvar” ou “denunciar” professores e pedagogos. 
Entendendo que tais cânones derivam de uma formação 
que não desenvolveu a cidadania letrada, consideramos 
esse processo de escolha como o trabalho de educadores 
não-leitores literários que lidam profi ssionalmente com 
literatura. (PAULINO, 2010. p.7)

Assim, não é interessante julgar as escolhas dos professores, 
mas entender como elas ocorrem. Segundo a autora, alguns 
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professores não seriam leitores literários, mas, como trabalham 
com a literatura, é importante descobrir a relação entre os 
livros que leem e aqueles que indicam a seus alunos, se não 
possuem esse parâmetro ou se apenas reproduzem os atos de 
seus professores, indicando autores canônicos.

Também é possível analisar a seleção de textos literários 
como um esforço para a diminuição das desigualdades sociais 
apontadas por Bourdieu, já que a escola, apesar de reproduzir 
o que ocorre externamente a ela, é sempre uma entidade 
reafi rmadora ou formadora de valores. Nesse sentido, a 
instituição é capaz de apresentar ao sujeito a leitura literária 
como uma “situação nova” - expressão usada por Graça Paulino 
(2005) - tornando conhecidos certos domínios discursivos, que 
contribuirão para o crescimento do indivíduo e cidadão, pois:

Caracterizando a experiência estética, Jauss explica por 
que é lícito pensá-la [literatura] como propiciadora da 
emancipação do sujeito: em primeiro lugar, liberta o 
ser humano dos constrangimentos e da rotina cotidiana; 
estabelece uma distância entre ele e a realidade convertida 
em espetáculo; pode preceder a experiência, implicando 
então a incorporação de novas normas, fundamentais para 
a atuação na e compreensão da vida prática; e, enfi m é 
concomitantemente antecipação utópica, quando projeta 
vivências futuras, e reconhecimento retrospectivo, 
ao preservar o passado e permitir a redescoberta de 
acontecimentos enterrados. (ZILBERMAN, 2004, p.54)

A Estética da Recepção mostra que uma obra literária deve 
causar estranhamento e mobilizar seu leitor. Dessa maneira, 
o papel do professor na seleção dos textos indicados torna-se 
mais interessante, visto que ele não consegue prever a ação/
reação de seu aluno, mas provavelmente utiliza algum critério 
para nortear sua escolha. É esse fi o condutor, esses critérios 
utilizados, que são o foco desta pesquisa.

2. Fundamentação teórica

Segundo Antonio Candido (1995), quanto maior o progresso 
da sociedade, maior é a degradação e a pobreza sofrida pela 

massa. Apesar do ser humano se considerar, hoje, civilizado, 
muitas atitudes irracionais indicam uma contradição.

Os direitos humanos são baseados na luta pela igualdade e 
pela justiça, mas o homem, apesar de não proclamar o mal, oculta 
um grande egoísmo. A desigualdade não é mais justifi cada pela 
vontade de Deus, mas ainda existe, e os favorecidos sentem 
culpa ou até medo dos mais pobres.

Os dirigentes políticos, constrangidos, disfarçam sua 
insensibilidade, dizendo que deve ocorrer uma distribuição de 
renda equitativa. Eles, normalmente, declaram-se de centro-
esquerda, mas nunca como conservadores. Isso porque a 
própria mídia, com seu sensacionalismo, torna públicas a fome 
e a miséria.

Candido ainda diz que existem recursos técnicos e 
organizacionais para diminuir a desigualdade, mas poucos 
são os que lutam por esse fi m. Nesse contexto, compreende-se 
que o próximo tem direito a certos bens fundamentais, mas os 
direitos humanos postulam que ele possui a mesma necessidade 
que a do outro (favorecido). O desfavorecido não possui direito 
apenas à alimentação e à saúde, por exemplo, mas também à 
arte, à literatura.

A própria educação dos indivíduos contribui para que se 
entenda que o que é indispensável para uma classe social não o 
é para outra. O critério dessa divisão está relacionado à cultura, 
à época e à divisão da sociedade em classes. O autor conta que 
a classe média da época de sua juventude não via a importância 
de seus empregados terem folga no domingo, por exemplo, já 
que eles não possuíam mesmo esse costume.

O acesso dos pobres aos bens e tratamentos dos quais 
os socialmente favorecidos dispõem não é uma questão de 
caridade e sim de direito, que requer leis que o garantam. E os 
direitos humanos referem-se também à integridade espiritual, 
relacionada ao contato com as artes, dentre outros bens 
culturais. Segundo o autor, a literatura:

(…) aparece claramente çomo manifestação universal 
de todos os homens em todos os tempos. Não há povo 
e não há homem que possa viver sem ela. isto é, sem a 
possibilidade de entrar em contacto com alguma espécie 
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de fabulação. Assim como todos sonham todas as noites, 
ninguém é capaz de passar as vinte e quatro horas 
do dia sem alguns momentos de entrega ao universo 
fabulado. O sonho assegura durante o sono a presença 
indispensável  deste universo, independentemente 
nossa da vontade. E durante a vigília a criação fi ccional 
ou poética, que é a mola da literatura em todos os seus 
níveis e modalidades, está presente em cada um de nós, 
analfabeto ou erudito, como anedota, causo, história 
em quadrinhos, noticiário policial, canção popular, 
moda de viola, samba carnavalesco. Ela se manifesta 
desde o devaneio amoroso ou econômico no ônibus até 
a atenção fi xada na novela de televisão ou na leitura 
seguida de um romance.(CANDIDO, 1995, p. 174-175)

 
Assim, o sonho equilibraria o estado psíquico do indivíduo 

e a literatura o estado social, sendo esta um fator indispensável 
de humanização do homem. Apesar da sociedade a utilizar 
para instruir e educar, segundo Candido, os educadores temem 
a literatura - em seus três aspectos: signifi cação, expressão e 
instrução social – porque ela pode causar crescimento mas 
também confl itos. E essa contradição é justamente o que faz do 
homem um ser verdadeiramente humano.

Visto isso, entende-se que a literatura, em suas formas orais 
e/ou escritas, possui um caráter universal e até mesmo em suas 
instâncias consideradas eruditas ela pode ser apreciada por 
todos. Dessa maneira, torna-se essencial saber qual literatura 
está sendo oferecida aos jovens brasileiros e com base em 
quais critérios esta escolha ocorre. Afi nal, todos eles possuem 
o direito de ter acesso a ela e de viver, além da instrução – 
objetivo das escolas – a fruição que possibilita seu equilíbrio e 
refl exão sobre o mundo que o cerca. 

Pierre Bourdieu (2007a), como sociólogo da cultura, 
mostrou que além dos bens materiais que caracterizam a 
Economia, existem outras riquezas que circulam no mundo. 
Ele construiu os conceitos de capital cultural, capital social e 
capital simbólico, que juntos formam o capital global. Segundo 
ele, é a sociedade que cria as crenças e as legitimidades, ou 
seja, os bens a serem almejados. E a ideia de “capital” refere-se 
apenas a essas riquezas legitimadas pela sociedade.

O capital cultural é um estado incorporado, objetivado e 
institucionalizado, que não se resume ao diploma possuído, mas 
também a outras riquezas culturais valorizadas pela sociedade. 
Para este trabalho, também é preciso entender que o Campo 
Social, ao qual se refere o autor, é um jogo com lógica própria, 
uma rede relativa à função do indivíduo, à divisão social do 
trabalho, pois interfere na posição social dos indivíduos e em 
suas condutas.

Assim, cada indivíduo possui um peso, um perfi l, com 
relação aos capitais que possui – estrutura – e uma quantidade 
de capital cultural – volume. Bourdieu ainda defende a tese 
da “causalidade do provável” (2007b, p. 81-126), mostrando 
que a propensão do indivíduo orienta sua conduta. Ou seja, ele 
internaliza seus objetivos de acordo com sua posição no mundo 
e suas necessidades. 

É fácil perceber que a família possui um papel fundamental 
na reprodução da ordem social e na construção das aspirações 
dos fi lhos. Por essa razão, esta pesquisa será realizada em escolas 
com características sócio-econômicas específi cas, nas quais os 
alunos não se diferem de forma discrepante em relação ao capital 
cultural e às aspirações dos pais, para que os resultados possam 
mostrar como ocorrem as escolhas dos professores tendo em 
mente, consciente ou inconscientemente, esse público.

Maria Alice Nogueira (2010), ao tratar da relação da 
Classe Média com a Escola, explica que com a globalização da 
economia, passou-se a exigir um maior tempo de escolaridade 
dos profi ssionais. Com isso, acirrou-se a concorrência e as 
famílias passaram a buscar uma escolarização mais rentável 
para seus fi lhos. Nesse sentido, a classe média se mostra racional 
ao calcular os custos e benefícios da educação dos fi lhos e ao 
utilizar estratégias específi cas para aproveitar seus recursos 
econômicos e culturais para garantir essa escolarização efi caz.

Devido a políticas públicas, ao aumento da capacidade de 
consumo e à massifi cação do ensino, essa classe se expandiu. Sua 
defi nição não deixa de ser problemática devido a segmentação 
existente  no interior da classe e à dúvida quanto a forma de a 
categorizar: economicamente ou antropologicamente?

Seguindo a linha da Economia, é possível observar que 
mais de 50% da população brasileira possui níveis médios de 
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renda, o que comprova o crescimento das camadas médias. 
Desde 1990, essas camadas são escolarizadas pelas instituições 
privadas, devido a queda de qualidade das escolas públicas. A 
demanda por escolas particulares vem crescendo a cada dia.

Além disso, como o padrão atual de crescimento 
da classe média se faz por meio de uma mobilidade 
ascendente de curta distância (que atinge suas frações 
inferiores, ampliadas graças à ascensão dos “pobres” e 
“remediados”), pode-se supor que o segmento da rede 
particular de ensino que sofrerá aumento de demanda 
não é aquele de que se servem suas frações superiores 
e as elites, e que se distingue por mensalidades 
dispendiosas e pela busca e um alto padrão de 
excelência escolar. (NOGUEIRA, 2010, p.216)

Ainda segundo a autora, por se tratar de uma camada social 
com posição intermediária, podendo melhorar ou piorar, os 
pais se sentem mais responsáveis pelas trajetórias escolares dos 
fi lhos, trabalhando ativamente para seu sucesso. Isso ocorre até 
mesmo na maneira como escolhem as escolas onde seus fi lhos 
estudarão. Esses pais, normalmente, possuem muito interesse 
em conhecer as instituições para saber fazer a melhor escolha 
possível.

Maria Alice Nogueira (2004) ainda diz que os estudos 
sobre educação, tanto no Brasil como no exterior, focalizaram 
as camadas populares e mostra a importância de se estudar 
também a forma como o favorecimento econômico atua na 
escolarização dos fi lhos de pais pertencentes à elite e à classe 
média. Sobre esta existem pouquíssimos estudos no Brasil, 
apesar de seu crescimento exorbitante e sua forma específi ca 
e fragmentada. A camada média, hoje, é atendida pelas escolas 
privadas (NOGUEIRA, 2010) e isso mostra uma necessidade 
da mudança do olhar dos pesquisadores que antes se restringia 
às instituições públicas.

Por essas razões, optou-se por selecionar uma região do 
município de Belo Horizonte, cujos moradores encontram-se 
em níveis sócio-econômicos variados, mas que não chegam 
às elites ou aos marginalizados, segundo dados estatísticos 
(marginalidade, renda, analfabetismo, nível de escolaridade, 

longevidade, acesso a bens culturais etc.) disponíveis no site 
da Prefeitura de Belo Horizonte. Dentro dessa região, imagina-
se que as classe mais favorecidas (camadas médias) sejam 
atendidas pelas escolas privadas, como vimos anteriormente, 
e considerando que as mensalidades dessas instituições variam 
entre 450 e 750 reais, difi cilmente sendo alvo das camadas 
populares. Ainda é preciso ressaltar que essas instituições não 
são as mais tradicionais – as escolas da região centro-sul, que 
atendem à elite, possuem mensalidades que variam de 500 a 
1000 reais -, pensando em sua localização.

Ana Almeida (2000), professora da Faculdade de Educação 
da Unicamp, conta que, segundo muitos estudos sobre 
mobilidade social, os pequenos proprietários urbanos foram 
considerados responsáveis pela constituição da atual Classe 
Média, pois criaram seus fi lhos com disposições à escolaridade, 
com o objetivo de ocupar os postos para eles atribuídos.

Segundo uma pesquisa que a professora realizou em um 
colégio particular da cidade de São Paulo, onde os alunos são 
oriundos das camadas médias, os estudantes aceitam a escola 
como a forma mais interessante para manter a ascensão da 
família, que ainda pertence à uma classe social dominada. 
Eles se submetem às exigências da escola, pois estas são 
“reinterpretadas como condição de salvação” (ALMEIDA, 
2000, p.93).

Assim, essa pesquisa constatou que os jovens da escola 
paulista estudada confi am em sua escolarização e nas próprias 
normas da instituição como formas de se alcançar uma carreira 
prestigiada. Ana Almeida mostra que essa confi ança depende da 
trajetória da família e da relação do aluno com essa história: “Ao 
fi nal, é possível pensar que aí está a pista para se compreender 
as condições que tornam possível a alguns, mas não a todos, 
utilizar determinados recursos materiais e simbólicos como 
capital cultural” (2000, p.95).

Tendo em vista essa confi ança da classe média na escola, as 
instituições privadas que atendem a esse público tornam-se um 
interessante campo para esta pesquisa. Isso porque, nesse caso, 
as famílias esperam das escolas as melhores escolhas para seus 
fi lhos e tendem a participar mais ou até mesmo cobrar delas 
certas atitudes. 
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3. Objetivos

3.1. Objetivo geral

• Investigar quais são os critérios utilizados pelos professores 
dos três últimos anos do Ensino Fundamental, nas escolas 
privadas da região Nordeste do município de Belo 
Horizonte, para a seleção de livros literários  que serão 
trabalhados em sala.

3.2. Objetivos específi cos

• Verifi car se os professores conhecem trabalhos de 
premiação e divulgação de obras literárias e se os utilizam 
como parâmetro para a escolha de livros literários que 
indicarão aos seus alunos;

• Identifi car outros fatores que condicionam o processo de 
escolha (escola, pais, divulgadores de livros, editoras, entre 
outros);

• Analisar, através das escolhas das obras literárias, a 
concepção de leitor juvenil e de letramento literário que o 
professor possui;

• Investigar a infl uência das leituras literárias do professor 
(ou de sua ausência) na seleção dos livros;

• Investigar a infl uência de indicações escolares de obras 
literárias recebidas pelo (a) professor (a) em sua trajetória 
discente sobre seus trabalhos atuais;

• Verifi car se os professores utilizam os catálogos de editoras 
para selecionarem as obras a serem indicadas.

4. Metodologia

Quando se pergunta quais são os critérios utilizados pelos 
professores de Português ao selecionarem livros literários 
para indicar a seus alunos o que se pretende identifi car é uma 
tendência das práticas desses professores no momento da 
escolha. Dessa maneira, é preciso fazer uso da quantifi cação para 
que, sistematizando os dados encontrados, se alcance a resposta. 
(ALVES-MAZZOTTI e GEWANDSZNAJDER, 2001)

As categorias serão estabelecidas a priori, mas outras podem 
surgir, após a análise dos primeiros dados, como sugerem 
Falcão e Régnier (2000). 

Não é possível, no tempo previsto para esta pesquisa, 
estudar a situação desejada em todas as escolas do Município 
de Belo Horizonte. Ou seja, não é possível realizar um censo, 
por isso optei por um Survey, uma coleta de informações de 
uma amostra (TRIOLA,1999). Optei por uma amostragem não 
probabilística, um recorte sociológico que  possibilita obter a 
resposta desejada sobre um público específi co.

A pesquisa será realizada em escolas privadas da região 
Nordeste do município de Belo Horizonte, pois seu público 
se compõe, em sua maioria, de camadas médias, que apesar 
de nem sempre serem detentoras de alto capital cultural, 
possuem forte investimento na escolaridade dos fi lhos, visto 
que esta seria a principal chance de manterem/possuírem uma 
posição privilegiada, já que suas famílias provavelmente não os 
presenteará com heranças milionárias ou com grandes negócios 
(empresas).

Serão utilizados dados primários, ou seja, produzidos pela 
própria pesquisa e não aqueles existentes em bancos de dados de 
instituições de pesquisa ou estudos anteriores. Primeiramente a 
direção de cada escola será questionada sobre a existência de 
liberdade/autonomia do (a) professor (a) para escolher livros 
literários a serem indicados aos seus alunos. Nos casos negativos 
a pesquisa se torna inviável, pois o objeto do presente estudo 
não se constituirá em uma prática do professor. Nas instituições 
em a resposta for positiva, será aplicado um questionário do 
tipo fechado (múltipla-escolha) aos professores, que poderão 
responder rapidamente as questões. Segundo Babbie (2003) as 
perguntas fechadas  “dão maior uniformidade de respostas e 
são mais facilmente processadas”. Isso minimiza as chances 
de se obter respostas fora do contexto da pergunta, além 
de proporcionar maior tempo para a análise do conjunto de 
questionários.

Seguindo, ainda, o raciocínio de Babbie (2003), as perguntas 
do questionário serão precisas e curtas, pois se imagina que 
os “respondentes” não terão muito tempo para as responder, 
tratando-se de professores em exercício de suas funções. Além 
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disso, tratarão de temas relevantes e por eles dominados (suas 
próprias atividades).

O questionário será do tipo auto-administrado, o qual é 
preenchido pelo próprio respondente. Essa escolha deve-se 
ao fato de que um questionário aplicado por um entrevistador 
pode infl uenciar mais na resposta do entrevistado, devido à 
entonação ou a forma como as perguntas são feitas. Por essa 
razão, o questionário trará um mecanismo simples de resposta, 
geralmente dominado pelos professores. Não serão necessárias 
grandes explicações escritas, visto que a aplicação do 
questionário será precedida por uma apresentação da pesquisa 
e o professor poderá eliminar suas dúvidas enquanto lê ou 
responde ao questionário.

As razões das escolhas de livros literários para alunos passa 
pelos âmbitos social, escolar e pessoal. Os motivos das escolhas 
dos professores podem ser conscientes ou inconscientes, mas como 
todo método de pesquisa, o questionário não é capaz de abordar 
todos os aspectos de seu objeto. Assim, essa parte da pesquisa se 
restringirá aos aspectos conscientes da seleção de livros literários 
feita pelo (a) professor (a). Ideologias e ou representações sociais 
não serão analisadas através do uso do questionário.

Os dados serão organizados em categorias nominais e 
a investigação ocorrerá acerca da incidência dos critérios 
apontados pelos professores (TRIOLA,1999). Serão produzidos 
tabelas e gráfi cos, que propiciarão análises e sistematizações 
acerca do número e da porcentagem de ocorrências.

O roteiro de questões será confeccionado antes de se 
iniciar a aplicação, mesmo podendo sofrer alterações. Ele será 
dividido em temas, que por sua vez serão divididos em questões 
centrais e periféricas. As primeiras questões serão direcionadas 
a uma contextualização do entrevistado, com o objetivo de não 
generalizar os informantes. Mas isso não impede a contagem ou 
demonstração de números após uma categorização posterior. Já 
o segundo tipo de questões refere-se ao trabalho do (a) professor 
(a) e a sua relação com as obras literárias que indica aos alunos. 

Após a produção empírica dos dados, esses serão organizados, 
classifi cados e apresentados de maneira sistemática, utilizando, 
assim, a “Estatística Descritiva”, na qual os dados são analisados 
através de tabelas e gráfi cos, tendo como objetivo a descrição do 

fenômeno e sua análise. (TRIOLA,1999).
Uma das perguntas do questionário se refere à disposição do (a) 

professor (a) para participar de um diálogo aberto e mais longo sobre 
seu trabalho. Com esses professores será realizada uma conversa 
de aproximadamente 60 minutos, em que eles (elas) poderão 
manifestar-se sobre aspectos não focalizados no questionário.

Essa parte da pesquisa, embora permita um 
aprofundamento na coleta de dados, deverá passar por um 
tratamento qualitativo, guiado pela Análise de Conteúdo                                                                                                               
que, segundo Laurence Bardin (1977/2009, p.44) é defi nida como:

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações 
visando obter por procedimentos sistemáticos e objectivos 
de descrição do conteúdo das mensagens indicadores 
(quantitativos ou não) que permitam a inferência de   
conhecimentos relativos às condições de produção/
recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.

Nesse sentido, é possível, através da análise de conteúdo, 
estudar a entrevista como uma análise de códigos linguísticos de 
suporte oral, da comunicação dual. A descrição analítica ocorre de 
forma sistemática, objetiva e com o uso de inferências transforma-se 
em interpretação, o que fi naliza o processo da análise de conteúdo. 
O analista usa o tratamento das mensagens que manipula com o 
objetivo de inferir conhecimentos sobre a realidade do emissor ou 
do meio, por exemplo. A análise pode pesquisar os antecedentes 
ou as consequências provocadas pelo enunciado estudado.

Dois tipos de documentos podem ser submetidos a esse método, 
os espontâneos e os provocados pelo estudo. Dessa maneira, as 
respostas às entrevistas são passíveis dessa forma de análise. É preciso 
articular o texto descrito (estruturas semânticas ou linguísticas) e os 
fatores que determinam suas características (estruturas psicológicas 
ou sociológicas), deduzindo estes logicamente.

Assim, o analista possui dois papéis, a função de receptor 
da mensagem e de leitor de um segundo plano, que pode ser 
sociológico (como no caso desta pesquisa), político, histórico, 
psicológico, dentre outros. É através desse segundo plano que é 
possível analisar questões mais específi cas como, por exemplo, 
a concepção de letramento literário que o professor possui. A 
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análise objetiva busca fundamentar intuições do observador, 
através da manipulação dos signifi cados da mensagem, 
tornando o processo mais explícito e controlado.

Em escolas em que a coordenação ou o professor utilizem 
fi chas avaliativas, listas de livros pré-determinados ou outro 
tipo de material que oriente a escolha e o trabalho com as obras 
literárias, esse material será analisado. Isso possibilitará uma 
análise mais aprofundada, que permita uma comparação entre 
as informações das entrevistas (diálogo) e questionários, com a 
prática em sala de aula.

5. Conclusão / Resultados

Esta pesquisa ainda está sendo realizada. Porém, a análise de 
alguns dados já nos permite algumas conclusões. Por exemplo, 
o perfi l dos professores caracteriza-se por 100% dos indivíduos 
com formação em Letras-licenciatura. Apenas um deles é do sexo 
masculino. A faixa etária é variada, não atingindo os 51 anos de 
idade. Além disso, a maioria possui pós-graduação, variando entre 
Mestrado e especialização, como podemos comprovar através dos 
dados abaixo (tabelas produzidas pela própria pesquisa):

Com 100% dos professores afi rmando indicar livros literários 
aos seus alunos, podemos observar que a grande maioria declara 
considerar as preferências, a faixa etária, os concursos futuros 
(ENEM, Vestibular e outros) e a opinião dos pais e da instituição 
escolar como um todo. Porém, encontramos um empasse ao 
questionar se os professores consideram a classe social de seus 
alunos no momento da escolha das obras. Metade deles diz 
considerar esse aspecto, mas, além dos 41,63% que negaram,  
um deles não respondeu à questão. Essa, dentre outras questões, 
merece uma resposta mais detalhada para ser entendida.

Em algumas escolas, os professores parecem fazer um 
trabalho em conjunto, ou até mesmo compartilhar de algumas 
teorias na hora da escolha das obras literárias, enquanto 
em outras, eles parecem trabalhar individualmente. A parte 
qualitativa desta pesquisa, será realizada através de entrevistas, 
que serão fundamentais para esclarecer os empasses e até 
mesmo as unanimidades descritas neste item. (Ver tabelas 
abaixo)
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Resumo

Diante desta sociedade iminentemente grafocêntrica, justifi ca-
se a necessidade de se conhecer melhor as práticas de alfabetização/
letramento e a condição do sujeito letrado. Entendendo que 
oralidade, e não somente a escrita, tem papel fundamental na 
construção desta condição, questiona-se, se as publicações 
sobre letramento no Brasil têm levado em consideração essas 
duas dimensões da linguagem e ainda, se lhes têm delegado 
a devida importância, considerando, adequadamente, as suas 
especifi cidades e correlações. Esta é uma pesquisa de caráter 
descritivo-documental em que se analisam os trabalhos publicados 
na 12ª e na 17ª edição do COLE (Congresso de Leitura e Escrita 
do Brasil) promovido pela ABL (Associação de Leitura do 
Brasil) cujos focos de investigação estão relacionados aos eixos 
letramento, alfabetização e oralidade. Busca-se investigar se os 
temas relacionados à oralidade encontram espaço nas publicações 
que se propõem a discutir letramento e alfabetização e em que 
medida a oralidade toma materialidade nessa discussão.  Os dados 
apresentados são investigados a partir de uma análise quantitativa 
e qualitativa e discutidos à luz de referenciais teóricos sobre 
letramento/alfabetização (Soares,1998; Kleiman, 1995; Tfouni, 
1996) e oralidade (Ong 1998; Havelock, 1986; Marcuschi, 2005). 
Os resultados apontam que nas discussões sobre letramento/
alfabetização no contexto brasileiro as habilidades relacionadas 
à oralidade são pouco contempladas.  E sinaliza a necessidade 
de repensar e investigar ainda mais as concepções e práticas de 
letramento sob o víeis da oralidade a fi m de que esses estudos 
tomem uma maior dimensão e signifi cância no contexto brasileiro.

Palavras-chave

Letramento; alfabetização; oralidade.

Resumen

Ante una sociedad inminentemente  grafocéntrica, se 
justifi ca la necesidad de entender mejor las prácticas de 
alfabetización  y la condición del sujeto letrado. Se comprende 
que no sólo la oralidad sino también la escrita desarrollan un 
papel fundamental en la construcción de esta condición. Se 
pregunta si las publicaciones sobre la alfabetización en Brasil han 
tenido en cuenta estas dos dimensiones de la lengua y, si les han 
delegado la importancia necesaria, considerando,  adecuadamente, 
sus especifi cidades y las correlaciones.  Esta búsqueda de tipo 
descriptivo y documental  analiza  los documentos publicados en la 
12ª y la 17 ª edición de COLE (Congresso de Leitura e Escrita do 
Brasil) promovido por la ABL (Associação de Leitura do Brasil) 
cuyos focos de investigación están relacionados a los ejes de la 
alfabetización, letramento y la oralidad. El objetivo es investigar 
si las cuestiones relacionadas a la oralidad encuentran espacio en las 
publicaciones que pretenden discutir  alfabetización/ letramento y 
en qué medida la oralidad toma materialidad en esa discusión.  Se 
investigan los datos presentados a partir de un análisis cuantitativo 
y cualitativo y se los discuten teniendo en cuenta marcos 
teóricos sobre la letramento/alfabetización (Soares, 1998;  
Kleiman, 1995;  Tfouni, 1996) y la oralidad (Ong, 1998; Havelock, 
1986; Marcuschi de 2005.) Los resultados demuestran que poco se 
discuten las habilidades relacionadas a la oralidad en las prácticas 
de alfabetización en el contexto brasileño y señalan la necesidad de 
repensar y profundizar los conceptos y prácticas de alfabetización 
bajo la perspectiva de la oralidad a fi n de que estos estudios 
encuentren mayor dimensión y signifi cación.

Palabras clave

Letramento; alfabetización; oralidad.
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Introdução

A década de 80 fez emergir no cenário educacional 
brasileiro, discussões mais abrangentes acerca dos processos 
de alfabetização, aquisição da língua escrita, e leitura. Muitos 
pesquisadores passaram a analisar e discutir a fundo não 
somente os conceitos envolvidos em tais temáticas, como 
também as problemáticas e defasagens apresentadas pelos 
modelos vigentes. O surgimento dos estudos sobre letramento 
só fez aquecer ainda mais os estudos nestas áreas. Soares (1998), 
Kleiman (1995), Tfouni (1996), entre outros, autores procuram 
conceituar letramento dentro de uma perspectiva do uso social 
da língua escrita. Estes estudos encontraram terreno fértil no 
contexto brasileiro mostrando-se pertinentes, sobretudo, no 
processo de ensino-aprendizagem da língua escrita e da leitura.

Nesse processo, porém, tem-se observado, através de 
pesquisas, um aparente privilégio da língua escrita com 
relação a sua modalidade oral. Outros estudiosos como Ong 
(1998), Havelock (1986), Marcuschi, (2005) em contrapartida, 
revelam a pertinência de se estudar a oralidade numa sociedade 
grafocêntrica.  Essas questões têm-nos levado a problematizar 
a noção de letramento, problematizando, ao mesmo tempo, 
processo/ação de letrar, dentro de uma perspectiva do uso 
da linguagem oral nesse processo. Estudos de Terzi (1995), 
Lacerda (1995), Geraldi (1999) e Smolka (1993) sinalizam as 
habilidades relacionadas à oralidade como fundamentais para 
aquisição da escrita. 

A questão da inserção da oralidade nas práticas de 
letramento/alfabetização parece tomar dimensões mais sólidas 
em outros contextos, como o inglês, por exemplo. A política 
nacional de letramento inglesa (National Literacy Trust – NLT) 
reconhece as quatro habilidades (ler, escrever, ouvir e falar) 
como fundamentais na construção de um perfi l do sujeito 
letrado.

Diante do grande desafi o de se aprofundar e refl etir sobre 
as questões que envolvem o letramento no contexto brasileiro 
procura-se neste trabalho discutir em que medida as concepções 
teóricas e as práticas de letramento apontadas em publicações 
acadêmicas discutem a perspectiva oral e sua dimensão neste 

processo. Esta discussão toma materialidade ao se apresentar 
os resultados de uma pesquisa sobre os trabalhos publicados no 
COLE (Congresso de Leitura e Escrita do Brasil) promovido 
pela ABL (Associação de Leitura do Brasil). Tomam-se como 
universo de investigação as comunicações publicadas na 
12ª e na 17ª edição evento cujos focos de investigação estão 
relacionados aos eixos letramento, alfabetização e oralidade. 
Busca-se investigar se os temas relacionados à oralidade 
encontram espaço nas publicações que se propõem a discutir 
letramento e alfabetização e em que medida a oralidade toma 
materialidade nessa discussão. Numa perspectiva comparativa, 
optou-se, nessa pesquisa, por investigar as comunicações da 
17ª edição a mais recente, em 2009, e da 12ª edição, realizada 
dez anos antes, em 1999. 

A escolha deste tipo de congresso justifi ca-se na medida em 
que apresenta como foco a leitura em suas múltiplas interfaces 
e reúne diferentes profi ssionais que pesquisam sobre o universo 
da leitura e da escrita, no contexto brasileiro. Além disso, este 
tipo de evento alcançou credibilidade ao longo dos seus 30 anos 
de edição, com grande projeção nacional e reconhecimento 
pela CAPES.

Este trabalho caracteriza-se por apresentar os resultados 
preliminares de uma pesquisa descritivo-documental a 
partir de uma análise quantitativa e qualitativa dos dados. 
Primeiramente, buscaram-se, nos anais destes eventos, 
os resumos das comunicações cujos resumos apontassem 
pesquisas sobre letramento, alfabetização e oralidade como 
foco de suas investigações.  Posteriormente, numa seleção 
mais apurada dos dados, procurou-se analisar as comunicações 
que se propunham a pesquisar a oralidade associada a uma 
perspectiva de letramento/alfabetização. 

Para melhor análise dos resultados, as publicações foram 
quantifi cadas e catalogadas em quatro grupos: o primeiro 
grupo apresenta as publicações sobre letramento/alfabetização 
e oralidade; o segundo grupo revela as publicações sobre 
letramento/alfabetização dissociadas da oralidade; o terceiro 
grupo trata das publicações que tem a oralidade como discussão, 
porém dissociadas da discussão sobre  alfabetização/letramento. 
O quarto grupo, por fi m, foco desta pesquisa, contempla as 
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publicações em que a oralidade aparece associada, de alguma 
forma, a discussão sobre letramento/alfabetização.

Inicialmente, apresentam-se os conceitos de letramento, 
dentro de uma perspectiva social do uso da língua escrita, 
e discutem-se as relações entre escrita e oralidade numa 
sociedade grafocêntrica. Posteriormente, busca-se fazer uma 
breve refl exão de como a relação escrita/oralidade tem ocupado 
espaço nas práticas pedagógicas. Em seguida apresentam-se e 
discutem-se os resultados dos trabalhos que compõem o corpus 
investigado. 

Letramento e oralidade numa sociedade da escrita

Indubitavelmente, as sociedades contemporâneas, quase 
que em sua totalidade, estão imersas numa cultura grafocêntrica, 
cujo poder da palavra escrita está para além das capacidades 
individuais do uso da leitura e da escrita.  Pode-se afi rmar que 
o pertencimento a esta cultura e a apropriação adequada dela 
implicam formas próprias de organização do pensamento e da 
cognição (Britto 2003) que ao longo do crescente processo de 
complexifi cação da sociedade e da superação do analfabetismo 
em massa, se tornaram condição sine qua non para a 
sobrevivência e exercício de interação com o mundo. 

Este apelo ao mundo letrado exerce tamanha infl uência 
sobre a sociedade contemporânea que surgiu a necessidade de 
se aprofundar nos estudos sobre o funcionamento da escrita, 
sua aquisição e sua produção. Foi nesse cenário que o termo 
“letramento” surgiu como necessidade de se ampliar o que se 
conhecia como alfabetização (Soares, 2003).

A partir daí diversos autores passaram a discutir 
conceitualmente o termo “letramento” e até mesmo a 
possibilidade de ser concebido no plural: letramentos. Desde o 
surgimento do termo no contexto brasileiro, a discussão sobre 
o termo letramento tem aparecido atrelada a uma possível 
“desinvenção” da alfabetização como preconiza Soares (2003). 
Esta equivocada associação, segundo a mesma autora, tem 
levado a uma inconveniente fusão dos dois processos, com 
prevalência do conceito de letramento, em detrimento ao 
conceito de alfabetização. Para Soares (1998) aprender a ler e 

a escrever implica não apenas o conhecimento das letras e do 
modo de decodifi cá-las (ou de associá-las), mas a possibilidade 
de usar esse conhecimento em benefício de formas de 
expressão e comunicação, possíveis, reconhecidas, necessárias 
e legítimas em um determinado contexto cultural. Deste modo, 
fi ca evidente que para Soares, alfabetização e letramento são 
processos distintos, porém indissociáveis e simultâneos. 

Kleiman (1995) defi ne letramento como o conjunto de 
práticas sociais que usam a escrita enquanto sistema simbólico e 
enquanto tecnologia, em contextos específi cos e para objetivos 
específi cos. Segundo a autora, a alfabetização é a área que trata 
da aquisição da leitura e da escrita, mas com os estudos sobre o 
seu impacto social é que surgiu o termo letramento. 

Tfouni (1988) afi rma que “enquanto a alfabetização ocupa-
se da aquisição da escrita por um indivíduo ou um grupo de 
indivíduos, o letramento focaliza os aspectos socio-históricos 
da aquisição de um sistema escrito por uma sociedade”.

Ribeiro (2003) salienta ainda, que  na sociedade moderna 
o sujeito letrado faz uso da leitura e da escrita de acordo com a 
suas necessidades e que a frequencia do contato com a escrita 
e o tipo de texto a que um indivíduo está exposto, constituem 
diferentes  níveis de letramento. Segundo essa perspectiva, “os 
níveis de letramento estão relacionados com a qualidade das 
práticas de leitura e escrita do indivíduo, com a qualidade do 
texto que lê e escreve, com a frequência e a forma de leitura e 
de escrita”. (pag. 217)

Quer seja em sua dimensão pessoal, quer seja na dimensão 
social, ou ainda em seus diferentes níveis, o termo letramento 
aparece no contexto brasileiro atrelado à ideia de aquisição 
da língua escrita, do ato de aprender a ler e a escrever.  Isto 
revela o que sinaliza Ong (1998) em seus estudos ao afi rmar 
que a oralidade sempre esteve à sombra da escrita. O autor 
destaca ainda que é preciso romper com os tabus inculcados 
na sociedade grafocêntica, que ao longo do seu processo de 
construção, preconizou que a escrita é superior a fala.  

Resgatando as particularidades da oralidade, nos lembra 
que o movimento da linguagem é essencialmente oral e que “... 
a fala é inseparável da nossa consciência e tem fascinado seres 
humanos, além de trazer à tona refl exões importantes sobre si 
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mesma, desde os antigos estágios da consciência, muito antes 
do surgimento da escrita”. Ong (1998:17). 

Contudo, não se pretende aqui, de forma alguma fazer o 
caminho inverso e supostamente defender uma supremacia da 
oralidade em relação a escrita. De fato, alguns autores, como 
Barthes e Marty (1987) defendem a hipótese de que a escrita 
não nasceu da oralidade e está estritamente relacionada em sua 
origem com o visual, que o homem aprendeu primeiro a ler do 
que escrever, já que os caçadores liam as pegadas dos animais e 
se utilizavam da escrita pictográfi ca, por exemplo. Assim:

...tudo se passa como se a escrita já tivesse sido 
inventada antes de ser posta em relação com a língua, 
antes de ser fonetizada: o avento da escrita é o avento de 
algo que já é escrita [...] e que depois de uma evolução 
lenta e descontínua, acaba por servir de suporte ao som. 
(Barthes e Marty, 1987,p. 32)

  
Estas argumentações servem de suporte para romper com 

o discurso dicotômico ente oralidade e escrita, o aparente 
privilégio de uma ou outra modalidade e ainda, e destacar que 
os processos de evolução de ambos possuem particularidades 
próprias que, ora se afastam, ora se interagem.  Como destaca 
Marcuschi:

 
A oralidade jamais desaparecerá e sempre será, ao lado 
da escrita o grande meio de expressão e de atividade 
comunicativa. A oralidade enquanto prática social é 
inerente ao ser humano e não será substituída por nenhuma 
outra tecnologia. Ela será sempre a porta de nossa iniciação 
à racionalidade e fator de identidade social, regional, 
grupal de indivíduos. (Marcuschi,2005, p. 36)

Havelock (1986) destaca ainda, em seus estudos sobre a 
relação entre a oralidade e a escrita, da antiguidade ao mundo 
contemporâneo, que a transição de uma sociedade de cultura e 
organização de mundo oral para uma sociedade grafocêntrica  
se traduziu num processo cultural de transição onde a colisão 
e a contradição fazem parte da essência. (p.22).  Este caminhar 

da oralidade ao lado da escrita, desde a antiguidade clássica 
grega, até os dias de hoje foi permeado de embates e traduções 
errôneas e se faz necessário revisá-la constantemente. O autor 
destaca, que em sua gênese, a escrita foi relegada a segundo 
plano pela oralidade. Diante de um fato documental escrito, 
estigmatizado, o relato oral testemunhal colocava em cheque 
o que “falsamente” foi escrito. Este processo de letramento 
da cultura helênica foi vagaroso e confl ituoso, desde Homero 
até Platão. Com o platonismo na sua condição de texto escrito, 
destaca Havelock (1986: 29), 

...foi-se capaz de formular um novo tipo de linguagem 
conceitual e de pensá-lo como um substituto para a 
narrativa oral e do pensamento oral. A narrativa através 
do ritmo foi o principal suporte para sobrevivência 
hegemônica da memória oral e agora não passa a ser 
mais necessária. 

As contribuições Havelock (1986) pontuam ainda que, 
apesar de todo o esforço grego de transição para uma cultura 
grafocêntrica, a oralidade jamais desapareceu do modo de 
produção cultural e da organização da sociedade. Primeiramente, 
subverteu a escrita, posteriormente subvertidas por ela, ambas 
coexistiram e coexistem até os dias atuais, como já se destacou 
acima.  

O certo é que a oralidade continua latente. E se faz 
necessário redescobrir que somos seres eminentemente orais, 
mesmo em culturas tidas como amplamente alfabetizadas/ 
letradas.  Dentro desta perspectiva não cabe mais pensar em 
letramento dissociado conceitualmente da oralidade.

A condição de um sujeito letrado é pressuposta, como 
destaca Goulart (2001) como intimamente relacionada tanto 
a discursos que se elaboram em diferentes instituições e em 
práticas sociais orais e escritas, quanto a muitos objetos, 
procedimentos, atitudes, como formas sociais de expressão, 
entre elas a expressão em língua escrita.

Dentro desta concepção de sujeito letrado, Dionísio 
(2006) ressalta que o sujeito letrado é formado por práticas de 
letramento que o inserem nos múltiplos domínios da vida, que 
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em associação com o uso da linguagem adequada, aos modos 
de falar e ouvir e não somente ler e escrever, o possibilitam 
modos próprios de usar determinados objetos, símbolos, 
ferramentas, tecnologias, entre outros. Dionísio (2006:42) 
acrescenta que “ser letrado num determinado domínio de 
prática é possuir e poder exibir traços pessoais que estão para 
além dos estritamente relativos às habilidades e processos de 
manipulação da palavra escrita.”

Outros autores compartilham da perspectiva social do 
letramento e consequentemente do desenvolvimento das duas 
modalidades de linguagem como práticas sustentadoras.  O 
letramento, segundo Barton e Hamilton (2000), representa um 
conjunto de práticas sociais capazes de serem realizadas pelas 
pessoas. Para Amorim (2002), as vozes que se deixam ouvir, 
nas falas dos alunos, indicam a relação deles com atividades de 
leitura e produção escrita. Uma ferramenta indispensável nas 
práticas de letramento é a metalinguagem ou metaconhecimento, 
de acordo com Gee (1999). Falar sobre, descrever e explicar 
são atividades que auxiliam as pessoas a analisar os eventos de 
letramento, para, então, terem possibilidades de fazer escolhas 
nesses eventos.

Oralidade e escrita no espaço escolar

O desenvolvimento da oralidade e da escrita devem caminhar 
lado a lado, numa esfera mútua de infl uências. Contudo, esse 
desenvolvimento nem sempre ocorre de forma pareada, sobretudo nos 
meios onde o uso da leitura e da escrita são limitados. Segundo Terzi 
(2000) as crianças que ingressam no meio escolar, oriundas de meios 
iletrados, podem apresentar bom domínio da linguagem oral, sendo 
capazes de interagir e se expressar com os membros da comunidade; 
contudo defasado das habilidades iniciais para o domínio da linguagem 
escrita. Seja oriunda de meio letrado ou iletrado, o fato é que 
o desenvolvimento da oralidade, nos meios escolares deveria 
servir como um instrumento efi caz para o desenvolvimento da 
escrita. A escola tem um papel crucial no desenvolvimento de 
ambas as habilidades nos alunos.

 Por muito tempo, a oralidade foi relegada a segundo plano 
nas práticas pedagógicas; e, quando considerada, se traduziu 

(e ainda se traduz) em meros exercícios de repetição ou 
decodifi cação oral do texto escrito através de pareamento de 
palavras.  O advento do uso do texto nas práticas de alfabetização/
letramento tem levado a uma “fala” não signifi cativa, produ-
zida na decodifi cação oral do texto nada tem a ver com a fala 
que produzem fora da sala de aula. Uma expressão artifi cial 
dissociada de um contexto espontâneo de fala.  Como destaca 
Terzi (1995:12) 

A língua oral e a língua escrita não constituem para 
elas, nesse momento, duas modalidades de um mesmo 
objeto — a linguagem verbal —, mas sim dois objetos 
diferentes, não relacionados, e como tal não há como se 
apoiarem na experiência linguística da oralidade para 
tentar entender o funcionamento da escrita.

Na contramão dessa postura pedagógica, alguns 
pesquisadores defendem o uso consciente da oralidade como 
suporte para o aprendizado e domínio da língua escrita.  
Entendem que a fala deve ser usada como um ato de refl exão 
sobre a própria linguagem. Lacerda (1995) entende que o 
aprendizado de uma língua se instaura a partir das negociações 
de sentido (implícitas e explícitas) no desenvolvimento da 
interlocução, ou seja, através da refl exão sobre as expressões 
linguísticas utilizadas, o sujeito apreende a estrutura da língua 
e suas formas de manifestação. Processo este instaurado numa 
dinâmica discursiva e dialógica. Reforçando a ideia da dinâmica 
dialógica no processo de aprendizado da língua, para Geraldi 
(1999, p.43) “a língua só tem existência no jogo que se joga na 
sociedade, na interlocução. É no interior de tal funcionamento 
que se pode procurar estabelecer regras de tal jogo.”. Dessa 
maneira, é através da interlocução que os sujeitos, no caso os 
alunos, reconhecem e estabelecem parâmetros para a utilização 
adequada de sua linguagem. 

Smolka (1993) considera também a interação e a 
interlocução peças chaves para o processo de alfabetização/
letramento. Para a autora a sucessão de momentos discursivos, 
de interlocução e interação verbal, nas suas formas orais e 
escritas são fundamentais no processo de aquisição da língua 
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escrita. Possenti (1996) destaca que as crianças são capazes 
de produzir períodos complexos e consideram o contexto em 
tal produção. Isto porque elas ouvem, falam e são corrigidas 
no seu processo de aquisição da fala.  O autor defende ainda 
que o caminho para se garantir uma efi cácia no processo de 
aquisição escolarizada da língua é o de “imitar” da forma mais 
próxima possível as atividades linguísticas do cotidiano. Da 
mesma maneira em que a criança é corrigida em seu processo 
de aquisição da fala, ela também deve ser corrigida em seu 
processo de aquisição da língua escrita.

Apresentando e discutindo os resultados

A 17ª edição do COLE (2009) contou com 1.351 trabalhos 
aprovados (dados fornecidos pelo próprio evento), distribuídos 
nos diversos eixos temáticos, de acordo com a opção do(s) 
conferencista (s). Desta gama de trabalhos, esta pesquisa 
demonstrou que, aproximadamente, 230 comunicações se 
propuseram a discutir como foco de suas investigações as 
questões que envolvem letramento, alfabetização ou oralidade, 
representando, aproximadamente, 17% das publicações. Isso 
não signifi ca dizer que estes termos não sejam mencionados nas 
demais publicações. Reitera-se que esta investigação aponta 
dados que levaram em consideração os três termos supracitados 
como elementos principais de discussão nas comunicações.

Dentre esse universo de publicações (17%), 20 apresentam 
investigações que consideram a oralidade como um dos focos de 
sua investigação. Esse dado remete a apenas 9% das publicações. 
Em contrapartida, os demais 91% (aproximadamente 210 
comunicações) tratam de alfabetização/letramento dissociados 
da discussão da oralidade.

Considerando agora as publicações que discutem a 
oralidade como cerne de sua investigação, das 20 encontradas, 
6 procuram discutir a oralidade como evento integrante no 
processo de alfabetização/letramento, quer dizer 30 %, as 
demais procuram tratar da oralidade sob outras perspectivas, 
associando-a a leitura, produção de subjetividades, memória 
identitária e cultural, formação de professores, aprendizagem 
matemática, entre outros.

Colocando esses dados numa perspectiva macro das 
comunicações do 17° COLE, pode-se afi rmar que, dos 1351 
trabalhos aprovados, apenas 6 procuram discutir, como foco de 
sua investigação, a oralidade  como evento/prática integrante 
do processo de alfabetização e letramento. Isso representa 
aproximadamente 0,5% das publicações de todo o evento.

Parte-se agora para a exposição do que sinalizam esses 
autores cujas publicações abordam a oralidade dentro do 
processo de alfabetização e letramento.  Camargo (2009) 
afi rma que em sua apresentação procura discutir “... como a 
oralidade é considerada/tratada na alfabetização de jovens e 
adultos, enfocando a relação desta com a escrita” . A autora 
discute ainda a tensão entre a escrita e a oralidade e de que 
forma o professor considera a fala dos alunos no processo de 
alfabetização. Embora a investigação de Tizioto (2009) procure 
analisar a autoria na produção infantil, a autora revela sua 
preocupação com o status da oralidade no processo de aquisição 
da língua escrita ao apontar que “tende-se à valorização 
da língua escrita e ao esquecimento de que a língua oral 
é tão importante quanto a escrita para o desenvolvimento 
e aquisição da linguagem (oral e escrita) por parte das 
crianças.” Tomazzetti (2009) também revela sua inquietação 
com o privilégio da língua escrita no processo de alfabetização 
ao sinalizar  “a prevalência do registro e da escrita- sobretudo 
pelo professor - sobre o desenvolvimento da oralidade como 
capacidade fundamental para a aquisição das capacidades da 
alfabetização. Lima (2009) afi rma que os eventos de oralidade  
“são de vital importância para uma entrada bem sucedida 
na cultura escrita..”. E ainda propõe “momentos de uso da 
oralidade e do contato sistemático com materiais de leitura” 
como situações de ensino-aprendizagem da escrita. 

Numa perspectiva comparativa, apresentam-se os resultados 
obtidos na investigação das publicações do 12° COLE, realizado 
dez anos antes da 17ª edição. Foram adotadas as mesmas 
categorias de investigação descritas nos resultados supracitados.

Dentre as 344 comunicações, distribuídas em 15 encontros 
temáticos, 21 trabalhos tiveram como foco de suas investigações 
questões que envolvem letramento, alfabetização ou oralidade. 
Isto representa, aproximadamente, 6% das publicações.  Deste 
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universo (6%), a maior parte trata de alfabetização e letramento 
e apenas duas publicações se propõem a discutir oralidade. A 
primeira discute oralidade sob a perspectiva dos estudos de 
memórias e narrativas. A segunda, porém, discute como os 
materiais didáticos de língua portuguesa trabalham a oralidade 
dentro do conceito de variação linguística. Destaca-se que ambas 
comunicações estão dissociadas das questões alfabetização e 
letramento propriamente ditas e constituem aproximadamente 
0,6%  de todas as publicações do evento. 

O quadro a seguir ilustra a comparação entre as edições 
aqui investigadas

Edição Total de
comunicações

Alfabetiza-
ção, letramen-
to ou oralida-

de  (%)

Oralidade 
(%)

Oralidade 
associada à 
alfabetiza-
ção/letra-
mento (%)

12ª 344 6 0,6 nenhum
17ª 1351 17 9 0,5

 Proporcionalmente, pode-se afi rmar que em sua 17ª edição, 
o COLE contou com maior participação de comunicações que se 
propuseram a discutir as três categorias investigadas (alfabetização, 
letramento e oralidade). Este resultado já era esperado, uma vez 
que, dez anos depois da 12ª edição fosse natural que o congresso 
tomasse maiores proporções e adeptos a publicações. Contudo, 
tais números evocam a necessidade de se aprofundar mais na 
discussão sobre letramento/alfabetização sob o víeis da oralidade.  

A 17ª edição do COLE já apresentou sinais, ainda que 
sensíveis, de que o tema da oralidade está ganhando espaço nas 
investigações sobre letramento e alfabetização e nos remontam 
a ideia de que não se pode crer que as discussões acerca dessa 
temática estejam esgotadas ou por se encerrar. Apesar de 
relevantes, as investigações descritas nessa edição discutem 
a oralidade dissociada conceitualmente das concepções de 
letramento. Oralidade e letramento são apresentados como 
eventos/práticas correlatas na aquisição da língua escrita e no 
sucesso dessas práticas. Contudo, há uma urgente necessidade 

de se discutir a oralidade para além de um evento associado ao 
letramento, mas constituinte desse processo, na medida em que, 
como nos sinaliza Havelock (1986) “a musa da oralidade está 
aprendendo a ler e escrever, mas ao mesmo tempo, ela também 
continua a cantar”. A oralidade, como já foi apresentado 
anteriormente, esteve e sempre estará ao lado da escrita como 
meio de expressão humana (Marcuschi,2005). E se a condição 
de letrado abre a possibilidade de usar esse conhecimento em 
benefício de formas de expressão e comunicação, possíveis, 
reconhecidas, necessárias e legítimas em um determinado 
contexto cultural (Soares 1998), não nos cabe mais pensar e 
conceber letramento como somente uso e domínio da leitura e 
da escrita, mas também da expressão e comunicação oral.

Considerações fi nais

Apesar de essa investigação referir-se apenas a duas edições 
do COLE, o número reduzido de publicações que discutem 
letramento/alfabetização sobre esse víeis da oralidade sinaliza 
alguns apontamentos. O primeiro endossa a ideia que nas 
discussões sobre letramento/alfabetização no contexto brasileiro 
parece haver um aparente privilégio das habilidades relacionadas 
à escrita em detrimento das relacionadas com a oralidade. Outro 
ponto relevante a se destacar é que, mesmo nas publicações em 
que essa temática é abordada, parece não haver uma discussão 
que considere a oralidade como constituinte do processo de 
letramento. Por fi m, sinaliza-se a necessidade de se repensar e 
investigar ainda mais as concepções e práticas de letramento sob 
o víeis da oralidade a fi m de que esses estudos tomem uma maior 
dimensão e signifi cância no contexto brasileiro.
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Resumo

Este artigo contém parte da refl exão e alguns desdobramentos 
do meu trabalho de monografi a que procurou problematizar a 
possível relação entre as práticas alfabetizadoras, as “difi culdades 
de aprendizagem” e a evasão nas turmas de alfabetização de 
jovens e adultos. Foi a partir da minha experiência de dois anos 
como alfabetizadora de adultos pelo Programa de Alfabetização 
de Jovens e Adultos da UFRJ em Espaços Populares que os 
primeiros traçados dessa pesquisa começaram se desenvolveram. 
Situada dentro de uma concepção discursiva e dialógica de 
linguagem, contribuíram também para as refl exões deste trabalho, 
entre outros, considerações sobre a construção da leitura em 
meios iletrados (Terzi, 1995); a discussão sobre escuta de textos 
e leitura (Bajard, 2007); a problematização dos movimentos de 
leitura (Coracini, 1995) e o conceito de escolarização da leitura 
literária (Soares, 1999). A pesquisa foi realizada em uma escola 
pública localizada no terceiro distrito de Duque de Caxias, 
município localizado na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro 
de junho a novembro de 2010. Neste trabalho, são apresentadas 
refl exões e algumas conclusões acerca do que aparecia como 
leitura para a turma de alfabetização observada. Letra, sílaba e 
palavra apareciam como os principais objetos de leitura. Discuto 
como isso difi culta nas construções de sentido defendendo uma 
abordagem discursiva do processo de alfabetização. 

Palavras-chave

Alfabetização de adultos; concepções de leitura; práticas 
leitoras escolares.

Abstract

This article contains part of the refl ection and a 
few developments of my monograph work that intents 
problematizing the possible relationship between literacy 
practices, “learning diffi culties” and avoidance in literacy 
classes for youth and adults. It was from my experience of two 
years as teacher in “Programa de Alfabetização de Jovens e 
Adultos da UFRJ em Espaços Populares” that the fi rst strokes 
of this research were developed. Situated within a discursive 
and dialogical conception of language, also contributed to the 
refl ections of this work, between others, considerations about 
the construction of reading in illeteracy enviroment (Terzi, 
1995); the discussion about listening and reading of texts 
(Bajard, 2007); the problematization of the movements of 
reading (Coracini, 1995) and the concept of the scholarization 
of literary reading (Soares, 1999). The research was conducted 
in a public school located in the third district of Duque de 
Caxias is town located in the Baixada Fluminense of Rio de 
Janeiro in 2010 June/November. In this work, are presented 
some refl ections and conclusions about what seemed like 
reading for the observed literacy class. Letter, syllable and 
word appeared as the main reading objects. I discuss how 
this create diffi culties in the sense constructions, defending a 
discursive approach in literacy process.

Keywords

Adult literacy; reading concepts; school reading practices.



LETRAS, PALAVRAS, SENTIDOS, DISCURSO: O QUE LEEM NA ESCOLA PESSOAS ADULTAS EM PROCESSO...

2308LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

 Este artigo contém parte da refl exão e alguns 
desdobramentos do meu trabalho de monografi a2 que 
procurou problematizar a possível relação entre as práticas 
alfabetizadoras, as “difi culdades de aprendizagem” e a evasão 
nas turmas de alfabetização de jovens e adultos. Foi a partir da 
minha experiência de dois anos como alfabetizadora de adultos 
pelo Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos da UFRJ 
em Espaços Populares que os primeiros traçados dessa pesquisa 
começaram a se desenvolver. 

No período em que desempenhei essa função, tive contato 
com a história de vida desses alunos e alunas, suas representações 
sobre escola, educação, leitura e escrita. Essa experiência trouxe 
muitas questões e desconstruções sobre o que se fala sobre EJA, 
por exemplo, a turma de 10 alunos possuía somente um nordestino, 
contrariando o perfi l de que em turmas de EJA existem muitos 
imigrantes do Nordeste. Nos encontros de formação continuada com 
outras alfabetizadoras e alfabetizadores, eu ouvia das professoras 
formadoras e das supervisoras pedagógicas casos de pessoas que 
estavam no Programa desde o início e não haviam aprendido a ler 
e escrever. Questionamentos, ações e dizeres demonstrados pela 
minha turma contrariavam o que diziam suas histórias de fracasso: 
Daniel, por exemplo, quando criança, havia passado sete anos na 
antiga 1ª série até abandonar a escola. E, adulto, chegou a produzir 
uma escrita autobiográfi ca em que fala de si em terceira pessoa 
mesmo sem ainda dominar todas as regras da escrita. 

Considerando também o contexto educacional – a trajetória que 
envolve a criação de programas, de leis, colóquios, conferências, 
seminários, pesquisas e encontros nacionais e internacionais – 
que permite e garante a educação de jovens e adultos e que vem 
se consolidando há algumas décadas, as principais questões de 
estudo foram: é possível se compreender algumas das razões que 
levam jovens e adultos que já passaram mais de uma vez pela 
escola ou programa ainda não aprendem satisfatoriamente a leitura 
e a escrita? Por que é tão comum encontrar alunos adultos, que 
passam anos, na escola, sem se alfabetizar? Além das conhecidas 
explicações para a evasão, existem outras? Como são as estratégias 
pedagógicas realizadas numa turma de alfabetização de jovens e 

adultos? O que elas produzem? Há uma relação entre metodologia 
de ensino, evasão e não-aprendizagem?

Situada dentro de uma concepção discursiva e dialógica de 
linguagem, contribuíram ainda para a realização da pesquisa como 
um todo: o conceito de letramento (KLEIMAN, GOULART, 
TFOUNI); o “fazer pesquisa” bakhtiniano (AMORIM) e propostas 
teóricas sobre ensino da língua (POSSENTI, GERALDI). Para as 
refl exões apresentadas neste artigo foram importantes, entre outros, 
os resultados da pesquisa de Terzi (1995) sobre a construção da 
leitura em meios iletrados; a discussão sobre escuta de textos e 
leitura de Bajard (2007); a problematização dos movimentos de 
leitura de Coracini (1995) e o conceito de escolarização da leitura 
literária de Soares (1999). A concepção de alfabetização aqui 
defendida é a que, como sugere Goulart (2009), cria: “contextos 
socialmente signifi cativos para que as crianças, os jovens e os 
adultos se apropriem da linguagem escrita, lendo e escrevendo para 
aprender, num processo de participação, de diálogo, de troca com 
os professores, com os colegas, com os próprios textos.” (p.53)

Concordando com Amorim (2002), “o objeto específi co das 
Ciências Humanas é o discurso ou, num sentido mais amplo, a 
matéria signifi cante. O objeto é um sujeito produtor de discurso 
e é com seu discurso que lida o pesquisador”, essa pesquisa 
se propôs a olhar para as práticas alfabetizadoras buscando 
entender os discursos que as constituem, discutindo neste artigo 
os discursos sobre leitura na escola. 

A pesquisa foi realizada em uma escola pública localizada 
no terceiro distrito de Duque de Caxias, município localizado 
na Baixada Fluminense – região que surge e se desenvolve por 
necessidades do mundo do trabalho – de junho a novembro 
de 2010. O período de permanência na escola aconteceu 
em dois momentos distintos: o primeiro momento foi de, 
prioritariamente, observação das práticas pedagógicas em sala 
de aula em uma turma de alfabetização; o segundo foi de retorno 
à escola dentro de uma proposta de devolução da pesquisa e 
aconteceu no segundo semestre de 2011. 

 Neste trabalho, são apresentadas as refl exões e algumas 
conclusões acerca do que aparecia como leitura para a turma de 

2 - Monografi a que será apresentada em 2012/1 e que vem sendo escrita sob a orientação de Ludmila Thomé de Andrade.



LETRAS, PALAVRAS, SENTIDOS, DISCURSO: O QUE LEEM NA ESCOLA PESSOAS ADULTAS EM PROCESSO...

2309LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

alfabetização observada. Primeiramente será apresentado um 
quadro com as situações de leitura observadas nesta turma, com 
o objetivo de trazer um panorama geral sobre o seguinte aspecto: 
de que forma a leitura aparecia nas práticas alfabetizadoras. Em 
seguida algumas dessas situações serão descritas e analisadas a 
fi m de trazer mais elementos para a refl exão. 

 Ao quantifi car temporalmente as atividades descritas 
no quadro abaixo, posso afi rmar que as atividades que têm 
como foco a palavra, a letra e a sílaba são predominantes nos 
movimentos de leitura em sala de aula no que diz respeito 
ao que se pede para os alunos lerem em aula. Percebemos 
também que embora a palavra também apareça dentro de 
contextos (conto, música etc), ela não é explorada dentro de 
suas possibilidades discursivas. Na música Pra frente Brasil, 
por exemplo, os encaminhamentos didáticos que seguiram a 
leitura feita (Qual a 1ª letra? Qual é a última letra? Quantas 
letras tem essa palavra? Quantas sílabas?, Circule algumas 
palavras específi cas) caracterizaram interações entre alunos 
e professores tipicamente escolares, confi gurando um dever 
escolar. Pedir para destacar palavras específi cas é o que Bajard 
(p.103) chama de “elucidação do código pela comparação”, 
procedimento que segundo esse autor não proporcionaria o ato 
de ler propriamente dito, que cumpre o objetivo de conhecer o 
código da escrita, mas não necessariamente de entender o texto.

Onde estava a leitura na sala de aula
O que liam (o que aparecia como objeto de 

leitura)
Quem lia

Palavras
Letras
Sílabas

• Cartaz com o nome de 32 países participantes da 
Copa do mundo de 2010

• Banco de palavras (palavras trabalhadas durante 
a semana)

• Depois de colocar em ordem as sílabas de uma 
palavra, recebidas em fi chas, cada um em sua 
mesa deveria ir “abaixando” as sílabas conforme 
a professora fosse lendo 

• Lista de serviços públicos
• Alfabeto (Antes de atividade que deveriam 

utilizar letras professora pediu para que fossem 
lendo o alfabeto)

• Palavras em atividades-jogos (atividade que 
consistia em ler a palavra escrita no envelope e 
depois conferir se havia acertado olhando a fi gura 
dentro do envelope)

• Meses do ano

Majori-
tariamente 
alunos e 
alunas.

Livros
Poesias
Contos

• Letra da música “Pra frente Brasil”
• Parlendas (Atirei o pau no gato, Cadê)
• Conto africano registrado por Rogério Andrade 

Barbosa
• Conto “Se os tubarões fossem homens” de 

Bertold Brecht
• Livro “Ah cambaxirra, se eu soubesse...” de Ana 

Maria Machado
• Livro (escolhido pelo aluno na sala de leitura da 

escola quando solicitado pela professora, que 
deveria ser lido para ela)

• Poesia “Cozinheira” de Roseana Murray

Majorita-
riamente 
profes-
soras.

“Tomar” a 
leitura

• Letra da música “Trem das Onze” (Uma aluna 
leu depois que a professora perguntou se alguém 
gostaria de ler um dos textos do caderno)

• Livro (escolhido pelo aluno na sala de leitura da 
escola quando solicitado pela professora, que 
deveria ser lido para ela)

• (Material não identifi cado) A dirigente de turno 
aparece na sala. A professora diz que mandaria 
alguns alunos para ler com ela.

• (Material não identifi cado) Júlia3 volta para sala 
de aula e avisa que vai ler com a dirigente de 
turno

Alunos e 
alunas.

3 - Os nomes utilizados são fi ctícios.
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A seguir, apresentarei alguns casos de análise que conduzem 
a algumas conclusões, buscando mostrar ainda que as práticas 
alfabetizadoras sendo oriundas de diferentes teorias, produzem 
diferentes resultados. Embora o ecletismo nas práticas seja 
desejável (Andrade, 2010) quando estas divergem entre si pode 
indicar a falta de autoria na prática docente.

No primeiro caso, leitura de “Ah cambaxirra, se eu 
soubesse...” de Ana Maria Machado, lida a partir do próprio 
livro, foi possível notar que a turma prestou atenção, se 
mantendo atenta à história, embora José tenha dormido (a 
professora constatou que era pela difi culdade de ouvir) e Josélia 
tenha dito que a história dava sono. A professora procurou ainda 
envolvê-los em uma discussão sobre a história, relacionando-a 
com as eleições e com o direito do povo. Ao fi nal da discussão, 
Antônio disse que para próxima vez era para a professora 
levar uma história sobre formiga, fazendo referência à união e 
Amanda complementa: Quando uma cai, a outra está lá para 
levar a folhinha.  

A leitura de histórias aparecia e, como vimos no quadro era 
objeto de leitura das professoras4. À turma cabia interpretá-las 
a partir do que ouviram com a ajuda da professora, movimento 
que associei à ideia de leitura do mundo (Freire, 1989) pois 
eram discussões políticas relacionadas à realidade do aluno/
sociedade, como as eleições e a discussão sobre serviços 
públicos, por exemplo. Vale ressaltar, que isso não era regra 
visto que esse tipo de interpretação não foi observado em todas 
as aulas que havia um texto para ser interpretado, e que nem 
todo texto fazia parte de materiais que circulavam fora do 
espaço escolar. 

O exemplo abaixo é a transcrição do texto que aparece na 
fotocópia de um livro didático que foi distribuída para a turma 
(Ilustração 1):

SERVIÇOS PÚBLICOS

OS SERVIÇOS PÚBLICOS SÃO AQUELES SERVIÇOS 
QUE O GOVERNO DEVE PRESTAR AO POVO.

O TRANSPORTE, A ILUMINAÇÃO, O SANEAMENTO, 
A EDUCAÇÃO, A SAÚDE, A SEGURANÇA E AS 

COMUNICAÇÕES SÃO ALGUNS DESSES SERVIÇOS.
OS SERVIÇOS PÚBLICOS SÃO UM DIREITO DE 

TODOS.

As características desse texto se assemelham com o que 
aparece nas cartilhas: frases curtas, com o intuito de serem 
simples; textos entendidos como soma de frases soltas; pouca ou 
nenhuma semelhança com escritas que circulam na sociedade. 
E como argumenta Goulart (2009), “Tais textos podem garantir 
motilidade em relação à escrita, mas não mobilidade, no sentido 
de que a linguagem escrita seja utilizada como uma senha para a 
variedade de textos que se consagraram como acervo da cultura 
letrada.”(p. 52) A utilização desse material destoa da proposta 
de discussão política. 

4 - Refi ro-me a esta palavra no plural por ter presenciado no período da pesquisa mais de uma professora em sala de aula em momentos distintos.
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Se o objetivo é pensar criticamente a sociedade, nada 
mais apropriado do que utilizar materiais reais que circulem 
na sociedade. Escolhas mais coerentes seriam a utilização 
de notícias de jornal ou os panfl etos de propaganda política 
distribuídos no bairro, por exemplo. O entendimento sobre os 
gêneros discursivos (Bakhtin, 1997) é útil neste caso, pois são 
neles que os textos circulam na sociedade.

Destaco ainda que a turma mostrava-se interessada em ouvir 
histórias, em outra aula, por exemplo, uma aluna demonstrou 
contentamento quando a professora anunciou que leria uma 
história. 

Vejamos agora, outro caso. A professora da sala de leitura, 
Adriana, escreveu no quadro: ATIREI O PAU NO GATO. 
A turma foi solicitada a tentar ler antes de copiar. Jane leu o 
comecinho e adivinhou o resto. Professora modifi cou o que 
escreveu: Vou tirar o “i” daqui e colocar um “não” na frente. 
(NÃO ATIRE O PAU NO GATO) e continuou a escrever: 
PORQUE O GATO NÃO MERECE, DONA CHICA BEM QUE 
GOSTOU, DO CARINHO QUE O BICHINHO RECEBEU. 
A professora perguntou se a turma conseguia ler o que estava 
escrito. Falaram que não. Foi lendo palavra por palavra com 
eles. Depois de feita a leitura houve uma conversa sobre o que 
foi lido. Vamos agora entender esse texto, disse Adriana que 
em seguida perguntou qual era a diferença entre o que tinham 
escrito e o “original”. Pouca coisa!, Uma é maior que a outra!, 
foram as respostas.

A utilização de textos do universo infantil na alfabetização 
de adultos é um assunto que já foi muito discutido, cabendo 
aqui apenas trazer as refl exões sobre o assunto. Rummert (2003) 
defi ne como um dos princípios para o trabalho pedagógico com 
jovens e adultos: “a EJA deve ser pensada para o jovem e o 
adulto. E jovens e adultos não são crianças.” (p.36) Como a 
própria autora comenta, esse princípio é tão óbvio que parece 
até redundante e tolo. Mas vimos com o exemplo acima que a 
experiência da professora com crianças prevalece no momento 
que falta o planejamento5. 

Essa situação permite-nos pensar também nos modelos de 
práticas de leitura na escola. Coracini afi rma que:

Nas aulas de línguas, (…), o texto é, na maioria das 
vezes, usado como pretexto para o estudo da gramática, 
do vocabulário ou de outro aspecto da linguagem que o 
professor (ou o livro didático) reputam como importante 
ensinar. Assim o texto, parte do material didático, perde 
a sua função essencial de provocar efeitos de sentido no 
leitor-aluno, para ser apenas o lugar de reconhecimento 
de unidades e estruturas linguísticas cuja funcionalidade 
parece prescindir dos sujeitos. (p.18)

As respostas dadas por duas alunas evidenciam que 
reconhecer as unidades e estruturas linguísticas não signifi ca 
construir um sentido. Como suas experiências com a leitura 
em sala de aula giram em torno dos aspectos estruturais, pouco 
tem a dizer sobre o conteúdo ou os sentidos possíveis de serem 
construídos.

Neste outro caso relato uma situação que aconteceu durante 
os encontros de devolução da pesquisa para minha monografi a. 
Ao longo do diário de campo, registrei que alguns alunos 
tentavam “adivinhar” o que liam, isso foi questionado pela escola 
na primeira reunião de devolução da pesquisa. Argumentavam 
que a leitura é um processo no qual não existe adivinhação, que 
o termo correto seria antecipação. Que adivinhar seria como 
responder à pergunta, Quanto eu tenho no bolso?; expliquei que 
me referia às situações em que a turma tinha que ler palavras 
soltas, desvinculadas de qualquer signifi cação contextual e que 
depois que identifi cavam a primeira letra ou sílaba, falavam 
palavras que atendiam somente a esses critérios.

Um exemplo que caracteriza bem o que estava chamando de 
adivinhação foi a leitura do banco de palavras. A professora escreveu 
no quadro dezenove palavras que tinham sido utilizadas durante 
a semana (ex.: OMO, BOI, MATO, FOGO, AGORA) Durante a 
leitura dessa lista de palavras alguns alunos depois que reconheciam 
a primeira letra ou sílaba “chutavam” qualquer palavra. 

5 - Ela estava substituindo a professora da turma, parecia não ter feito planejamento. Perguntou para turma se tinham livro (didático), responderam que não, 
depois disso perguntou como eram de copiar do quadro. A partir daí surgiu ou parece ter surgido a ideia do “atirei o pau no gato”.
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Ana, integrante da equipe pedagógica diz que se 
afi rmarmos que o aluno adivinha, estaremos desconsiderando 
que o processo6 é por hipóteses. Duas questões merecem ser 
comentadas aqui, a primeira é: O aluno está a todo momento 
formulando hipóteses? Considerando os estudos de Emília 
Ferreiro, o aluno deveria ser exposto a situações que o fi zessem 
(re)pensar as hipóteses. A outra questão seria: Ao adivinhar, 
também não se cria hipóteses?  Esses alunos estavam recorrendo 
a palavras conhecidas por eles, antecipando o que estava por vir 
e adivinhando o que estava escrito ali, formulando hipóteses. 
Um dos signifi cados conhecidos e utilizados para adivinhar é 
interpretar, decifrar. Assim coloco as questões: Há um problema 
em adivinhar? A adivinhação também envolve processos 
mentais? Considerando a pergunta: Quanto eu tenho no bolso?, 
podemos utilizar estratégias como: pensar se a pessoa trabalha, 
se é dia de pagamento, de onde a pessoa está vindo, se chegou 
de ônibus, se chegou comendo alguma coisa, se tem alguma 
sacola de compras etc. 

Essa situação foi bem signifi cativa para a pesquisa, pois 
possibilitou que eu pensasse ainda nas leituras que surgem da 
interação pesquisa-escola7, nas leituras que escola/pesquisa se 
permitem fazer. Por exemplo, um professor da EJA da escola, 
Pasquale, em determinado momento disse: É óbvio, vai ter 
aluno que vai estar viajando na aula cem por cento... Aqui 
não!. Nesse momento estava considerando que a adivinhação 
poderia acontecer, mas não naquela escola. Mais na frente 
disse que fi caria muito incomodado se a observação tivesse 
sido da turma em que lecionava e eu dissesse que seus alunos 
adivinhavam. A postura assumida, mais claramente, por esse 
professor indica um “fechamento” frente aos questionamentos 
e pontuações negativas sobre a escola, pode indicar ainda o não 
reconhecimento da pesquisa como espaço legítimo de dizer 
sobre a escola.

Em outra situação, na reunião sobre os encontros de 

devolução, Pasquale criticou meu comentário sobre a utilização 
da música “Pra frente Brasil” – Não houve uma contextualização 
da música, no sentido de trazer o contexto em que a música 
surgiu. Como era período de Copa do mundo imagino que 
a professora tentou contextualizar sua atividade trazendo 
essa música – questionando a utilização da palavra imagino. 
Cecília, dirigente de turno que participava dos encontros de 
devolução, afi rmou que a palavra foi utilizada ironicamente. 
Ana, discordando, disse que era preciso entender a polissemia 
da língua, que ela entende que o uso da palavra “imagino” ali foi 
no sentido de não ser categórica na afi rmativa. Pasquale disse, 
então, que no texto científi co a polissemia deve ser evitada ao 
máximo. Vemos aqui aparecer uma concepção de leitura e de 
língua na qual só pode haver um sentido.

No segundo encontro de devolução, durante a explicação 
sobre os objetivos, questões de estudo e ações da pesquisa, 
apresentei um slide com a seguinte pergunta “o que investigar, 
observar, analisar?” e como primeiro tópico-resposta coloquei 
“verifi car a ‘fragilidade’”8. Adriana afi rmou que a utilização 
da palavra fragilidade no singular indicava que a pretensão 
da pesquisa era culpabilizar a professora. Ao ser questionada 
sobre onde mais ela verifi cava essa intenção, visto que eu não 
a reconhecia na utilização da palavra fragilidade (no singular 
ou no plural), não soube apontar. Neste último exemplo e nos 
dois anteriores nota-se que a palavra é utilizada para defi nir o 
sentido todo texto. A palavra sozinha é o próprio sentido.

Algumas leituras

Se aprende ler, lendo. Este foi um enunciado recorrente em 
diversas leituras feitas para a construção deste trabalho. Este 
enunciado, no entanto, deve vir acompanhado de questões 
como: o que está sendo lido, de que forma está sendo lido, 
por que ler etc. Kramer (2009) traz a ideia da leitura como 

6 - Considerando o contexto acredito que tenha se referido a processo de alfabetização. Na continuação de sua fala, fez ainda referência à Emília Ferreiro.
7 - Discuto melhor essa questão no trabalho completo da monografi a.
8 - O título da monografi a é “A (frágil) apropriação da língua escrita na EJA: de quem é a difi culdade?”. A palavra frágil entre parênteses foi utilizada para 
indicar que a fragilidade era uma hipótese, que deveria ser confi rmada ou não na escola pesquisada.
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experiência9, a qual descreve como sendo quando o leitor 
leva rastros do vivido no momento da leitura para depois ou 
para fora do momento imediato (p.33). Como a própria autora 
explica, a leitura pode ser muitas coisas e que a proposta de 
proporcionar a leitura como experiência torna-se necessária se 
a intenção é constituí-la como formadora. Terzi (1995) mostra-
nos que a redefi nição de objetos de texto e leitura produzem 
resultados diferentes. Apresenta ainda conclusões que indicam 
que a apresentação da escrita como uma forma de expressão de 
sentidos é essencial para alunos com pouca exposição à escrita; 
e ainda a importância da oralidade nesse processo (p.114 e 115). 
Com estas duas autoras podemos ver como a maneira como a 
leitura aparece faz diferença.

Para além de apontar a inadequação ou adequação de 
algumas práticas da escola, este trabalho pretendeu olhar para 
elas buscando entender o que as constituem, buscar quais os 
discursos sobre leitura, alfabetização e escola que produzem os 
que “leem mais não entendem”. A tarefa da pesquisa é sempre 
uma tarefa complicada e delicada, muitas são as ações de uma 
escola, mesmo dentro de um olhar de pesquisa direcionado. 
Fogem assim, ao olhar do pesquisador questões que poderiam 
deixar a análise mais rica. Na entrevista coletiva com a turma 
de alfabetização observada, uma aluna falou dos “grupinhos 
de leitura” que a professora fazia em sala de aula. Durante a 
realização da pesquisa, não tive oportunidade de presenciar 
essa prática, por exemplo.

Cecília, quando substituiu a professora na sala de aula, 
relatou como um problema, o fato de praticamente todos da 
turma lerem o nome das letras quando vão tentar ler alguma 
palavra. Isso parece refl etir o modo como as leituras são 
conduzidas. O tempo todo, eles são chamados a dizer qual 
letra começa, qual letra termina, a atenção está voltada para a 
letra. Entendemos que todo método de alfabetização, de uma 

maneira geral, compreendem momentos de análise e síntese. 
No entanto, a predominância desse tipo de atividade parece 
refl etir uma ideia de “apropriação do código”, onde alunos e 
alunas precisam conhecer as menores partes da língua, depois 
suas normas antes de serem autorizados a ler e a escrever.

Consideramos também que o lugar da leitura literária deve 
ser ampliado. Não é difícil encontrar em propostas pedagógicas 
para EJA atividades voltadas para o mundo do trabalho, 
atividades relativas ao “funcionamento” do adulto na sociedade 
e atividades com o objetivo de fazer-lhes conhecer sua condição10 
com predominância sobre atividades de leitura como fruição ou 
de produções de escrita menos pragmáticas. Ou seja, é mais 
fácil encontrar atividades que envolvam palavras como tijolo, 
pedra, cimento (relativas à profi ssão pedreiro), ou que ensinem 
como preencher um formulário de emprego ou perguntas sobre 
o quanto recebem de salário do que a leitura de um conto ou 
de uma novela ou ainda a proposta de escrita de uma poesia.  
Como lembra Duarte (2011) o universo fi ccional “muitas vezes 
está presente em sua vivência com os pares, nas lembranças da 
infância, nos relatos de fábulas, lendas, nas histórias ou nos casos 
da tradição oral familiar ou comunitária”(p. 4). Que justifi ca 
a presença da leitura literária na escola para pessoas desses 
meios. A leitura ou escrita fi ccional não devem, no entanto, 
aparecer para ocupar o lugar da oralidade, para cumprir funções 
que esta já supria12. A atividade que Cecília fez de propor que 
cada um pegasse um livro foi bem interessante. Os alunos e 
alunas puderam escolher o livro e manuseá-los livremente, no 
entanto culminou no “tomar a leitura” e os livros eram infantis 
em sua maioria11. Trago para esta refl exão outro exemplo de 
minha experiência docente, um aluno levava poesias (escritas 
por um colega de trabalho, jardineiro como ele) para serem 
lidas em sala de aula, mostrando que trabalhadores podem se 
interessar pela leitura literária.

9 - A partir da distinção de Benjamin, entre vivência (reação a choques) e experiência (vivido que é pensado, narrado).
10 - Os escritos sobre EJA de infl uência marxista falam sobre ajudar a entender a condição de explorados e falam também sobre a promoção da consciência de 
classe.
11 - Ver KLEIMAN, A. Modelos de letramento e as práticas de alfabetização na escola. In:KLEIMAN, A.(org) Os signifi cados do letramento. Campinas: 
Mercado de letras.
12 - Não observei de forma minuciosa as obras literárias da biblioteca.
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E quanto às questões principais da minha pesquisa que 
pressupunham a relação entre práticas alfabetizadoras, 
as “difi culdades de aprendizagem” e a evasão nas turmas 
de alfabetização de jovens e adultos? O que as refl exões 
apresentadas aqui contribuíram para o trabalho maior?

Muitos foram os trabalhos de pesquisa, que discutiram 
os efeitos negativos da utilização de textos acartilhados, da 
utilização de materiais descontextualizados etc. Assim, a partir 
da produção acadêmica sobre o assunto, podemos afi rmar que 
essas práticas contribuem para as chamadas difi culdades de 
aprendizagem, seja na leitura ou na escrita. No entanto, não 
foi possível determinar se essas práticas geram evasão, mas 
ao verifi car que alunos e alunas refl etiam sobre o modo de 
ensinar da escola, pontuando estratégias de ensino que gostam 
ou não, foi possível perceber que as práticas alfabetizadoras 
estão associadas a outros motivos de evasão. Uma aluna, ao 
falar sobre a sua saída da escola quando criança disse: “...14 
anos, com difi culdade para aprender, falei que não ia mais 
estudar.... saí pra trabalhar como eu te falei”. Indicando que o 
não-aprender foi determinante para a sua saída da escola. 

É preciso pensar ainda as práticas alfabetizadoras 
relacionadas com outras práticas que acontecem na escola. 
Presenciei diversas práticas na escola pesquisada – relativas 
às relações de convivência/interação entre escola/alunos – que 
parecem infl uenciar diretamente na permanência dos alunos 
na escola, mas que, no entanto, não garantem, sozinhas, a 
aprendizagem. Por exemplo, havia em toda aula uma pausa 
para tomar café, algum funcionário da escola levava para a 
turma duas garrafas térmicas, uma com açúcar e outra sem 
(para os diabéticos); estive presente na realização de um jantar 
para os alunos e suas famílias com apresentações musicais/
teatrais; presenciei a dirigente de turno jogando futebol com 
os alunos antes da aula começar e em outro dia a secretária 
ensinando ginástica para as alunas. E apareceu na fala de uma 
aluna o reconhecimento da escola como uma escola diferente 
das outras: Essa escola é uma escola modelo. Porque a gente 
vê cada escola por aí...

Esse trabalho intenta também contribuir com o 
movimento, já realizado pela escola, de pesquisa, de 

refl exão. A escola mantinha (e provavelmente mantém) 
um esquema de formação continuada, que contava com a 
realização de reuniões pedagógicas e de planejamento, 
além da socialização de materiais obtidos em seminários 
e congressos. Na entrevista com a professora da turma, 
ela comentou sobre um material sobre alfabetização que 
havia lido e que havia feito ela repensar os pressupostos 
teóricos de sua prática, evidenciando que o professor lê, 
pesquisa, procura e refl ete. A realização de um do projeto 
sobre formação de comunidades de leitores começado em 
2010, revela a preocupação da escola em como seus alunos e 
alunas podem se tornar leitores de fato. 

Termino propondo uma relação entre a refl exão de 
Goulart (2008), “precisamos de uma alfabetização que vá 
além da interpretação simples e chegue à refl exão sobre os 
signifi cados políticos e sociais dos discursos; que possibilite 
às pessoas entenderem que sentidos são construídos em que 
enunciados e em benefício de quem” e o famoso postulado de 
Freire (1989) a leitura do mundo precede a leitura da palavra. 
Lendo o livro “A importância do ato de ler” comecei a pensar 
sobre o que isso podia signifi car além do entendimento mais 
óbvio, conhecemos o mundo antes de sabermos ler e escrever 
ou apesar de não sabermos. Ocorreu-me então que fazer a 
leitura do mundo passa também por uma leitura da palavra, 
se entendermos que também conhecemos o mundo a partir da 
linguagem. O próprio autor afi rma que linguagem e realidade 
“se prendem dinamicamente”. Ler o mundo poderia signifi car, 
então, conhecer a realidade constituída na linguagem a partir 
de uma certa perspectiva. Ler o mundo deveria ser entender 
os discursos que nos constituem e (ao mesmo tempo) pensar 
nos discursos que estamos produzindo. Assim, na alfabetização 
de adultos é preciso propiciar a refl exão da turma sobre o 
funcionamento dos discursos ao mesmo em que se ensinam as 
estruturas da língua. 
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CULTURA E INTERAÇÃO: SALA DE AULA E DIVERSIDADE
Márcia Andrea dos Santos

Resumo

O estudo aqui exposto visa à compreensão da diferença 
cultural em sala de aula e suas relações discursivas como 
materialização de práticas. Busca-se compreender como se 
ensina e o que se ensina, em sua gama de relações e vozes. 
A aula é vista como discurso e não conversação, Rojo 
(2007). Deste modo, pretende-se compreender a aula de 
professorres da etnia Kaingang como um discurso, com o 
objetivo de analisar as inter-relações deste discurso com o 
discurso pedagógico e seus fazeres no contexto indígena.  
Para Matêncio (2001) aula é uma atualização do discurso 
didático. Na construção de um evento interativo são 
atualizados os conhecimentos acerca do objeto do discurso, 
os lugares dos interactantes e as funções a assumir no 
momento da interação. São nesses momentos de interação 
em sala de aula, relação discursiva com objetos de ensino que 
se podem verifi car a emergência de discursos reproduzidos, 
subvertidos ou ressignifi cados. Interessa-nos perceber como 
a diferença cultural se apresenta em um evento interativo de 
ensino-aprendizagem na escola.

Palavras-chave

Cultura; interação; diversidade.

Abstract

The present study aims at the understanding of cultural 
difference in the classroom and its discursive relationships such 
as how practice is materialized. It attempts to comprehend how 
and what to teach, in its amount of  relationships and voices. 
Classroom is seen as discourse and not conversation (Rojo 
(2007). Therefore, it is aimed to understand the classroom 
of Kaingang’s teachers as discourse, with the objective 
of contrasting this discursive interrelationships with the 
pedagogical discourse and its tasks in the indigenous people 
context. To Matêncio (2001), a class is a didactic discourse 
updating. In the construction of an interactional event, 
knowledge  about the object of the discourse, the interactants’ 
places and the functions to be played in the moment of the 
interaction are updated. In these moments of classroom 
interaction, discursive relationship with the teaching objects, 
it is possible to check the raising of the reproduced discourses, 
subverted or rebuilt. We have the interest of understanding how 
the cultural difference is present in an interactional teaching 
and learning event in the classroom.

Keywords

Culture; interaction; diversity.
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Subsídios teóricos: compreendendo a aula como discurso e 
gênero em contexto de diversidade sócio-cultural

Estudos sobre aula têm sido realizados, na maioria das 
pesquisas, sob dois pontos de análise: algumas áreas de 
investigação se detêm a objetos e métodos de ensino enquanto 
outras, às pautas de interação, não havendo um núcleo 
articulador que leve em conta a linguagem e o discurso como 
materializadores ao processo de ensino-aprendizagem na 
sala de aula (ROJO, 2007, p. 339). Nesse texto, propõe-se 
apresentar algumas situações vivenciadas em sala de aula, em 
contexto de diversidade linguística e sócio-cultural na tentativa 
de compreender tal processo.

Há necessidade de compreender a aula em seus movimentos 
discursivos atentando para os objetos ensinados e para o que 
acontece no processo de ensino-aprendizagem, utilizando-se 
para isso de uma ferramenta descritiva e interpretativa que 
busca priorizar a compreensão da aula, além do padrão triádico1. 
Busca-se compreender como se ensina e o que se ensina, em sua 
gama de relações e vozes. Neste aspecto,  a aula, compreendida 
a partir de Rojo (2007), não é  conversação, mas um discurso.  
Deste modo, pretende-se compreender a aula dos professorres 
Kaingang como um discurso, com o objetivo de analisar as  
inter-relações deste discurso com o discurso pedagógico e seus 
fazeres no contexto indígena.

A perspectiva sociocultural proposta por Vygotsky e os 
neovygotskyanos apresenta o processo de ensino-aprendizagem 
como internalização dos signifi cados/temas, por meio da 
interação e mediação do discurso (ROJO, 2007). A interação, 
ela mesma, deixa de ser o foco,  cedendo espaço à compreensão 
do que é ensinado e aprendido por meio dela.  Nessa perspectiva, 
o a aprendizagem dá-se através e na interação, quando o 
intrapessoal é modifi cado ou alterado nas relações interpessoais 
mediadas pelo discurso. Essas interações  provocariam a 
criação de espaços propícios para a aprendizagem, onde as 
signifi cações e os discursos entrariam em confl ito (ZPD)

Rojo (2007) apresenta também o conceito Bakhtiniano de 

apropriação como sendo uma releitura do conceito Vygotskyano 
de internalização, agora com base numa abordagem discursiva. 
O conteúdo da aula ou o objeto de ensino sofre as ações do 
discurso e da interação dos participantes, passando por um 
processo de internalização/apropriação,  o qual se dá na Zona 
Proximal de Desenvolvimento, através da interação,  por meio 
do discurso.  

Nesse processo, ocorre a apropriação de palavras, que 
podem ser alheias, tornadas próprias-alheias ou anônimas. 
Essa apropriação se pode dar de maneira autoritária, ou seja, 
o revozeamento exato das palavras do autor de determinado 
discurso ou internamente persuasiva, aquela que deixa se 
ressignifi car, recompondo-se com novos elementos do discurso 
do sujeito.

Pesquisas realizadas por estudiosos como Schneuwly, 
Cordeiro e Dolz (2005) apud Rojo (2007) deram maior 
visibilidade ao objeto de ensino, o qual é elementarizado 
no processo de ensino-aprendizagem. A forma escolar de 
apresentação do objeto ensinado é organizada progressivamente 
no processo de transposição didática, pelo professor, buscando 
tornar presente na aula os aspectos essenciais do objeto.  No 
entanto, os alunos podem participar no gerenciamento desse 
processo. Isso nos faz entender que a maneira como  o professor 
aborda o objeto e como essa relação entre objeto e alunos se dá 
na sala de aula é que faz com que aconteça ou não o confl ito na 
ZPD e a aprendizagem em si.  

Assim, pode-se entender que os discursos na sala de aula 
são organizados em sequências didáticas, com fi nalidade 
de fazer circular signifi cações em torno do objeto de ensino 
(SCHNEUWLY E DOLZ, 2005, apud ROJO, 2007). Essas 
atividades didáticas orientam para um aspecto ou para o 
todo do objeto ensinado, têm objetivos específi cos em torno 
da interação que acontece.   Assim, sendo uma interlocução 
situada - os lugares, os papéis e as vozes na sala de aula  - têm 
relação direta com as enunciações do professor, que podem ou 
não, desenvolver aprendizagens signifi cativas.  

Matêncio (2001) analisa a aula como uma atualização do 

1 - O padrão triádico prevê a iniciação do professor, a resposta do aluno e a avaliação do professor. (ROJO, 2007).
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discurso didático. Na construção de um evento interativo são 
atualizados os conhecimentos acerca do objeto do discurso, os 
lugares dos interactantes e as funções a assumir no momento da 
interação. Assim, uma interação é um momento de construção 
de sentidos, de relações. “Um evento de interação é o ponto 
de articulação entre o sujeito e o social ...[  ] o lugar de (re)
construção da realidade subjetiva e social” (MATENCIO,  
2001, p. 78).

As interações se confi guram a partir das imagens mútuas que 
se constroem durante o processo pelos seus agentes e também 
em função da instituição na qual o evento ocorre. As diferentes 
posições dos agentes no momento da interação são determinantes 
das percepções interpessoais e das materializações linguísticas 
realizadas a partir dessas interações.  O número de participantes, 
o grau de conhecimentos partilhados, além do local onde se dá 
o processo interativo infl uenciam na organização e articulação 
da materialidade linguística. A motivação e a intenção dos 
interlocutores também devem ser levadas em consideração, 
principalmente a interação na sala de aula já que a hierarquia e 
os papéis dos agentes nesse espaço são diferentes.

 Matêncio (2001) diz que a aula é um evento intermediário, 
não sendo totalmente ritualizada e nem espontânea.  Para ela, 
o aspecto espaciotemporal2 apresenta relativa rigidez, pois a 
instituição determina o começo e fi m da interação, o que pode 
ser visto também nas etapas instrumentais da aula – preparação, 
desenvolvimento e conclusão das atividades didáticas.

 Considerando a aula um evento com determinada 
fi nalidade – um evento de ensino-aprendizagem - faz-se 
necessário levar em conta aspectos que intervêm nesse quadro 
interativo que, para Matêncio, são:

a. aspectos organizacionais: currículo, programas, duração da 
aula, número de participantes, objetivos, avaliações;

b. lugares e papéis defi nidos previamente para o evento 
direcionam o grau de formalidade no registro linguístico e 
nas relações interpessoais.

O processo de ensino-aprendizagem  sofre infl uências  
das estratégias de organização-sequenciação dos conteúdos,  
o que interfere nas atividades propostas, na hierarquia e 
seleção dos instrumentos de ensino. A autora demonstra, 
assim, que para organizar uma aula há dimensões cognitivas 
e socioinstitucionais, além do conhecimento sobre o objeto de 
estudo, o saber fazer e o saber dizer orientam o processo de 
planejamento e execução textual.

O lugar da cultura e o lugar da escola

Neste espaço, pretendo expor alguns conceitos que 
auxiliarão para a compreensão do contexto observado – sala 
de aula indígena - o que facilitará a construção compreensiva 
de situações que envolvem o ensino aprendizagem neste 
contexto bem como a organização e interação na sala de 
aula em local de diversidade e sua relação com o discurso da 
diversidade .

Certas atitudes, em sala de aula, em contexto de diversidade 
cultural podem nos remeter à discussão sobre cultura local e 
cultura escolar (LAHIRE, 1993). Segundo esse autor, deve-se 
adotar um ponto de vista sócio-histórico que possa questionar 
as transformações sociais signifi cativas que acompanham a 
invenção e a manifestação da escrita. Pensando na comunidade 
indígena Kaingang e na relação professor/aluno na interação 
em sala de aula, devo analisar que, culturalmente, as relações 
entre esses pares (professor/aluno indígena) é uma forma social 
escritural, pois se dá a partir e pela prática da escrita e confi gura-
se a partir de novas necessidades geradas pelo encontro com 
o outro, pelo econômico e pelo social, o que desencadeia  
um confl ito, pois as práticas orais naquele contexto são as 
preponderantes.   

Para este autor, as práticas sociais orais são formas de 
relações sociais com baixo grau de objetivação do “saber”, 
baseadas essencialmente na incorporação dos “saberes”, 
constitutivas de uma relação oral – prática com o mundo, o 
que é perceptível no dia a dia das crianças Kaingang e suas 

2 - O quadro espaciotemporal, para Matencio (2001), refere-se às características físicas e institucionais do local onde se dá a interação.
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famílias. E, por sua vez, as práticas sociais escriturais têm a 
ver com novas formas de relações sociais e por consequência, 
com novos tipos de relação com o mundo e com o outro, o que 
envolve não somente a comunidade indígena que ali vive, mas 
também o não-índio que com ela interage.

Enquanto as formas sociais orais são o conjunto de saberes, 
experiências, saber-fazer, costumes, tradições, mitos, ritos 
incorporadas no estado de corpo, de saberes ligados a situações 
sempre particulares; as escriturais são transformadores 
cognitivos e organizacionais. Os saberes e o saber fazer existem 
acionados em situações sempre particulares. A aprendizagem 
pelo fazer e pelo ver fazer que não necessita de explicação e não 
passa pela linguagem verbal, opera na e pela prática cotidiana,  
de situação em situação, de geração em geração. Esta prática é 
comum nas sociedades indígenas.   Daí se vê um confl ito entre 
as formas escriturais (escolares – realidades sociais e mentais 
de um tempo e espaço que provoca confl ito naquele contexto) e 
as formas orais (locais).

Ao que me parece, no caso dos Kaingang, existem muitos 
confl itos entre as duas formas a que o autor se refere e uma 
grande valorização do saber ocidental e das formas escolares 
escriturais. O que é “verdade” 3 para uma, não representa 
“verdade” para a outra. Um exemplo refere-se à aprovação de 
dois alunos que frequentavam  o segundo ano do segundo ciclo, 
pelas avaliações tradicionais eles deveriam ser reprovados, 
uma vez que não tiveram compreensão desejada dos conteúdos, 
mas o professor defendia a suas aprovações, sem que estes 
tivessem, ao nosso entendimento, condições de acompanhar a 
série subsequente. O professor levava em conta como critério 
de aprovação dos meninos as repetências em anos anteriores, 
pois para ele,  já haviam permanecido tempo sufi ciente na 
escola dentro da aldeia, sendo que chegara a hora de “enfrentar 
a cidade”. Não havia observação pelo professor a respeito da 
frequência e rendimento escolar como a escola exige: “quero 
ver quem de fora que vai vim aqui na escola dizer que um aluno 
meu deve ou não passar”.  

Percebe-se, no contexto indígena citado, um confronto 
entre os modos de vida dos professores e formas legais, normas, 
restrições e expondo um ponto de divisão das relações índio- 
não-indio com o mundo e com o outro. Pois ao rechaçar a rigidez 
do “escolar” de suas normas, de suas convenções, o professor 
de certa forma contesta essa forma social escritural, ou seja, 
contesta um tipo de relação baseada em práticas de escritura,  a 
qual em sua concepção de mundo, não serve para  determinar 
quem está apto para começar uma nova etapa escolar, já que, 
para os Kaingang, a relação com a escola dá-se muito menos 
através de conteúdos disciplinares do que das outras relações 
propriamente ditas.

Nossas formas sociais escriturais, na maioria das vezes, 
são as lentes com as quais olhamos as formas sociais orais e 
modos de conhecimentos a ela ligados, o que em situações 
escolares em contextos culturais diferenciados, podem provocar 
estranhamentos, preconceitos e revelar o nosso etnocentrismo 
ou nossa cultura em si.

A ideologia do sistema educacional e sistema de 
conhecimento tendem a infl uenciar os professores. “As pré-
concepções socioculturais predominantes afetam as avaliações 
do comportamento  dos alunos em situações específi cas de sala de 
aula” (Ibidem). As avaliações de diferentes grupos demonstram 
que as diferenças culturais e de classe podem criar problemas 
de aprendizado. As avaliações convencionais de interação têm 
sido incapazes de explicar todos os efeitos dos ambientes da sala 
de aula.  “estruturas participativas, pelas quais reconhecemos a 
ocorrência da aprendizagem e da consecução do progresso estão 
sujeitas à variação cultural.” (GUMPERZ, 1986, p. 72).

Ao levantar a questão da variação cultural na aquisição 
do conhecimento, o autor contribui grandemente para o que 
quero chamar à atenção neste texto. Deve-se levar em conta 
e compreender não apenas a diferença cultural do educando, 
mas também a diferença cultural do professor. Visto que nas 
exposições a seguir se observam situações que poderão tornar 
perceptíveis variações de estilo e de concepção do que signifi ca 

3 - Para Foucault (1971), verdade signifi ca um conjunto de discursos social e culturalmente válidos, para ele as verdades são construídas segundo as relações 
socioculturais estabelecidas, mas algumas verdades têm status e poder segundo o grupo que a detêm e a dissipa.
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ensinar/aprender para um professor Kaingang, é a partir deste 
parâmetro que  desenvolvem seus trabalhos em sala de aula.

Necessitamos considerar que existem muitos caminhos 
para a aquisição de habilidades e de conhecimento. 
A própria natureza das situações de interação que 
restringem o processo de aquisição, e as estruturas 
participativas, pelas quais reconhecemos a ocorrência 
da aprendizagem [...] estão sujeitas à variação cultural”  
(GUMPERZ, 1986, p. 72).

Para prosseguir a argumentação sobre o aspecto objetivado 
neste texto, o de compreender o processo do discurso e da 
prática do professor Kaingang, torna-se importante, também, 
distinguir, com base em Silva (1999), discurso de sala de 
aula e processo de ensino-aprendizagem. Segundo este autor, 
o discurso da sala de aula realiza-se na escola envolvendo o 
processo de ensino-aprendizagem, sendo que este, é uma 
das mais importantes manifestações linguísticas  do discurso 
produzido na escola.  

Para Ehlich (1986, apud SILVA, 1999, p. 180), o discurso de 
sala de aula difere do discurso de ensino-aprendizagem, sendo 
que este último apresenta para o autor características como 
voluntariedade: o aprendiz põe em evidência sua necessidade 
de aprender, reconhecendo os papéis de quem ensina e quem 
aprende; e canaliza esforços para superar a diferença de 
conhecimento por meio do “envolvimento” no processo de 
ensino-aprendizagem.

O que o autor denomina de discurso de sala de aula tem 
características do que presenciamos na escola indígena 
observada, pois, ali, a aquisição do conhecimento não é algo 
lúdico, divertido, mas sim um esforço. Não há envolvimento 
total do aluno no processo, fl utuando entre presença e ausência 
no discurso.

Para Goffman (1974, apud SILVA, 1999, p. 183), os 
eventos de interação representam o lugar onde são construídas 
a identidade do sujeito e a ordem social. Dessa forma, o texto 
interacional é co-construído pelos sujeitos, pois há um falante 
que age sobre outro(s). Se levarmos em conta as posições 
hierárquicas dos interactantes, poderíamos nos enganar 
a respeito da interação na sala de aula da escola indígena 
observada, ao pensar que o silêncio exagerado dos alunos, seria 
sinal de não interação, pois esta, segundo Silva (1999, p. 185), se 
realiza de diversas maneiras, não signifi cando concordância ou 
assentimento, mas sim, um ajuste entre intenções – individual/
coletiva e institucional.

A participação do aluno na sala de aula dota o professor 
de informações sobre o andamento do tema em foco de 
aprendizagem, propicia um espaço de interlocução e resposta 
aos ditos pedagógicos. Diríamos que a relação na sala de aula 
tradicional  e, às vezes, na sala de aula indígena  é dialética – as 
ações do professor provocam reações dos alunos e estas, por 
sua vez, provocam novas ações do professor.

O pré-estabelecimento da relação professor/aluno, a qual 
se dá assimetricamente na escola, resulta ao professor uma 
posição de poder e de saber e lhe confere a organização e 
estruturação das diferentes etapas. Isto, segundo Bourdieu 
(1983; 1987),  faz parte da legitimidade do discurso 
institucional ocidental. Os discursos são legitimados pelas 
instituições, o que confere neste aspecto, ao professor, maior 
legitimidade.  

A prática docente de modelo ocidental parece idealizar 
sua audiência, tem percepção homogeneizadora, não levando 
em conta a multiculturalidade4 invisibilizada na sala de aula 
tradicional. Essa observação possibilita-me compreender a 
prática docente Kaingang, inscrita numa visão multicultural 
da sala de aula, tendo as signifi cações culturais como base de 
construção do diálogo em sala de aula.

4 - A ideia de multiculturalismo adveio da resistência às práticas e valores disseminados pela modernidade europeia denominada ideal de progresso. Elementos  
homogeneizadores foram difundidos pelos Estados-Nação com objetivo de unifi cação linguística e cultural, mas o local, em sua latência resistia  (BURITY, 
2001). Em suas variantes conceituais, o termo multiculturalismo já expressou defesa à diversidade, reconhecimento da não homogeneidade étnico-cultural, 
não integração entre grupos, inclusão, pluralidade, reorientação de políticas públicas para assegurar a diversidade de grupos e tradições, passando para além da 
constatação da diversidade, a um movimento de  retorno ao passado.



CULTURA E INTERAÇÃO: SALA DE AULA E DIVERSIDADE

2321LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

Como ocorre a escolha do  conteúdo a ser ensinado? Que 
vozes ideológicas ecoam nas aulas que foram observadas? 
Que momentos da aula evidenciam a identidade do professor 
Kaingang? Como esse professor constrói seu enunciado, 
reproduz o discurso escolar, subverte-o ou dele se apropria, 
ressignifi cando-o? É provável que não consigamos chegar às 
respostas a essas questões nesta pequena refl exão. Mas, pelo 
menos, poderemos iniciar aqui um caminho para buscá-las.

Para que se possa compreender o contexto e discutir com 
base nas teorias apresentadas utilizo-me de  trechos de aulas 
gravadas na Escola Marechal Cândido Rondon, localizada 
na Terra Indígena de Palmas, onde estudam cerca de cem 
crianças. As aulas gravadas são de Língua Portuguesa e de 
Língua Kaingang. A gravação da aula de Língua Portuguesa 
foi realizada junto aos alunos de segundo ano do segundo ciclo, 
não sendo previamente agendada, o que parece ter causado 
ao professor uma certa insegurança quanto ao andamento das 
atividades. A outra gravação - aula de Língua Kaingang -, 
realizou-se no primeiro ano do segundo ciclo e foi agendada 
com antecedência possibilitando ao professor o preparo de 
atividades, estas se basearam em um projeto sobre Alcoolismo 
desenvolvido na escola.

Espaço escolar como esfera onde circulam e entram em 
confl ito diferentes discursos

O discurso pedagógico tem forte infl uência na prática 
docente Kaingang observada. Estarei agora transcrevendo 
alguns episódios da aula de Português que poderão evidenciar 
o discurso escolar, sua forma, repetições, sua elaboração 
compartimentalizada, normas, restrições, crenças e, ao seu lado, 
coexistindo, um discurso Kaingang ou ainda uma imbricação 
dos discursos escolares e kaingang.

“Nós vamos trabalhar com uma leitura, tá? Eu vou 
colocar pra vocês uma leitura no quadro e vocês vão 
copiar e depois nós vamos fazer uma leitura coletiva. 
A seguir vocês vão fazer uma leitura individual ou em 
dupla.”  

Nesta fala, percebe-se o professor revelando a sequência 
de passos  que deverão ser seguidos durante a aula, típico 
das salas de aula convencionais e da prática docente não 
indígena.

Geralmente, em eventos não escolares, os professores 
kaingang não costumam dar pistas, chamar a atenção para 
tal fato que deve ser observado; o aprendizado é muito mais 
por observação do que propriamente por intervenção oral. É 
comum ver, em aulas realizadas fora do ambiente escolar como 
a aula sobre ervas medicinais nas trilhas da mata, as crianças 
construírem a interação a partir de sua observação.

Após o enunciado explicativo da tarefa a ser realizada pelos 
alunos - a leitura - o professor começa a escrever o texto no 
quadro e  ao mesmo tempo faz a leitura, sem muito a dizer 
ou parecendo não ter preparado um conteúdo específi co para 
aquela aula,  repete as “instruções” de leitura. Preocupado com 
o silêncio dos alunos diz:

“É importante vocês participar, porque nós temos que 
mostrar o desenvolvimento de vocês”

“Mostrar o desenvolvimento” aqui assume um signifi cado 
identitário, mostrar um novo índio, que vai para a escola, 
aprende, lê, escreve. Uma imagem que não sustenta o índio 
essencializado dos discursos e do imaginário popular. Quem 
tem de mostrar o desenvolvimento? Para quem? E por quê?  
Neste momento na sala de aula está inserida a professora 
“branca” que, poderiam supor “está fi scalizando” a prática do 
professor ou o rendimento dos alunos. Assim, o silêncio poderia 
evidenciar a não atratividade da aula e colocar o trabalho do 
professor em xeque.

O que aprendem essas crianças?  Se, conecto essa frase 
aos ditos anteriores do mesmo professor, o qual defendeu 
veementemente a prática indígena na sala de aula  baseado 
no discurso do “culturalmente diferenciado”,  percebo um 
esvaziamento de conteúdo ideológico em sua aula. Uma crença 
muito presente em minhas posições anteriores era a de que 
a prática docente indígena encontrava-se ideologicamente 
marcada.
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Pensei: como ele será capaz de falar duas horas sobre 
fl or, utilizando um texto relativamente pequeno e sem muitas 
possibilidades de interpretação? A aula foi automática, o 
professor iniciando sempre os turnos. O texto escolhido foi 
copiado de um caderno, possivelmente retirado de algum livro 
didático. Neste dia, o professor não estava com nenhum livro 
em mãos. Vejamos abaixo a transcrição do texto:

Então, diz aqui...“A Flor. Esta fl or chama-se rosa, sua 
cor é rosa e tem um cheiro muito suave, cada vez que 
passo por ela parece que sua cor  fi ca mais forte e o seu  
perfume sinto mais de longe”.  

As crianças copiaram, leram como defi niu o professor, 
individualmente e em dupla, etc., sem contestar aparentemente 
o conteúdo e o estilo da aula. Mas quando o professor 
fazia perguntas sobre o texto, os alunos não respondiam. 
Conversavam entre si, baixinho para não atrapalhar a fala  
professor.

O professor antecipa a interpretação do texto e reproduz 
um discurso pedagógico de escola tradicional, o qual prevê 
uma forma de comportamento como pré-requisito para o 
desenvolvimento nas atividades escolares.

Prof. Tá bom, eu só quero que vocês  me digam, 
lá... o....o título do texto da leitura que nós estamos 
trabalhando. Qual que é o título dessa leitura aqui? 
Deste textinho?

Al: A Flor

Prof. A Flor. Então nós vamos trabalha com o texto 
sobre a fl or, né? Vocês sabem que existem muitos tipos 
de fl ores, várias fl ores, de vários tipos, de várias cores, 
né...ou seja, de várias qualidades...né?
Então, e... o ... isso quer dizer que fala sobre cor, sobre 
perfumes e sobre a qualidade da fl or.  Eu já dei pra 
vocês uma iniciada. Após vocês copiarem,  vamos fazer 
uma leitura coletiva...individual.

 Na fala abaixo, o professor também apresenta sua 
concepção de leitura. Quando diz que precisa fortalecer a 
leitura e desenvolvimento, percebo que a leitura para esse 
professor, refere-se ao correto pronunciamento das sílabas, a 
decodifi cação da escrita. Mostrar o que sabem, neste contexto  
quer dizer ler sem gaguejar.

Porque vocês sabem que tá chegando o fi nal das nossas 
aula, tem só mais um mês. E nós vamos ter que fortalecer 
mais a leitura, fortalecer mais o desenvolvimento, 
acompanhamento de cada um  e prestar mais atenção. 
Porque... nós devemos de mostrar tudo que nós 
sabemos.  Talvez alguém que ... até agora tá encontrando 
alguma difi culdade, vai se esforçar mais um pouco. 
Vocês despertarem, não conversar aquilo que não tem 
nada a vê com a atividade de vocês. Porque eu sempre 
tenho falado pra vocês não é o professor que ensina o 
aluno, mas o professor só abre o caminho, abre a porta 
pra o aluno, pro aluno tem que procurar entrar por ela, 
pra ele poder também alcançar o objetivo, que...que 
está sendo esperado por cada um.

Ao falar em objetivos, o professor localiza-se dentro de 
um contexto que conhece, vivencia, pois está se dirigindo 
aos problemas sócio-econômicos enfrentados, referentes 
à mudança no modo de produção indígena, o qual agora é 
na maior parte capitalista. Assim sendo,  a questão marxista 
que diz que a  infra-estrutura  move  a superestrutura pode 
ser inclusa  à essa discussão. O modo de vida Kaingang foi 
fortemente substituído,  hoje a sobrevivência dá-se pelo 
trabalho assalariado, venda de artesanatos e pela pequena 
produção de subsistência ou ainda plantio em grande escala 
em forma de cooperativa.  O que faz com que os professores 
e parte da comunidade se preocupem com a sobrevivência 
física, com a preparação para o mercado de trabalho, com as 
mudanças geradas e suas consequências.  

Desta forma, há a marcação de identidade do professor 
Kaingang, sua preocupação com o aspecto sócio-econômico, 
de classe. Esta fala, ao primeiro olhar, pode se apresentar 
desconexa, sem propósito, mas é adequada àquela realidade 
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e ao momento: chamar à atenção para o papel da escola na 
vida dos educandos, mesmo que de forma muito tradicional, 
ocidentalizada, mas não totalmente. Visto que nesse espaço 
surge a fronteira5, onde o diferente se expõe.  

As formas de interação são defi nidas pelas esferas de 
atividades e situações cultural e socialmente determinadas.  Por 
isso, passarei agora a buscar evidências da prática Kaingang 
em sala de aula. Para isso, é necessário que a sala de aula seja 
vista como um espaço de signifi cação, além  da estrutura de 
“repasse conteudista”. Não me aterei ao conteúdo e sua forma 
de aplicação, mas à situação de enunciação e suas relações 
sócio-culturais e ideológicas.

A estruturação da aula mostra passos evidentes. Escrever 
o texto na lousa, lê-lo, interpretá-lo oralmente e por escrito 
literalmente, fazer a correção da interpretação.

O discurso se molda sempre à forma do enunciado 
que pertence a um sujeito falante e não pode existir 
fora dessa forma [  ] os enunciados sempre possuem, 
como unidades de comunicação verbal, características 
estruturais que lhe são comuns, e, acima de tudo, 
fronteiras claramente delimitadas. (BAKHTIN, 2000, 
p. 293).

Mas como perceber as fronteiras de um discurso? Até onde 
se estabelece o discurso indígena e até onde vai o discurso 
pedagógico se em nossas interações sociais somos formados 
subjetivamente e ideologicamente pelos signos. “A consciência 
individual é um fato sócio-ideológico” (BAKHTIN, 1975, 
p.35) e adquire forma e existência nos signos criados por um 
grupo organizado no curso de suas relações sociais. Levando-se 
isso em conta,  não podemos separar o discurso dos professores 
indígenas na sala de aula de todo o contexto circundante e 
sua gama de relações sociais. Acredito, com base no conceito 
acima exposto, não haver um discurso “puramente Kaingang”, 
outro puramente legal e outro puramente pedagógico, mas 
sim,  uma entre-conexão. um discurso “contaminando” o outro, 

disputando signifi cações em diferentes esferas de atividade6 e 
situações de comunicação.

A consciência se forma a partir dos vários elementos que 
se apresentam de forma verbal e não verbal a ela, tornando-se 
um signo, uma compreensão, uma subjetivação ou objetivação 
(BAKHTIN, 1975; BERGER & LUKMANN, 2002). Deste 
modo, a aula do professor Kaingang pode ser compreendida 
como uma cadeia de discursos que signifi cam diferentemente 
e que se compõem de diversas vozes que se entrecruzam, 
uma contestando a outra, uma subordinando-se a outra,  uma 
subvertendo a outra, ou ainda,  coexistindo e signifi cando num 
mesmo espaço.

 
Eu acho que nós vamos começar a fazer a leitura, 
aqueles que terminaram. Vamos começar fazendo em 
dupla. Vocês lêem primeiro o título e após passa pro 
textinho. E a gente vai perguntar pro resto do grupo do 
que que se trata. Se é importante ou se não. Qual é o 
sentido que tem esse textinho pra nós. Vê se fi cou tudo 
claro aquilo que vocês estão escrevendo.

Compreendo este momento como uma apresentação do 
que se espera das orientações de leitura para as crianças, o 
professor pede para que os mais “adiantados” como dizem, 
leiam.  Naquele momento querem mostrar o que sabem fazer, 
talvez esse modelo de aula não aconteça periodicamente, pois 
se percebe que os alunos não praticam leitura em voz alta. 
Quanto à interpretação, perguntar do que o texto trata, remete 
ao signifi cado literal.  O que também é comumente visto em 
escolas do “branco”. Evidenciando-se neste ponto um misto 
das práticas e dos discursos pedagógicos e indígenas, uma 
vez que o professor não se dissocia de sua identidade e sofre 
a infl uência do meio escolar o qual pré-defi ne, o que ensinar 
e como ensinar. Não apresentando até o momento subversão 
ou marcação ideológica explícita. Neste trecho, aparecem os 
discursos pedagógicos e a estruturação tradicional da  sala de 
aula.

5 - Para Tassinari (2001),  fronteira é  espaço onde emerge a diferença.
6 - Entende-se aqui esferas de atividades como expostas em Rojo (2007).
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Então o que o texto tá tratando de uma fl or chamado 
rosa. Quem conhece essa fl or chamado rosa? (as 
crianças já levantam de imediato a mão). Vamos vê. 
Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 
dez. Só a metade da turma conhece essa fl or aí? Será 
que é muito difícil de encontrar essa fl or? Acho que não 
é difícil.
Então o texto se trata dessa fl or. E ela tem uma cor 
rosa, essa fl or que tá se tratando. Tem um cheiro muito 
suave, um cheiro muito gostoso, um cheiro muito bom. 
E cada vez, diz ali o escritor do texto que cada vez que 
passo por ela parece que sua cor fi ca mais forte e o seu 
perfume sinto mais de longe Que que ele quer dizer? É 
que essa fl or tem cheiro muito suave, então quer dizer 
que cada vez que o escritor passa por ela, representa 
que parece que de tão gostoso que é o cheiro ele fi ca 
mais forte? O perfume a gente sente de longe quando 
tá se aproximando daquela fl or, começa sentir aquele 
cheirinho. Agora  eu quero que vocês me façam um 
desenho de uma fl or, representando a rosa de que tá se 
tratando o texto tá? Cada um faz o deseinho.

Enquanto as crianças preparam o desenho, o professor 
escreve as questões para serem interpretadas. Depois faz a 
leitura e solicita que as crianças respondam no caderno. Algumas 
questões de interpretação, ao que me parece, evidenciaram 
elementos culturais que remetem àquele contexto, uma maneira 
de interpretação diferente da nossa. Este momento expõe a 
fronteira cultural, o signifi cado escapa à prática pedagógica, 
onde se expõe o subjetivo, mesmo que dentro de um modelo de 
aula pré-estabelecido.

Então, de que trata-se o texto? Indique outro nome de 
uma fl or que você considera suave como a rosa. Então 
vocês vão indicar. Qual é o tipo de fl or que tem o 
cheirinho suave como tem o da rosa. Mas essa pergunta 
vai sê  por cada um. Só vou fazer três perguntinha pra 
ver como que vocês vão responder. Então a terceira. 
Qual é importância de uma fl or na sua ideia? Qual é 
a importância de uma fl or?  O que que vocês acham 
que uma fl or tem de importante pra cada um de vocês?  

Cada um vai dá a sua opinião sobre uma fl or porque 
que ela é importante. Principalmente as meninas, eu 
acho que as meninas devem tê uma ideia relacionada 
a importância de uma fl or, se a fl or ela enfeita uma 
jardinagem, principalmente uma casa,  ela,  ela pode 
ser muito mais bonita. Ela pode ter mais pessoas que 
tem mais proximidade com aquela casa  por causo que  
naquela casa tem pessoas que ela possa considerar uma 
casa bem organizada. Então vocês vão colocar a ideia 
de vocês com relação a essas pergunta.

Uma dessas signifi cações culturais refere-se ao signifi cado 
da fl or, os moradores de comunidade indígena  não costumam 
enfeitar suas casas, fazer jardins. As fl ores nascem, são fl ores 
silvestres, ninguém as planta. O professor ao relatar que as 
pessoas podem se aproximar de uma casa, cujo jardim tenha 
fl ores, por considerarem uma casa bem organizada evidencia 
os diferentes modos de perceber a natureza, aos moldes do que 
para eles seria uma casa não-indígena da cidade,  que possua 
jardim, fl ores e pessoas bem “organizadas”.

A percepção das crianças revela sua relação com a natureza 
e a cultura circundante, ao relatar as fl ores que consideram de 
perfume suave como o autor do texto expõe a rosa,. Os alunos 
relatam fl ores silvestres ou fl ores de árvores frutíferas as quais 
são apreciadas na comunidade.

O girassol,  É isso que vocês têm que colocar na mente 
de vocês, fazer que seria da ideia de  vocês... Cada 
um colocou diferente, né? Um colocou girassol, outro 
colocou a fl or da guavirovera ... margarida... outros 
ponharam a onze hora, ...não importa o nome da fl or 
que vocês colocam, mais o importante é ...mostrar 
aquilo que vocês sabem.

Quando o professor diz: “não importa o nome da fl or 
que vocês colocam, mais o importante é ...mostrar aquilo 
que vocês sabem”, evidência a preocupação em mostrar que 
os alunos têm os conhecimentos valorizados pela escola, não 
“importando” ao professor nesse momento o conhecimento 
cultural, isso mostra o próprio despreparo pedagógico dos 
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professores para trabalhar e valorizar seus próprios contextos e 
seus conhecimentos culturais.

Depois de ler nos cadernos das crianças, o professor refaz 
sua interpretação inicial, literal, pautada muitas vezes, no 
discurso e prática pedagógica tradicional. Neste momento da 
aula estabelece uma relação cultural, mais próxima e expõe sua 
fronteira, seu diferente.  

Daí  por último tem qual é a importância da fl or na ideia 
de cada um. O porquê que cada um acha importante ... 
principalmente na  fl oresta, quando a gente sai numa 
mata e a gente se depara com muito tipo de fl ores parece 
que a gente se sente muito, muito bem,  porque aquele 
espaço que a gente tá passando é muito lindo e a gente 
se sente muito bem naquele lugar. De repente a gente 
tá passando ali no trevo [ ] a gente passa por ali e nem 
sabe discerni qual é a diferença entre aquelas fl ores, 
que todas são lindas...aquele espaço a caminhada...

A aula se encaminha para o fechamento quando o professor 
termina de olhar os cadernos das crianças e revelar mais algumas 
respostas. A correção é totalmente oral, o que demonstra mais 
uma característica da prática do professor Kaingang. Ao 
término da gravação o professor solicita  que eu grave em outro 
dia uma aula de História ou  de Geografi a. .

Como percebemos nesses relatos de sala de aula, a 
organização de uma aula em contexto indígena não difere 
muito da organização de uma aula convencional. Pode-se 
perceber que os discursos de sala de aula são permeados 
pelos discursos didáticos, pela ideologia “branca” e os 
objetos de ensino selecionados são ordenados e organizados 
pedagogicamente pelos currículos escolares como 
expõe Matêncio (2001) a aula relaciona-se aos discursos 
estabilizados na e pela instituição educacional, entendendo 
assim a aula como um gênero pelo qual se atualiza o discurso 
didático.  

Quanto as possíveis conclusões deste trabalho que 
apresenta alguns aspectos da interação na sala de aula em 
contexto de diversidade linguística e sociocultural objetivou-se 
compreender as práticas docentes Kaingang a partir dos seus 

discursos. O que demonstrou que apesar de existirem políticas 
e legislação de educação indígena, específi ca e diferenciada 
(RCNEI, 1999), os professores indígenas aderiram, em grau 
elevado, ao discurso pedagógico tradicional, reproduzindo o 
“grande sistema” ideológico em sala de aula. Por vezes, alguns 
aspectos da ideologia indígena surgem, mas de maneira muito 
tímida para apresentar-se com poder neste espaço.  O objeto 
ensinado, não passa de conteúdo, parte de um currículo que 
fala por si, que mostra sua “efi cácia” quem aprende o que? Para 
que?  Perdem-se no tempo e nas decisões políticas e ideológicas 
os rumos de uma escola “que pensa e age” uma escola que 
existindo no seio de uma cultura específi ca ou híbrida fala a sua 
realidade, a suas necessidades.   
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Resumo

Este texto tem por fi nalidade descrever e discutir algumas 
representações, de educadores da rede pública, de um município 
do Paraná, acerca dos conceitos de cultura, com vistas a 
compreender os sentidos que atribuem à diversidade linguística 
e sociocultural presente no contexto em que atuam. Embora 
tal contexto inclua uma variedade étnica considerável, no 
estudo realizado foram focalizados apenas dois grupos étnicos: 
indígenas e afro-brasileiros. O corpus de análise a ser exposto 
neste texto faz parte de um corpus mais amplo que reúne dados 
gerados durante atividades escritas e interações em sala de aula 
ocorridas em curso de formação docente ao longo da geração 
de dados da pesquisa de doutorado em Linguística Aplicada 
denominada: Nós só conseguimos enxergar dessa maneira: 
representações e formação docente. Neste espaço, discutiremos 
apenas as representações sobre cultura, sendo esta, uma das 
formas de perceber as noções que guiam os docentes em seu 
olhar sobre a sala de aula e a diversidade. 

Palavras-chave

Diversidade cultural; representações; formação de 
educadores.

Abstract

This study aims at describing and discussing the 
representations educators who work in public schools in a 
district of southeast Paraná have of concepts such as culture 
and identity in order to understand the meanings they attribute 
to local linguistic and sociocultural diversity. Although 
the context these educators work in includes considerable 
ethnic variety, only representations of indigenous and 
afro-descendent people were examined considering the 
relevance of such ethnic groups in the area. The analyzed 
corpus include data collected during written activities and 
classroom interactions that occurred along eight encounters 
with teachers and school principals and assistants in a course 
sponsored by CEFIEL – Center for Continuing Education of 
the Institute of Language Studies of the State University of 
Campinas (UNICAMP). 

Keywords

Cultural diversity; representation; teacher training.
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Pensando o “outro” na educação 

Segundo Larrosa (2002), o “outro” é um entorno necessário 
para a permanente construção e reconstrução de nós mesmos, 
sendo a diferença um meio de construir, moldar a identidade. 
O “outro” está cada vez mais presente, mostrando-se parte 
ativa no mosaico de culturas e relações sociais em que 
vivemos. É a partir da ideia de “o outro” que se pretende, 
neste  trabalho, buscar respostas a questões que vinculam 
educação, linguagem, cultura e identidades em processos de 
formação docente.

Considerando que o professor exerce um papel importante 
nos processos de (re)construção identitária de seus alunos 
(MOITA LOPES, 1998) e entendendo que o sudoeste do Paraná 
é uma região bastante diversa, linguística e socioculturalmente, 
importa aqui relatar e discutir os resultados de uma investigação 
cujo objetivo maior foi compreender as representações 
construídas sobre a diversidade da região estudada. Mais 
especifi camente, pretende-se refl etir sobre o modo como a 
alteridade e os diferentes modos de utilização da linguagem são 
interpretados, nesse contexto, por gestores e professores que 
nele atuam. 

É sabido que a retórica multicultural, que prolifera, aos 
poucos, no campo pedagógico, também constrói nossa própria 
identidade (LARROSA op. cit., p. 69). Portanto, compreender 
o que se diz hoje sobre o que é o diferente na escola, sobre 
quem é o diferente na escola, e o que se propõe, ou se supõe, 
que deva ser feito com ele, pode nos mostrar como a formação 
docente tem trabalhado as questões multiculturais em contextos 
de diversidade e como poderão ser construídas as identidades 
de futuros alunos.

Sabe-se que a escola foi historicamente construída sobre 
os alicerces da racionalidade ocidental e em função da 
universalização. Independente das origens sociais e culturais 
de seus atores, buscava-se, através dos processos educacionais, 
homogeneizar a sociedade: a heterogeneidade étnica, de gênero, 

de religião, de idade, de identidades, enfi m, eram minimizadas, 
menorizadas, tornadas sem importância. Sabe-se, além disso, 
que os parâmetros que regeram a “normalidade” foram também 
construídos em determinado tempo histórico, com fi nalidades 
específi cas: ocultar a normalização moral e de comportamento 
para, muitas vezes, justifi car a exploração (LARROSA, op.cit., 
p.72). 

Assim, na modernidade, o monoculturalismo, que privilegia 
valores universais, dominantes, tornava legítimas as expressões 
de dominação em face da emergência de expressões culturais 
das minorias (WARREN, 2002).

O processo educacional acionado para universalizar as 
massas foi estratégia política estabelecida com o objetivo de 
superar as diferenças existentes. Assim, o sistema de ensino 
foi submetido a um compromisso com certa visão de Estado, 
foi submetido ao seu controle e a valores “civilizados”1. Como 
forma de justifi car tal procedimento, discursos de “verdade” 
(FOUCAULT, 2002), transvestidos de “discursos científi cos” 
de base biológica, foram disseminados, buscando legitimar, no 
século XIX, a superioridade cultural europeia.

Passou-se, então, a acreditar, equivocadamente, que 
algumas raças teriam evoluído mais que outras, o que permitiu, 
na época, estabelecer-se uma relação hierárquica entre elas. 
Interessa ressaltar que o racismo, o preconceito não fi cou 
legitimado apenas nas relações entre colonizador e colonizados, 
mas passou a fazer parte também da estrutura de relações entre 
grupos sociais no interior de uma mesma nação. O discurso 
nacionalista imperou ao longo da história, não retratando as 
tensões e os mecanismos de seleção, exclusão, autorização/
silenciamento presentes no processo escolar.

Desse modo, inventando formas de adesão e de exclusão, 
a escola foi criada para funcionar como centro de identifi cação 
para a nacionalidade: “A escola teve papel central na defi nição 
de uma identidade nacional, sendo um elemento de exclusão de 
processos identitários diferentes daquele modelo” (KREUTZ, 
1999, p. 86).

1 - A formação docente exigia, nesses moldes, laicização e racionalização dos professores, visto que anteriormente os fundamentos eram teológicos (KREUTZ, 
1999, p. 85).
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O estabelecimento de uma identidade nacional uniforme 
ainda marca, nos dias de hoje, o campo educacional, o que 
vem fazendo surgir inúmeros confl itos, pois a homogeneidade 
que norteia esse modelo provoca a insurgência dos “outros” 
constantes do processo. Em outras palavras, as relações 
sociocioculturais vêm sendo reestruturadas a partir de novos 
olhares, novas contestações e novos discursos, fazendo-se 
assim necessário rever posturas, modelos, discursos e práticas 
educativas. O papel de uma escola “civilizadora” e propagadora 
da “verdade”, que fez parte do imaginário de muitos durante um 
período extenso de tempo, não faz mais sentido, para vários, 
nos dias de hoje.

Os diferentes movimentos sociais que surgiram, na 
década de 80, após a abertura política em nosso país foram 
determinantes para a inclusão, na pauta nacional, da questão do 
respeito à diversidade no campo da Educação. Agora amparada 
por leis (Constituição de 1988, LDB 9.394/96 e os Parâmetros 
Curriculares Nacionais), essa questão ganhou amplitude e 
parece haver maiores possibilidades de mudança em uma 
educação que tomaria o título, na década de 90, de Educação 
para Todos: 

Mudar mentalidades, superar os preconceitos e 
combater atitudes discriminatórias são fi nalidades 
que envolvem lidar com valores de reconhecimento e 
respeito mútuo, o que é tarefa para a sociedade como 
um todo. A escola tem um papel crucial a desempenhar 
nesse processo (BRASIL, 1997, p.21).

Se no plano da legislação é possível observar uma 
ênfase no respeito para com a diversidade, questões que 
problematizam e debatem o multiculturalismo escolar, que 
questionam a concepção de homogeneidade escolar e as 
práticas pedagógicas derivadas dos discursos que tentam 
validar tal concepção, questionam a efi cácia dessa escola 
que se quer homogênea também já povoam várias produções 
científi cas nacionais (DAYRELL, 1996; FLEURI, 1999; 
CANDAU, 2002; VEIGA NETO, 2003; CARVALHO, 2005; 
MAHER, 2007b).

Representações acerca do conceito de cultura

Sabe-se que a signifi cativa diversidade linguística e 
sociocultural está presente em diferentes pontos do planeta. 
Podemos nos deparar com ela não somente entre as linhas 
imaginárias que separam os países e os continentes, mas 
também bastante próximo de nós.

Ela pode se revelar naquele nosso vizinho que, mesmo 
morando na cidade, ainda cultiva sua roça, levanta logo ao 
cantar do galo para tomar seu chimarrão e ouvir Tonico e 
Tinoco no toca-fi tas, porque veio do interior e não se desfaz 
de traços de sua cultura de origem. Ou pode estar também logo 
ali dentro de nossa própria casa, na fi gura da mulher simples 
que nos auxilia no trabalho doméstico e que insiste, utilizando-
se efi cientemente da linguagem do modo como sempre o faz, 
no uso das simpatias que conhece ao cuidar da criança recém 
nascida fi lho da sua patroa:

Tem que colocar a tesoura aberta embaixo do berço pra 
não vim a bruxa; aí o nenê dorme bem. 
“Não pode tirar o nenê do quarto no sétimo dia. 
O corpo ainda tá aberto, sem proteção. 
Pode pegar o ar dos sete dia”.
“Pra parar o soluço, molha um fi apinho da roupinha 
dele na tua saliva e põe na testa; logo pára”.
 “Vamos levar ele na benzedeira pra tirar o susto e o 
quebrante”.

Além das crenças em benzimentos e simpatias, o 
conhecimento da medicina popular Também é algo muito 
presente em regiões interioranas do Paraná. Chá de erva doce 
e de camomila para aliviar as cólicas dos bebês, emplastos 
de arruda para “o ar do umbigo”, garrafadas de remédios 
caseiros para a mãe que teve “recaída” e “perdeu” o leite... O 
universo cultural do sudoeste do Paraná é extremamente rico. 
Os conhecimentos e crenças populares sobrevivem em meio a 
computadores, celulares, câmeras digitais, carros modernos. Os 
chás, as hortas medicinais, as simpatias e as histórias contadas 
pelos mais velhos são, no entanto, símbolos sempre presentes 
e também parte da nossa vivência e do nosso imaginário. 
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A partir destes exemplos, nos quais recupero parcialmente 
algumas das práticas culturais locais testemunhadas por mim 
e marcadas em minhas lembranças, procuro demonstrar um 
dos conceitos de cultura, cujo signifi cado ainda é bastante 
corrente e compõe as representações de vários dos sujeitos 
da pesquisa em questão: a cultura como conjunto de saberes 
e fazeres. Como resultado de uma atividade escrita na qual se 
pedia que os cursistas respondessem à questão “O que você 
entende por cultura?”, obtivemos como resposta algumas 
semelhantes a que segue: 

“Cultura” são vários conhecimentos reunidos num 
todo, cada região do planeta tem a sua. Música, danças, 
conhecimentos populares, histórias, lendas e modo de 
vida que traduzem suas características e distinguem 
cada povo. É todo conhecimento passado de geração 
em geração. (Maria Helena)

Na noção de cultura que transparece no discurso Maria 
Helena, o conhecimento e o modo de vida popular são 
legitimados e não é estabelecida nenhuma relação entre 
“cultura”e “escolarização” (É todo conhecimento adquirido 
passado de geração em geração). No entanto, essa visão não se 
mostrou preponderante no grupo, como pode ser percebido nos 
excertos que seguem:

Na minha opinião, a cultura é um conjunto de 
conhecimentos os quais devemos passar ao próximo, 
principalmente devido a nossa profi ssão.
(professor).
Sempre ressaltando que esses conhecimentos devem 
estar ligados aos bons hábitos e costumes inter-
relacionados a nossa região, pois é o que mais varia de um lugar para o outro. Esta cultura está ligada à 
educação.
(Maria Antônia)

A cultura é a manifestação de conhecimentos e bons 
hábitos. Pessoas cultas sempre estão em busca de novos 
conhecimentos. Estes conhecimentos tanto são adquiridos, 
quanto repassados através de todas as formas culturais. A 

cultura também é tradição, pois, pais cultos, fi lhos cultos.
(Carol)

 

É o conjunto de informações, aspectos e educação, é o 
conhecimento que varia de região, de pessoa. Cultura é 
muito individual. Cada pessoa adquire ou aprimora sua 
cultura através de livros, televisão e convivência com
outras.
(Denise)

Ter cultura é ter um vocabulário amplo, saber se 
expressar, ter ideias coerentes, ter conhecimento, ler 
muito.
(Cristiane)

Acredito que com o passar dos anos a cultura é 
aperfeiçoada segundo os “tempos”, a modernidade, 
a tecnologia dos dias atuais. Assim nossas atitudes e 
hábitos estão sempre vinculados com a nossa cultura.
(Cida)

A cultura popular não está ligada ao conhecimento 
científi co; ela diz respeito ao conhecimento espontâneo, 
ao senso comum. A cultura popular está associada às 
classes excluídas socialmente.
(Sílvia)

Embora muitos dos participantes do curso, isto é, muitos 
dos professores e dos gestores e educação sujeitos da pesquisa 
tivessem tido experiências semelhantes às minhas, depreende-
se de seus discursos que eles não reconhecem como legítimos 
os conhecimentos, as crenças e manifestações culturais 
populares locais, pois a cultura é defi nida como o conjunto 
de conhecimento que seriam adquiridos principalmente 
através da leitura, da escolarização. De acordo com Da Matta 
(1981, p.121) muitas pessoas utilizam o conceito de cultura 
como sinônimo de sofi sticação, de sabedoria, de educação 
no sentido restrito do termo (...). Cultura aqui é equivalente 
a volume de leituras, a controle de informações, a títulos 
universitários e chega até mesmo a ser confundida com 
inteligência.
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Um olhar sobre as formas verbais utilizadas pelos sujeitos 
de pesquisa revela a forma como esse efeito de sentido é 
construído, racionalizado. A cultura não diria respeito a um 
sistema de signifi cações, a um certo modo de estar no mundo, 
mas a algo que devemos nos empenhar para conseguir obter  
“Cultura é tudo o que a gente adquire de bom...Todas as 
pessoas cultas procuram se inteirar... Cada pessoa adquire 
ou aprimora sua cultura” ou para ensinar “a cultura é um 
conjunto de conhecimentos os quais devemos passar ao 
próximo, principalmente devido a nossa profi ssão (professor)”. 
Dessa perspectiva, a cultura é reifi cada; passa a signifi car, não 
um processo, um “padrão de signifi cados incorporados nas 
formas simbólicas, que inclui ações, manifestações verbais e 
objetos signifi cativos de vários tipos, em virtude os quais os 
indivíduos comunicam-se entre si e partilham suas experiências, 
concepções e crenças” (THOMPSON, 1995, pg. 176), mas uma 
coisa, algo que uma pessoa pode “ter”, não “ter”, ou “ter” pelo 
menos um pouco, como afi rma Maria Laura.

É possível notar, além disso, que, implícito na cadeia 
argumentativa de vários dos excertos aqui analisados, está 
o fato de as culturas serem passíveis de hierarquização. Há 
manifestações e conhecimentos culturais valorizados, legítimos 
porque estão ligados a bons hábitos e costumes - inclusive 
linguísticos “ter um vocabulário amplo” (Maria Antonia, 
Carol, Cristiane), à cientifi cidade (Silvia), à tecnologia (Cida), 
ao acesso à mídia (Denise) – atributos ou prerrogativas 
associadas às classes dominantes e aos quais se atribui um valor 
de “verdade” –, enquanto que há outros que, estando associados 
às classes excluídas socialmente, seriam meras expressões do 
senso comum, de não cientifi cidade (Silvia).

 É importante chamar a atenção, mais uma vez, para o 
fato de que, nos discursos em questão, a escola é vista como 
o depositório por excelência da “Cultura”. A fala de Maria 
Antônia é exemplar nesse sentido.

Observe-se a ênfase que ela dá à responsabilidade do 
professor de transmitir apenas aqueles conhecimentos ligados 
aos bons hábitos e costumes, o que nos permite inferir que 
também existem hábitos e costumes que o professor ou a escola 
desaprovam. Mas, como poderia a escola determinar o que são 

“bons hábitos e costumes”? Em que parâmetros ela estaria se 
guiando, se ancorando para tanto?

Cientes que a escola, enquanto instituição para todos, 
recebe, em seu ambiente, indivíduo provindos dos mais 
variados contextos culturais e linguísticos, é mister observar 
que a noção de cultura subjacente aos discursos desses 
educadores revela-se bastante preocupante, pois nos leva a crer 
na seleção, pela escola, de um padrão cultural modelar único, 
o qual, instalando-se como ato simbólico através de discursos, 
programas curriculares e de materiais didáticos, funciona como 
uma forma de dominação simbólica utilizada para determinar 
comportamentos e condutas. 

Vivemos em um tempo com características particulares do 
desenvolvimento  tecnológico que afetam o modo de pensar, 
agir e organizar a prática social. Tempo em que os ideais da 
modernidade são questionados, em especial a defi nição de 
sujeito social homogêneo, trazendo à tona atravessamentos 
identitários, constituídos através dos discursos.

Os conhecimentos que se produzem sobre este sujeito 
homogêneo também são questionados por não levarem em conta 
suas histórias, sua classe social, seu gênero, raça, a alteridade, 
a diferença, etc. 

Moita Lopes (2006) declara que nas pesquisas 
contemporâneas faz-se necessário ir além da apresentação de 
resultados com vistas a legitimá-los. É preciso teorizações que 
respondam as questões vigentes e as práticas sociais. Desenhos 
de pesquisa que respondam diretamente aos interesses daqueles 
que trabalham, agem no contexto da aplicação. É preciso, como 
argumenta também Cavalcanti (2006), que aqueles que vivem 
as práticas sociais sejam chamados a opinar sobre as pesquisas 
que realizamos, sua validade. Apesar de a modernidade estar 
em crise os seus discursos ainda circulam em nossas práticas 
sociais e isso se percebe nas práticas discursivas dos professores/
pedagogos estudados.

Importa percebermos que os discursos curriculares, ou o 
conhecimento que se produz por meio do currículo, na formação do 
docente, obedece a critérios de verdade estabelecidos e cotejados 
por determinadas fi nalidades expressas por pessoas e grupos que 
pensam e têm a legitimidade de agir com base neste olhar, quem 



FALAS DOCENTES: REPRESENTAÇÕES ACERCA DA CULTURA E DA NEGRITUDE

2332LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

muitas vezes, expressa “uma verdade calcada em “verdades” 
oriundas de fontes universais de saber legítimo. Fabrício (op. cit., 
p.55) discorrendo sobre as ideias de Foucault, afi rma:

Vistas pelas lentes foucautianas, as instituições e as 
diferentes áreas do conhecimento exercem poder na 
medida em que são construtoras e divulgadoras de 
discursos e “verdades” criando fatos e instaurando 
possibilidades de ser, agir e desejar. 

Ainda tendo por base as ideias de Foucault não há campos 
autônomos do  conhecimento desligados da cultura, da sócio-
história e do conjunto de crenças, ações, normas e práticas  
propiciadoras de certos regimes de percepção, de  cognição e 
de vontade; pois, “Sujeitos e objetos não são a-históricos; por 
conseguinte, o estudo do objeto produz o objeto; as ideias do 
mundo real e de sujeito são efeitos atrelados aos eixos de poder/
saber/ subjetividades provocadas por relações de forças..

Neste trabalho o conceito que se toma é a linguagem 
como atividade, sistema de ações simbólicas realizadas 
em determinados contextos sociais e comunicativos, que  
produzem efeitos e consequências semânticas convencionais. 
Como para Wittgenstein citado por Fabrício (op. cit., p.57) a 
palavra signifi ca, com o uso na linguagem, atrela-se a isto a 
noção de que falar uma língua é uma prática social ou uma 
forma de vida. 

Os signifi cados são constituídos nos processos intersubjetivos 
de negociação. “O signifi cado não é algo que acompanha a 
palavra, pois uma palavra só se torna signifi cativa no seu uso, 
em determinadas circunstâncias e contextos de comunicação”. A 
signifi cação, não é, pois, anterior as práticas discursivas. 

Linguagem, produção de sentido, contexto, comportamento 
social são indissociáveis, um signifi cado só é único quando se 
torna crença. Pensando-se nesta multiplicidade de signifi cados e 
valorização de usos da linguagem defi ne-se como uma metodologia 
de análise, neste trabalho, refl exões sobre a interseção entre 
linguagem, cultura, sociedade e subjetividade. De maneira que são 
colocadas em xeque a formação de sistemas explicativos coesos, 
sobre cultura e linguagem, buscando desestabilizar conhecimentos 

naturalizados, consensos tranquilos. Este “modelo” de análise, no 
entanto, não tem alvo certeiro, adere ao fl uxo.

Representações sobre negritude

Em uma das atividades realizadas no curso de formação  
denominada Adjetivando foi solicitado aos professores que 
escrevessem frases contendo adjetivos às fi guras mostradas.  Na 
fi gura um havia um rapaz negro sendo espancado por policiais; 
na fi gura dois, uma mulher negra sorridente; na fi gura quatro 
dois meninos negros fazendo sinal de positivo e na fi gura cinco, 
um homem indígena com brinco de pena e colar. No que segue, 
são analisados os registros gerados a partir dessa atividade nos 
moldes como descritos a seguir:

Figura 1

a. Negro é considerado perturbador na sociedade.
b. Desordeiro, sendo corrigido, o negro é um desordeiro.
c. O negro está sendo corrigido pelos policiais.
d. Policial mantendo a ordem na sociedade.
e. Policiais usando a violência para manter a ordem.

Figura 2

a. A mulher é negra, porém atraente.
b. Uma mulher bonita e bem apresentável, apesar de sua cor.
c. Mulher negra que está alegre porque conseguiu um 

emprego.
d. Mesmo sendo negra, também quero meu lugar ao sol.

Figura 4

a. As crianças, mesmo com sua cor, parecem estar felizes.
b. Negros felizes, pois são crianças e apesar do sofrimento, 

das defi ciências, brincam.

No que se refere ao conjunto de enunciados referentes 
à Figura 1, chamou a atenção a frequência de enunciados 
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produzidos em que a carga semântica remetia a um único 
sentido: à pessoa do negro como aquele que impediria que 
a ordem social fosse mantida e que, portanto, precisaria ser 
corrigido pelo homem branco. Daí a repetição de termos 
qualifi cativos como desordeiro, perturbador para descrever 
o rapaz que aparece sendo agredido pelos policiais na foto. 
Observe-se que mesmo nos enunciados em que não se faz 
menção direta ao rapaz negro, como nos enunciados (d) e (e), 
os mesmos atributos negativos estão implícitos: (d) Policial 
mantendo a ordem na sociedade (porque ela foi perturbada pelo 
rapaz negro...) e (e) Policiais usando a violência para manter a 
ordem (já que ela foi perturbada pelo rapaz negro...). 

Não foi encontrado no elenco de frases construídas 
tendo por foco a Figura 1, nenhum enunciado que remetesse 
à possibilidade de que o rapaz estivesse sendo agredido 
injustamente, de que os policiais estivessem fazendo uso 
de violência injustifi cadamente: o negro foi, repetidamente, 
representado como aquele que apanha porque “fez por onde”, 
porque mereceu. Coloca-se discursivamente em funcionamento, 
assim, o expurgo do outro, “uma estratégia que envolve a 
construção de um inimigo, seja ele interno ou externo, que é 
retratado como mau, perigoso e ameaçador e contra o qual os 
indivíduos são chamados a resistir coletivamente ou a expurgá-
lo (THOMPSON, 1995, p.87).

 E vai-se, simultaneamente, contribuindo para a validação 
do discurso racista, como apontado por Van Dijk (2008), 
através da ênfase dada às qualidades  negativas do Outro 
e às qualidades positivas do Nós. O cuidado em se evitar a 
eventual possibilidade de que o Nós possa ser interpretado 
negativamente, fi ca claro no enunciado (b) Desordeiro, sendo 
corrigido, o negro é um desordeiro. Observe-se a escolha 
do verbo utilizado pelo educador que o redigiu – tivesse ele 
escolhido usar “sendo espancado”, “sendo agredido”, a imagem 
positiva dos policiais brancos, mesmo tendo sido o rapaz negro 
retratado por duas vezes como desordeiro, ainda assim poderia 
fi car rarefeita, daí a decisão de se fazer uso de “corrigir”. A 
apassivação presente nesse enunciado, assim como em (c) O 
negro está sendo corrigido pelos policiais , também serve para 
difi cultar a possibilidade de os policiais brancos aparecerem em 

uma posição pouco elogiosa: ao cingir o negro à posição de 
sujeito, o sujeito da ação, isso é, os policiais – ou a sociedade, já 
que eles são vistos como “os olhos de todos” – se torna nebuloso, 
enquanto o negro, por outro lado, é colocado em posição que 
poderia ser interpretada como de co-responsabilidade pela ação 
praticada.

No que se refere às asserções construídas para as Figuras 2 e 
3, revelou-se surpreendente a frequência de uso das conjunções 
adversativas, tais como utilizadas em: A mulher é negra, porém 
atraente / Uma mulher bonita e bem apresentável, apesar de sua 
cor /As crianças, mesmo com sua cor, parecem estar felizes / 
Negros felizes, pois são crianças e apesar do sofrimento, das 
defi ciências, brincam. Assim como analisado anteriormente 
aqui também os traços fenotípicos associados à negritude são 
representados como marcas negativas, como máculas que 
predisporiam as pessoas a serem tristes, pobres, sem beleza, 
com defi ciências, a terem difi culdade de encontrar emprego. 
Quando não parecem sê-lo, essa condição de excepcionalidade 
é marcada sintaticamente (“porém”, “mesmo com”, “apesar 
de”). 

Observe-se, além disso, que a representação do negro como 
alguém não merecedor de ocupar um lugar confortável na 
escala social é reiterado mesmo quando o próprio enunciador 
se classifi ca como tal: Mesmo sendo negra, também quero 
meu lugar ao sol. Não causou surpresa, na verdade, o fato de 
algumas das asserções racistas encontradas no corpus analisado 
terem sido feitas também pelos cursantes pardos e negros, já 
que, como explica (GOFFMAN, 1963), o “defeito” atribuído 
ao estigmatizado faz com que ele, com frequência, reafi rme 
o estigma recebido, em uma estratégia de auto-proteção, de 
defesa.

A naturalização de atributos preconceituosos faz com o que 
esses pré-julgamentos sejam interiorizados pelos próprios sujeitos 
alvos de depreciação, afetando negativamente suas identidades, 
suas consciências, pois essas são moldadas pela expectativa da 
sociedade: afi nal, “a sociedade determina, não só o que fazemos, 
como também o que somos” (BERGER, 1986, p.106).

Há que se considerar, ademais, um certo estoicismo 
atribuído às construções de negritude observadas, como 



FALAS DOCENTES: REPRESENTAÇÕES ACERCA DA CULTURA E DA NEGRITUDE

2334LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

pode ser percebido em Negros felizes, pois são crianças e 
apesar do sofrimento brincam. A esse respeito, Souza (1993) 
afi rma que se o discurso sobre o negro tende a enfatizar, por 
um lado, a passividade da “raça”, por outro, nele o negro é 
antagonicamente também representado como corajoso, como 
aquele que não se deixa abater diante das vicissitudes que tem 
que enfrentar, bem à imagem de Zumbi. Segundo o autor, o 
projeto atual de afi rmação da subjetividade negra repudia, 
não apenas a imagem projetada do negro dócil, mas também 
“a folclorização da memória referente a Palmares” (SOUZA, 
1993, p. 60).

É importante esclarecer que manifestações de racismo 
foram observadas no corpus pesquisado, não apenas em 
produções escritas decorrentes das atividades propostas ao  
longo do curso, mas também durante interações em sala de 
aula, como se pode observar a seguir.

Em um dos encontros com os cursantes, surgiu a questão 
das cotas em universidades para as minorias étnicas do país, um 
assunto bastante polêmico e que rendeu muita discussão entre 
os presentes. O que segue é um trecho da interação ocorrida 
nesse dia. 

Cida: Eu acho que então as universidades deveriam ter 
um percentual de vagas para as pessoas mais carentes 
poderem estudar, mas eles precisam atingir o mesmo 
nível de notas, de aproveitamento. O meu fi lho fez na 
Federal e vários entraram pelo sistema de cotas, mas 
quem entrou no curso por notas, todos se formaram... 
porque não é só entrar... porque tem despesa, material... 
os que conseguiram chegar até o fi nal foi uma 
MINOria...
Andressa: Eu tenho uma prima BEM morena, bem 
bastante. Até então, ela não se aceitava... Se ela tinha 
oportunidade de dizer que ela era branca, ela diZIa... Aí, 
quando surgiu a oportunidade dela fazer um concurso 
que tinha uma vaga pra parda, ela fez... Passou em 
PRIMEIro lugar, assumiu a vaga. Era a oportunidade 
que ela tinha... E agora por conveniência ((ela se 
assume como parda))... Aí eu tirei uma dela ((rindo)) 
“E aí, sua neguinha?”

Chama a atenção o modo como Andressa constrói o 
vocativo utilizado em sua narrativa revelando, assim, uma 
certa postura racista. Em primeiro lugar, é preciso atentar para 
o fato de que o termo “neguinha”, no enunciado em questão, 
não exerce a função de um substantivo, como, por exemplo, 
em “E aí, professora?”. E embora seja sabido que a forma 
diminutiva dos adjetivos em português pode ser utilizada para 
expressar carinho (Que bebezinho lindo!) ou desdém (Eu ainda 
vou dizer umas verdades para aquela mulherzinha!), o fato de 
o termo “neguinha” ser precedido de “sua”, sugere fortemente 
que ele esteja sendo utilizado como um adjetivo pejorativo 
- não é comum se dizer, em português, “sua inteligente”, “sua 
sábia”. A fórmula “sua + adjetivo” é quase sempre utilizada 
para desqualifi car o alvo da adjetivação (“sua idiota!”, “sua 
burra!”). 

Quando se considera o contexto de enunciação, portanto, o 
sentido de “E aí, sua neguinha?”, a expressão “sua neguinha” 
seria sinônimo de “sua dissimulada”, “sua mentirosa”. A 
atribuição de um sentido derrogatório ao adjetivo “neguinha”, 
torna racista o vocativo empregado. 
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Resumo

A instituição escolar, sendo palco das atividades educacionais 
nas quais a veiculação da informação faz parte do cotidiano, utiliza 
diversas tecnologias para a disseminação do conhecimento, entre 
elas, o livro que, na sua forma impressa foi, durante muito tempo, o 
único aparato material veiculador do conhecimento. O surgimento 
de variadas mídias modifi ca o panorama da transmissão da 
informação, consequentemente, modifi ca as práticas escolares, 
entre elas, as práticas de leitura. O presente artigo apresenta uma 
breve revisão bibliográfi ca dos textos de alguns estudiosos da 
História da Leitura tomados como referencial para pesquisar as 
práticas de leitura dos alunos concludentes do curso de graduação 
em Letras, Português, da Universidade Federal de Sergipe. Trata-
se de uma pesquisa de cunho qualitativo, através de estudo de caso, 
baseada nos aportes teóricos subjacentes aos conceitos de cultura 
escolar e apropriação, entre outros. Ao fi nal da pesquisa muitas 
perguntas fi caram sem respostas, tornando quase insignifi cante 
o universo pesquisado. Apesar disso ou, em virtude disso, várias 
outras questões foram suscitadas e abriram-se inúmeras outras 
possibilidades de estudo.   

Palavras-chave

Práticas de leitura; cultura escolar; leitura; Curso de Letras; 
ensino superior.

Abstract

The school, being the site of the educational activities in 
which the transmission of information is part of its daily routine, 
utilizes numerous technologies aiming the dissemination of 
knowledge, including the book that, in its printed form, was 
for a long time the only material appara tus used as knowledge 
disseminator. The rising of various media changes the landscape 
of information transmission and, therefore, modifi es the school 
practices, including the reading practices. This paper displays a 
brief literature review of the writings of some the History of the 
Reading scholars, that were taken as the reference for researching 
the reading practices of graduating students of the undergraduate 
degree in Portuguese, at the Universidade Federal de Sergipe 
(Federal University of Sergipe). Using case studies, this is a 
qualitative research based on the theoretical outlines subject to 
the concepts of school culture and appropriation, among others. 
By the end of the study many questions remained unanswered, 
making the researched universe almost insignifi cant. In spite 
of this, or because of this, several other issues were raised and 
numerous other possibilities for study opened up.

Keywords

Reading practices; school culture; reading; Portuguese 
Degree; higher education.
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O avanço eletrônico e as constantes evoluções das tecnologias 
da informação têm causado signifi cativas transformações no 
comportamento da sociedade contemporânea. Utilizando a 
metáfora das “ondas” para caracterizar as mudanças ocorridas 
nas civilizações ao longo dos séculos, os Toffl er (Alvin e Heidi, 
2003), afi rmam que a Primeira Onda de transformação vivida 
pela humanidade foi a Revolução Agrícola, simbolizada pela 
enxada; a Segunda Onda foi a Revolução Industrial, marcada 
pelas linhas de montagem e a Terceira Onda, que atravessamos 
há algumas décadas, identifi cada pelo computador e pelas 
tecnologias da informação.

De acordo com o casal de pesquisadores, as ondas de 
mudanças vão se sucedendo através de várias décadas, trazendo 
consigo, cada uma, alterações consideráveis nos valores, na 
cultura, na economia, na política. Segundo eles, a civilização 
da Terceira Onda “traz consigo novos estilos de família; 
maneiras diferentes de trabalhar, amar e viver; uma nova 
economia; novos confl itos políticos” (Toffl er, 2003, p.19). No 
tocante às instituições, eles falam em “escolas e corporações 
do futuro radicalmente modifi cadas” (Toffl er, 2003, p.20). São 
evidentes as alterações pelas quais a humanidade vem passando 
ao longo de séculos. A metáfora utilizada traz em seu bojo a 
ideia de dinamismo e sucessão subjacentes aos processos de 
transformação. Uma onda não extingue, de imediato, a anterior. 
Durante algum tempo, as duas coexistem, não de forma 
completamente pacífi ca e sem confl itos.    

Podemos pensar, assim, numa análise da história, não 
a partir de suas continuidades mas, levando em conta as 
descontinuidades, novidades e evoluções? Não seriam esses 
os motivos fundamentais que embasam todos os processos 
que culminam em mudanças substanciais: a busca do novo, de 
algo melhor, de superação de situações que não mais atendem 
à realidade atual?

Se levarmos a ideia de mudanças em ondas de transformação 
para a instituição escolar, podemos verifi car que ao longo de 
décadas, foram muitas as alterações pretendidas, buscando-se, 
sempre, a modernização de suas práticas, tendo em vista sobrepujar 
situações que já não atendiam demandas sociais, econômicas, 
políticas. A esse respeito nos diz Rosa Fátima de Souza:

Do surgimento da lousa no século XVIII ao uso do 
computador no fi nal do século XX, dos bancos às 
carteiras individuais, da instalação dos primeiros 
museus e laboratórios nas escolas primárias do século 
XIX às diferentes proposições de salas ambiente 
no decorrer do século XX, a composição material 
da educação escolar evidencia a incessante busca 
pela racionalização da escola como organização e as 
tentativas de tornar o ensino mais produtivo e efi ciente, 
as aulas mais motivadas e atrativas, a educação mais 
moderna (SOUZA, 2007, p.165).  

Reveladores desses ideais foram as políticas que culminaram 
na criação dos grupos escolares em todo o país, entre os anos 
fi nais do século XIX e iniciais do século XX, a adoção do 
método intuitivo ou as lições de coisas trazendo para as práticas 
escolares uma profusão de materiais capazes de incentivar os 
sentidos dos estudantes, levando-os a uma aprendizagem a 
partir de objetos variados. Segundo Valdemarin, “os fatos 
presentes na vida infantil eram tomados como iniciais na 
instrução e deveriam ser superados com o aprofundamento dos 
estudos” (2010, p.15). O ensino da língua materna deveria “usar 
livros com gravuras de plantas e animais conhecidos” (2010, 
p.15), estimulando os sentidos a partir das coisas presentes no 
cotidiano das crianças. 

Os escritos da História da Educação remetem aos idos do 
século XVI a preocupação com materiais específi cos para uso 
escolar. Desde então diferentes materiais de ensino surgiram, 
proliferaram e desapareceram, constituindo-se em dimensões 
próprias da cultura escolar. É evidente, no decorrer dos séculos, 
as inovações tecnológicas que acontecem no seio das práticas 
educacionais, no que se refere aos utensílios escolares, buscando 
uma melhor organicidade no palco da esfera educacional. 

A humanidade, desde tempos muito antigos, se interessa pela 
prática da leitura. Conforme Marco Antonio Simões, já no século 
VII a. C., havia a preocupação com a organização de textos em 
bibliotecas. O autor afi rma que “o rei assírio Assurbanípal, [...] 
organizou uma biblioteca de 22.000 tabuinhas de argila e outros 
textos e declarou: ‘Tive alegria na leitura de inscrições em pedra 
da época anterior ao dilúvio’” (SIMÕES, 2008, p. 15).
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Tábuas cobertas com cera, madeira, papiro, pergaminho, 
papel. Ao longo da história da humanidade os suportes para 
a prática da leitura foram sendo modifi cados e seus modos 
de usos foram sendo adaptados por razões econômicas, 
de disponibilidade, de praticidade, relativas ao processo 
de produção, entre outras. O vapor como força motriz , a 
eletricidade, a expansão dos meios de transporte, a invenção do 
rádio, do cinema, todas essas novidades modifi caram os meios 
de comunicação. E tiveram impacto nas práticas de leitura.  

Robert Darnton, ao analisar as formas de transmissão da 
informação, aponta alterações signifi cativas na tecnologia da 
informação, a partir do momento em que aprendemos a falar. 
Afi rma ele que:

Em algum momento, por volta de 4000 a. C., os 
humanos aprenderam a escrever. Os hieróglifos 
egípcios datam de aproximadamente 3200 a. C., e a 
escrita alfabética surgiu em mais ou menos 1000 a. C. 
Segundo pesquisadores como Jack Goody, a invenção 
da escrita foi o avanço tecnológico mais importante 
da história da humanidade. Ela transformou a relação 
do ser humano com o passado e abriu caminho para o 
surgimento do livro como força histórica (DARNTON, 
2010, p. 39).

O livro foi, durante muito tempo, o único “aparato material” 
que servia como veículo de transmissão do conhecimento 
a ser ensinado e aprendido nas instituições escolares. Com 
o surgimento de variedades de mídia (aqui entendida como 
conjunto de veículos da comunicação humana), o panorama da 
transmissão da informação modifi ca e a velocidade com que a 
informação é transmitida fi ca cada vez maior. A comunicação 
eletrônica, com o advento da internet, transformou-se numa 
atividade do cotidiano e, através dela, o conhecimento passou a 
estar on-line. Continua Darnton:

[...] a velocidade das mudanças é de tirar o fôlego: da 
escrita ao códice foram 4300 anos; do códice aos tipos 
móveis, 1150 anos; dos tipos móveis à internet, 524 
anos; da internet aos buscadores, dezessete anos; dos 

buscadores ao algoritmo de relevância do Google, sete 
anos; e quem pode imaginar o que está por vir no futuro 
próximo? (DARNTON, 2010, p. 41).

O advento da leitura de textos eletrônicos com todas as suas 
especifi cidades estará confi gurando, talvez, transformações 
específi cas de uma “Quarta Onda”? Que novas operações 
cognitivas serão exigidas e que novos tipos de relações se 
estabelecerão no interior das práticas escolares?  Que tipo de 
leitor essa prática de leitura forjará?

Darnton nos diz que “uma mídia não toma o lugar de outra, 
ao menos a curto prazo” (2010). A concorrência de mídias 
diversas tem persistido desde a prensa móvel de Gutenberg: 
jornais/livro impresso; televisão/rádio; internet/TV. As várias 
invenções tecnológicas com o consequente aparecimento de 
novas mídias, longe de anular ou provocar o desuso de invenções 
anteriores, unem-se a elas, complementando e reforçando as 
formas de aquisição de conhecimento. 

Reforçando essa ideia, Roger Chartier afi rma que: 

[...] a longa história da leitura mostra fortemente que 
as mudanças na ordem das práticas costumam ser mais 
lentas que as revoluções das técnicas e que sempre 
estão defasadas em relação a estas. A invenção da 
imprensa não produziu imediatamente novas maneiras 
de ler (CHARTIER, 2009, p. 63).  

A promoção do acesso à informação a todos, através dos 
meios eletrônicos e digitais, o conhecimento ao alcance dos 
dedos, é uma realidade que não pode ser mais desconsiderada 
e é parte integrante da sociedade eletrônica resultante da 
“Terceira Onda”. Não haverá reversão nesse processo.

O fascínio de manusear um livro impresso, de sentir 
a textura dos materiais, o fl uxo das páginas, permanecerá 
aguçando os sentidos e a observação de leitores, tal como 
pretendeu o método intuitivo, grande inovação pedagógica da 
segunda metade do século XIX? Em que medida os avanços 
tecnológicos podem infl uenciar e interferir nos hábitos e nas 
diversas práticas de leitura?

Identifi car o quê e como  leem os alunos do ensino superior, 
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poderá apontar os hábitos  e práticas de leitura desenvolvidos 
na universidade, além de desvendar em que medida eles foram 
trazidos de experiências e vivências anteriores à vida acadêmica; 
de que forma esses jovens se apropriam das leituras que fazem. 
Chartier (2009) suscita uma discussão sobre o signifi cado 
atribuído ao processo pelo qual os leitores dão sentido ao texto 
dos quais se apropriam. 

Para ele a apropriação consiste no que os leitores 

[...] fazem com o que recebem, e que é uma forma de 
invenção, de criação e de produção desde o momento 
em que se apoderam dos textos ou dos objetos 
recebidos. Desta maneira, o conceito de apropriação 
pode misturar o controle e a invenção, pode articular 
a imposição de um sentido e a produção de novos 
sentidos (apud. BURITI, 2011, p. 73).

Este trabalho tem como objetivo pesquisar as práticas de 
leitura dos alunos do curso de graduação em Letras-Português, 
licenciatura, da Universidade Federal de Sergipe, UFS, na 
modalidade presencial. Entende-se a relevância do tema 
abordado a partir de duas questões: em primeiro lugar, não 
existe, no âmbito da UFS, estudo similar e, em nível nacional, 
são ainda incipientes as pesquisas que tomam como objeto as 
práticas de leitura; em segundo lugar, sendo o profi ssional de 
Letras alguém que precisa ter o domínio do uso da língua e, 
como licenciado, será responsável pela formação de hábitos e 
práticas de leitura junto aos seus alunos, é de suma importância 
a investigação sobre a formação docente em idioma nacional.

A escolha dos alunos concludentes como sujeitos da pesquisa 
deu-se em função da hipótese segundo a qual o aluno nesse estágio 
já adquiriu a infl uência acadêmica necessária à consolidação de 
hábitos e práticas de leitura capazes de, por sua vez, orientar 
e estimular, nos seus futuros alunos, uma consciência crítica e 
interdisciplinar a partir das apropriações de textos e livros. 

O trabalho está estruturado em dois capítulos. No capítulo 
I estabelece-se um diálogo com diversos autores que trabalham 
com o conceito de cultura escolar e apresenta-se uma breve 
história da leitura. O capítulo II analisa os questionários 

respondidos por alunas concludentes do curso de Letras-
Português. Nas considerações fi nais são apresentadas as 
difi culdades e as limitações da pesquisa realizada.

Capítulo I

Ao interpretar as transformações sociais associadas 
à modernidade, Giddens (1991), destaca que a História 
não se desenvolve homogeneamente. Ela é marcada por 
“descontinuidades” que podem ser identifi cadas através de três 
características básicas: ritmo da mudança; escopo da mudança e 
natureza intrínseca das instituições modernas. Para entendermos 
a natureza da instituição escolar é necessário refl etirmos sobre 
o seu funcionamento interno, a partir das relações forjadas no 
cotidiano de suas práticas. É preciso abrir a “caixa preta” da 
escola e procurar entendê-la como local de produção de uma 
cultura própria.

Defi nida por Dominique Julia como “um conjunto de 
normas que defi nem conhecimentos a ensinar e condutas a 
inculcar”, bem como, “um conjunto de práticas que permitem 
a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses 
comportamentos” (2001, p.10), a cultura escolar traduz o 
cotidiano da escola através das relações que são estabelecidas 
no seu interior.

Diversos estudiosos têm se debruçado sobre a cultura 
escolar. Segundo Vidal, em seu livro Culturas Escolares (2005), 

Antonio Viñao Frago tem emergido no debate brasileiro 
sobre história da educação como uma das principais 
referências no que tange ao conceito de cultura 
escolar. [...] Para o autor, ela recobre as diferentes 
manifestações das práticas instauradas no interior das 
escolas, transitando de alunos a professores, de normas 
a teorias (2005, p.33-34). 

Na mesma obra, a autora aponta para outros pesquisadores 
do tema. Afi rma ela que:

Agustín Escolano distinguia três culturas da escola. 
A primeira, empírica, também considerada como 
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prática ou material, era produzida pelos docentes, 
cotidianamente, no exercício da profi ssão. A segunda, 
científi ca, apresentada ainda como pedagógica, era 
elaborada pela investigação acadêmica, no seio das 
universidades e das ciências da educação. A terceira 
cultura, política ou normativa, referia-se à organização 
das escolas, ao conjunto das regras que governam seu 
funcionamento (VIDAL, 2005, p. 32). 

  
Ainda na suas considerações sobre o tema, Vidal utiliza, 

também, conceitos como “forma escolar” e “gramática da 
escola”. Para ela:

Apesar de próximas, as categorias exprimem diferenças 
que se manifestam principalmente na maneira como 
os autores compreendem a relação entre permanência 
e mudança nos fazeres escolares e como concebem as 
múltiplas trocas estabelecidas entre a escola e a sociedade. 
No caso de Vincent, Lahire e Thin, é o surgimento da escola 
como um lugar específi co e separado das outras práticas 
sociais, onde se constituem saberes escritos e formalizados, 
produzem-se efeitos duráveis de socialização sobre os 
estudantes, dissemina-se a aprendizagem das maneiras 
de exercício de poder e propaga-se o ensino da língua na 
construção de uma relação escritural com a linguagem e 
o mundo, que confi gura a “forma escolar”. Para Tyack e 
Cuban, a “gramática da escola” evidencia-se pela divisão 
do tempo e do espaço, classifi cação e hierarquização dos 
alunos e escolarização dos conteúdos. Nos dois casos, 
é a ênfase na manutenção de estruturas e na resistência 
que a escola exibe à mudança que emerge como principal 
característica do funcionamento da instituição escolar 
(VIDAL, 2009, p.25-41).  

Tanto Dominique Julia (2001) quanto André Chervel 
(1990), comungam a ideia segundo a qual alguns elementos 
da escola têm a característica da perpetuidade. No entanto, 
entendem eles que, apesar disso, existe permeabilidade às 
mudanças e transformações sociais. Sendo uma prática social, 
a leitura apresenta-se como elemento constitutivo das práticas 
que se consolidam no cotidiano da escola, sistematizadas e 

hierarquizadas através de normas e regulamentos e vivenciadas 
no decorrer dessas mudanças e transformações. 

A escola deve seus primórdios às civilizações da Mesopotâmia 
e do Egito. Surgiu como um local reservado às elites, sendo essa 
situação modifi cada a partir do século XVIII, com os ideais 
iluministas. A criança da Antiguidade recebia aulas em casa, 
voltadas para o ensinamento de valores sociais, por intermédio 
da fi gura do pedagogo, ao mesmo tempo em que frequentava a 
escola para adquirir habilidades básicas como escrever e ler, no 
caso das famílias com situação fi nanceira favorável. 

Desde então, ao longo dos séculos, a instituição escolar foi 
passando por diversas modifi cações na sua concepção e na sua 
estrutura, até atingir a forma como a conhecemos atualmente. 
Para Simões o ensino da leitura para as crianças despertou 
“mais atenção no século XIX, embora tenha sido mais no fi nal 
do século que a estrutura educacional apresentou algumas 
melhoras relevantes” (SIMÕES, 2008, p.133). 

Na Grécia Antiga a leitura era privilégio da elite alfabetizada 
que punha a escrita a serviço de uma cultura oral. O livro em 
forma de rolo possibilitou uma nova organização da produção 
literária, acarretando o surgimento das bibliotecas helenísticas 
que serviam, contudo, menos à propagação da leitura e mais 
à ostentação de poder. A substituição do rolo pelo códice 
acarretou mudanças nas formas de leitura. A Idade Média 
manteve a leitura enclausurada nos mosteiros e nas escolas 
religiosas, de forma silenciosa e meditativa.

Em um tempo cujo acesso à leitura era reservado a grupos 
específi cos e em número bastante reduzido, a forma de contato 
com conteúdos de livros, para a maioria, dava-se através da 
audição.   Segundo Manguel:

Até a invenção da imprensa, a alfabetização era rara e os 
livros, propriedade dos ricos, privilégio de um pequeno 
punhado de leitores. Embora alguns desses senhores 
afortunados ocasionalmente emprestassem seus livros, eles 
o faziam para um número limitado de pessoas da própria 
classe ou família. As pessoas que queriam familiarizar-se 
com determinado livro ou autor tinham amiúde mais chance 
de ouvir o texto recitado ou lido em voz alta do que segurar 
o precioso volume nas mãos. (MANGUEL, 1997, p.138). 
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A Idade Moderna relaciona a leitura com a industrialização. 
Foi nessa época que “os efeitos da invenção de Gutenberg foram 
instantâneos e de alcance extraordinário” (MANGUEL, 1997, 
p.158), possibilitando ao leitor o acesso a um número maior de livros. 
O ato de ler torna-se uma relação de intimidade entre o leitor e o livro. 

Comungando com essa ideia, Maurilane Biccas toma de 
empréstimo para as suas análises “no encontro entre o mundo do texto 
e o mundo do leitor”, alguns pressupostos apresentados por Chartier.

O primeiro pressuposto afi rma que a operação de 
construção de sentido efetuada na leitura ou na escrita 
trata-se de um processo historicamente determinado 
cujos moldes e modelos variam de acordo com os 
tempos, os lugares e as comunidades. [...] O segundo 
pressuposto [...] é aquele que aponta para a construção 
de signifi cações múltiplas e móveis por parte do leitor 
para um texto (BICCAS, 2008, p.198-199).

Cada leitor entende um texto de maneira específi ca e única. 
As consequências da leitura para o leitor dependem de questões 
diversas, como formas de leitura, competências previamente 
adquiridas, motivação, relação estabelecida com o texto, 
tradições e hábitos de leitura, contexto no qual a leitura acontece. 

É inegável a importância da leitura para a aquisição do 
conhecimento. Como local de produção e circulação do 
conhecimento, a escola tem a responsabilidade de inserir na sua 
“caixa preta”, práticas cotidianas de leitura que considerem a 
leitura como um processo signifi cativo, que priorize uma ação 
dialógica do leitor com o texto e que entende que ler e aprender 
são realidades próximas e indissociáveis. 

Tanto na educação básica quanto no nível superior, a leitura 
na escola deve priorizar práticas que privilegiem a formação de 
leitores críticos, capazes de levantar questionamentos e indagações.

Capítulo II
 

Caracterização do curso 

O curso de graduação em Letras da UFS teve início com a 
criação da Faculdade de Filosofi a de Sergipe, em 1950. Com 

a criação da Universidade Federal de Sergipe, foi fundado o 
Instituto de Letras, Artes e Comunicação, composto por três 
áreas de conhecimento: Letras Vernáculas, Letras Estrangeiras 
e Ciências da Língua e da Literatura.

O objetivo geral do curso é “formar profi ssionais 
interculturalmente competentes, capazes de lidar de forma crítica, 
com as linguagens, especialmente a verbal nos contextos oral e 
escrito, e conscientes de sua inserção na sociedade, e das relações 
com o outro” (CONEPE, 2007). Entre as várias competências 
e habilidades a serem adquiridas pelo aluno ao longo do curso, 
está “compreender, avaliar e produzir textos”, além de “produzir 
e ler competentemente”. Tanto as competências e habilidades 
esperadas quanto o objetivo enunciado para o curso de Letras, 
estão intimamente associados ao ato de ler e ao desenvolvimento 
de práticas de leitura. Espera-se, portanto, que os alunos do curso 
de graduação em Letras, Português, adquira e seja estimulado a 
ter contato com o mundo da leitura.

Para investigar esse aspecto, foi desenvolvida uma pesquisa 
de cunho qualitativo, através de estudo de caso que procurou 
investigar, de forma incipiente, as práticas de leitura dos alunos 
concludentes do curso de graduação em Letras, Português, da UFS. 

O questionário elaborado foi composto por 10 questões 
abertas (Anexo 1). Para responder, foi levantada, junto ao 
Sistema Acadêmico da universidade, a relação dos alunos 
prováveis concludentes. Detectou-se o seguinte quadro:

Turno Quantitativo

Diurno 17

Noturno 07

TOTAL 24*

*Desse total, 18 (dezoito) são do sexo feminino e 06 (seis) 
são do sexo masculino.

Quadro 01 – Distribuição dos alunos por turno
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Caracterização dos sujeitos da pesquisa

A análise aqui empreendida contou com a colaboração 
de apenas 06 (seis) alunas do sexo feminino. Embora a 
caracterização da localidade dos sujeitos não seja um fator 
relevante para a pesquisa, as residências estão assim distribuídas:

Bairro/Conjunto Quantitativo
Bugio 01
Eduardo Gomes 01
Ponto Novo 01
Santos Dumont 01
Siqueira Campos 01
Não identifi cado 01

Quadro 02 – Residências das alunas pesquisadas

Os pais das alunas pesquisadas desempenham funções 
bastante diversifi cadas, como se pode perceber no quadro:

Profi ssão do 
pai

Quant. Profi ssão da Mãe Quant.

Comerciante 02 Fotógrafa 01
Eletricista 01 Técnica em 

Contabilidade
01

Pedreiro 01 Dona de casa 03
Funcionário 
Público

01 Professora 
aposentada

01

Operador I* 01
*Não foi identifi cado o caráter da profi ssão relatada.

Quadro 03 – Profi ssão dos pais

Apesar de não ter sido possível estabelecer relação 
signifi cativa entre a escolaridade dos pais e as práticas de leitura 

das alunas, os quadros abaixo representam o nível de formação 
dos pais e mães: 

Nível Quantitativo
Fundamental incompleto 01
Fundamental completo 01
Médio completo 04

Quadro 04 A – Escolaridade do pai

Nível Quantitativo
Fundamental incompleto 02
Fundamental completo 01
Médio completo 02
Superior completo 01

Quadro 04 B – Escolaridade da mãe

A maior parte dos pais (04) completou o ensino médio, 
não dando continuidade aos estudos; a minoria das mães (01) 
cursou o ensino superior e, nenhum dos pais dos entrevistados 
chegou a este nível de ensino.

Caracterização do instrumento de pesquisa

A parte inicial do questionário procurou identifi car os alunos 
no tocante à moradia; as duas últimas questões foram referentes 
à escolaridade e profi ssão dos pais. As demais perguntas foram 
relativas às práticas de leitura a partir de duas perspectivas: 
leituras relacionadas à vida acadêmica e leituras relacionadas 
à vida pessoal/lazer.

As seis alunas pesquisadas afi rmaram que ingressaram 
na universidade, no curso de Letras, no ano 2007. As obras 
indicadas por ocasião do vestibular foram assim relacionadas: 
De mãos atadas; O vampiro que descobriu o Brasil; O sertão 
vai virar mar; Feira de versos; Água de cabaça; Hora da 
estrela; O forte; Confi ssões de Narciso; Ibiriadô; Preparem 
os agogôs; Boca do inferno; Um copo de cólera.
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De acordo com  as respostas apresentadas algumas obras 
foram lidas na totalidade, enquanto que outras foram lidas 
parcialmente, conforme mostra o quadro abaixo:

Obras lidas Quantitativo
Todas 02
Cinco 01
Três 01
Duas 02

Quadro 05 – Leitura das obras indicadas para o vestibular

As alunas que afi rmaram ter lido todas as obras, disseram 
que as leram integralmente, ou seja, leram todos os livros 
por inteiro; a aluna que leu 5 entre as obras indicadas, 
não especifi cou se a leitura foi completa; a aluna que leu 
3 obras, afi rmou que leu 2 inteiramente e 1 em parte, ou 
seja, leu capítulos de um dos livros; as alunas que leram 2 
obras, o fi zeram de forma integral, evidenciando a prática da 
fragmentação da leitura.

Com o intuito de descobrir em que medida a vivência 
na universidade modifi cou as preferências literárias, 
foi elaborada a seguinte questão: “Quais os gêneros 
literários preferidos antes do vestibular?”. As respostas 
foram diversifi cadas entre: “romance e poesia”; “crônicas 
e romances”; “contos e crônicas”; “livros espíritas ou 
autoajuda”. Entre os autores mais citados estão Machado de 
Assis, José de Alencar e Érico Veríssimo.

Sobre a metodologia adotada nas aulas, no decorrer do curso, 
para incentivar a prática da leitura, todas as alunas apontaram 
a indicação de leitura de textos e obras para posterior debate e 
apresentação de seminários.

Acerca das disciplinas que mais contribuíram para o 
exercício da leitura, apesar de não ter havido unanimidade, 
as Literaturas Brasileira e Portuguesa foram citadas pela 
maioria das alunas, como se pode perceber no quadro 
abaixo:

Disciplina Quantitativo
Literatura Brasileira (I, II, III, IV) 04
Literatura Portuguesa (I, II, III, IV) 04
Laboratório de crítica literária 02
Sociolinguística 01
Literatura infantojuvenil 01
Teoria literária 01

Quadro 06 – Disciplinas que mais contribuíram para o exercício da leitura

A questão abordada no questionário para indicar quantos 
livros foram lidos, no último ano, em cumprimento às exigências 
acadêmicas, apresenta respostas diversifi cadas, quando deveria 
apontar para uma semelhança, considerando que as alunas 
encontram-se no mesmo estágio do curso. As respostas estão 
representadas nas transcrições a seguir:

1. “Não lembro mas foram mais de 10 livros”.
2. “No momento não lembro de todos mas tenho tudo anotado 

na agenda. Os bruzundangas, Angústia, O Primo Basílio”.
3. “A língua de Eulália, Vita Brevis, Métodos críticos para a análise 

literária, O Crime do Padre Amaro, Incidente em Antares”.
4. “A crônica da casa assassinada, Capitães de areia, Viva o 

povo brasileiro, O caso da vara”.
5. “A estrela sobe, Capitães de areia, O caso da vara”.
6. “A construção do argumento, História de Sergipe, Gêneros 

textuais”.

Questionadas sobre quantos livros foram lidos, no último ano, 
por lazer, 1 aluna não respondeu, 1 respondeu que leu apenas um 
livro e as demais apresentaram leituras diversifi cadas, com um 
ecletismo que vai de Dostoievski a vários títulos de autoajuda. 

 
Considerações fi nais

Não foi analisada a relação entre sexo e práticas de leitura, 
nem foi levado em consideração o fator idade. O local de 
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moradia, o nível de escolaridade e a profi ssão dos pais não 
foram variáveis relevantes nesta pesquisa.

Não houve, aparentemente, uma modifi cação nos gêneros 
literários e nos hábitos de leitura das alunas, considerando a 
vivência antes e depois do ingresso no curso superior, nem foi 
identifi cada uma distinção nítida entre as leituras realizadas em 
cumprimento às exigências acadêmicas e as realizadas por lazer.   

A maior difi culdade no desenvolvimento da pesquisa 
em questão consistiu na aplicação dos questionários e se 
materializou em momentos distintos. De posse da relação de 
nomes gerada pelo sistema acadêmico, a busca por esses alunos 
mostrou que seria um problema localizá-los para que pudessem 
responder as questões elaboradas. 

Apesar de terem ingressado na UFS no mesmo ano, passando 
pelas mesmas etapas do processo seletivo seriado, os alunos 
encontravam-se em diferentes situações curriculares e apenas 
uma pequena parte do grupo frequentava disciplinas comuns. 
Uma consequência do sistema de créditos, que quebrou a 
uniformidade das turmas, transformando alunos de um mesmo 
período em desconhecidos. No grupo de concludentes existem 
alunos que se conheceram apenas em virtude das reuniões para 
os eventos da formatura.

Após a localização da turma na qual, presumivelmente, seria 
encontrada uma boa parte dos alunos, foi constatado que, apesar 
de matriculados e cursando a disciplina, a frequência à aula era 
muito baixa. Naquele momento foram encontradas 3 (três) alunas 
e elas responderam, assim, os três primeiros questionários.

Depois de várias e infrutíferas incursões em possíveis 
locais de encontro dos alunos, a maneira mais promissora 
detectada foi uma reunião marcada pela comissão de formatura, 
para discussão e deliberações a respeito da solenidade de 
colação de grau. E estavam, realmente, todos lá. Na maioria, 
estranhos entre si. Os questionários foram distribuídos mas, 
em virtude da natureza do que estava sendo debatido na 
reunião, foram combinados local e data para a devolução, o que 
nunca se concretizou. Muitos dias e muitas desculpas depois, 
quase por uma situação fortuita, outros 3 (três) questionários 
foram devolvidos, formando o grupo das 6 (seis) alunas que 
compuseram as alunas sujeitos da presente pesquisa.

Não há como negar que o número reduzido de alunas 
prejudicou, em grande medida, os resultados da investigação, 
fazendo com que muitas perguntas fi cassem sem respostas e 
tornando quase insignifi cante o universo pesquisado. Apesar disso 
ou, em virtude disso, várias outras questões foram suscitadas e 
abriram-se inúmeras outras possibilidades de estudo.   

Podemos elencar algumas dessas possibilidades como 
prováveis empecilhos ao fortalecimento de grupos que 
partilham os mesmos hábitos de estudo: 

1. A falta de assiduidade às aulas.
2. A ausência de coesão entre os alunos em uma mesma turma 

de ingressantes.
3. A convivência com colegas “desconhecidos”.
4. As consequências desses fatores para o resultado de 

pesquisas sobre as práticas de leitura no ensino superior.

As difi culdades e os contratempos surgidos no decorrer da 
pesquisa, ao contrário de serem considerados como empecilhos 
para um entendimento acerca do objeto defi nido, estimularam 
e aguçaram o espírito das pesquisadoras, no sentido de 
estabelecer, a partir deles, subsídios para aprofundar as questões 
ora levantados e as lacunas criadas, em distintas abordagens, 
incluindo outros sujeitos em uma nova jornada.
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Resumo

O presente artigo constitui-se um estudo interpretativo sobre 
a leitura entre estudantes universitários imersos na sociedade 
da informação e do conhecimento. Seu objetivo, mais do que 
trazer respostas, é suscitar questionamentos sobre o bordão de 
que o aluno de hoje em dia não lê e refl etir sobre o processo 
de (en)formação de leitores já (precariamente) escolarizados. 
A refl exão apresentada parte do pressuposto de que não 
parece sensato ignorar o fato de que as tecnologias digitais 
impulsionam sujeitos a ler e escrever, como também parece 
temerário negar que uma educação competente pode valer-se 
desse objeto/cobiça (saber do outro e dizer de si, para o mundo) 
e conquistar, a partir dele, olhos e desejo dos universitários para 
boas obras, leitura-arte, que sempre encantou a espécie humana. 
Por fi m, contrariando a ideia da morte do leitor, propagada por 
muitos, o texto lança um olhar mais atento sobre o universo 
das TDIC e evidencia uma nova e intensa atividade leitora. 
A vida ganha cada vez mais força nas novas relações leitor-
autor, leitor-navegador, leitor-cineasta, leitor-fotógrafo; leitor-
diretor, leitor-gente. No mundo digital, a leitura assume outros 
contornos que não podem mais ser ignorados pela universidade, 
porque se assim ela o fi zer, estará fadada ao fracasso. Mais do 
que subversão, a leitura passa por um processo de ampliação 
das competências que lhes são exigidas.

Palavras-chave

Competência leitora; leitor universitário; tecnologias 
digitais da informação e comunicação.

Abstract
 
This article presents a study on interpretive reading among 

college students immersed in the information society and 
knowledge. Its goal, rather than provide answers, is to raise 
questions about the pseudoconsensus that today’s student 
cannot read and to refl ect on the process of (de) formation 
of readers already (poorly) educated. The refl ection presented 
assumes that it does not seem wise to ignore the fact that 
digital technologies drive subjects to read and write, but 
also seems unwise to deny that a satisfactory education may 
make use of this object / greed (knowing each other and say 
itself to the world) and conquer from it undergraduate eyes 
and desire for good works, art reading, which have always 
fascinated the mankind. Finally, contrary to the idea of the 
reader’s death, propagated by many, the text takes a close 
look at the universe of digital information and communication 
technology (TICS) and highlights a new and intense reading 
activity. Life strengthens more and more in the new relations 
writer-reader, online-reader, fi lmmaker-reader, photographer-
reader, director-reader, people-reader. In the digital world, 
reading takes other shapes that can no longer be ignored by 
the university, because if this happens, it is doomed to failure. 
More than subversion, reading goes through a process of 
expanding the skills required for it.

Keywords

Reading competence; college reader; digital information 
and communication technology.



LEEM OU NÃO LEEM? EIS A QUESTÃO: AS DIFERENTES LEITURAS DOS UNIVERSITÁRIOS NA SOCIEDADE DIGITAL

2348LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

1. Autoria: demanda cibercultural

Não é que necessariamente desejemos escrever como o autor 
cuja leitura nos agrada; o que desejamos é apenas o desejo que o 

escritor teve de escrever
  Barthes

O estudante universitário não lê! Aliás, os alunos não 
leem ou, melhor ainda, o brasileiro não lê... Essas afi rmações 
circulam entre professores desde sempre, sabemos. Parte 
de nossos cidadãos aparentemente renega essa capacidade 
cognitiva única da espécie humana, enquanto para outros a 
leitura chega ser comparada a uma viagem, tamanho o prazer 
intelectual que produz. Mas, qual parcela é maior, sobretudo 
entre os estudantes, essa fatia da sociedade que nos é entregue 
para um processo de culturação? Jovens que são leitores ou que 
não são? 

Há tempos, três décadas talvez, é possível que a resposta 
fosse imediata e certeira: a maioria dos alunos não lê, pouco 
e mal escreve. Ou os jovens se “plantavam” ao telefone 
enlouquecendo os genitores, que viam suas contas telefônicas 
crescerem junto com estatura de seus fi lhos, ou “acampavam” 
em frente à tela de uma televisão. Mais recentemente os 
grandes vilões eram os joguinhos individuais, que tomavam 
todo o tempo, energia e paixão das crianças, jovens e/ou eternos 
adolescente. Hoje talvez a réplica não seja tão evidente e, em 
vista disso, propõe-se uma refl exão que extrapole os muros da 
escola e busque a resposta em público. 

Onde quer que se esteja, lojas, ônibus ou simplesmente 
andando em uma calçada, basta lançar um olhar ao redor, 
sobretudo focado nos menores de trinta anos, para fl agrá-los 
com um inevitável aparelhinho nas mãos, lendo ou escrevendo. 
Ninguém mais está só, ou somente no ambiente que ocupa seu 
corpo. Todos estão com todos em todo o lugar o tempo todo. 
Trocar torpedos e compor mensagens em correio eletrônico são 
modalidades que se engendram e se mostram onipresentes de 
forma tal que as comunicações não só são maciças e ininterruptas, 
mas também fazem com que entrem, constantemente, novos 
atos e termos no idioma, criando uma língua peculiar e própria 

dos “iniciados” nas entranhas da Internet. “Vou tuitar”, frase 
que pode produzir o horror nos afi cionados pelo idioma, é um 
exemplo disso.  Um twitter nada mais é que uma rede social 
sustentada por um servidor, ou seja, viabilizada por sistema de 
computadores prestando um serviço para um microblogging, 
um tipo específi co de site, blog, que permite a atualização 
rápida a partir de acréscimos dos chamados artigos ou posts, 
textos de até 140 caracteres. Essa interface permite atualizações 
pessoais imediatas que são postadas e compartilhadas na rede, 
também instantaneamente. 

Fundindo termos da língua inglesa ou lançando outros 
inéditos, novos termos nomeiam novas ações na cultura. As 
Tags, que são palavras-chave, relevantes, sobre um tema, quando 
digitadas na rede precedidas do símbolo “#” passam a se chamar 
de ‘hashtag’ e se tornam um hiperlink, uma janela para acesso 
a “outra coisa”. Essa ação inocente pode apenas abrandar a 
indignação de torcedores de futebol (#forateixeira) como também 
convocar uma revolução destituindo um ditador. Também pode 
tornar uma pessoa, antes desconhecida, subitamente “famosa” 
em e por poucas horas, quiçá minutos, como foi o caso de 
#luizaestanocanada, evento que dispensa explicação justamente 
porque estamos em tempos que todos sabem tudo, em um 
instante, porque todos leem e escrevem como nunca.

[...] a noção de texto não abrange apenas as obras 
literárias, mas todos os produtos das práticas 
signifi cantes. Qualquer prática signifi cante produz 
texto. O que nos permite falar em texto fílmico [...] ou 
em texto musical, etc. (prefácio de COELHO, para O 
prazer do Texto, BARTHES, 1992, p. 6). 

Interessante pensar que se esse texto for lido daqui a 
duzentos anos, quando nenhum de nós estiver mais aqui, 
bastará digitar, ou quem sabe apenas pensar nisso, diante de 
uma aparelho qualquer e se abrirá um leque de sites explicando 
quem é Luiza, porque ela foi ao Canadá e virou reportagem de 
inúmeras revistas, daquelas, de papel. Não há informação de 
maior ou menor importância, tudo está marcado, ao que parece, 
para todo o sempre na memória da máquina que te acompanha; 
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no acesso que se pode fazer a qualquer endereço virtual ou, 
poeticamente, nas nuvens. Na “informática nas nuvens” “cloud 
computing” as informações que queremos circulando, e as que 
não queremos também, já estão distribuídas por toda a parte em 
centenas e centenas de computadores gigantescos. Haverá uma 
nuvem negra pairando sobre nós? 

O twitter, tomado como exemplo de um novo suporte de escrita, 
nada mais é do que modalidade alternativa do “diário”, hoje nada 
pessoal, sem chave escondida e nem segredo. Talvez seja ele mais 
semelhante àqueles antigos “caderninho de perguntas”, algumas 
até maliciosas se pensadas com a moral dos anos 1970 e que 
circulavam em sala de aula em meio a risadinhas, entre os alunos 
para que cada qual respondesse ou colocasse um comentário. 
Novos tempos, velhos hábitos humanos de se socializar, de dizer de 
si, de produzir, de ser autor. Escrever é preciso, nos dois sentidos, 
e a imprecisão do nosso leitor, a sua surpresa ou deslumbramento 
é mantimento do autor. 

(...) desejamos o desejo que o autor teve do leitor 
enquanto escrevia, desejamos o ame-me que está em 
toda escritura (BARTHES, 1992, p.50) 

Os jovens se fazem amar, e dizem de seu cotidiano, 
via Internet. Talvez a chave do sucesso desta, na vereda da 
postagem comunicativa, como no Facebook ou no Twitter, 
seja que ela fi nalmente permitiu que todos, e qualquer um, 
se tornassem autores de algo: ser um autor de textos, ser 
um diretor de cinema, ser um fotógrafo-artista que não tem 
cursos nem lentes caríssimas de outrora, algumas vezes nem 
sequer talento, mas que munido de um Ipad, Ipod ou celular 
convencional, acrescido de programa gratuito de computador, 
transforma a imagem que captura, naquilo que bem entender; 
ser jornalista, alquimista, mago. Ser ou não ser, eis a questão. 
Para a juventude contemporânea “ser” não comporta nenhuma 
dramaticidade do dilema hamletiano.  Hoje, ser é existir na 
Internet. Existir na Internet signifi ca escrever, e ler, e quanto a 
isso não cabe discussão.

Nesse movimento, voltemos o olhar para a escola, a 
obsoleta massa de matéria inerte e preguiçosa que segue 

ignorando o verdadeiro Big Bang que se deu e que fundou a 
Cibercultura. Tomemos o lugar do aluno, essa geração que nos 
é confi ada, e tentemos, a partir dessa perspectiva e lugar, olhar 
para o professor que jaz na frente do quadro negro com as suas 
estratégias seculares, caducas, em permanente processo de 
exumação. Em que local do simbólico o aluno atrás da carteira, 
ou algumas vezes sapateando em cima dela, pode instalar 
alguns dos professores que circulam por aí? 

E o nosso olhar sobre os estudantes, como anda? Segue, 
dentre os professores, a afi rmativa ecolálica: nossos estudantes 
não leem, não escrevem. Se digitarmos em um motor de 
pesquisa, o Google por exemplo, a frase “jovens de hoje não 
leem”, não faltarão artigos dizendo que jovens não leem, como 
faziam no passado (para lá de remoto) em virtude da existência 
das redes sociais com as quais ocupam todo o seu tempo. O 
paradoxo que parece invisível nesse argumento é a afi rmação 
que nossos jovens não leem e não escrevem mais porque estão 
ocupados escrevendo e lendo, furiosamente, nas redes sociais.

Obviamente não estamos tratando de literatura consagrada. 
Evidentemente não estamos dizendo que há produção de 
textos refi nados, produção de conhecimento ou qualquer coisa 
do gênero nessa febre de redes, mas, cabe a pergunta: por 
que todos produzem para a Internet e ninguém produz para a 
escola. Onde está o equívoco? O que falta à escola para que ela 
instigue leitores e escritores (cineastas, artistas, roteiristas), em 
potencial, a produzirem?

Não é a “pessoa” do outro [leitor desejante] que me é 
necessária, é o espaço: a possibilidade de uma dialética 
do desejo, de uma imprevisão do fruir: que os dados 
não estejam lançados, que exista um jogo (BARTHES 
1992, p. 37).

 
2. Linguagem indigente

Sou um escritor que tem medo da cilada das palavras: as palavras 
que digo escondem outras – quais? Escrever é uma pedra lançada 

no poço fundo
Clarice Lispector
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Quando se refl ete sobre a produção escrita dos estudantes 
no que diz respeito aos textos postados nas redes sociais é 
fato que eles primam pela comunicação da ideia quase crua, 
despida de regras, técnicas ou enfeites da língua. Os internautas 
simplesmente “mandam o recado”. Recado que, às vezes, 
como em todas as gerações desde que o mundo é mundo, só é 
compreendido pelos membros da confraria, nesse caso aqueles 
que abraçaram a WEB. Jargões, palavras com ortografi as 
fônicas, algumas que como sequela de outros tempos, 
substituem uma acentuação, fundam um modelo que sustenta a 
comunicação virtual, caracterizada pela urgência não se sabe de 
quê ou porque, mas que denota haver sempre um estado crítico, 
cujas sirenes de alerta são os diferentes toques de mensagem 
recebida. 

Por incrível que isso possa parecer é possível que a quase 
absoluta e inexplicável incompetência da educação formal em 
alfabetizar, em transformar a decodifi cação em um letramento, 
ou, em outras palavras, a falta de talento da escola brasileira 
em atrair crianças e jovens para o mundo da leitura e escrita, 
venha a ser suprida pela necessidade absoluta de saber ler e 
escrever que nasce na, e pela, cibercultura entre crianças e 
jovens para que eles possam ocupar o seu espaço dentre os 
pares. Que adolescente aceitará não ter um facebook porque 
não é alfabetizado?

Claro que se pode argumentar sobre a validade dessa 
perspectiva dizendo que a maior parte dos brasileiros não pode, 
ainda, ter equipamentos digitais ou usufruir de conexão com 
a rede mundial de computadores. Aliás, para sermos justos, 
grande número, ainda, mal tem alimento à mesa. Nesse sentido, 
caberiam outras tantas discussões que excedem a intenção desse 
texto, mas é inegável que hoje temos mais celulares no Brasil, 
do que população. Isso pode oferecer estofo para idealizarmos 
o panorama de um tempo, não muito distante, no qual grande 
parte dos brasileiros terá sim seu aparelhinho conectado ao 
mundo, afi nal, ao mercado interessa viabilizar equipamentos, 
conexão e tudo o mais que permita tornar mais abrangente, 
competente, amigável e voraz, o mundo digital. Recursos 
crescentes desse universo marcado pela possibilidade de lucro 

rápido por meio da sedução que exerce e pela dispensa de mão 
de obra humana, levando a reboque seus encargos trabalhistas. 
Este esvaziamento humano é a cada dia mais evidente baste 
que se olhe quantos caixas, de carne e osso, há em agências 
bancárias ou o quanto crescem as lojas virtuais ou, ainda, 
em que lugares inusitados nos deparamos com maquininhas 
gentilmente falantes, engolindo nosso cartão de crédito para 
devolver uma entrada de cinema ou, no estacionamento dele, 
para permitir nossa passagem. 

De fato, os seres humanos merecem trabalhos mais dignos 
do que aquele aos quais se prestam, compulsoriamente, mundo 
afora. Os milhões de neurônios de cada sujeito desta nossa 
espécie, tão complexa, têm ânsia de saberes e por mais que 
desejemos a existência de um chip que nos dê conhecimentos 
imediatos, como aqueles do quase ultrapassado fi lme Matrix, 
hoje, todos ainda precisam saber ler para conseguir apoderar-se 
de, e empoderar-se pelos, conhecimento da e na cultura. 

Então, se voltarmos à lectoescritura das crianças/
jovens, na escola, nos depararemos sim com grande parte de 
linguagem que pode ser qualifi cada de indigente e esse fato 
não discrimina etapas da escolaridade. Atualmente, ler provas 
para seleção de mestrado e doutorado, por exemplo, escritas 
por jovens saídos de universidades públicas (supostamente 
com maior preparo), muitas vezes leva professores à beira das 
lágrimas. Mas por que esse talento humano de registrar e fazer-
se entender, cuja manjedoura na mesopotâmia, com os seus 
caracteres cuneiformes, desencadeou a civilização como a que 
conhecemos, não é mais alvo de desejo dentro da escola?

Por que escrever não é algo bom? Por que ler é aborrecido? 
Por que a escrita de nossos alunos é tão miseravelmente sem 
charme e sem nenhum resquício de paixão que animou e anima 
artistas do idioma? Onde procurar respostas? Nos respeitados 
teóricos dos processos de ensino e aprendizagem ou nos literatos, 
aqueles para os quais escrever, parece fácil e/ou absolutamente 
imprescindível? Talvez em ambos. Dirá Clarice Lispector, em 
determinado momento de sua vida “Sei lá porque escrevo! Que 
fatalidade é esta? Para, em outra ocasião, arrematar:

Escrever existe por si mesmo? Não. É apenas o 
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refl exo de uma coisa que pergunta. Eu trabalho com 
o inesperado. Escrevo como escrevo sem saber como 
e por quê – é por fatalidade de voz. O meu timbre sou 
eu. Escrever é uma indagação. É assim? (LISPECTOR, 
1998, p. 20).

Se pensarmos que é o ingresso na linguagem engendra o 
sujeito pensante e que esse ingresso acontece no orbe parental, 
podemos acompanhar um pouco o pensamento de autores que 
buscam desvendar os mistérios do fracasso escolar. Cordié 
(1998) nos lembra que é possível que uma difi culdade de fala 
e de escrita estejam diretamente ligadas a uma carência de 
laboração das estruturas simbólicas na infância. Trata a autora, 
de “crianças educadas em um meio no qual as trocas verbais 
são pouco desenvolvidas. Essa pobreza na linguagem pode ser 
cultural, como nas famílias silenciosas, taciturnas nas quais a 
estimulação verbal da criança é quase inexistente” (ibid., p. 
150).

O efeito da oralidade, que cerca o sujeito desde o 
nascimento, engendra afeto que por sua vez pode ser 
colocado em circulação através da mesma linguagem. 
Antes de falar sobre o mundo e ao mundo, antes 
de enunciar-se em signifi cados consensuais, a voz 
humana matiza-se de afetos, caligrafa-se de restrições e 
ousadias, impregna-se de imagens, palavras e processos 
decorrentes de um percurso que vai do ventre aos seios, 
dos seios ao pai e deste ao mundo (BELINTANE, 2005, 
p. 23).

Dessa forma, continua o autor, a fala vai além da mais pura 
física “é um arrepio da carne dirigido ao outro - esse outro que 
se põe sempre ansioso por atribuir sentidos a um puro gozo de 
corpo” (op.cit. p. 23). Basta lembrar como é frequente que a 
mãe detecte “palavras” nos balbucios de seu bebê. Entretanto, 
existem sujeitos que são privados, desde cedo, deste efeito da 
oralidade e é a respeito da incapacidade de expressão, gerada 
por falta de estimulações verbais, que nos propomos a trazer 
um pouco de Graciliano Ramos e seu romance “Vidas Secas,” 
(2000) como uma exemplar denúncia da ocorrência da falta 

de oralidade. Destaca-se como o autor expõe essa situação 
de linguagem fragmentada, na forma de comunicação que há 
entre os personagens. Eles fazem uso de frações de palavras 
isoladas, resmungos e xingamentos.  Na trama são enfatizados: 
o vaqueiro Fabiano (pai), a sinhá Vitória, os garotos: “mais 
novo” e o “mais velho” e o papagaio que, por falta de outro 
som para imitar, reproduz o latir da cadela Baleia. 

Em determinado momento Fabiano se indaga sobre a 
própria falta de habilidade para falar.

Certamente aquela sabedoria inspirava respeito [...] 
Em hora maluqueira Fabiano desejava imitá-lo: dizia 
palavras difíceis, truncando tudo, e convencia-se de 
que melhorava. Tolice. Via-se perfeitamente que um 
sujeito como ele não tinha nascido para falar certo 
(ibid., p. 22). 
Fabiano foi sentar-se na calçada, resolvido a conversar. 
O vocabulário dele era pequeno, mas em horas 
de comunicabilidade enriquecia-se com algumas 
expressões de seu Tomás da Boladeira (ibid., p. 27). 

Em Vidas Secas, fl agramos toda a sorte de escassez que, 
como efeito, poderia restringir a elaboração de estruturas 
simbólicas de linguagem. No curso do romance encontramos 
evidenciada a indigência linguística e a difi culdade de 
compreensão, que provocam agruras no cotidiano de Fabiano. 
Suspeita ele, que se soubesse falar “direito” muitos de seus 
problemas diminuiriam.

Era bruto, sim, senhor, nunca havia aprendido, não 
sabia explicar-se. Estava preso por isso? Como era? 
Então mete-se um homem na cadeia porque ele não 
sabe falar direito? (Ibid., p. 36).

Mas se buscamos em escritores, um fi apo de resposta do 
porquê das novas gerações resistirem tanto a aprender a ler, 
nas entranhas da educação formal, talvez seja no romance 
Infância do mesmo Graciliano que encontremos um espelho 
da realidade. Nele estão as dores que cercaram o aprendizado 
da leitura de um menino (talvez biográfi co?) junto ao pai que 
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se arvorara nessa tarefa e que não tinha, segundo ele mesmo, 
vocação para o ensino. Ainda assim quis meter-lhe “o alfabeto 
na cabeça” (ibid., p. 97).

Resisti, ele teimou e o resultado foi um desastre. Cedo 
revelou impaciência e assustou-me. Atirava, rápido, 
meia dúzia de letras, ia jogar solo. À tarde pegava um 
côvado, levava-me para a sala de visita e a lição era 
tempestuosa. Se não visse o côvado eu ainda poderia 
dizer qualquer coisa. Vendo-o, calava-me. Um pedaço 
de madeira, negro, pesado, da largura de quatro dedos 
(ibid., p. 97).

Ao conseguir familiarizar-se com quase todas as letras, 
entra em contato com a notação em caracteres minúsculos e, 
em seguida, os manuscritos. É belíssima a forma como o texto 
nos aloja na confusão que isso causa ao menino. 

[...] aí me exibiram 25, diferentes das primeiras e 
com os mesmo nomes delas. Atordoamento, preguiça, 
desespero e vontade de acabar-me. Veio o terceiro 
alfabeto, veio o quarto e a confusão se estabeleceu, 
um horror de quiproquós, quatro sinais com uma só 
denominação. Se me habituassem às maiúsculas, 
deixando assim minúsculas para mais tarde, talvez 
não me embrutecesse. Jogaram-me simultaneamente 
maldades grandes e pequenas, impressas e manuscritas. 
Um inferno, resignei-me e venci as malvadas (ibid., p. 
97).

Arremata Graciliano afi rmando: “A notícia veio de supetão: 
iam meter-me na escola. Já me haviam falado nisso, em hora 
de zanga, mas nunca me convenceram de que realizassem a 
ameaça” (ibid., p. 104).

Se pensarmos em uma linguagem pobre derivada de 
carência dos chamados “pré-requisitos” familiares não é 
preciso que durante a aquisição da linguagem as conjunturas de 
vida do sujeito sejam tão extremas quanto as que se mostram 
no romance Vidas Secas, para que essa cena se arme: famílias 
taciturnas não são privilégio de carências extraordinárias. 

Embora em circunstância urbana exista uma imersão inevitável 
na linguagem, esta pode não carregar as situações de afeto 
que caracterizam o desenvolvimento de estruturas simbólicas 
signifi cativas. Mas isso nos autoriza afi rmar, que para sujeitos 
que cresceram sob essas condições, não houve saída? Estão 
condenados antes de pisar na escola? De forma alguma. Embora 
esses fatores não sejam desprezíveis, mesmo um cenário como 
o descrito, não resulta necessariamente em uma estagnação da 
linguagem, porque há vigor inerente nela, do qual o sujeito 
toma posse, como alerta Belintane:

Imagino que haverá sempre essas oportunidades 
de evasão para as crianças, mesmo nos ambientes 
familiares mais tristes e duros - onde mães e pais, 
sobrecarregados com o trabalho e com a numerosa 
prole exigindo comida, nem sempre podem dedicar-se 
a uma boa conversa, a histórias, a repassar seus jogos 
de palavras e nonsenses para os fi lhos. Na solidão 
narcísica, nessa entrega aos fl oreios sonoros infantis 
(que vai desde o jogo puro dos signifi cantes vocálicos 
como vimos no caso do bebê até a chamada fala 
egocêntrica), a criança conta com essa onipotência da 
linguagem (op. cit., p. 24).

Hoje, talvez possamos pensar que as redes sociais fazem, 
no mínimo, um trabalho linguageiro recobrando relações 
intermediadas pela palavra escrita, mesmo admitindo que haja 
certa pobreza nessa linguagem. Vamos nos valer disso?

 Não parece sensato ignorar o fato de que as tecnologias 
digitais impulsionam sujeitos a ler e escrever, como também 
parece temerário negar que uma escola competente pode 
valer-se desse objeto/cobiça (saber do outro e dizer de si, 
para o mundo) e conquistar, a partir dele, olhos e desejo 
para boas obras, leitura-arte, que sempre encantou a espécie 
humana. Desse encanto e poder, dirá Barthes das palavras 
que são:...

(...) análogas a essas pontas de travesseiro, a esses 
cantos de lenço que a criança chupa com obstinação. 
Como para a criança, essas palavras queridas fazem 
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parte da área de jogo; e como objetos transicionais, 
elas têm estatuto incerto; é no fundo uma espécie de 
ausência do objeto, do sentido que elas colocam em 
cena (BARTHES, 1992, p. 147).

3. A (en)formação do leitor

[...] sempre que nos interrogamos sobre “formação”, imediatamente 
outras expressões cognatas aparecem em nossa mente: informar, 

formar, forma, fôrma. Essas relações paradigmáticas remetem, 
semanticamente, [...] a enformar, pôr em forma – em suas duas 

leituras de f(o)(ô)rma. 
Cecília Collares

Na escola que parou no tempo e no espaço encontram-se 
os professores que, também estáticos, têm-se portado em sala 
de aula como meros transmissores de conceitos e teorias. Os 
alunos, por sua vez, permanecem como meros espectadores. 
Eis o paradoxo instaurado! O mesmo jovem, leitor-autor, 
leitor-navegador do mundo digital, que passa horas nas redes 
sociais em livre e plena atividade é obrigado a se (en)formar, a 
ser amoldar, a “naufragar” na educação formal. Até quando o 
prazer estará proibido a ocupar o espaço da escola? Até quando 
a leitura deverá ser um hábito, mais uma das várias obrigações 
impostas ao estudante?

 Muitos professores se limitam à tarefa de transmitir 
informações. Entretanto, o mundo de hoje exige muito mais 
da universidade. Informações, os alunos adquirem em muitos 
outros lugares e de formas muito mais signifi cativas; aprendem 
na internet, nos próprios empregos, em casa, nos meios de 
comunicação, através do lazer. Isto mesmo, lazer, prazer! Por 
que insistir na ideia de que o aprender não se coaduna com 
prazer? À universidade cabe uma tarefa muito mais complexa 
do que simplesmente transmitir informações; a ela cabe a tarefa 
de ensinar os alunos a construírem conhecimento. Para muitos, 
tais vocábulos possuem o mesmo signifi cado (conhecimento = 
informação). Porém, o conhecimento deve ser entendido como a 
capacidade de elaborar, refl etir, relacionar as várias informações 
recebidas. Conhecer é mais do que obter as informações ou ter 
acesso a elas. Conhecer ultrapassa o mero conectar-se à internet, 

ler um jornal ou uma revista. O conhecimento é complexo; não 
pode, simplesmente, ser transmitido de uma pessoa para outra, 
mas construído a partir do diálogo e da relação interpessoal. 

Os alunos, com raras exceções, não gostam da leitura 
“enformada” da escola. Estarão errados? Quem de nós não 
se lembra das maçantes atividades realizadas ao longo do 
Ensino Fundamental e Médio? Das famigeradas fi chas de 
leitura cobradas ao fi nal de cada livro? Das promessas de que 
as leituras obrigatórias eram indispensáveis para o ingresso na 
faculdade, para “passar no vestibular”?

Entretanto, ao chegar ao ensino superior os alunos se 
deparam, senão com as mesmas propostas, com mais cobranças 
e menos prazer. É chegada a vez das leituras específi cas, das 
leituras da área escolhida. O professor universitário não pode 
subestimar o potencial de seus alunos, pois, se assim o fi zer, 
fará com que suas aulas estejam condenadas ao fracasso. 
Parafraseando Masetto (1992), as aulas precisam ser “vivas”, 
professor e alunos precisam viver intensamente os poucos 
minutos semanais que passam juntos. Há muito que se 
aprender em pouco tempo. Desta forma, a dinamicidade, 
o prazer da descoberta pela e na leitura é essencial. Um dos 
grandes objetivos da leitura universitária é transformar o aluno 
em agente de sua própria formação, aproveitando ao máximo 
a riqueza dos espaços de conhecimento propiciados pelas 
diversas linguagens (multimídia, internet, livros, etc.).

O papel da oralidade na leitura, embora pouco valorizado, 
deve ocupar um papel importante, em especial, no início 
dos cursos, pois, em geral, o aluno universitário é apenas 
precariamente escolarizado. Como lembra Roger Chartier, 
aqueles “que podem ler os textos, não os lêem de maneira 
semelhante, e a distância é grande entre os letrados de talento 
e os leitores menos hábeis, obrigados a oralizar o que lêem 
para poder compreender, só se sentindo à vontade frente a 
determinadas formas textuais ou tipográfi cas” (CHARTIER, 
1991 p. 5).  Esta é, muitas vezes, a realidade com a qual se 
depara o professor: o aluno, habituado à exclusividade de uma 
ou duas formas textuais, considera custosa a leitura de gêneros 
novos (e, normalmente, complexos); evidentemente, o grau de 
difi culdade varia, mas chega à exigência da oralização para 



LEEM OU NÃO LEEM? EIS A QUESTÃO: AS DIFERENTES LEITURAS DOS UNIVERSITÁRIOS NA SOCIEDADE DIGITAL

2354LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

que a compreensão se efetue. Desta forma, já nas primeiras 
aulas, vem muito a propósito a sensibilidade do professor para 
determinar o papel e o espaço das atividades orais. Interessante 
é que, à luz de um autor como Pennac (1998), a difi culdade 
começa a converter-se, ela mesma, em solução. Em seu livro 
Como um romance, o autor francês defende que a leitura deixa 
de ser viva quando, na escola, se torna obrigação e se desconecta 
de seu contexto original de gratuidade, afetividade, livre 
diálogo e prazer: a narração oral de uma história à criança, feita 
normalmente por seus pais. Deste modo, uma saída é o resgate, 
na sala de aula, dessa oralidade – prazerosa, afetiva, dialógica e 
gratuita. Por exemplo, o professor escolhe trechos de um bom 
texto, como O perfume de Patrick Süskind e simplesmente o lê 
(ou pede para que alguém o leia) em sala, provocando o diálogo, 
sem exigir fi chamentos, resumos, provas, etc., na expectativa 
de que o aluno se sinta estimulado a ler, por pura gratuidade, o 
livro. Esta proposta criativa e ousadíssima para os parâmetros 
tradicionais não é, inicialmente, de fácil aplicação, pois, como 
foi dito, de modo geral, os alunos da graduação e pós-graduação 
leem estritamente o que é exigido nas disciplinas (para alguns, 
a leitura no ensino superior restringe-se a capítulos de livros 
técnicos e clássicos, quando não de resumos e resenhas 
baixados da internet). Mas o que se busca, na verdade, é um 
equilíbrio. Devido aos inevitáveis apelos institucionais (notas, 
provas, etc.) e circunstanciais (as temáticas próprias de cada 
curso), a estratégia sugerida por Pennac (1998), como aliás, ele 
mesmo ensina, não deve nem precisa ser exclusiva. 

Assim, ao professor que ensina sempre que a formação 
do bom leitor e escritor depende do recurso a fontes variadas 
— jornais diários, revistas, livros, etc., não há razão, por outro 
lado, para difi cultar ao aluno a escolha de leituras ligadas a 
seus interesses acadêmicos. Naturalmente, os alunos tomam 
consciência de que existem critérios de escolha dos textos a 
serem lidos e produzidos (prazer ou obrigação, disponibilidade 
de tempo, por exemplo). Não por acaso, sempre que possível, as 
atividades propostas devem apresentar possibilidades de escolha. 
O que se deve valorizar, dentro da própria universidade, é a 
leitura que vá além dos livros didáticos e apostilas, recorrendo a 
diferentes e, por vezes, mais agradáveis fontes de cultura. 

Para o progresso da leitura dos alunos, são ainda 
fundamentais os exercícios interpretativos (sobre textos 
jornalísticos, científi cos, ensaísticos, etc.) que estimulem a 
refl exão crítica. Como afi rma Marcuschi, “a compreensão 
textual se dá em boa medida como um processo inferencial, 
isto é, como uma atividade de construção de sentido em que 
compreender é mais do que extrair informações do texto: é uma 
atividade de produção de sentidos.” (MARCUSCHI, 1996 p. 
74). Frequentemente constatamos que o exercício inferencial 
é de tal importância que, não raro, é apenas por meio dele que 
o aluno vem a perceber algo que lhe passa completamente 
despercebido na leitura silenciosa e individual: o grau de 
difi culdade elevado de um texto. Em outras palavras, é graças 
ao exercício instigante que a riqueza de um texto chega aos 
olhos do aluno, pois, num primeiro momento, sua leitura tende 
a ser superfi cial e destituída de dúvidas, nuanças e maiores 
contextualizações. Tudo isso torna possível ao aluno rever 
sua concepção corriqueira de aprendizagem: aprender, muitas 
vezes, não é simplesmente tornar algo fácil ao entendimento, 
mas antes, complexo, rico e perturbador (ainda que melhor 
conhecido ou justamente porque melhor conhecido). 

Diante do exposto, o desafi o que se coloca é o 
redirecionamento das ações rumo a uma prática mais ousada 
que se desvencilhe cada vez mais da visão retrógrada da leitura-
obrigação e incorpore em si mesma a liberdade que lhe é 
intrínseca, permitindo que os jovens “existam” não apenas nos 
ambientes virtuais, mas na própria vida universitária.

Isto porque, contrariando a ideia da morte do leitor, propagada 
por alguns estudiosos, um olhar mais atento sobre o universo das 
TDIC evidencia uma nova e intensa atividade leitora. A vida 
ganha cada vez mais força nas novas relações leitor-autor, leitor-
navegador, leitor-cineasta, leitor-fotógrafo; leitor-diretor, leitor-
gente... Hoje não há mais como negar que o aluno “tem o mundo 
ao alcance do clique do mouse” (ALMEIDA, 2003, p.34)

No mundo digital, a leitura assume outros contornos que não 
podem mais ser ignorados pela universidade, porque se assim 
ela o fi zer, estará fadada ao fracasso. Mais do que subversão, a 
leitura passa por um processo de ampliação das competências 
que lhes são exigidas.
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LEITURAS: SIMULADO DA PROVINHA BRASIL E SUAS POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS NA 
LEITURA DE MUNDO DOS ALUNOS
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Resumo

Este artigo tem por objetivo refl etir sobre as possibilidades 
de leitura de mundo que os textos do simulado da Prova 
Brasil (BRASIL, 2011), correspondente ao 5º ano do Ensino 
Fundamental divulgada para toda a sociedade, trazem para os 
alunos, já que muitos professores passaram a trabalhar tomando-a 
realmente como modelo de um agir esperado para o seu trabalho. 
Para essa refl exão, partiu-se da análise dos gêneros textuais usados 
na prova e tomaram-se os pressupostos teóricos do Interacionismo 
Sociodiscursivo (ISD) para fundamentar a análise dos textos. 
O presente trabalho faz parte do desenvolvimento da pesquisa 
inserida no Projeto Observatório da Educação/ CAPES 2010 “A 
parceria universidade-escola: múltiplos olhares para o letramento-
numeramento nos anos iniciais do ensino fundamental” e pode 
contribuir para melhor compreensão sobre a concepção de texto 
e letramento presentes nos documentos prescritivos e ofi ciais das 
avaliações externas, SAEB/ Prova Brasil, que exercem infl uência 
no agir do professor do Ensino Fundamental I.

Palavras-chave
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Abstract

This article is the result of a research inserted in the 
“Observatory of the Education/ CAPES-2010”, called: “The 
university-school partnership: multiple views for literacy-
numeracy on the initial years of the Fundamental Education 
cycle”. It aims to present a refl ection on different points of 
view brought to the students by texts used in the simulation 
of the “Test Brazil”(Prova Brasil) (Brazil – 2011), directed to 
the 5th year of Fundamental Education, once a great number of 
teachers has taken the prescriptive documents (of this test) as 
an expected model for their work. This refl ection is based on 
textual genres analyses that were made upon the support of the 
Social Discursive Interactionism Theories (SDI). This paper 
may contribute to a better understanding of the text concepts 
and literacy present in the Offi cial Prescriptive Documents 
of External Evaluations, SAEB, “Test Brazil” (Prova Brasil), 
which impacts and infl uences on how teachers act in the 
“Fundamental Education I” cycle. 

Keywords

Reading; Prova Brasil; textual genres.
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Introdução

No campo educacional, a Avaliação ocupa espaços cada 
vez mais signifi cativos no sistema de ensino e tem se tornado 
um importante instrumento para a busca da qualidade em 
Educação. Dentre as diferentes esferas do processo avaliativo, 
destacamos a Prova Brasil, que compõe o Sistema de Avaliação 
da Educação Básica e cumpre a função de traçar um panorama 
da situação da educação no país, para ser o objeto de análise no 
presente artigo.

Com o fortalecimento da cultura de avaliação na educação, 
que dá grande visibilidade aos resultados alcançados e rankings de 
rendimento dos alunos, muitas editoras e empresas que elaboram 
livros didáticos baseiam sua propaganda na possibilidade de 
aumentar a nota do município nas avaliações nacionais.

Neste contexto, os modelos das provas divulgadas pelos 
órgãos responsáveis na elaboração das avaliações externas, 
ganham cada vez mais forças nas editoras, nas escolas, nas 
políticas de formação de professores e, portanto, nos modos de 
agir com o aluno. Como consequência, provavelmente a leitura 
que os alunos podem estar fazendo do mundo, pode ser mais 
ampla ou restrita, mais crítica ou mais pobre, conforme sejam 
essas provas. Estas questões se fortalecem ainda mais ao nos 
depararmos com os resultados das avaliações externas, entre 
elas a Prova Brasil, que têm revelado o baixo desempenho dos 
alunos na questão da competência leitora.

Considerando que as avaliações do governo federal, como 
a Prova Brasil, têm interferido no contexto de sala, objetivamos 
refl etir sobre a escolha de textos realizada no modelo do 5º 
ano da Prova Brasil, divulgada para toda a sociedade, mas 
principalmente para os professores, e as possibilidades de 
leitura de mundo que traz para os alunos, cujos professores 
passaram a trabalhar tomando-a realmente como modelo de um 
agir esperado para o seu trabalho.

Para apresentar a nossa refl exão, organizamos o artigo em 
quatro seções. Na primeira, ressaltaremos a importância do 
trabalho com a leitura e gêneros textuais em uma perspectiva 
teórica atual. Na segunda, apresentaremos informações 
relevantes sobre a Prova Brasil, em especial sobre a Matriz 

de Referência de Língua Portuguesa, tendo como foco as 
habilidades de leitura. Estendendo a refl exão, buscaremos 
analisar na terceira seção, os textos presentes no simulado da 
Prova Brasil do 5º ano à luz das teorias que embasam o artigo. 
Na última seção, traremos as nossas considerações fi nais.

1. Perspectiva atual sobre o trabalho com leitura e gêneros 
textuais

Nessa seção, ressaltaremos a importância do papel da 
leitura signifi cativa e do ensino por meio dos gêneros textuais 
enquanto uma possibilidade de transformação da perspectiva 
do indivíduo frente ao mundo.

Segundo Kleiman (2004),

“A concepção hoje predominante nos estudos de leitura 
é a de leitura como prática social que, na Linguística 
Aplicada, é subsidiada teoricamente pelos estudos do 
letramento. Nessa perspectiva, os usos da leitura estão 
ligados à situação; são determinados pelas histórias 
dos participantes, pelas características da instituição 
em que se encontram, pelo grau de formalidade ou 
informalidade da situação, pelo objetivo da atividade 
de leitura, diferindo segundo o grupo social. Tudo isso 
realça a diferença e a multiplicidade dos discursos que 
envolvem e constituem os sujeitos e que determinam 
esses diferentes modos de ler.”

Portanto, a atividade de leitura não corresponde a uma 
simples decodifi cação de símbolos, mas precisa permitir que 
o leitor apreenda, interprete o sentido do texto e as intenções 
pretendidas pelo autor. Nesse processamento do texto, logo 
percebemos que a leitura é um processo interativo, em que o 
leitor desempenha um papel ativo na produção de sentidos, 
pois seu conhecimento linguístico, textual e de mundo estão 
em constante interação. 

Bueno (2011) destaca que 

“A nova perspectiva, fundamentada pelos estudos sobre o 
letramento, sustenta a visão de que o domínio da linguagem 
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é uma condição para se atingir a plena participação social, 
uma vez que é por meio da linguagem que os homens 
interagem entre si [...], ou seja, é por meio da linguagem 
que os homens participam das práticas sociais. Nessa 
interação entre os homens, assume lugar especial o gênero 
de texto, porque, em qualquer situação de comunicação, 
os falantes produzem um texto que é pertencente a 
um determinado gênero. Logo, para participar de uma 
comunidade é necessário conhecer os gêneros nela 
produzidos e saber as situações comunicativas em que 
podem ser usados.” (2011, p.53)

Entretanto, mesmo que os contextos de vivência nas 
esferas não escolares de letramento sejam fatores decisivos na 
trajetória das pessoas como leitoras e produtoras de textos, a 
escola é a principal agência de promoção do letramento em 
nossa sociedade. A partir disso, atualmente o papel do professor 
é representado como o de agente desse processo, tendo como 
responsabilidade promover o desenvolvimento de capacidades 
linguístico-discursivas dos seus alunos para que possam expor 
suas ideias, falar sobre suas vivências, agir sobre o mundo.

As orientações presentes nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs) – referencial teórico do Ensino Fundamental 
- ressaltam que 

“O domínio da língua tem estreita relação com a 
possibilidade de plena participação social, pois é por meio 
dela que o homem se comunica, tem acesso à informação, 
expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói 
visões de mundo, produz conhecimento. Assim, um projeto 
educativo comprometido com a democratização social e 
cultural atribui à escola a função e a responsabilidade 
de garantir a todos os seus alunos o acesso aos saberes 
linguísticos necessários para o exercício da cidadania, 
direito inalienável de todos.” (1998, p.21)

O documento estabelece também que cabe à escola a 
formação de leitores competentes. Para tal, é necessário 
trabalhar com textos de uso social para que os alunos consigam: 
posicionar-se criticamente diante do que leem ou ouvem; 
descobrir as intenções do interlocutor e os recursos de que se 

vale para alcançar diferentes objetivos; transitar por diferentes 
gêneros. 

Nessa mesma perspectiva, Dolz e Schneuwly (2004, p.71), 
pesquisadores da Universidade de Genebra, consideram que “é 
através dos gêneros que as práticas de linguagem materializam-
se nas atividades dos aprendizes.” Esse conceito de gênero, 
sistematizado sob o ponto de vista da realidade escolar pelos 
autores, enfatiza a questão de  sua utilização enquanto um 
instrumento de comunicação em uma determinada situação e, 
ao mesmo tempo, um objeto de ensino e aprendizagem. 

Tais autores defi nem os gêneros textuais como 
megainstrumentos que possibilitam a mediação entre os sujeitos 
pertencentes a esferas da atividade da comunicação humana e 
uma referência aos aprendizes. Sendo assim, o desenvolvimento 
da autonomia do aluno no âmbito da leitura e da produção 
textual (oral ou escrita) é consequência direta do domínio do 
funcionamento da linguagem em situações reais de comunicação, 
ou seja, é um processo de apropriação de gêneros textuais.

Na mesma direção, Bronckart (2009, p.103), defende 
a ideia de que a apropriação dos gêneros “é um mecanismo 
fundamental de socialização, de inserção prática nas 
atividades comunicativas humanas.” Dessa forma, para que 
ocorra o domínio da compreensão e da produção de texto, 
e por consequência dos gêneros textuais, é necessário que o 
sujeito domine as capacidades de linguagem (ação, discursiva 
e linguístico-discursiva). Para que isso ocorra, é importante 
trabalharmos com o contexto de produção de um texto (quem 
produz/ para quem/com que objetivo/ em que lugar social), 
seu tema, sua estrutura (argumentativa, descritiva, narrativa, 
instrucional, etc) e sua linguagem (mecanismos de textualização 
e enunciativos), de forma a levar o aluno a saber agir melhor 
por meio da linguagem no mundo.

Diante do exposto, evidenciamos a perspectiva teórica com 
a qual trabalharemos neste artigo.

2. A Prova Brasil e seus objetivos

A Prova Brasil, que avalia Português e Matemática, foi 
criada em 2005 pela equipe do Instituto Nacional de Estudos 
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e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculada 
ao Ministério da Educação (MEC). Essa avaliação externa é 
realizada a cada dois anos e compõe o Sistema de Avaliação 
da Educação Básica (Saeb). Na edição de 2005, os alunos 
matriculados na última etapa dos anos iniciais (5º ano) e 
dos anos fi nais (9º ano) do Ensino Fundamental das escolas 
públicas da rede urbana participaram da avaliação. Nas edições 
posteriores, em 2007, 2009 e 2011, os estudantes das escolas 
públicas rurais também passaram a ser avaliados. Além dos 
testes que avaliam Língua Portuguesa e Matemática, os alunos, 
professores e diretores das turmas avaliadas respondem a 
um questionário com informações sobre seu contexto social, 
cultural, perfi l profi ssional e condições de trabalho.

Segundo o Inep, 

“a Prova Brasil foi idealizada para atender a demanda 
dos gestores públicos, educadores, pesquisadores e 
da sociedade em geral por informações sobre o ensino 
oferecido em cada município e escola. O objetivo da 
avaliação é auxiliar os governantes nas decisões e no 
direcionamento de recursos técnicos e fi nanceiros, assim 
como a comunidade escolar, no estabelecimento de metas 
e na implantação de ações pedagógicas e administrativas, 
visando à melhoria da qualidade do ensino.”

De acordo com as informações presentes no Plano de 
Desenvolvimento da Educação: Prova Brasil: matrizes de 
referência, tópicos e descritores, “a realização de uma avaliação 
de sistema com amplitude nacional, para ser efetiva, exige a 
construção de uma matriz de referência que dê transparência e 
legitimidade ao processo de avaliação.” (2011, p.17)

Vale ressaltar que a Matriz de Referência de Língua 
Portuguesa e Matemática, não engloba todo o currículo escolar, 
ou seja, é realizado um recorte com base no que é possível 
aferir por meio desse tipo de instrumento avaliativo. 

Como o nosso objeto de análise neste artigo são as questões 
de Língua Portuguesa, é importante destacar que,

“Os testes de Língua Portuguesa da Prova Brasil 
estão estruturados com o foco em leitura, que requer a 

competência de apreender um texto como construção 
de conhecimento em diferentes níveis de compreensão, 
análise e interpretação. O fato de se avaliar apenas a leitura 
não reduz a importância dessas avaliações, tendo em 
vista que a leitura é fundamental para o desenvolvimento 
de outras áreas do conhecimento e para o consequente 
exercício da cidadania.”(Plano de Desenvolvimento da 
Educação: Prova Brasil, 2011, p.21)

Segundo o documento, essas matrizes têm por referência 
os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e os currículos 
propostos pelas Secretarias Estaduais de Educação e por algumas 
redes municipais. Em relação à Matriz de Referência de Língua 
Portuguesa, o documento apresenta como eixo central o ensino da 
Língua por meio de texto, que é a base para a construção dos itens 
(questões da prova) e por meio deles que a competência leitora 
dos alunos é avaliada. A matriz se fundamenta em seis tópicos: I - 
Procedimentos de Leitura; II - Implicações do Suporte, do Gênero 
e/ou do Enunciador na Compreensão do Texto; III - Relação entre 
Textos; IV - Coerência e Coesão no Processamento do Texto; V 
- Relações entre Recursos Expressivos e Efeitos de Sentido; VI - 
Variação Linguística. 

Cada um desses tópicos traz descritores que têm como base 
algumas habilidades relacionadas à leitura a serem avaliadas, por 
meio de uma associação entre conteúdos curriculares e operações 
mentais desenvolvidas, de acordo com as informações presentes 
no Plano de Desenvolvimento da Educação: Prova Brasil.

Portanto, a Prova Brasil evidencia três pilares: a presença do 
texto, os descritores e as estratégias de perguntas que compõem 
o item de leitura. 

Os resultados obtidos são apresentados em escalas de 
desempenho, por níveis, caracterizados pelo conjunto de 
habilidades que os alunos já possuem para ler determinados 
textos organizados em diferentes gêneros.

Desde 2007, os resultados obtidos com o Sistema Nacional 
de Avaliação da Educação Básica e a Prova Brasil passaram 
a compor, juntamente com os indicadores do fl uxo escolar, 
o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). A 
partir desses indicadores foram estabelecidas metas por escola, 
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município, estado e com isso, o governo pretende mapear os 
locais com desempenhos abaixo do esperado e desencadear 
ações que auxiliem a modifi car o quadro.

Os resultados das edições de 2005, 2007 e 2009 foram 
divulgados pelo Inep no próprio site com acesso livre para toda 
a sociedade. Em relação à edição de 2011, os municípios que 
implantaram o Ensino Fundamental de nove anos em 2008 poderão 
requerer ao Inep a não divulgação de seus resultados da Prova Brasil 
e do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB 2011.

3. A prova analisada e o trabalho com a leitura

Tomamos como foco de análise o simulado da Prova Brasil 
de Língua Portuguesa – 5º ano disponibilizado no site do Inep e 
baseados na refl exão das teorias que embasam o presente artigo 
delimitamos como corpus de análise os gêneros textuais que 
constituem a prova.

A Prova Brasil é composta por 44 questões de múltipla 
escolha, estruturadas em quatro partes: Blocos 1 e 2, questões 
de Matemática e Blocos 3 e 4, itens de Língua Portuguesa. Um 
item de Língua Portuguesa do 5º ano é composto por um texto, 
um enunciado e quatro alternativas, sendo apenas uma correta.  

O modelo da prova do 5º ano apresenta 13 textos se 
estruturam1 da seguinte forma: 11 gêneros literários, 1 de 
imprensa, 1 publicitário e nenhum texto de divulgação científi ca.

Portanto, podemos notar a predominância excessiva na 
seleção dos gêneros literários na elaboração do modelo da 
prova. Porém, se o objetivo do ensino da leitura é formar 
cidadãos capazes de compreender os diferentes textos com os 
quais se defrontam, a diversidade textual precisa estar presente, 
conforme destaca os PCNs

“É preciso, portanto, oferecer-lhes os textos do mundo: 
não se formam bons leitores solicitando aos alunos que 
leiam apenas durante as atividades na sala de aula, apenas 
no livro didático, apenas porque o professor pede. Eis a 
primeira e talvez a mais importante estratégia didática 

para a prática de leitura: o trabalho com a diversidade 
textual. Sem ela pode-se até ensinar a ler, mas certamente 
não se formarão leitores competentes.” (1998, p.42)

Diante do exposto, podemos levantar algumas questões, 
tais como, para que o aluno compreenda que diferentes leituras 
abrangem diferentes modalidades e objetivos, por que os textos 
literários merecem um destaque nesse tipo de prova?  Acentuar as 
questões envolvendo textos de caráter literário em detrimento de 
outros, não é padronizar um tipo de leitura e não avaliar o contato 
com os alunos com outros textos que circulam socialmente? 
Pensando em instrumentalizar os alunos para uma vida em 
sociedade, quais gêneros seriam imprescindíveis incorporarmos 
no trabalho pedagógico e consequentemente, nas avaliações? 

Temos ainda a destacar que os itens (questões) também foram 
analisados individualmente, respaldados pelo modelo de análise 
de textos de Bronckart (1999), que contemplam dimensões 
importantes para o ensino em uma concepção sócio-interacionista. 

No quadro abaixo, podemos observar os níveis explorados 
em cada questão, estruturadas em dois blocos, conforme consta 
no simulado.

SIMULADO DA PROVA BRASIL DE LÍNGUA PORTUGUESA  –  5º ANO

NÌVEIS DE ANÁLISE QUESTÕES TOTAL

BLOCO 3 BLOCO 4
I – Contexto de Produção 11 8 2
II – Tema 1; 3; 4; 5; 8; 9 3; 6; 9; 10; 11 11
III – Estrutura - - 0
IV – Linguagem 2; 6; 7; 10 1; 2; 4; 5; 7 9 

 
QUADRO 1 – NÚMERO DE QUESTÕES CARACTERIZADAS POR CADA NÍ-

VEL DE ANÁLISE

Ao analisar as questões, observamos 2 relacionadas com 
o contexto de produção, ou seja, se referem ao conhecimento 

1 - Os gêneros literários, de imprensa, publicitário e de divulgação científi ca são agrupamentos estabelecidos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs 
(BRASIL, 1998).
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da criança em relação ao objetivo/fi nalidade do texto, mais 
especifi camente de uma tirinha em quadrinhos e de um conto; 11 
itens estão relacionados ao tema, explorando o assunto e partes do 
texto, 9 questões relacionadas a linguagem (escolha das palavras, 
as formas de coesão...) e nenhuma sobre a estrutura textual.

Segundo Bueno (2011), o modelo de análise de Bronckart 
(1999) apresenta uma correspondência com os tipos de capacidades 
ressaltados por Dolz & Schneuwly (1998) e afi rma que

“Dessa forma, vemos que o trabalho com gêneros na 
perspectiva do grupo de Genebra implica em levar 
o aluno não só a produzir melhor os textos de vários 
gêneros, mas a compreendê-los também melhor, 
visto que essa abordagem dos gêneros permitirá o 
desenvolvimento das capacidades de linguagem.” 
(2011, p. 43)

Entretanto, para que ocorra maior compreensão na leitura e 
domínio do gênero, é importante analisar como o aluno percebe 
a situação de comunicação, a estrutura que organiza o conteúdo 
de cada texto, os recursos linguísticos que o autor utiliza para dar 
um efeito de sentido ao texto, enfi m, a relação entre os diferentes 
níveis de análise. Neste sentido, seria interessante existir um maior 
equilíbrio nesses níveis na organização das questões da prova 
para avaliar com maior amplitude a leitura realizada pelo aluno e 
contribuir para o desenvolvimento das capacidades de linguagem. 
Ao enfatizar apenas um grupo de gênero e um nível de análise, 
leva-se à escola a falsa ideia de que ler bem é só reproduzir 
um texto literário em seu nível mais superfi cial, descartando as 
possibilidades de uma interpretação mais complexa.

Considerações fi nais

Considerando a leitura como uma atividade de construção 
de sentidos e necessária na vida dos sujeitos para melhor 
compreensão do mundo, é necessário trabalhar para que os alunos 
consigam realmente compreender o que leem e investir em todos 
os profi ssionais envolvidos nesse processo (alunos, professores, 
equipe gestora da escola, formadores dos professores). 

Neste sentido, os PCNs destacam o objetivo de formar 
cidadãos capazes de compreender os diferentes textos com os 
quais se defrontam, e se partirmos da ideia de que a elaboração 
das questões da Prova Brasil leva em conta as orientações 
desse referencial, podemos notar uma distância entre o que está 
servindo teoricamente de base e a seleção e análise dos gêneros 
propostos no simulado.

Vale ressaltar que os modelos das provas divulgadas pelos 
órgãos responsáveis na elaboração das avaliações externas, 
ganham cada vez mais forças nas editoras, nas escolas, nas políticas 
de formação de professores e, portanto, nos modos de agir com o 
aluno. Como consequência, provavelmente a leitura que os alunos 
podem estar fazendo do mundo, pode ser mais ampla ou restrita, 
mais crítica ou mais pobre, conforme sejam essas provas. 

Portanto, faz-se necessário utilizarmos esses modelos como 
instrumentos de diálogo e avançarmos nas possibilidades de 
leitura que proporcionamos aos nossos alunos, principalmente 
quando os mesmos não têm contato sistemático com bons 
materiais de leitura, torna-se necessário oferecermos práticas de 
leitura e modelos de gêneros textuais signifi cativos. É preciso, 
portanto, oferecer-lhes os textos do mundo!
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LINGUAGENS QUE (DES)VELAM O MUNDO – UMA PESQUISA COM DANÇA ER(X)ÓTICA
Vanessa Cristina Scaringi1

Resumo

O presente trabalho traz um recorte de uma pesquisa de 
Mestrado (2009-2011), apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Educação, da UNESP - campus de Rio Claro - 
produzida a partir de sete encontros com uma jovem dançarina 
de strip-tease de 21 anos de idade. Em um mundo de sonhos, 
fantasias, imagens, memórias de muitas cenas que fascinam, 
encantam, seduzem, (des)velam, surge Afrodite, de diversas faces 
e personagens dançantes de tempos (ir)reais que se fazem passado, 
presente e futuro. Muitos são os caminhos para encontrá-la e o 
rumo optado faz da experiência um lugar mágico que se mistura 
a um lugar comum. Nesta perspectiva, pode-se pensar o referido 
trabalho como espaço de experiências, de modos de afetação e 
produção de sentidos nos/pelos sujeitos em um cenário onde as 
danças da vida e do imaginário se entrelaçam. Portanto, não busca 
fechar uma defi nição sobre o trabalho com o strip-tease, mas busca 
aliar-se à dançarina com o intuito de apontar variações e relações 
construídas no caminho que se traça para além da busca por uma 
meta. É como “apreciar os pormenores” em uma obra de arte, 
duvidando do que está posto, construindo o caminho ao caminhar, 
despojando-se no convite... Quer dançar comigo?
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poder. 

1 - Universidade Estadual Paulista – UNESP, campus de Rio Claro

Abstract

This paper presents a part of a research Masters (2009-
2011), presented to the Graduate Program in Education, 
UNESP, campus of Rio Claro, produced from seven 
encounters with a young 21 year old stripper. In a world of 
dreams, fantasies, images, memories of many scenes that 
fascinate, enchant, seduce, (un)ensure, emerges Aphrodite - 
the goddess of the love - of many faces and dancing characters 
of (un)real times that make themselves past, present and 
future. There are many ways to fi nd her and the chosen path 
makes the experience a magical place that blends with the 
commonplace. In this perspective, one might think of a that 
work as a space of experiences, ways of affectation and 
meaning production in/by the subjects in a scenario where the 
dances of life and imagination intertwine. Therefore, it does 
not seek for a defi nition about the work with the striptease, but 
seeks to ally itself with a dancer in order to point out variations 
and relationships built in the path that is traced beyond the 
search for a goal. It’s like “enjoy the details” in a work of art, 
doubting what is said, building the path to walk, casting off 
the call... Do you want to dance with me?
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Dance; imagery; eroticism; production of subjectivity; 
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O presente trabalho traz um recorte de uma pesquisa 
de Mestrado2, apresentada ao Programa de Pós-Graduação 
em Educação, da UNESP, campus de Rio Claro, orientada 
pelo Prof. Dr. César D. P. Leite e produzida a partir de sete 
encontros com uma jovem dançarina de striptease de 21 
anos de idade – há dois anos na profi ssão, confi rmado por 
ela, conduzida por conversas - aproximadamente uma hora 
de duração - além de entrevistas. Tratou-se de um convite à 
experiência, partindo de perguntas norteadoras como abertura 
às falas e às histórias de si por entre experiências de si, visível 
ao longo deste artigo.

As falas apresentadas pela dançarina convidada - e 
apenas uma participante dado a alta rotatividade da boite - se 
enunciam em itálico por A, de Afrodite; as minhas por P, de 
pesquisadora. Escolhido pela própria participante, para uso 
exclusivo na pesquisa, Afrodite devido ao romantismo do 
mito grego que se assemelha à particularidade da stripper: 
Ela é romântica assim como eu (revela A) - como também 
em referência ao título, até então, provisório da dissertação 
a fi m de resguardar sua verdadeira identidade como também 
seu nome artístico (P)3. Surgiu na pesquisa uma personagem 
a partir da escolha da stripper – Afrodite, uma nova 
identidade assumida pela dançarina que se (des)vela durante 
essa composição.

Portanto, este trabalho não busca fechar uma defi nição 
sobre o trabalho com o striptease, mas busca aliar-se à 
dançarina com o intuito de apontar variações e relações 
construídas no caminho. É como “apreciar os pormenores” 
numa obra de arte, duvidando do que está posto, construindo 
o caminho ao caminhar, despojando-se no convite...

A: Quer dançar comigo? Podemos fazer um show juntas.

Performances artísticas do nu4

Strip: despojada, desnuda, despida, sem roupa.
Tease: burla, provoca.
Striptease: provocar, despindo-se. Talvez, stripdance: dança 

do nu, da provocação sexual, da libido, do (des)velamento do 
ser, brincadeira de hipnotismo, de muitas imagens ao espelho.

Um salão, muitos espelhos... Há focos de luzes coloridas 
espalhados por todo lado. Surge no palco escuro, em meio a 
glicerina iluminada por um fl ash, uma mulher misteriosa, 
sedutora, atraente. Quem é ela?

Vestida em um traje tentador, move-se de um lado para o 
outro, agitando os longos cabelos e equilibrando-se nos saltos 
de cristal. Em um giro, a alça cai em um dos ombros. Ela pisca 
para o público e a coloca no lugar. Outro giro, agora a saia.

De repente, tudo fi ca escuro novamente. A batida da música 
aumenta, freneticamente, e a linda mulher avança no tablado 
impetuosamente. As luzes se acendem. A vestimenta cai por 
completo. Entre os movimentos dançantes, o público aplaude, 
assovia, encanta-se. Todos os olhares se voltam para ela. Muitas 
Afrodites se refl etem nos espelhos5. “Nesse sentido, é justo 
Vênus, assim como as cortesãs, ter sido tantas vezes retratada 
com espelhos” (GRIFFIN, 2003, p. 126). Então tem um espelho 
na frente, em cima e eu danço me vendo dançar. Aquela coisa 
que... [suspira, fundo] E eu acabo me entregando na dança (A). 
Atrevida!

 Bem vindos (as) ao Girlie Show que trouxe um estilo 
exótico e erótico de dança: o striptease – uma nova expressão 
social do erotismo, típica diversão estadunidense que fl oresceu 
na Era do Jazz para a Era da Revolução Sexual, perpassou por 
muitas estações e persiste ainda hoje. Durante muito tempo 
a imagem das mulheres esteve relacionada ao sexo frágil. 
“Somos sexo por natureza? Muito bem, sejamos sexo, mas em 

2 - Fomento: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) – modalidade Bolsa Mestrado. Período: set/2009 a ago/2011.
3 - Notas em diário de campo (2010).
4 - As colocações desta subdivisão são reeleituras pautadas na obra Striptease, de Rachel Shteir (2004).
5 - Em referência ao mito do envaidecido Narciso, símbolo da beleza masculina, que, nas muitas interpretações existentes, debruçado à beira de um lago tem 
sua imagem refl etida n’água. A ocasião o convida a um mergulho no imaginário e na busca por outras formas de si em revelações de realidade e idealidade. 
Cf. BRANDÃO, 1986, p. 173-187
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sua singularidade e especifi cidade irredutíveis. Tiremos disto 
as consequências [sic] e reinventemos nosso próprio tipo de 
existência, política, econômica, cultural...”6

Historicamente a dança clássica e seus repertórios românticos 
eram divertimentos para a aristocracia estadunidense nos 
teatros. Com a ascensão das sapatilhas de ponta, as dançarinas 
abrilhantaram cenas tipicamente masculinas e passaram a exibir 
acrobacias e proezas técnicas com giros, saltos e pirouettes em 
saias mais curtas e pernas a mostra.

Muitas estações se passaram

[...] em que as mulheres eram infantilizadas e tratadas 
como propriedade. [...] As mulheres tinham de implorar 
pêlos [sic] instrumentos e pelo espaço necessários às 
suas artes; A dança mal conseguia ser tolerada, se é 
que o era, e por isso elas dançavam [...] onde ninguém 
podia vê-las, [...]. A mulher que se enfeitava despertava 
suspeitas. Um traje ou o próprio corpo alegre aumentava 
o risco de ela ser agredida [...]. Elas eram mantidas como 
jardins sem cultivo... mas felizmente sempre chegava 
alguma semente trazida pelo vento (ESTÉS, 1999, p. 8).

Em 1827, Francisque Hutin - primeira bailarina solista em 
Nova Iorque foi taxada como prostituta em manchetes jornalísticas 
por autoridades locais após se apresentar em um manto grego 
semitransparente que exibia seus tornozelos. O fato deturpa a 
opinião pública e, em outras palavras, Hutin torna-se um sucesso.

Por décadas, a moda, por todo o mundo, continuou a desvelar 
corpos e comportamentos de bailarinas como da italiana Marie 
Taglioni (1832), da austríaca Fanny Elssler (1840) e a dança 
toma novas formas ainda com algumas reservas.

O nu acompanha as tendências da moda, as formas de viver, 
de se vestir, de se pentear durante um tempo que passa. Por isso 
tão mutável.

Para burlar leis muito rígidas, instauradas contra a conduta 
feminina considerada por vezes libidinosa em espaços públicos, 
contemplações do nu passaram a se produzir a partir de 

tableaux vivants7 que reproduziam cenas clássicas e passagens 
históricas das artes como as ninfas em referência ao quadro O 
Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli (1485), estando nus 
assim como no nascimento. “Era permitido às estátuas [visto 
como algo sagrado]. Em suma, “o Nu [sic] tinha apenas dois 
signifi cados na mente: ora era sinônimo do Belo; e ora do 
Obsceno” (VALÉRY, 2003, pp. 93-95).

Inicialmente em teatros burlescos, outros números surgiram, 
utilizando-se da ilusão na criação de personagens inspirados 
pela vida real e comum como debutantes, professoras, donas 
de casa, domadoras de leão e se espalharam mais sofi sticadas 
com pinturas corporais ou malhas colantes imitando o nu ou até 
subversivamente por boites, bares, cabarés.

O uso de personagens nas performances do nu obteve 
grande importância para o aumento na circulação do capital, 
principalmente entre galdérias nova iorquinas frequentadoras 
dos teatros burlescos – “Quanto vai ser o show?” e eu respondi: 
“Duzentos!” Como o valor é sempre alto, então... (A). Esses 
diferenciais na profi ssão para atrair clientes se apoiam cada qual em 
suas características particulares, nas personifi cações do cotidiano 
ou em interpretações com fantasia para saciar desejos eróticos, 
principalmente porque o nu alucina o imaginário masculino e “as 
mulheres são imaginadas como seres fabulosamente sensuais, 
arrastadas por um impulso irresistível de atrair-se sobre o pênis 
masculino” (ALBERONI, 1988, p. 13).

A: Aqui é outro mundo. Aqui é outro mundo, de fantasia... 
Nós montamos, fazemos... É... Nada é concreto. Isso tudo é uma 
ilusão. Então, cada noite eu tenho uma personagem. [...] Tenho 
a Odalisca, a Enfermeira, a Mini-Empresária. Tenho uma só de 
lingerie toda branca que eu uso. As meninas dizem que eu fi co 
bonita de branco. Tenho a Mulher-Mistério que é toda de preto.

Personagens que provocam, através de uma dança exótica e 
da preocupação minuciosa com o espetáculo, reações de muita 
energia sexual nos telespectadores:
A: Eu entro com a algema nas mãos, o chicote e danço. Nessa 
são três músicas. Na primeira eu danço. Na segunda eu levo o 

6 - Michel Foucault, Microfísica do poder, 1985, p. 131.
7 - Quadros vivos aproveitados por espetáculos em que as mulheres, nuas ou parcialmente vestidas, posam como estatuetas para retratos pintados.
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cara para o palco. Prendo-o com a algema e danço para ele, 
ali. Eu rasgo a cueca dele com as mãos e fi co dançando. Ah! 
É toda aquela brincadeira... Entra a terceira música. Então eu 
pulo nele [risos] e tem toda aquela coisa, aquele ritual. Dou 
umas chicoteadas devagarzinho.

Neste universo imaginário, Afrodite é a prostituta que “com 
seu corpo real, “agarra o cliente”. Não espera que ele a procure, 
a convide, a seduza. É ela que toma a iniciativa. Faz o que, na 
realidade, nenhuma mulher faz” (ALBERONI, 1988, p. 14).

Mistérios, segredos, encantos, extravagâncias fi zeram de 
muitas dançarinas verdadeiras deusas no comércio do show 
business com produtos e concursos de beleza em grande 
escala na busca pela imagem da perfeição divina de Afrodite. 
Artistas plásticos aproveitaram-se da temática, representando a 
vitalidade feminina em suas obras como Degas com A Pequena 
Bailarina de 14 Anos (1881).

Cada personagem do nu evoca uma fi gura que leva o sujeito 
a se reinventar de novas formas e maneiras diferentes. Todo o 
erotismo dessas danças, por sua vez, apresenta-se muito próximo a 
comparação feita pelo escritor espanhol Octavio Paz (1995) entre 
erotismo e poesia. Para ele, “o primeiro é uma poética corporal e 
o segundo uma erótica verbal” (p. 09) e pode-se dizer aqui que o 
erotismo se funde nas danças de Afrodite, tornando-se uma erótica 
dançante e pulsante. Logo, o erotismo “não é mera sexualidade 
animal: é cerimônia, representação” (PAZ, 1995, p. 09).

Em 1876, os teatros de variedades (vaudeville) 
passaram a contratar mulheres consideradas exóticas, 
como as nativas orientais, para se apresentarem em trajes 
que expõe o corpo com cintura à mostra e fi tas de seda 
envoltas nos seios durante apresentações de dança do 
ventre visto que o cancã8 já era considerado antiquado.

Aproveitando-se a ascensão da dança burlesca, da nudez 

fascinante que elevava o corpo à sua forma mais sublime, “[...] 
desde a representação mais livre dos seres e dos atos [...] onde 
o domínio da Bela Mulher com todos os sentidos, se fundem” 
(VALÉRY, 2003, p. 95) os empresários irmãos Minsky 
encomendaram muitas campanhas publicitárias para divulgar 
esses novos espetáculos que surgiam no teatro a fi m de atrair a 
atenção dos tabloides9.

Em uma das estações, entre 1916-1917, no National Winter 
Garden, surge, de uma equívoca expressão, o moderno estilo 
de striptease. A pioneira Mae Dix desabotoa, despercebida, 
os punhos e as golas de sua camisa para lavagem e o gesto 
visto pela coxia é confundido pelo público que, empolgados, 
distribui aplausos.

Logo outras vieram com performances inspiradas nestes 
teatros de variedades. Gypsy Rose Lee revela-se como uma 
das artistas mais famosas com números cômicos que incluem 
coros, cavalos, cowgirls, tiros.

A exploração do humor com elegância tornou Gypsy 
a stripper número um deste circuito – “the literary stripper” 
(SHTEIR, 2004, p. 177).
P: Tem algo mais na montagem dessas personagens?
A: Tem. Tem uma que entra toda de Palhacinho 
[maquiagem, nariz] e tem a música certinha. Tira risos 
da plateia.

A expressão striptease surgiu como gíria na imprensa 
estadunidense em 1920 para explicar o corpo que cada vez mais 
se desvelava. Desapareceu no fi nal da década de 60 em meio 
às convicções de uma sociedade moralista que o considerava 
como arte vulgar incitante ao sexo e ao corpo feminino que 
afl orava “vícios urbanos” (RAGO, 1991, p. 42)10 e renasce, 
criando uma arte tão potente à ilusão que coloca as mulheres 
fi rmemente no comando.

8 - Dança de vedetes francesas que mistura polca e quadrilha ora apresentadas em cabarés parisienses como o famoso Molin Rouge e geralmente acompanhadas 
de orquestra.
9 - De acordo com o dicionário Priberam da Língua Portuguesa (2010), trata-se de “5. Jornal publicado num formato mais pequeno do que o habitual, geral-
mente de estilo sensacionalista.”
10 - Segundo Rago (1991, p. 45) “não se trata de efetuar um amplo estudo sobre a condição das mulheres desde meados do século passado ao atual [...], mas 
de evidenciar as projeções que predominaram sobre a fi gura feminina” e sobre o imaginário social produzido pelos shows de striptease nesta mesma época em 
São Paulo – Brasil.
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Mas o quanto dura este comando?
Parece que, por um lado, as mulheres conseguiram um 

controle maior sobre o corpo e sobre a sexualidade feminina, 
porém tal posição as submeteu ao que Foucault (1985, p. 82) 
chama de poder materializado pelos mecanismos efi cazes de 
“controle das vontades” para se manterem belas, charmosas e 
glamorosas.
A: Se você soubesse a dívida que eu tenho com roupas, celular, 
sapatos, cremes...
P: Para cada roupa um sapato?
A: Sim, tenho uns 40 pares.

Trata-se de sentidos que escondem a real situação e 
materializam não mais ideologias e sim formas de vida, 
mantendo o caráter neoliberal ao gerar competição, consumo e 
outras ferramentas de poder ao corpo.

Pélbart (2002)11 ao comentar a relação que se instaurou entre 
capital e subjetividade, nomeia o poder sobre os sonhos, sobre 
os desejos e sobre os sentidos da vida, em referência a diversos 
autores que discutem o tema, como “capitalismo cultural, 
economia imaterial, sociedade de espetáculo, era da biopolítica 
[termo designado por Foucault]”. Poder este que, segundo ele, 
não só “penetra nas esferas as mais infi nitesimais da existência, 
mas também as mobiliza”. E ressalta, baseando-se no termo 
potência da vida, inspirado por Deleuze, a possibilidade de se 
(re)inventar em meio a esse “exotismo descartável”.

Por isso, em tantos momentos, Afrodite é tentada a partir 
da própria “linha de escape”, a que é prisioneira, a fugir pela 
imaginação criadora que conduz ao imaginário como forma de 
autonomia e capaz de transformar seus estilhaços:
P: E como é dançar nua?
A: Eu danço...
P: Bate uma timidez no momento?
A: Ah... Agora não. Antigamente batia. Naquela primeira... 
Naquela primeira casa batia muito, mas hoje não... Não bate 
mais tanto assim. Eu danço. Envolvida ali, na dança, faço uma 
coisa, faço outra e até esqueço que o pessoal está me olhando. 
Eu penso que estou sozinha.

Espetáculos dos sonhos ou dos pesadelos?

Striptease, para muitos, é sinônimo de prostituição, mas 
são muitas as Afrodites vivenciando essa revolução cultural 
marcada de estereótipos, moralidade e muitas polêmicas.

A poetisa brasileira Cora Coralina (2001, p. 149-151), em 
Mulher da Vida – poema em contribuição ao Ano Internacional 
da Mulher em 1975 - evoca muito bem cenas da feminilidade 
estereotipada como produto:

Mulher da Vida,
Minha irmã.

De todos os tempos. De todos os povos. De todas as latitudes. Ela 
vem do fundo imemorial das idades e carrega a carga pesada dos 

mais torpes sinônimos, apelidos e apodos: Mulher da zona, Mulher 
da rua, Mulher perdida, Mulher à-toa.

Mulher da Vida,
Minha irmã.

Pisadas, espezinhadas, ameaçadas. Desprotegidas e exploradas. 
Ignoradas da Lei, da Justiça e do Direito. Necessárias 

fi siologicamente. Indestrutíveis. Sobreviventes. Possuídas e 
infamadas sempre por aqueles que um dia as lançaram na vida. 

Marcadas. Contaminadas. Escorchadas. Discriminadas.

Nenhum direito lhes assiste. Nenhum estatuto ou norma as protege. 
Sobrevivem como erva cativa dos caminhos, pisadas, maltratadas e 
renascidas. Flor sombria, sementeira espinhal gerada nos viveiros 

da miséria, da pobreza e do abandono, enraizada em todos os 
quadrantes da Terra. [...]

Mulher da Vida,
Minha irmã.

A história é farta em oferecer exemplos aqui vinculados ao 
uso da dança, misturando estações, tempos, momentos.

Isadora Duncan (1935), ao abandonar tutu, espartilhos, 

11 - Em referência ao artigo Poder sobre a vida, potência da vida, originalmente publicado na revista francesa “Multitudes”, número 9, de maio-junho de 2002.
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sapatilhas, tecidos de cores frias e até mesmo três casamentos, 
fora uma entre tantas Mulheres da Vida... Entre tantas Afrodites 
inspiradas pelas fi guras gregas... Com sua dança revolucionária, 
defendeu impetuosamente os direitos e liberdades às mulheres.

Mais adiante, o trabalho de campo realizado com dançarinas 
eróticas brasileiras nos anos de 2004 e 2005, pela pesquisadora 
Susana Maia, no bairro Queens, em Nova Iorque, demonstrou 
à maneira com que essas mulheres utilizam seus corpos e 
seus desejos marcados pelo colonialismo e contextos de 
dominação advindos da circulação em bares e casas destinadas 
exclusivamente ao público masculino. De acordo com Maia 
(2009, p. 771-772), ‘“em tais contextos, o outro é identifi cado e 
categorizado por meio de uma série de distinções e discriminações 
que apresentam alteridade enquanto “sujeito de governo”’.

Aproximadamente na mesma época, a então doutoranda 
Gloria Diaz Barrero12 apresenta um estudo sobre as relações 
desiguais de trabalho com essas “bailarinas exóticas” (p. 131) 
latino-americanas nos Estados Unidos e Canadá, marcadas pela 
exploração econômica dentro de uma sociedade machista.

Recentemente, em julho de 2009, dançarinas burlescas 
ladeadas de strippers protestaram vestidas a caráter pelas 
ruas de Londres contra a manifestação do governo britânico 
em minimizar o trabalho como “entretenimento para adultos”, 
sendo que as garotas defendem a atividade como uma “arte 
sensual que envolve música, performance e dança”13, muito 
além de sexo explícito que caracteriza a prostituição. Algo 
semelhante aconteceu no ano seguinte, nos Estados Unidos, 
após comentários de políticos conservadores sobre a profi ssão.

Afrodite também se remete a essas ocasiões, indignando-se 
com o manejo masculino em relação à condição feminina das 
dançarinas atuantes na boite:
A: Eles enxergam a mulher como um objeto, uma mercadoria. 
Eles chegam, escolhem e é assim [pausa]. Não é fácil. Tem 
pessoas que dizem que a vida de uma garota é fácil. Não é! 

Tanto na parte de família... É muita coisa. Aqui rola de tudo. 
Agora arrumei outra fantasia – 171.
P: Como é?!
A: É o 171, aquele que usa de trambique. Aqui tem muito, não 
é?! É uma blusinha toda listradinha em branco e preto, atrás 
escrito 171, com shorts, saiazinha e toquinha.

Os tabus aguçam a curiosidade do imaginário coletivo em 
torno da rotina das strippers. Comenta Paz (1995) que o erotismo 
muda os temperamentos dos sujeitos, assim com nas relações 
da deusa, e outra de suas fi nalidades é domar o sexo. Afrodite 
parece se render por vezes ao jogo sexual. As questões de gênero 
se relacionam intimamente com as hierarquias de poder na 
sociedade. O cliente pode usá-la quando e como desejar assim 
como a um objeto, marcando “[...] na ordem do domínio moral, a 
superioridade do homem” (FOUCAULT, 1985, p. 173).

Alberoni (1988) também comenta que há desinteresse 
masculino após um êxtase amoroso e isso faz com que a 
mulher se sinta desprezada e “é levada a pensar que na verdade 
o homem queria apenas descarregar a sua tensão” (p. 24) e o 
interesse por ela como “mulher total” nunca existiu. Para ele, o 
homem compreende desejo como intensidade.

Simone de Beauvoir (1967), uma das mais importantes 
fi lósofas para o movimento feminista mundial, analisa o papel 
da mulher na sociedade através de refl exões desde a infância das 
mulheres até a fase adulta em uma das suas obras mais ilustres 
O Segundo Sexo14. Enfatiza que é o conjunto da civilização 
que condiciona a subjetividade feminina à passividade. “A 
mulher desempenha geralmente o papel da bola de cristal que 
os videntes consultam: qualquer uma serviria” (p. 236).
A: Tem homem que vem com mulher. Com esposa, com namorada.
P: O que eles buscam quando as trazem aqui?
A: Swing. E com a mulher ao lado, eles escolhem.

Os apontamentos de Beauvoir (1967) sobre casamento e 
prostituição fazem menção à simetria entre prostituta e esposa: 

12 - DÍAZ BARRERO, Gloria Patricia. Stripers, bailarinas exóticas, eróticas: identidad e inmigración en la construcción del Estado canadiense. Cadernos 
Pagu (25), p. 129-152, jul-dez, 2005.
13 - Extraído de Abril.com.
14 - Obra em dois volumes publicados pela escritora em 1949 e adiante reeditados.
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“Para ambas, o ato sexual é um serviço; a segunda [esposa] 
é contratada pela vida inteira por um só homem; a primeira 
[prostituta] tem vários clientes que lhe pagam tanto por vez” (p. 
324) ao passo que legitima a opressão.

Com isso, apesar de muitas vezes a dança erótica se 
distanciar da prostituição, outras se associa, porém com a 
fi nalidade de dar à profi ssão um caráter mais leve, mais lúdico.
P: No início da sua carreira, você fazia os programas sem a 
dança. Você não era stripper?
A: Não.
P: Faltava alguma coisa?
A: Faltava alguma coisa para me manter mais fi rme e no caso 
é a dança.
P: Um programa agora aconteceria sem ter a dança?
A: Não.
P: Você também fantasia o momento?
A: Com certeza.

Calvino (1990) dedicou-se a argumentar em suas obras 
sobre a leveza após opor-se ao peso. A busca pela leveza surge 
como possibilidade de resistência, como reação ao peso do viver. 
Relações muito parecidas com a vida de Afrodite que se esforça 
em tornar sua profi ssão mais leve, mais divertida, ou melhor, 
esforça-se em (re)criar na sua vida momentos de arte. Afrodite 
posiciona-se na vida, escolhendo a leveza como alívio por vezes 
ao trabalho paralelo, árduo; compõe personagens entre o real 
e o fi ccional não como meio de fugir ao pesadume, mas como 
possibilidade de novas formas de conviver com esse pesar.

E a leveza, em contraposição aos pesos na vida de 
Afrodite, distribui-se na aproximação ao mito como Afrodite 
mitológica e Afrodite urbana; o espelho para não enfrentar 
diretamente a fi gura masculina e os refl exos produzidos por 
um escudo luminoso versus as atitudes dos clientes; a criação 
das personagens como possibilidade de (re)inventar outros 
modos de vida. “Muito difi cilmente um romancista poderá 
representar sua ideia [sic] da leveza ilustrando-a com exemplos 
tirados da vida contemporânea, sem condená-la a ser o objeto 

inalcançável de uma busca sem fi m.”15 E essa busca sem fi m 
do poeta transparece na busca incansável de Afrodite por uma 
dança mais prazerosa e divertida. Uma busca pela experiência.

A maneira com que vive Afrodite e o pesadelo que em 
certos momentos transformam o sucesso do espetáculo sedutor 
se aproxima a concepção de sujeito da experiência de que 
trata Larrosa (2002, p. 25). O fi lósofo concebe o sujeito da 
experiência não como

[...] um sujeito que permanece sempre em pé, ereto, 
erguido e seguro de si mesmo; não um sujeito que 
alcança aquilo que se propõe ou que se apodera daquilo 
que quer; não um sujeito defi nido por seus sucessos ou 
por seus poderes, mas um sujeito que perde seus poderes 
precisamente porque aquilo de que faz experiência dele 
se apodera. Em contrapartida, o sujeito da experiência 
é também um sujeito sofredor, padecente, receptivo, 
aceitante, interpelado, submetido.

E assim se faz Afrodite entre quedas e se por em pé, entre a 
leveza e o peso da profi ssão, entre o viver a realidade e o viver a 
fi cção, entre o glamour de um espetáculo e o ensaio nos bastidores.

Da mesma forma, percorre poeticamente as danças de 
Afrodite por entre os encontros com Afrodite e leva-se a 
pensar, a criar, a buscar outras possibilidades de mundo, outras 
conexões, outros movimentos, ao contato com o imprevisível, 
com experiências estimulantes, com outras histórias, com 
estilhaços que podem se juntar e/ou se quebrar novamente.
A: Apostei em coisas novas – nem que tive que perder. Acho que 
nós só aprendemos com a coragem de investir.

Afi rmando a vida como aventura, Afrodite mostra-se 
com verdadeiro fascínio a sua alma desbravadora... Alma de 
amante, alma de esposa, alma da criança que se fez mulher, 
alma confi dente, alma em movimento, alma de dançarina.

Conforme o trabalho mostrou, pensar a criação das personagens 
de uma stripper como processo de subjetivação precisa-se (des)
construí-la. Pode-se criar Afrodites com o auxílio da dança, 

15 - Citações de Calvino em menção a obra A insustentável leveza do ser, de Mila Kundera (1985), a qual narra os (des)amores dos personagens que experi-
mentam o peso do comprometimento e a leveza da liberdade como exercício de reconhecer a opressão e tentar amenizá-la.
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do erotismo, da moda e do consumo, do poder, do imaginário, 
respaldados na fi gura feminina e na procura em dar sentido à vida.
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Resumo

Este trabalho é fruto de pesquisa qualitativa em 
desenvolvimento no curso de mestrado em Educação da 
UFMT/PPGE, intitulada Educação e Letramento: uma 
experiência na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto 
May em Cuiabá-MT. Neste artigo com base nas refl exões 
propostas por GOFFMAN (2007), OLIVEIRA (2010) entre 
outros, pretendemos fazer uma abordagem sobre a biblioteca 
na prisão e sua possível contribuição no ambiente prisional 
enquanto espaço de letramento, discorrendo sobre seu espaço 
físico, o acervo e sua organização, formas de empréstimo de 
material, fl uxo de visitantes e o papel da bibliotecária. Este 
local tem como objetivo trazer o universo livre e maravilhoso 
da leitura para um ambiente de rigidez e regras estabelecidas. 
A leitura neste ambiente traz entretenimento, informação e 
conhecimento. Mesmo com a evolução dos castigos aplicados 
às pessoas, ao entrar nesta instituição estas são despidas de 
diversos direitos sociais e bens culturais, o atual sistema 
prisional conta com o trabalho e o isolamento social como 
meio punitivo. Diante desta questão, os livros são uma espécie 
de “terapia” para muitas mulheres durante sua permanência 
no cárcere como forma de passar o tempo ocioso e resgatar a 
cidadania perdida. 

Palavras- chave

Penitenciária feminina; letramento; leitura; biblioteca.

Resumen

Este trabajo es el resultado de la investigación cualitativa 
en el desarrollo de la Maestría en Educación UFMT / PPGE 
titulado La educación y la alfabetización: una experiencia 
en la Penitenciaría de Mujeres Ana María do Couto May en 
Cuiabá-MT. Basados en las ideas propuestas por Goffman 
(2007), Oliveira (2010), entre otros, tenemos la intención de 
hacer una aproximación a la biblioteca en el entorno de la 
prisión y su posible contribución en el ámbito penitenciario 
como un área de la alfabetización, la discusión de su espacio 
físico, la colección y su organización, las formas de material 
de préstamo, el fl ujo de visitantes y el papel del bibliotecario. 
Este sitio pretende acercar el universo de lectura libre y 
maravillosa a un entorno de rigidez y reglas. La lectura de este 
medio trae entretenimiento, información y conocimiento. A 
pesar de la evolución de los castigos aplicados a las personas, 
para entrar en esta institución son despojados de diversos 
derechos sociales y culturales. El sistema penitenciario actual 
tiene que trabajar y el aislamiento social como una forma 
de castigo. Ante esta pregunta, los libros son una especie de 
“terapia” para muchas mujeres durante su estancia en la cárcel 
como una forma de pasar el tiempo de inactividad y recuperar 
la calidad perdida.

Palabras clave

Cárcel de mujeres; la alfabetización; la lectura; la biblioteca.
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Introdução

Diante da complexidade do termo alfabetização, nas últimas 
décadas, essa palavra começou integrar um campo mais amplo 
de problematização teórica e prática, que consiste níveis mais 
amplos de leitura. O fato das pessoas aprenderem ler e escrever, 
mas, não incorporarem essas práticas sociais no cotidiano, fez 
surgir o termo letramento.

Segundo Soares (2011, p.15), “o termo alfabetização não 
ultrapassa o signifi cado de levar a aquisição do alfabeto, ou 
seja, ensinar habilidade de leitura e escrita”. Já letramento 
envolve práticas e leitura e escrita em contextos sociais. Rojo 
(2009, p.11) afi rma que este termo:

Busca recobrir os usos e práticas sociais de linguagem 
que envolvem a escrita de uma ou de outra maneira, 
sejam eles valorizados ou não valorizados, locais ou 
globais, recobrindo contextos sociais diversos (família, 
igreja, trabalho, mídias, escolas, etc.), numa perspectiva 
sociológica, antropológica e sociocultural Rojo (2009, 
p.11)  

Sendo o presídio um local onde existem práticas de 
letramento escolar e não-escolar, um ambiente onde há o 
cruzamento muito rico de várias linguagens (gírias, bilhetes, 
cartas, leitura e escrita de diversos gêneros), encontramos nesse 
local um ambiente propício para a investigação e observação 
das práticas de letramentos como forma de reinserção social.

Desenvolvimento

A leitura é considerada uma ponte entre o mundo recluso e 
o universo da liberdade. É uma forma de ocupar essas mentes 
que sofreram com o processo de perdas pessoais que ocorrem 
no momento que são admitidas numa Instituição prisional. 
Segundo (GOFFMAN, 2007), a primeira mutilação do eu 
acontece por causa da barreira que tais instituições colocam 
entre o interno e o mundo externo. Para o autor, neste local 
há também um elevado nível de angústia, ou a ausência de 

materiais de fantasia – por exemplo, fi tas de cinema e livros- 
podem aumentar muito o efeito de uma violação das fronteiras 
do eu (GOFFMAN, 2007, p. 49).

Durante a pesquisa, observamos o cotidiano de mulheres 
reclusas na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto 
May, localizada no KM 14, da Rodovia 364, em Cuiabá- MT. 
“Inaugurada em 2000, esta unidade prisional tem capacidade para 
180 mulheres apenadas” (Oliveira, 2010, p.33), porém na época da 
coleta dos dados, em dezembro de 2011, havia 293 reeducandas 
em regime fechado entre condenadas e provisórias. Este número 
oscila muito, tendo em vista a rotatividade das reclusas.  

Ao adentrar nesse local, há um corredor principal nele 
existem também várias portas que permitem acesso ao setor 
de saúde, salão de beleza, creche (este é o local onde fi cam as 
gestantes e as crianças) e pavilhão escolar, sendo este composto 
por duas salas de aula, um banheiro, uma sala para professores 
e uma biblioteca.

Esta última é um local 
pequeno no qual pude 
observar prateleiras com 
livros literários de autores 
consagrados, são alguns 
deles: Jorge Amado, Aluísio 
de Azevedo, Machado de 
Assis, José de Alencar, 
José Lins do Rêgo, Ernest 
Hemingway, Bernardo Guimarães, Ágatha Christie, entre outros. 

Os livros, em quase a sua totalidade são doações de 
entidades, empresas particulares e profi ssionais liberais. Das 
editoras do governo vêm os livros didáticos e pedagógicos. Os 
livros religiosos são doados pelas próprias entidades religiosas. 
A igreja católica e os espíritas levam uma grande quantidade 
de livros. Entre os evangélicos, observei que há muitas obras 
de autoria do Bispo Edir Macedo. Segundo Oliveira (2010, 
p.141), “a biblioteca sobrevive porque a direção do presídio 
envida esforços no sentido de ampliar o acervo coletado na 
comunidade” (acima foto da biblioteca).

Há também livros didáticos, auto-ajuda, religiosos, jurídicos, 
conhecimentos gerais e a enciclopédia “Barsa”. Há um computador 
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pra fazer os registros, alguns cartazes, duas pequenas mesas, quatro 
cadeiras e uma televisão, mas não há espaço para que as reclusas 
leiam ali, elas escolhem os livros e levam para as celas. Ao lado, a 
foto mostra o momento de leitura.

A bibliotecária AM é pedagoga, tem 48 anos e cursou até o 
quarto ano de direito. É uma pessoa 
surpreendente. Amável, educada e tem 
um conhecimento que impressiona. Ela 
recebe muito bem as leitoras e dá dicas 
sobre livros e autores, quando a chefe da 
equipe de segurança permite, ela também 
leva alguns livros para as reeducandas.  
“Na verdade, o bibliotecário expande o 
seu papel ao contribuir para que o usuário 
aumente a habilidade no processo de 
leitura” (Barroso, 1998, p.5). 

Cada raio (este é o nome dado a 
cada parte do presídio) tem o dia de 
regalia. Até o início de outubro de 
2011, cada dia a biblioteca recebia uma parcela de leitoras: 
segunda- feira era a vez do raio I (composto por maioria de 
adeptas ao evangelho, este também concentrava o maior 
número de leitoras). Terça o II; na quarta-feira era dia de visita; 
quinta- feira o raio III (composto pelas condenadas, conhecidas 
como rebeldes, este concentrava o menor número de leitoras). 
Sexta- feira as pessoas da triagem, do salão de beleza e Raio IV 
tinham acesso ao acervo.  As leituras preferidas são as religiosas 
e os romances. Os poemas também são muito procurados 
porque são utilizados nas cartas amorosas. O romance policial 
está entre os gêneros preferidos. Crimes, investigação, medo, 
mistério tomam conta da curiosidade das leitoras. Quanto ao 
fl uxo de visitantes, além dos leitores que participam na forma 
de empréstimo, existem algumas atividades executadas pelos 
professores que são as pesquisas. No entanto, no dia que há 
procedimentos disciplinares as reeducandas não vão à escola 
ou à biblioteca como medida de segurança.

Tivemos acesso ao controle de frequencia, mas existe 
a reclamação de ausência de leitoras (de maio a outubro 
somam-se 179 empréstimos, com média de aproximadamente 

30 visitantes por mês), o principal motivo é a difi culdade de 
sair das celas e chegar até o local. Segundo relato de uma 
reeducanda:

A biblioteca no presídio tem sua importância. Ela 
tá... faltando ser melhor trabalhada. Melhor acesso à 
leitura. Tem muitas reeducandas leitoras, mas elas têm 
difi culdades de chegar até aqui. Pra tirar do cubículo, 
do raio e fazer chegar até a biblioteca. NA  

A ausência de leitores em bibliotecas não é um problema 
encontrado somente no ambiente prisional. Desde a antiguidade, 
o saber era considerado sagrado, por esse motivo fi cava nas mãos 
dos sacerdotes, as bibliotecas não eram acessíveis ao público. 
Por muito tempo a leitura foi privilégio de poucos, mais tarde “a 
Revolução Francesa tirou os livros das mãos dos nobres e colocou-
os à disposição da maioria” (Milanesi, 1993, p.21). Atualmente 
vivemos numa sociedade capitalista onde “a valorização excessiva 
de bens materiais de uma sociedade de consumo, em detrimento 
do valor moral e intelectual do homem, concorre para afastar as 
pessoas da biblioteca” (Silva, 1995, p.52).

Na tentativa de aumentar o número de leitoras e com 
o objetivo de despertar o interesse, melhorar e ampliar 
conhecimentos, ocupar a mente e proporcionar prazer 
utilizando como ferramenta a leitura, a bibliotecária escreveu 
um projeto com o título: “Roda do Saber”. Mostrou-me 
com orgulho a ideia. O público alvo seriam as apenadas 
e os encontros teriam de 5 a 7 horas de duração. Seriam 
encontros mensais, com o número máximo de 22 pessoas em 
cada grupo, com apresentação de livros, temas chamativos 
e diversifi cados, haveria leitura silenciosa, em voz alta, 
coletiva, individual, dinâmicas de incentivo, discussões 
e atividades sobre os temas. Infelizmente o projeto foi 
mandado para a diretoria e esta até o fi nal do ano não havia 
respondido ao pedido.

Conclusão

Tendo em vista a baixa frequência de leitoras à biblioteca, 
a leitura precisa ser mais incentivada e não deve ser vista como 
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regalia para aquelas pessoas que possuem bom comportamento. 
Segundo (Oliveira, 2010, p.132), a biblioteca deve ser aberta 
àqueles que a buscam, deve ter obras de interesse do leitor, deve 
ser um espaço de investigação e de descobertas prazerosas.

Seu acervo precisa ser diversifi cado, com materiais que 
se aproximem das práticas sociais de leitura que circulam nas 
diversas esferas. Segundo Quevedo (2002, p.78), uma pequena 
parcela da população não faz sequer uma leitura razoável de 
fi lmes, músicas ou vídeos e os leitores da chamada literatura de 
massa fogem de outros textos por despreparo ou acomodação. 

Pensando na necessidade do leitor atual, precisamos 
pensar em um novo centro de leitura com acervo de múltiplas 
linguagens (incluindo CDs, vídeos, revistas, jornais, textos 
digitais, entre outros) para atender um público eclético.

Há alguns pontos que interferem na formação de um leitor 
apaixonado e crítico. A maioria das famílias das apenadas não 
traz material de leitura, o que compromete o seu letramento. 
A biblioteca prisional é o principal ambiente que permite 
aproximação entre leitor e livros.  Gibis, revistas atuais e 
jornais diversos não são comuns nesse espaço. No nosso país 
ainda existe um distanciamento entre a formação e trabalho de 
professores e bibliotecários.

Entretanto, a bibliotecária AM reconhece o valor da leitura, 
em sua fala observa que esta “tem um papel fundamental no 
crescimento cultural de todos. Ela evolui, ela faz você viajar no 
tempo, faz conhecer o mundo”. Os verbos ver, verifi car observar 
e analisar estão contidos no verbo ler. Portanto, ler signifi ca colher 
conhecimentos e conhecimento é um ato criador (Quevedo, 
2002, p.69). No entanto, nem todas as apenadas revelam em seus 
discursos o valor da biblioteca no ambiente prisional.

Ler é um exercício constante para as mentes que sofreram 
com um processo de perdas ao serem admitidas em uma 
instituição prisional. Enquanto lemos trabalhamos nossa 
memória, desenvolvemos o senso crítico, ampliamos nossos 
horizontes e prevenimos desordens cerebrais. Segundo AM, na 
prisão “quando as mulheres estão bem, elas vão à biblioteca e 
lêem, mas quando caem em crise depressiva, se afastam.”

Tornar-se leitor e auxiliar na sua formação parece ser um 
compromisso de cidadania para quem acredita que ler não é 

apenas decodifi car signos, mas um ato que pode mudar o 
rumo das vidas (Quevedo, 2002, p.79). O exercício constante 
da leitura permite a essas mulheres aprisionadas terem voz, 
apesar do corpo estar entre as grades, nessa hora a mente ganha 
liberdade impulsionada por um misto de sentimentos que 
devaneiam sobre o livro. Embora a biblioteca seja um espaço 
pequeno, ela abriga verdadeiros tesouros que contribuem para o 
desenvolvimento do letramento de suas frequentadoras. 
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Resumo

Este trabalho é fruto de uma pesquisa realizada durante o 
mestrado em Educação intitulada Alfabetização e Letramento: 
uma experiência na Penitenciária Feminina Ana Maria do 
Couto May em Cuiabá- MT. Trata-se de uma investigação de 
cunho qualitativo, onde os sujeitos do processo investigativo 
são mulheres com idade entre 23 e 52 anos, com profi ssões 
diversas e algo em comum: condenação por tráfi co de drogas. 
A admissão do sujeito em uma instituição prisional traz um 
processo de perdas pessoais que pode ser compreendida 
como um conceito de “morte civil”, em que os presos podem 
enfrentar, não apenas uma perda temporária dos direitos, mas 
ainda podem ter alguns desses direitos permanentemente 
negados (GOFFMAN, 2007). Mesmo com a evolução dos 
castigos aplicados às pessoas, ao entrar nesta instituição estas 
são despidas de diversos direitos sociais, pois o atual sistema 
prisional conta com o trabalho e o isolamento social como meio 
punitivo. Será isto sufi ciente para a resolução do problema?  
Diante desta questão, o presente artigo busca analisar a escrita 
de mulheres reclusas, durante sua permanência no cárcere 
como forma de passar o tempo ocioso e resgatar a cidadania 
perdida, com base nas refl exões propostas por GOFFMAN 
(2007), FOUCAULT (1987, 2006), OLIVEIRA (2010), entre 
outros. Uma das interrogações que permeia essa discussão é: 
será possível utilizar à escrita enquanto prática de liberdade 
mesmo em um universo de rigidez e regras estabelecidas? 
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Resumen

Este trabajo es el resultado de una encuesta realizada en 
el grado de maestría en educación titulada previamante “La 
alfabetización: una experiencia en la Penitenciría  de mujeres Ana 
Maria do Couto May en Cuiabá- MT. Esta es una investigación 
cualitativa, donde el sujeto del proceso de investigación son 
las mujeres de 23 hasta 52 años, com habilidades diferentes, y 
algo en común: condena por tráfi co de drogas. La admisión de 
la materia en una institución penitenciaria trae un proceso de 
pérdida personal que se puede encontrar en el concepto de la 
“muerte civil”, donde los presos pueden enfrentarse, no sólo una 
pérdida temporal de los derechos, pero que pueden tener algunos 
de estos derechos permanentemente negado  (GOFFMAN, 
2007, p. 25). Apesar de la evolución de los castigos aplicados a 
las personas,  entrar en esta instituición a la que son despojados 
de muchos derechos sociales, pues el sistema penitenciário 
actual tiene el trabajo y el aislamiento social como una forma de 
castigo. ¿Es esto sufi ciente para solucionar el problema? Frente 
a esta pregunta, este artículo pretende analizar la escritura de 
las mujeres reclusas, durante su estancia en la cárcel como uma 
manera de passar el tempo de inactividad e recuperar la calidad 
perdida, basado en las refl exiones propuestas por Goffman (2007) 
Foucault (1987, 2006), Oliveira (2010) entre otros. Esta es una 
de las preguntas que impregna esta discussion: puede utilizar la 
escritura como uma práctica de la libertad incluso en un universo 
de la rigidez y reglas?
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Introdução

Etimologicamente a palavra pena vem do latim (poena) 
e signifi ca dor, castigo ou punição. De acordo com Oliveira 
(2003, p.24) houve uma evolução penal, a qual pode ser 
dividida em quatro períodos, o primeiro tem seu início na 
vingança privada, o segundo perpassa pela vingança divina 
e, posteriormente pública, até chegarmos ao que chamamos 
no período humanístico da pena. Não pretendo, portanto, 
me aprofundar nessa direção, mas refl etir sobre a evolução 
desse sistema punitivo até os dias atuais em que o indivíduo 
cumpre sua sentença baseada na privação de liberdade e 
trabalho. 

De acordo com Foucault (1987, p.14), no fi m do século 
XVIII, a melancólica festa da punição vai-se extinguindo. 
Há uma transformação do espetáculo punitivo e algum 
tempo depois, torna-se essencial corrigir, reeducar e curar o 
delinquente. Com o desaparecimento dos castigos violentos, 
a sociedade preferiu vigiar a punir. As cadeias “são as estufas 
para mudar pessoas; cada uma é um experimento natural 
sobre o que se pode fazer ao eu” (GOFFMAN, 2007, p.22). 
Esse novo modelo penal traz à tona inúmeras questões, 
como: Será este efi caz à reabilitação do indivíduo? O que 
as pessoas que vivem nesse mundo de exclusão faz com o 
tempo ocioso?

Diante dessas questões, durante a pesquisa qualitativa, 
observamos o cotidiano dessas mulheres na Penitenciária 
Feminina Ana Maria do Couto May, localizada no KM 14, 
da Rodovia 364, em Cuiabá- MT. Por meio de entrevistas 
e observação, tivemos a oportunidade de perceber seus 
sonhos, anseios, saudades, dor, abandono e esperança de 
liberdade.

Ficou visível o processo de perdas que uma mulher sofre 
ao entrar numa Unidade Prisional. Goffman (2007, p. 11) 
caracteriza tal local como Instituição Total, “uma espécie de 
residência e trabalho onde um grande número de indivíduos 
com situação semelhante, separados da sociedade mais ampla 
por considerável período de tempo, leva uma vida fechada e 
formalmente administrada”.

Desenvolvimento

Ao adentrar nesse local, percebe-se que as reclusas sofrem 
por serem vistas como pertencentes à classe de delinquentes 
e criminosas. De acordo com Oliveira (2010, p.18), “assim 
elas são portadoras de uma identidade deteriorada e, por serem 
mulheres, incide sobre elas uma dupla determinação de sexo 
e de classe”. Enquanto reclusas, perdem temporariamente 
seus nomes, tornam-se números, seus objetos pessoais lhe 
são retirados e numerados, sua rotina é radicalmente alterada. 
Segundo Goffman (2007, p. 24) a partir do momento que a 
pessoa é admitida nesse ambiente “o seu eu é sistematicamente, 
embora muitas vezes não intencionalmente, mortifi cado”.

De acordo com (MIOTTO, 1967 apud OLIVEIRA, 2010) 
percebe-se alguns problemas encontrados nesse contexto, a 
desaprovação e abandono familiar, a falta de privacidade e atividades. 
“A ociosidade ‘encomprida’ o tempo: os dias não acabam nunca... 
Durante esses dias tão longos o preso degenerado, brutalizado, 
dominado pelos próprios instintos imagina muitas coisas”, enquanto 
algumas reclusas promovem atritos ou ato disciplinares, outras 
encontram refúgio num pedaço de papel e caneta.

Enquanto o mundo livre está 
voltado para era digital, nesse 
ambiente há uma linguagem 
peculiar, as gírias, por exemplo, 
são utilizadas para a comunicação 
entre as reclusas, uma forma de 
manter uma linguagem restrita, a 
qual a equipe dirigente não tenha 
conhecimento. Há também os 
‘bereus’ que são pequenos bilhetes 
confeccionados no interior da 
unidade, estes servem para uma 
comunicação rápida entre os 
cubículos. Eles podem mandar um 
simples recado, uma informação, ou 
uma pequena declaração amorosa. 
Há também poemas produzidos e cartas. Além de ser uma 
forma importante de comunicação entre as pessoas, esta última 
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permite exteriorizar sentimentos e emoções reprimidas dessas 
mulheres. Sobre isso Foucault (1992, p.131) ressalta que a 
escrita “atenua o perigo da solidão: dá ao que se viu ou pensou 
um olhar possível; o fato de se obrigar a escrever desempenha 
o papel de um companheiro”. 

No Oriente antigo, o uso da escrita foi um marco histórico-
social que desencadeou transformações que tornaram a 
sociedade letrada (LEITE, org. 2003, p.48); registros históricos 
de acontecimentos importantes foram possíveis por causa da 
mesma. Até os dias atuais, as sociedades são grafocêntricas, a 
escrita está incorporada à vida política, econômica, cultural e 
social (SOARES, 2006, P.58).                      Fig. 1-Carta enviada 
de uma reeducanda para sua amiga.

“Nessa sociedade cativa, um elevado nível de angústia ou a 
ausência de materiais de fantasia – por exemplo, fi tas de cinema 
e livros- podem aumentar muito o efeito de uma violação das 
fronteiras do eu” (GOFFMAN, 2007, p. 49). Esses indivíduos 
separados de seus bens culturais e materiais procuram um meio 
de preencher tempo vazio, há um interesse no aprendizado da 
leitura e da escrita por conta da necessidade de comunicação 
com amigos, familiares e equipe dirigente. 

Em uma entrevista foi perguntado a FD sobre a importância da 
leitura e escrita, ela rapidamente associa sua resposta com as cartas:

“Você pode se comunicar com outro com carta... é 
delicioso. Pra responder e mandar a carta... Chega 
uma carta você vai lê... e responder aquela carta. É 
maravilhoso”.

Durante a pesquisa, observamos cinco cartas que foram 
mandadas para a reclusa MN por suas colegas. Os assuntos 
estão sempre relacionados à admiração, palavras de consolo, 
ânimo, agradecimentos e sonhos a serem alcançados no dia da 
liberdade. Na sua extensão há sempre o remetente, o destinatário, 
saudação e despedida, mas em momento algum elas colocaram 
o local. Em uma das cartas havia uma declaração de amor, que 
dizia “Eu quero você.” 

É comum, nesse ambiente, a formação de “panelinhas” ou 
de pares, principalmente amorosos; essas relações podem ser 

passageiras ou duráveis e a escrita revela essa nova postura 
assumida. Gomes (2004) afi rma que, 

A correspondência como uma forma de escrita de si, 
implica uma relação de troca (informações, pedidos, 
confi dências) entre o remetente e o destinatário que 
se revezam nesses papéis e, portanto,  uma prática 
relacional entre quem escreve e quem lê, sendo que cabe 
ao destinatário preservar ou não as cartas (GOMES, 
2004, p.19).

 Na prisão, os envelopes, na maioria das vezes são 
confeccionados pelas próprias remetentes em papel que pode 
ser recortado de livros velhos. Foi observado que em um desses 
envelopes, na parte externa, havia fi guras de pássaros, o que 
nos remete a palavra liberdade. Percebe-se também a seguinte 
frase colada: “o prazer em conhecer Jesus”.

Fig.2- Envelopes confeccionados pelas apenadas.

Em todas as cartas, há quase sempre uma inclinação 
religiosa, o que fi cou evidente em várias dessas frases 
encontradas nas correspondências: 

“Fique com Deus”. 
“Que deus lhe acompanhe.” 
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“Que Deus lhe abençoe” 
“Que Deus lhe renova a cada dia” 

A religiosidade dessas mulheres se manifesta em todas as 
suas escritas, desde as cartas até os poemas; há um misticismo, 
certas vezes, até exagerado e repetitivo. Sobre isso Branco 
(1991) ressalta:

E, no entanto, os místicos falam. Falam desse amor 
que, embora impossível de dizer, é também impossível 
de calar. E nessa fala há um gozo, que se percebe na 
repetição excessiva de signos, na recorrência exagerada 
às reclamações no júbilo que transparece num discurso 
reticente, prolixo, interminável. (BRANCO, 1991, p. 71).

Deus é citado sempre no fi nal destas cartas, mas ele também 
aparece como uma saída ou caminho para os problemas 
enfrentados. Segundo Miller e Kanazawa (2007, p.147) há uma 
diferença universal de sexo em relação à religiosidade, uma 
pesquisa mundial mostrou que mulheres são mais religiosas 
que homens e isto não é um fenômeno contemporâneo.   

Foi constatado que o domínio da leitura e da escrita garante 
a reclusa o acompanhamento do seu processo e contribui para a 
garantia de seus direitos. Responder ou enviar cartas a amigos e se 
parentes, permite a comunicação com o mundo externo e contribui 
para a superação da condição atual do indivíduo, já que este ao ser 
admitido em tal instituição sofre um processo de perdas pessoais:

Um aspecto legal dessa perda permanente pode ser 
encontrado no conceito de “morte civil”: os presos 
podem enfrentar, não apenas uma perda temporária dos 
direitos de dispor do dinheiro e assinar cheques, opor-
se a processos de divórcio ou adoção, e votar, mas ainda 
podem ter alguns desses direitos permanentemente 
negados (GOFFMAN, 2007, p. 25).

Nesse ambiente, as linguagens gritam, sussurram e se 
cruzam formando uma grande teia, algumas pessoas para 
diminuir esse tempo ocioso leem livros religiosos, outras 
cantam hinos protestantes e se rendem a experiências religiosas, 

há um vai-e-vem de cartas e bereus. Existem também algumas 
mulheres que usam a literatura para aliviar a dor e diminuir 
a culpa dos delitos cometidos, essa escrita é uma prática de 
liberdade de expressão. Esse é caso da reclusa PC Ela é uma 
pessoa afetuosa, inteligente e se expressa com desenvoltura, 
mesmo que numa conversa meio informal. Cursou magistério, 
mas não conseguiu realizar o sonho de ser professora:

“Eu fi z até o terceiro ano do magistério, mas então eu 
engravidei muito jovem, eu tinha quinze anos. Eu tinha 
que opinar pelo trabalho ou a escola, certo?”

Mesmo assim, o gosto pela leitura não se esgotou, todas 
as segundas-feiras, que é considerado o dia de regalia para o 
Raio I, PC e suas companheiras buscam livros. Sua aparência 
calma esconde um passado difícil de envolvimento com drogas 
e um grande amor proibido, que a levou separar do marido. Sua 
história é cercada de mistérios, por causa do seu vício, sua fi lha 
KO saiu de casa para morar com o pai. Pouco tempo depois foi 
encontrada morta em circunstância misteriosa:

“Foi lá na Chapada em 2009, no portão do inferno... 
Minha fi lha foi enterrada e junto com ela enterrou os 
meus sonhos”.

Desse episódio triste fi cou dor, revolta, tristeza e uma culpa 
imensa, pois PC acredita que tudo aconteceu por sua causa. 
Todos esses sentimentos são canalizados em forma de poemas 
fantásticos. Produzidos no cárcere estão organizados em um 
caderno cujo título é “Desabafos e palavras de Sabedoria” e 
prestam homenagem ao “anjo” morto:

“Voa pássaro, voa livre
Nas altitudes do céu
Livre, sem amarguras, sem dores
Na paz eterna de Deus.”

Ora a morte, ora Deus são temas constantes da sua poesia, 
mas a morte passa por um processo de eufemismo, ela é um voo 
que leva o ser amado pra perto de Deus, onde não há tristeza e 
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nem dores. Essa experiência transcendental de escrita se traduz 
em uma válvula de escape para a dor e angústia sentidas. São 
situações que beiram o impalpável, o intangível, que o discurso 
não consegue materializar. Manter essa relação com Deus 
alivia seu estado de angústia existencial. Em suas composições 
há uma fala amorosa dedicada a seu ser amado “a fi lha” e uma 
adoração íntima e singular a Deus, atribuindo a essa divindade 
o fato de criar todas as coisas:

“Deus
Criou o sorriso, a lágrima
A vida e a morte
Criou você para enfeitar meus dias...”

A maioria das escritas femininas encontradas no cárcere 
apresenta uma estreita relação com a memória. Lembranças dos 
dias felizes ao lado das pessoas queridas, recordações da vida 
extramuros, saudades dos fi lhos e de amores perdidos. Branco 
(1991, p. 29) afi rma existir íntimas relações entre o feminino 
e memória, talvez isso se deva ao fato das mulheres sempre 
estarem confi nadas ao universo doméstico. A autora cita o mito 
de Penélope. A fi gura mítica de uma esposa devotada ao marido 
Ulisses, que durante sua ausência de duas décadas, guarda-lhe a 
mais absoluta fi delidade, preservando assim a memória do amado. 

Do ponto de vista da psicologia evolucionista, Miller e 
Kanazawa (2007, p.103-104) afi rma que a família é importante 
para as mulheres, pois estas tendem mais para seus parentes. 
Enquanto homens têm muita afi nidade com colegas de trabalho, 
as mães são mais envolvidas com os fi lhos que os pais. Isso se 
revela no seguinte trecho do poema de PC:

“Quero você... Quero você. 
Corro sem destino  
Grito seu nome 
K.O!!!”

“O discurso, como se sabe, tem o poder de deter a fl echa 
já lançada em um recuo do tempo que é seu espaço próprio.” 
(FOUCAULT, 1963, p.47). O exercício constante da escrita permite 
as mulheres aprisionadas terem voz, embora o corpo esteja entre 

as grades. Nessa hora a mente ganha liberdade impulsionada por 
um misto de sentimentos que devaneiam em um pedaço de papel.
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Resumo

O presente artigo ancora-se em teorias a cerca do estudo de 
gêneros infantis e do ensino de texto na sala de aula. Tem por 
objetivo compreender como se dá o processo de internalização 
dos gêneros infantis e sua posterior transposição para os textos 
narrativos. Para a realização deste trabalho, foram analisados 
dados coletados no PIBID (Programa Institucional de Bolsa 
de Iniciação à Docência) realizado na FURB (Universidade 
Regional de Blumenau). Os dados expostos e analisados 
neste artigo provêm de narrativas feitas por estudantes de 6ª 
e 7ª séries, matriculados em uma escola pública situada em 
Guabiruba – SC. A partir da análise dos dados, se percebe que 
os estudantes têm os gêneros infantis internalizados de forma 
muito ampla, as fábulas e os contos de fada aparecem muito 
nos textos narrativos coletados. E essa internalização se dá pelo 
contato com as histórias no âmbito familiar e é, posteriormente, 
frisada durante as aulas que trabalham esses gêneros.

Palavras-Chave

Fábula; contos de fada; ensino de texto; gêneros textuais; 
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Abstract

This article is founded on theories about the study of infant 
gender and  school text in the classroom. It aims to understand 
how the process of internalisation of genres for children and 
their subsequent implementation in the narrative texts. For 
this study, we analyzed data collected in PIBID (Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) held in FURB 
(Universidade Regional de Blumenau). The data presented and 
analyzed in this article come from narratives made by students 
in 6th and 7th grades, enrolled in a public school located in 
Guabiruba - SC. From the data analysis, we fi nd that students 
have internalized the infant genres very broadly, fables and 
fairy tales appear much in the narrative texts collected. And 
that internalization occurs by contact with the stories within 
the family and is then crimped over the working classes these 
genres.
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1. Introdução

O presente artigo integra as atividades do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), 
desenvolvido pelos acadêmicos de Letras da Universidade 
Regional de Blumenau (FURB) no período 2011/II a 2013/II. 
Durante o tempo em que os acadêmicos estão envolvidos com 
o subprojeto, algumas atividades específi cas são estabelecidas 
pelos coordenadores, tais atividades têm fundamental 
importância para a conclusão deste artigo.

O grupo que coletou os dados analisados neste artigo 
trabalha na Escola de Educação Básica “Professor Carlos 
Maffezzolli”, localizada no município de Guabiruba-SC. A 
escolha das escolas que seriam contempladas pelo PIBID se 
deu através do último IDEB divulgado, sendo o da escola na 
qual trabalhamos igual a 4,4.

O subprojeto de Letras visa compreender as maiores 
difi culdades dos estudantes nas atividades que tangem à leitura 
e escrita. Para tanto, nosso primeiro semestre de trabalho girou 
em torno da análise de produções escritas feitas pelos estudantes, 
a partir de um comando aplicado pelos participantes.

O comando foi aplicado em cinco turmas: três turmas de 6ª 
série (7º ano) e duas turmas de 7ª série (8º ano) com as quais 
nossa professora supervisora trabalha. Tal comando trata-se de 
uma série de imagens de um garoto e duas árvores, a partir da 
qual os estudantes deveriam desenvolver uma história narrativa.

Após a aplicação do comando, as narrativas foram digitadas 
fi elmente, foram mantidos os textos originais. Inicialmente, 
porém, mantivemos o foco na produção em si, as noções que as 
crianças têm de causa e consequência, episódios de narrativas e 
outros elementos do texto como conectivos e anafóricos.

Embasados pelo modelo de Stein & Glenn reformulado por 
Scliar-Cabral e Grimm-Cabral, fi zemos a análise dos episódios das 
narrativas, e algumas constantes foram encontradas. Dentre elas 
está o fato de os estudantes mesclarem os textos narrativos com 
contos de fada e fábulas. A internalização dos gêneros fantásticos 
é tão forte que os alunos começam suas narrativas com a fórmula 
de abertura “era uma vez”, muitas vezes concluem com “Fim.” e 
adicionam a moral da história em seus textos. Tais observações 

levaram à produção deste artigo, a fi m de investigar as ocorrências 
e compreender como se passa essa relação entre os gêneros infantis 
e os textos narrativos produzidos pelos alunos.

2. Entrando em contato com a teoria

A fi m de compreendermos melhor a esfera dos gêneros 
infantis, recorremos a alguns estudos acerca deste assunto. 
Compreendemos, então, a fábula como um gênero “em que se 
predomina a narração que é estrategicamente usada como um 
modo enunciativo para argumentar”. (SILVA, p. 96,1999).

A fábula é um conto tradicional, uma história curta, onde 
“há grandes diferenças entre as pessoas, e devemos fazer opções 
sobre como queremos ser. Essas características aparecem 
divididas entre os personagens, separando bondade/maldade, 
beleza/feiura, fraqueza/força, etc.” (UNESCO, p. 44, 2005). 
Percebemos que a fábula traz personagens estereotipados, a 
personifi cação das características humanas, um personagem 
pode ser completamente bom ou inteiramente mau.

Conhecida pela ‘moral da história’, a fábula pode ser 
percebida sempre com objetivos grifados, por trás das histórias 
– na maioria das vezes encenadas por animais – escondem-
se condutas que as crianças devem (ou não) seguir. Além do 
caráter persuasivo em relação à criança, a fábula

bem como os contos, lendas e mitos, é um tipo de 
narrativa originária desde as mais antigas civilizações. 
Estes povos, através das histórias que contavam, 
passavam ensinamentos e preservavam sua cultura. 
Graças à tradição oral e mais tarde ao texto impresso, 
a arte de contar histórias foi passada de geração a 
geração, constituindo até os dias de hoje, importantes 
fontes de informações para entendermos a história das 
civilizações. (FREIRE & GUIMARÃES, p. 04, 2007)

Depreendemos, então, que as fábulas são histórias muito 
antigas que vão sendo passadas de geração em geração, regendo 
a educação de muitas crianças, colaborando para a formação 
de valores e traçando uma linha de comportamento pela qual 
deverão seguir suas atitudes.
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Dentre as muitas fábulas que conhecemos, talvez a mais 
famosa seja a da ‘Cigarra e a Formiga’ de La Fontaine, na qual 
a mensagem de que devemos trabalhar, fazer a nossa parte é 
muito perceptível, não devemos apenas fi car brincando, temos 
que correr atrás de objetivos. Diante das fábulas, as crianças 
conseguem tirar morais e lições das histórias, muitas vezes 
levando-as para seus textos narrativos, porque elas internalizam 
essa ordem canônica de que é necessário que haja uma moral 
em cada texto que escreverem.

Compreendido o que é fábula, nos ancoramos, agora, em 
estudos sobre os contos de fada, outro gênero fundamental para a 
compreensão das ideias que os estudantes têm a cerca de produção 
narrativa. Os contos de fada têm como característica básica suas 
fórmulas de abertura e fechamento. Freire & Guimarães explicam:

há muito tempo atrás, num lugar bem longe daqui, em 
meio a bruxas, dragões, ogros, anões, fadas, duendes, 
príncipes, donzelas e acontecimentos sobrenaturais, e 
em clima de “Era uma vez...” e “Viveram felizes para 
sempre”, nasciam os contos de fada. Eles existem 
há milênios e fazem parte da herança cultural da 
humanidade, alguns datados do século II d.C. Em 
diversas culturas, em todos os continentes, existem 
histórias com estruturas e narrativas semelhantes aos 
contos que conhecemos hoje. (p.10, 2007)

Podemos observar que as fórmulas de abertura e fechamento 
são inatas de tal forma aos contos de fada que, apenas ao citá-
los já compreendemos de que gênero estamos falando. Mais 
uma vez, trata-se de um gênero que passa de geração em 
geração, fazendo parte da infância de muitas pessoas, porém, 
o que muitas pessoas não sabem é que os contos não nasceram 
com o intuito de ser apresentados às crianças.

originalmente, estes contos não foram escritos para 
crianças, muito menos para transmitir ensinamentos, 
ao contrário, foram destinados para entrenimento dos 
adultos, contados em reuniões sociais, nas salas de fi ar 
e outros ambientes onde eles se reuniam. (FREIRE & 
GUIMARÃES, p. 10, 2007). 

As versões infantis dos contos de fadas nasceram no século 
XVII, na corte de Luís XIV, no ano de 1697, pelas mãos do 
escritor francês Charles Perrault (1628-1703), primeiro a coletar 
e organizar contos para criança em um livro chamado Contos 
da Mãe Gansa, constituídos de uma coletânea de oito histórias: 
A Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, O Barba azul, O 
Gato de Botas, As Fadas, A Gata Borralheira, Henrique do 
Topete e O Pequeno Polegar. 

Mais adiante, na Europa do século XIX, os irmãos Jakob 
e Wilhelm Grimm (entre 1785 e 1863), na Alemanha, e Hans 
Christian Andersen (1805-1875), na Dinamarca, realizaram um 
trabalho de coletâneas de contos populares. Estes escritores 
tornaram um dos principais autores e adaptadores de contos de 
fadas para crianças. 

Bem como a fábula, o conto de fada também tem um caráter 
normativo em relação às condutas infantis e a formação de seus 
ideais,

por lidarem com conteúdos da sabedoria popular e com 
conteúdos essenciais a condição humana, os contos de 
fada se perpetuam até hoje no imaginário coletivo, nos 
lares, nas escolas e em espaços em que se privilegie 
a formação de valores, a fantasia, a imaginação e 
o simbólico, numa perspectiva lúdica. (FREIRE & 
GUIMARÃES, p. 11, 2007)

Depreendemos, então, que os gêneros infantis compartilham 
da ideia principal de educar as crianças através de suas histórias. 
Os contos de fada também são responsáveis por noções do que 
é certo e errado, trazendo à tona, através de seus personagens 
estereotipados, a personifi cação de boas e más ações.

Ainda embasados em Freire & Guimarães (p. 10, 2007) 
apresentaremos, mais algumas características do conto de fada:

1. São sempre assumidamente de fi cção, ou seja, não 
pretendem ter acontecido de fato;

2. Misturam realidade e fantasia, atualizando e 
reinterpretando questões universais, tais como a 
dicotomia entre o bem e o mal, o forte e o fraco, a 
riqueza e a pobreza, o belo e o feio, entre outras;
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3. Envolvem algum tipo de magia, metamorfose, 
encantamento, instrumentos mágicos, vozes do 
além, viagens extraordinárias e amigos ou inimigos 
sobrenaturais;

4. O enredo expressa os obstáculos ou provas que 
precisam ser vencidos, como um verdadeiro ritual 
iniciático;

5. Temporalidade difusa, isso é, o tempo não é 
defi nido, é remoto, é o tempo do “Era uma 
vez...”;

6. Os personagens normalmente não possuem nomes;
7. A moral da história corresponde a um conjunto de 

normas de comportamento destinado a regular as 
relações entre os indivíduos.

A partir das noções de fábula e conto de fadas, podemos 
partir para a análise das narrativas produzidas pelas crianças, 
compreendendo como se dá o processo de internalização dos 
gêneros infantis e sua transposição aos gêneros escolares.

3. Relacionando as narrativas com a teoria

A fi m de compreender as fases da infância e os gêneros 
textuais referentes a cada fase, recorremos mais uma vez a 
Freire & Guimarães (p. 06, 2007), que divulgam a seguinte 
relação de gêneros e faixa-etária, com base na Psicologia:

A fase do mito (3/4 a 7/8 anos) – nesta fase a criança não 
diferencia a realidade e a fantasia, por isso a leitura mais 
adequada são os contos de fadas, os mitos, as lendas e 
as fábulas; A fase do conhecimento da realidade (7/8 
a 11/12 anos) – a criança tem maior necessidade da 
ação, passa do contemplativo para o executivo. A leitura 
adequada para a essa fase são os contos de aventura, 
o relato histórico, os relatos mitológicos, os heróis 
(sobre o princípio da vida dos povos), os de viagens e 
façanhas; A fase do pensamento racional (11/12 anos 
até a adolescência) - nesta fase as questões pessoais 
adquirem valor extraordinário, por isso a leitura de 
romances é a mais adequada pelo caráter de seus heróis 
e por seus temas.

É importante salientar que cada criança tem um processo 
de desenvolvimento diferente e que essa relação de fases serve 
apenas como referência de modo geral. Observamos, porém, 
que os gêneros textuais fábula e contos de fada fazem parte da 
primeira fase da infância. Como se dá, então, essa transposição 
dos gêneros primários à sua produção textual já na segunda 
infância e adolescência?

Depreendemos que a internalização desses gêneros textuais 
acontece, sim, na primeira infância, e que posteriormente ela é 
arraigada durante a vida escolar, através do trabalho com gêneros 
textuais dos quais as crianças participam. A partir do momento 
em que uma pessoa entra em largo contato com um gênero, 
ela acaba criando uma relação de ‘condição’ desse gênero. O 
estudante produz os textos com os quais está acostumado. 

Muitas vezes, o estudo dos gêneros textuais não leva em 
conta o momento do enunciado, dado fundamental para a 
produção de textos, não fi ca claro que a fábula tem uma lição 
de moral porque essa é sua fi nalidade: trazer, envolta em um 
enredo interessante, um repasse de valores e condutas. Ou que 
as fórmulas de abertura e fechamento “era uma vez”, “viveram 
felizes para sempre. Fim.” são típicas dos contos de fadas. 

Não fi ca claro para o estudante que ele não precisa acoplar a 
todas as suas narrativas uma lição de moral ou um personagem 
estereotipado. A partir da análise das narrativas coletadas com 
as atividades do PIBID, chegamos à seguinte tabela que tange 
às produções narrativas que contém algum aspecto de contos 
de fada ou fábula:

Série Total de 
narra-
tivas:

Contos 
de Fada: 
“Era uma 

vez”

Contos 
de Fada: 
“Viveram 

felizes 
para 

sempre”

Finali-
zadas 
com: 
“Fim”

Fábula: 
Contém 
moral da 
história:

6ª séries: 60 27 1 24 9

7ª séries: 54 12 0 4 14

Tabela (1): Relação do número total de narrativas e incidência da 
internalização dos gêneros infantis
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Ao analisarmos a tabela com os dados das narrações dos 
estudantes, depreendemos alguns pontos chave:

Grande parte dos estudantes iniciaram suas narrativas com 
a fórmula de abertura clássica dos contos de fada, ao abrirem 
seus textos com “era uma vez...”, os estudantes fazem a 
introdução de sua história. Mesmo não sendo característica de 
textos dissertativos, a fórmula inicial foi amplamente utilizada 
tanto nas turmas de 6ª série quanto nas de 7ª série, “Era uma 
vez um menino que adorava cuidar da natureza,” é o início da 
narração de um estudante de 12 anos que está cursando a 6ª 
série e “Era uma vez João num belo dia de sol resolveu plantar 
alguns pés de arvores” é a abertura do texto de um estudante 
de 15 anos, cursando a 7ª série. Observamos que a diferença 
de idade dos dois estudantes é de três anos, e ambos utilizam a 
fórmula de abertura dos contos de fadas.

Um fato interessante para observarmos é que a fórmula 
de abertura é amplamente utilizada, porém a fórmula de 
fechamento dos contos de fada aparece em apenas um texto: 
“...ele amarrou uma rede para dormir e ele viveu feliz para 
senpre.” Assim foi fi nalizado o texto de um estudante de 14 
anos, da 6ª série. Apesar de muitos textos sugerirem que os 
personagens viveram bem após o término da história, apenas 
esse utilizou a fórmula de fechamento explicitamente. Podemos 
levantar algumas teorias para a grande incidência da fórmula 
inicial em detrimento à fórmula de fechamento.

Os estudantes podem ter a fórmula inicial tão bem 
internalizada que já não se deem conta de que é uma estrutura 
típica dos contos de fada, porém conseguem distinguir a 
fórmula de fechamento como uma característica deste gênero 
infantil. Outra alternativa para explicar a ocorrência pode ser 
o fato de que, ao entrarem em contato com os contos de fada, 
as crianças prestem mais atenção no início da história, levando 
mais em consideração, assim, o “era uma vez...”. 

Ainda no campo das fi nalizações das narrativas, uma 
característica recorrente nas histórias coletadas, é que a 
palavra “fi m” é muito utilizada para demarcar o término das 
narrações. Nas narrativas dos estudantes da 6ª série, quase 50% 
são fi nalizadas com a palavra fi m que também é característica 
dos gêneros infantis. “A menina fi cou feliz. FIM.” é como 

termina a narrativa de um estudante de 15 anos, da 6ª série, 
na mesma turma, uma estudante de 12 anos fecha sua história 
assim: “ele colocou sua rede e dormiu nela. Fim”. Mais uma 
vez, depreendemos que alunos de diferentes idades, mas que 
estão em uma mesma turma, produzem narrativas utilizando 
dos mesmos episódios.

A moral da história, própria do gênero fábula, também 
aparece nas produções dos estudantes, e podemos observar 
que sua ocorrência se deu em maior número nas produções 
de estudantes de 7ª série. Um fato acerca desse assunto é que, 
na maioria das vezes, a moral da história estava incrustada no 
texto: “resolveu colocar uma rede entre elas, para fi nalmente, 
relachar... ...Enfi m ele sabia que havia feito uma coisa boa, para 
ele e para o mundo”, que aparece na história de uma estudante 
de 13 anos, da 7ª série. Outras vezes, porém, ela vinha apontada 
no rodapé da folha, como na narrativa de uma aluna de 13 anos, 
da 7ª série: “Moral: Pedrinho aprendeu que se todos fi zerem 
sua parte podem melhorar o mundo e após isso descançarem.”.

Outro aspecto recorrente nas narrativas é o uso dos nomes 
Pedro/Pedrinho e João/Joãozinho para os personagens. Esses 
nomes também são característicos de protagonistas de histórias 
infantis. Dentre as produções coletadas, 11 estudantes de 6ª 
série chamaram seu personagem de João, e 3 de Pedro. Já nas 
turmas de 7ª série, 7 estudantes adotaram o nome João para 
os protagonistas e 8 os chamaram de Pedro. Compreendemos 
que os protagonistas de “João e Maria”, “João e o pé de feijão” 
e “Pedro e o lobo” ainda são muito presentes na memória de 
nossos estudantes.

Depreendemos que a mistura de gêneros infantis em textos 
narrativos é muito presente nas produções dos estudantes, 
é possível que, muitas vezes, eles não percebam que estão 
recorrendo às formas pré-construídas para desenvolver suas 
produções. Como afi rma João Wanderley Geraldi:

pode-se dizer que o trabalho linguístico é tipicamente 
um trabalho constitutivo: tanto da própria linguagem 
e das línguas particulares quanto dos sujeitos, cujas 
consciências sígnicas se formam com o conjunto das 
noções que, por circularem nos discursos produzidos 
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nas interações de que os sujeitos participam, são por 
eles internalizadas. (1991, p. 03)

Compreendemos, então, que a produção textual vai se 
desenvolvendo ao longo da vida de cada um, o trabalho 
linguístico, como afi rma Geraldi, é um processo que vai se 
construir através da prática e do contato com os gêneros 
textuais. Entendemos, a partir disso, o porquê da produção 
estar tão ligada às formas que as crianças conhecem desde 
tenra idade. Quanto maior for o contato com os gêneros, mais 
internalizados eles fi carão em cada pessoa, e então, de alguma 
forma, as pessoas se sentem mais seguras em usar as estruturas 
que já conhecem. A comodidade e a segurança quando estamos 
produzindo um texto que já nos é familiar é muito maior do 
que quando nos aventuramos em produções novas. Sabemos, 
no entanto, que a prática é que traz o aprimoramento e que, 
quanto mais nos dedicarmos aos novos gêneros, mais simples e 
cômodos eles nos parecerão.

4. O ensino dos gêneros textuais em sala de aula

Depreendemos que a criança já conhece os gêneros infantis, 
e que é por meio do trabalho com gêneros na sala de aula que 
esses gêneros são internalizados, então, algumas compreensões 
a cerca do assunto são cabíveis.

O trabalho com gêneros textuais em sala de aula exige 
muita preparação por parte do professor, e 

ainda que os conceitos teóricos não devam ser 
transpostos para as  aulas,  é  a  apreensão  desses  
conceitos que possibilita o desenvolvimento de um  
trabalho que, de  fato,  leva  em  conta  o processo 
de  construção da  signifi cação,  ou  seja,  leva  em  
conta o processo discursivo a ser desenvolvido pelos 
aprendizes. (BARROS, p. 113, 2011)

Com a explicação de Barros, compreendemos que a 
formação do professor precisar ser abrangente em relação 
ao ensino de texto na escola, é importante que ele conheça 
os conceitos teóricos que aplicará, mas que não os imponha 

em sala de aula. Ao entrar em contato com os gêneros, o 
interessante para os alunos é compreender como o gênero 
funciona, quais as suas características, mas muito melhor que 
isso, é produzir determinado gênero a fi m de entender, na 
prática, seu funcionamento.

O gênero pode ser trabalhado como uma forma relativamente 
estável como afi rmou Andrade (2007), porém deve ser levada em 
conta sua mutabilidade e consequente variabilidade em função 
do momento em que o enunciado foi produzido. Os gêneros 
textuais também são efi cientes meios para se compreender a 
linguagem, afi nal a linguagem é algo que os alunos já possuem, 
e que precisar ser adequada às situações de interação social.

Antunes (p. 18, 2009) fi rma que é fundamental que “o professor 
consiga (...) alfabetizar, fazer crescer o letramento dos alunos e 
ampliar as competências mais signifi cativas para as atividades 
sociais, interativas e de encantamento, relativas aos usos literários 
ou não das línguas.” (grifo da autora). Compreendemos, assim, que 
o professor é um elo fundamental na mediação do conhecimento de 
seus alunos, e que, ele deve descobrir novas facetas para explorar o 
letramento de seus estudantes.

 
5. Considerações fi nais

Como proposto no início do artigo, fi zemos um apanhado 
geral sobre as noções de fábula, conto de fadas e como os 
gêneros textuais podem ser trabalhados em sala de aula.

Relacionando a teoria aos excertos produzidos pelos 
estudantes, depreendemos que a internalização dos gêneros 
infantis se dá, inicialmente, durante a infância e é ainda melhor 
fundida durante os trabalhos com estes gêneros textuais na 
escola. A partir do contato que um estudante tem com o texto, 
ele o assimila e sente-se mais seguro ao realizar a produção 
com as regras que lhe são comuns. 

Muitas vezes, por essa internalização, é que o aluno utiliza 
as fórmulas de abertura “era uma vez...” e de fechamento “e 
viveram felizes para sempre. Fim.”, aspectos básicos dos contos 
de fada, em seus textos narrativos, nos quais tais estruturas não 
caberiam. Como também utilizam a moral da história, aspecto 
intrínseco do gênero fábula.
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Compreendemos como se dá o processo de transposição 
dos gêneros infantis aos demais gêneros textuais, obtivendo 
uma visão ampla de como os professores podem trabalhar os 
gêneros discursivos em sala de aula. É necessário, pois, que o 
professor tenha domínio do assunto de que está falando e que 
não se limite aos exercícios prescritivos e descritivos, afi nal 
esse não é o objetivo da produção textual.

Os sujeitos, nossos estudantes, se formam a partir da 
consciência sígnica com a qual têm contato, então é fundamental 
que eles sejam ‘apresentados’ a todos os gêneros possíveis, para 
que, com base em seu conhecimento, possam produzir variados 
gêneros textuais com autoridade.
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Resumo

Este texto versa sobre uma pesquisa em andamento que estuda 
a construção coletiva de enunciados cênicos com música, dança 
e teatro. A partir da teoria do discurso de Mikhail Bakhtin e seu 
círculo de colaboradores, tenta-se diagnosticar as difi culdades de 
comunicação e de trabalho conjunto entre essas áreas artísticas. 
Deste modo pretende-se investigar, de uma forma mais ampla, 
os diversos modos como a música é apropriada e utilizada, não 
apenas em circunstâncias específi cas, como no caso da construção 
coletiva de enunciados artísticos, mas também por pessoas que 
transitam em outras áreas de atividades que não a musical. Para 
isso foi utilizada a estratégia da improvisação coletiva. Um grupo, 
composto por musicistas, bailarinas e bailarinos, atrizes e atores 
se reuniu durante vários semestres e, tendo como base questões 
advindas da fundamentação teórica utilizada, tentou iluminar 
suas atividades de cooperação (sucessos e fracassos, confl itos e 
convergências, facilidades e difi culdades) nessa situação bastante 
especial de criação conjunta. A partir, então, de problemas 
práticos surgidos desta tentativa de diálogo entre as artes, tenta-se 
redimensionar os vários papéis que a música pode exercer no teatro 
e na dança, tendo em vista tanto a pluralidade de interpretações 
possíveis de uma realização musical pelos não musicistas quanto 
as possibilidades de compreensão da música a partir da dimensão 
discursiva e da atitude responsiva ativa, mesmo que em outras 
linguagens. Tenta-se, portanto, abordar a música menos a partir do 
que ela fala e mais a partir do que entendemos dela.

Palavras-chave

Produção coletiva de enunciados; improvisação; música na 
formação de artistas da cena.

Abstract

This text deals with an ongoing research that studies the 
collective construction of scenic statements with music, dance 
and theater. From the discourse theory of Mikhail Bakhtin 
and his circle of collaborators, it is attempted to diagnose the 
diffi culties of communication and collaborative work between 
these artistic areas. Thus we intend to investigate, in a broader 
sense, the various ways in which music is appropriated and 
used, not only in specifi c circumstances, as in the case of the 
collective construction of artistic statements, but also by people 
who move into other areas of activities other than musical. For 
this it was used a strategy of collective improvisation. One 
group, composed by musicians, dancers, actors and actresses 
met during several semesters and, based on issues that arose 
from the theoretical framework used, attempted to enlighten 
their cooperation activities (successes and failures, confl icts and 
convergences, facilities and diffi culties) in this special situation 
of collective creation. From the practical problems that emerged 
from this attempt of dialogues between the arts, we try to resize 
the various roles that music can exert in theater and in dance, 
considering both the plurality of possible interpretations of a 
musical accomplishment by non-musicians and the possibilities 
of understanding of music from the discursive dimension and 
the given responsive attitude, even in other languages. It is tried 
to approach music less from what it speaks, and more from 
what we understand from it.

Keywords

Collective production of statements; improvisation; music 
in the formation of scene artists.
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Introdução

Este artigo é uma espécie de imagem momentânea de uma 
pesquisa em andamento no Instituto de Artes da Unicamp. O 
objetivo específi co desta pesquisa é entender uma situação 
bastante comum nas artes da cena (que incluem dança, teatro 
e performance): o uso da música. Embora a música seja uma 
presença marcante por todo o curso de graduação nas duas 
áreas, teatro e dança, e também na vida profi ssional desses 
artistas, continua sendo para eles um enigma. Exatamente na 
outra ponta do emaranhado, no lado da música, essa mesma 
difi culdade aparece invertida, este mesmo enigma se traveste 
desta vez como “dramaturgia” ou como “coreografi a”, já que 
os musicistas consideram, às vezes equivocadamente, a música 
um mistério já superado. Pensando em me emaranhar nesse 
novelo, que certamente tem muito mais do que duas pontas, 
elaborei a pesquisa “Diálogos Difíceis: a construção coletiva de 
enunciados com música, dança e teatro”. É a partir dos primeiros 
passos desse empreendimento que pretendo desenvolver este 
texto, que é mais uma refl exão sobre o estatuto da música em 
outros campos de atividade que não o seu próprio, do que 
propriamente uma análise de dados ou investigação sobre 
alguma situação empírica dada.

Tivemos, os alunos participantes e eu mesmo, até agora, 
algumas situações empíricas (tais como atividades de 
improvisação coletiva e encontros regulares para discussão), 
mas certamente elas ainda não foram sufi cientes para 
quaisquer “conclusões” ou “descobertas” (talvez nunca 
sejam). Contudo, a intenção que sustenta minha curiosidade 
é a busca de alguns indícios que, na medida do possível, 
possam explicitar um pouco melhor a diversidade enorme 
de modos de apropriação, signifi cação e valorização das 
músicas por essas outras áreas artísticas. E é nesse sentido 
que o interesse educacional aparece: existem várias formas 
de perceber, conceber e atuar na música e, portanto, também 
de aprendê-la e ensiná-la.

Sabemos melhor hoje, por intermédio de uma ampla 
discussão educacional, antropológica e sociológica, sobre 
as várias formas de vínculo social e cultural das músicas, 

seus diversos usos e funções nas inúmeras comunidades nas 
quais ela está presente, e sobre a diversidade de modos de 
organização que o universo musical oferece. Sabemos que 
essa multiplicidade de formas de realização musical pode 
chegar ao extremo de impossibilitar a compreensão de 
músicas de certos grupos por outros (e para encontrar uma 
música estranha ou incompreensível não é preciso procurar 
muito longe geográfi ca ou historicamente. Por vezes ela 
está bem ao nosso lado, com nossos pais, com nossos fi lhos, 
amigos, conhecidos etc.). Contudo, sabemos também da 
necessidade, insistentemente reiterada, de se conhecer e 
aceitar o outro e, por consequência, sua expressão musical 
também, que vem no pacote.

Mas se esse conhecimento, compreensão, aceitação 
ou tolerância já é tão difícil dentro do campo artístico, na 
qual vários profi ssionais supostamente partilham atividades 
semelhantes, concepções muito próximas e afi nidades 
evidentes, pode-se imaginar como não seria fora dele, na 
vida cotidiana? Bailarinas e bailarinos muitas vezes têm 
difi culdades enormes em se fazer entender para os musicistas, 
quando trabalham juntos. Atores, atrizes e diretores de teatro 
também. Muitas vezes eles se deparam com sérios bloqueios 
em seus trabalhos causados pela incompreensão musical. 
E isso é frequente também do lado dos músicos. Temos 
então que muito do que acontece, em matéria de êxito, nas 
associações e colaborações entre musicistas, bailarinos e 
atores é imprevisível, instável, obscuro, e por isso mesmo fi ca 
mais difícil acertar duas vezes o sucesso das empreitadas. Dar 
certo uma vez não garante o êxito nas outras.

Na vida cotidiana, escolar, com os leigos em música, ocorre 
fenômeno mais ou menos parecido: incompreensão. Esta 
proximidade entre as difi culdade educacionais nas duas áreas 
às quais me refi ro (no ensino comum e no ensino especializado 
de teatro e dança) poderá permitir que algumas questões que 
pretendo levantar neste texto sejam compreendidas tanto por 
formadores de artistas quanto por educadores.

Para isto será necessário que compartilhemos alguns 
princípios que favorecerão, certamente, o entendimento do que 
pretendo discutir.



OS DIÁLOGOS DIFÍCEIS ENTRE MÚSICA E ARTES DA CENA

2389LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

A música como fenômeno sociocultural

Um dos primeiros princípios importantes para levarmos 
em conta é o fato da música se dar sempre de forma coletiva 
dentro de grupos socialmente organizados. Evidentemente que 
é possível tocar ou ouvir música sozinho em casa. Mas não é a 
isso que me refi ro. Não existe comunidade humana socialmente 
organizada que não possua alguma forma de expressão 
musical; em compensação é difícil que exista música onde não 
existe grupo de pessoas que não partilhem algo em comum: 
valores, costumes, área geográfi ca, sistemas simbólicos, modos 
de relação interpessoais etc. Há um componente importante, 
comunicacional na música2 que exige que algo nela deva que 
ser compartilhado, comum. Mesmo se pensarmos nas músicas 
mais difíceis de ouvir (aquelas que algumas pessoas duvidam 
até mesmo que sejam música), se ela circula entre as pessoas, 
se ela mobiliza pessoas para ouvi-la (comprando CDs, indo a 
apresentações, admirando seus compositores e intérpretes) é 
porque existem pessoas que possuem referências para ouvi-
las e apreciá-las; e essas referências são discutidas, difundidas, 
compartilhadas, legitimadas como sendo a forma adequada 
de avaliar essas músicas, que em outras situações soariam 
insuportáveis. Agora, esta condição coletiva pode ser estendida 
a todas as outras artes.

Um estudo muito importante sobre a música na comunidade 
do Alto Xingu, feito por Rafael José de Meneses Bastos (1999), 
atesta que, mesmo entre várias aldeias que falam línguas 
diferentes e não se entendem do ponto de vista verbal, os 
rituais intertribais (que incluem danças, jogos, comidas etc.), 
e as músicas envolvidas neles, acabam por exercer o estatuto 
muito próximo ao de uma “língua franca” e a “participação 
no cerimonial da área do uluri [intertribais] representa o passe 
de ingresso de qualquer grupo na comunidade dos xinguanos” 
(BASTOS, 1999, p.249). Nesse cerimonial todos dançam e 
cantam, e, a partir dele, uma identidade “xinguana” pode ser 
instaurada.

Portanto, sendo a música um fenômeno coletivo, 
comunitário, e compondo uma dimensão comunicativa, junto 
às outras dimensões (talvez expressiva, talvez representativa, 
talvez sensorial ou emocional), isto tudo implica na adesão das 
pessoas às várias atividades ligadas à música, para que ela se 
realize, e que acontecem dentro de seu campo de ação social. 
Ouvir, tocar, compor, reger, comprar, cantar, escrever sobre, 
construir instrumentos, aperfeiçoar aparelhos, vender, gravar, 
mixar, construir locais próprios, estimular, dançar, dublar, 
imitar, participar e organizar eventos, difundir, transportar 
(músicos, instrumentos, CDs), ensinar etc., são algumas das 
várias atividades sociais que se desenvolvem no campo musical 
e ajudam a estabelecê-lo como área importante (muitas vezes 
fundamental) da vida social e da vida das pessoas. E várias 
adaptações precisam ser constantemente feitas, tanto no âmbito 
material quanto no simbólico, para que a música continue 
circulando nas diversas culturas, entre os diversos grupos, cada 
um a seu modo3, conforme vão ocorrendo mudanças culturais 
nos grupos.

Este cenário de aproximação entre as atividades musicais 
e as atividades sociais, propostos aqui, contou com a ajuda da 
sociologia das trocas simbólicas proposta por Pierre Bourdieu 
(1999). Com as noções bourdianas de campos de atividades 
sociais; de processos de autonomização desses campos, o que 
permite que o próprio grupo possa legislar sobre a conduta do 
campo ao qual pertence; de capital cultural e capital simbólico, 
que se referem aos níveis de relações e de conhecimento 
acumulados pelo campo de atividades e dividido (de forma 
desigual) entre seus membros, criando hierarquias e disputas; 
e de processos de legitimação, conjunção de forças simbólicas 
instituídas para valorizar certas ideias e procedimentos em 
detrimento de outros; com esse ferramental conceitual foi 
possível refl etir mais profundamente sobre a situação peculiar, 
mas não isolada, que a música ocupa nos diversos estratos 
sociais. Sobre isso tudo irei falar mais tarde, a partir de alguns 
exemplos concretos.

2 - Ver Seincman (2008).
3 - Para aprofundar essa questão ver Becker (1997).
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A música como um sistema simbólico

Outro princípio importante que precisamos compartilhar é a 
ideia da música como um sistema simbólico, no sentido de fazer 
sentido. E essa refl exão contou com a ajuda imprescindível da 
teoria discursivo enunciativa desenvolvida pelo pensador russo 
Mikhail Bakhtin e seu círculo de colaboradores. Embora o Círculo 
de Bakhtin tenha se detido mais na refl exão sobre a linguagem 
verbal, esse mergulho na língua resulta numa compreensão mais 
ampla sobre o funcionamento de outros sistemas simbólicos 
não verbais, como é o caso da música – é bom ressaltar que 
Volochínov (2009) denomina de sistemas ideológicos o que 
estou chamando aqui de sistemas simbólicos (p.31 e ss).

Para esta vertente interessa observar e investigar a 
linguagem verbal em funcionamento, os fl uxos de circulação 
dos signifi cados partilhados e valorizados da vida social a 
partir de seus usuários. Para Volochínov, por exemplo, “...
não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas 
verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou 
triviais, agradáveis ou desagradáveis etc. A palavra está sempre 
carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou 
vivencial” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p.98-99).

Isto distancia a concepção de linguagem do Círculo tanto de 
uma tendência à abstração – tendência chamada no texto citado 
como “objetivismo abstrato” (p.93 e ss) que não considera essa 
dimensão vivencial, situacional da linguagem, descolando-a 
do uso direto e colocando-a numa dimensão mais racional 
e analítica – quanto de uma tendência ao espontaneísmo – 
tendência chamada no texto de “subjetivismo individualista” 
(p.114 e ss), que considera, ao contrário da primeira, a linguagem 
com um grau de invenção e liberdade extremos, que implicaria 
numa reinvenção da linguagem praticamente a cada fala.

Ou seja, há uma dimensão estável na língua, o que permite 
apropriá-la e entendê-la coletivamente, e há também uma 
dimensão mais inventiva, expressiva, que permite considerar 
falas próprias a esta ou àquela pessoa. Sem essas duas faces a 
linguagem não se estabelece. Igualmente acontece na música 
e, a meu ver, em todos os sistemas artísticos, já que são 
sistemas igualmente simbólicos e carregam igualmente uma 

área de estabilidade, que permite identifi cação e valoração (boa 
música, má música), e uma área de instabilidade, que favorece 
as invenções e as novas construções expressivas.

Evidentemente que a fi losofi a da linguagem proposta pelo 
Círculo de Bakhtin é muito mais complexa e exigiria um texto 
amplo apenas para tentar explicá-la, o que não pretendo fazer 
aqui. Contudo, o que posso fazer aqui é, a partir de questões 
bem pontuais e problemas bem específi cos que enfrentamos 
nas nossas práticas coletivas, tentar esclarecer um pouco mais 
esses princípios, desta vez com a música e com as artes da cena 
em funcionamento.

O importante de se conservar, por enquanto, é a ideia de que a 
música, tanto quanto as outras artes e a linguagem verbal, carregam 
eixos de valores e de signifi cados compartilhados, estáveis, mas que, 
no entanto, permitem variações, modifi cações e até confrontos. E 
esses eixos se originam, coletivamente, de áreas de atividade sociais 
específi cas, mas que são acionadas muitas vezes simultaneamente 
a partir da trajetória cultural que cada pessoa realiza, pelos vários 
campos pelas quais ela passa. Assim, dependemos não só dos 
conteúdos artísticos específi cos para que a arte apareça (notas e 
acordes na música, movimentos e deslocamentos na dança, texto 
e representação no teatro), mas, principalmente, das situações 
únicas e irrepetíveis nas quais a arte acontece e das quais depende; 
e das pessoas que participam dessas situações, e carregam seus 
respectivos eixos semântico-axiológicos (signifi cados e valores) 
individuais, mas que foram adquiridos da coletividade à qual 
pertencem e daquelas várias pelas quais trafegam.

Dito isto, podemos passar agora para as situações específi cas 
que enfrentamos na associação entre música, dança e teatro.

A construção coletiva de enunciados

Minha ideia, que não foi exposta inicialmente para o grupo 
de alunos que reunimos, era criar situações práticas de confronto 
entre pessoas com formações artísticas diferentes, no caso, 
musicistas, bailarinas e bailarinos, atrizes e atores. Já havíamos 
discutido, em outras ocasiões, as difi culdades de entendimento 
mútuo, mas essas discussões facilmente tendiam para debates 
inúteis sobre situações supostas, fi ctícias, inventadas, o que 
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não contribuía para nossas indagações. Por esse motivo surge a 
alternativa de propor alguma atividade prática.

Mas essa atividade prática precisaria ser de natureza muito 
particular, exatamente pelo fato de que as práticas, nas três 
áreas, divergem bastante em termos de duração, intenção, 
procedimentos, tipos de ações, intensidade de envolvimento 
etc. Na área da criação, por exemplo, enquanto uma música 
pode ser composta facilmente em casa pelos musicistas (que 
normalmente trabalham sozinhos e isolados para a composição), 
atrizes e atores têm normalmente a necessidade de uma base 
inicial narrativa (um texto, um evento, ou um episódio que deles 
possam extrair uma narrativa); ainda bailarinas e bailarinos 
frequentemente sentem a necessidade de elaborarem certas 
vivências corporais (laboratórios) que sustentem suas ideias 
coreográfi cas iniciais. Ainda que isto tudo não seja norma 
em cada área, mostro apenas um exemplo de diversidade de 
trabalho em cada uma das artes, o que difi cultaria a eleição de 
um núcleo comum de ações.

A saída mais favorável foi a improvisação. Embora aconteça 
de modos muitas vezes radicalmente diferentes, a improvisação 
está presente nas três áreas, e o que elas carregam em comum 
é o fato ser considerada igualmente uma invenção imediata, 
na mesma hora, em tempo real, tanto na música quanto na 
dança e no teatro. Então o primeiro obstáculo estava resolvido. 
Teríamos a chance de criar muitos enunciados de forma 
coletiva improvisando, o que nos daria maior quantidade de 
experiências do que se optássemos por criações convencionais 
(cena teatral, coreografi a ou composição musical).

Mesmo assim, problemas aconteceram. Naquela situação 
específi ca e com aqueles participantes específi cos tínhamos 
concepções de improvisação também discrepantes. Para o 
teatro, é possível destacar pelo menos três tipos de improvisação 
diferentes: 1) a improvisação implícita na atuação em cena4; 2) 
a improvisação como recurso para contornar um obstáculo (um 

erro, um esquecimento do texto, uma falha na iluminação etc.); 
3) a improvisação como recurso idiomático, cênico, a criação 
da cena na hora. Embora esses tipos de improvisação também 
possam estar presentes na dança e na música, dependendo 
dos gêneros discursivos adotados, na música a defi nição mais 
usual da improvisação passa pela teoria jazzística que prega 
o conhecimento técnico de escalas e acordes e a associação 
imediata desses elementos no ato de tocar, respeitando 
evidentemente algumas normas pré-confi guradas de associações 
possíveis. Portanto, a ideia mais imediata que os músicos 
possuem sobre improvisação é aquela de caráter jazzístico, 
que depende de uma estrutura musical (sequências de acordes 
e melodias) conhecida de todos e escolhida com antecedência. 
Já na dança a ideia mais comum de improvisação se associa aos 
laboratórios de vivência de movimentos, que são processos de 
experimentações mais livres a partir dos quais vão aparecendo, 
a partir de certos estímulos, movimentos e sequências propícios 
para serem fi xados depois em coreografi as.

Houve a necessidade de que defi níssemos coletivamente o 
que usaríamos como ideia de “improvisação”. E a ideia partiu 
da teoria enunciativa. Segundo Bakhtin (2003), as pessoas não 
aprendem a língua materna através do aprendizado de palavras 
ou frases; elas aprendem a língua através de enunciados: 
“aprender a falar signifi ca aprender a construir enunciados” 
(p.283).

Os enunciados, diferente das palavras ou frases (que o autor 
classifi ca como unidades gramaticais da língua), se mostram 
como unidades de sentido da língua viva, em funcionamento. 
São, por isso, sujeitos a um grau de fl exibilização que a 
gramática não permite que suas unidades possuam. O enunciado 
pode ser tanto um ah! proferido por um bebê e imediatamente 
compreendido por sua mãe, quanto uma enciclopédia em vinte 
volumes. O que os diferencia é o tamanho, mas não a totalidade 
signifi cativa.

4 -  “A natureza momentânea do teatro já prefi gura, por si só, um caráter improvisacional na obra acabada. Por mais preparado, ensaiado e pronto, o teatro 
no seu grau máximo de cristalização – embora passível de reprodução – ainda assim ele não é capaz de se repetir exata e identicamente do mesmo jeito, por 
causa do seu fenômeno, cujo modo de ser é a comunicação momentânea, ‘quente’, ao vivo, e cuja efemeridade leva a um efeito estético também transitório” 
(CHACRA, 2010, p.15).
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Por outro lado, nas palavras de Bakhtin (2003), “...
cada enunciado particular é individual, mas cada campo de 
utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis 
de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso” 
(p.262). Ou seja, não há individualidades “soltas” no espaço 
signifi cativo, no campo da linguagem (e também nos outros 
sistemas simbólicos). Cada enunciado proferido ou escrito faz 
parte de um campo mais ou menos estável de formas típicas 
de falar e de escrever; cada enunciado está atrelado a um 
gênero de discurso. Então, para falarmos precisamos dominar 
algum gênero discursivo, isto porque “falamos apenas através 
de determinados gêneros do discurso, isto é, todos os nossos 
enunciados possuem formas relativamente estáveis e típicas de 
construção do todo (2003, p.282).

A transferência deste modelo linguístico para o campo da 
música se dá com muita tranquilidade, pois ocorre com a música 
algo homólogo à língua. Não se tocam músicas tiradas do nada, 
inventadas ao léu. Ao realizarmos enunciados musicais estes 
também estão atrelados a certos gêneros discursivos musicais 
com as quais temos mais familiaridade. A área de estabilidade 
desses gêneros evidentemente varia de gênero para gênero, tal 
qual na língua. Alguns permitem posicionamentos individuais 
mais livres, outros mais padronizados.

...o uso criativamente livre [podemos pensar na 
improvisação] não é uma nova criação de gênero 
– é preciso dominar bem os gêneros para empregá-
los livremente. Muitas pessoas que dominam 
magnifi camente uma língua sentem amiúde total 
impotência em alguns campos da comunicação 
precisamente porque não dominam na prática as formas 
de gênero de dadas esferas (BAKHTIN, 2003, p.284).

Isto ocorre também no campo musical. Músicos que se 
expressam em certos gêneros musicais não têm garantidos 
êxitos equivalentes quando se aventuram a tocar ou cantar 
músicas de outros gêneros. Ainda que existam casos de músicos 
“poliglotas”, no sentido de transitarem com igual desenvoltura 
por vários gêneros musicais diferentes, este fato também é 
contrabalançado pela existência de músicos que não possuem 

essa aparente “fl exibilidade” musical mas que, no entanto, se 
tornam modelos consagrados nos seus respectivos gêneros.

Por conta dessas constatações, surgiu a necessidade de nos 
conscientizarmos, na medida do possível, sobre quais gêneros 
discursivos cada um de nós trazia consigo na hora de “falar” 
artisticamente; ou pelo menos, a quais tipos de “estabilidades” 
nos mostrávamos mais afeitos. E para que essa conscientização se 
desse, elaboramos uma estratégia de limitar, a partir de algumas 
considerações emprestadas das três artes em jogo e discutidas 
conjuntamente, os nossos improvisos coletivos a certos parâmetros:

1. faríamos as improvisações sempre coletivamente, embora 
nem sempre com todos participantes (a participação era 
voluntária conforme a adesão ou não a cada proposta);

2. usaríamos, para as improvisações, estratégias já conhecidas 
por cada um, sem receio de ser repetitivo (nossa causa não era 
a invenção de novidades, mas a descoberta das estabilidades 
oriundas dos respectivos gêneros discursivos que cada um usava);

3. faríamos seções de improvisação curtas, inicialmente 
com, no máximo, cinco minutos, para que pudéssemos 
experimentar várias propostas num só encontro;

4. estabeleceríamos as propostas antes de iniciarmos as 
improvisações; propostas que direcionariam, primeiro com 
mais rigidez e depois gradualmente com maior liberdade, 
as enunciações;

5. discutiríamos os problemas e acertos a cada seção de 
improvisação, para que pudéssemos orientar melhor a 
proposta seguinte.

 A partir dessas determinantes, iniciamos nossas seções 
de improvisação coletiva (algumas delas foram gravadas em 
vídeo). E as primeiras constatações foram, para minha satisfação, 
e frustração dos participantes, as imensas difi culdades que 
apareceram quase que imediatamente, na prática.

Algumas questões com relação aos enunciados
 
Considerando que nosso objetivo principal não foi 

investigar a improvisação em si, como forma de expressão 
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artística coletiva, mas sim utilizá-la como uma ferramenta 
prática para a elaboração coletiva de enunciados cênicos ou 
artísticos, foi possível pelo menos vislumbrar alguns caminhos 
promissores para a continuidade dessa investigação.

Ainda sob um critério provisório de classifi cação das questões 
surgidas dos improvisos, é possível citar diferenças nos níveis 
de tolerância a certos procedimentos que, provisoriamente, 
estou chamando de “discursivos” ou “enunciativos”.

A repetição, por exemplo, apareceu como um elemento 
de oscilação conforme a arte que se pratica. Cada participante 
mostrou maior ou menor tolerância em relação à repetições, e 
houve até um certo consenso em relação à cada área específi ca. 
De forma geral, os musicistas mostraram-se mais afeitos à 
repetições de elementos, que consideraram ser um modo de 
oferecer à improvisação uma sensação mais sólida de unidade. 
Pode-se constatar duas espécies de repetições consideradas nas 
improvisações: a repetição obstinada e sequencial (de algum 
elemento específi co ou grupo de elementos, numa dimensão 
microscópica) e a repetição de seções ou partes inteiras, 
delimitadas por algumas características específi cas identifi cadas 
por todos (dimensão macroscópica). A repetição obstinada foi 
uma das difi culdades que bailarinas e bailarinos demonstraram. 
Talvez até mesmo pela própria natureza física dos movimentos 
que acabam por exigir uma alternância de tônus muscular 
e intensidade de movimentos muito maior e mais radical 
do que a movimentação muscular dos musicistas em geral 
(lembramos a incidência da lesão por esforço repetitivo, por 
exemplo), difi cultando então a repetição exaustiva de pequenos 
movimentos. Atrizes e atores também demonstraram tolerância 
pequena à repetição sequencial, talvez pelo mesmo motivo 
fi siológico. Já no caso da repetição de seções inteiras, houve 
aceitação maior por parte das atrizes e atores, continuando bem 
pequena para bailarinas e bailarinos.

Uma suposição sobre esse fenômeno certamente se 
encontra nas formas de organização dos discursos que, 
conforme características peculiares de cada arte, estabilizam 
certos procedimentos, certas escolhas, tornando-os espécies de 
procedimentos tácitos, inquestionáveis e propícios para aquelas 
atividades, como no caso dos bailarinos. Quando confrontados 

com outros procedimentos igualmente tácitos, igualmente 
inquestionáveis, mas provindos de outras necessidades e 
de outras atividades, como no caso dos musicistas, esses 
procedimentos incorporados pelos bailarinos encontram 
estranhamento, desconforto e constrangimentos que levaram 
algumas vezes à rejeição das propostas.

Outro ponto abordado de modo distinto pelas três artes, 
motivo de incompreensão mútua, foi com relação às diferentes 
formas de organizar os fl uxos de improviso. Como já disse, 
a repetição é uma das formas importantes para a construção 
de músicas na maioria dos gêneros musicais, embora isto não 
tenha se mostrado igualmente fundamental nas construções 
coreográfi cas ou cenográfi cas, embora fossem possíveis. 
Pareceu que na área coreográfi ca o fl uxo inventivo contínuo era 
a preferência das bailarinas e bailarinos. Inclusive a construção 
de seções contrastantes, bem delimitadas, embora fosse uma 
proposta estimulada por todos os participantes, foi mais difícil 
de realizar na dança do que na música ou na cena teatral.

Explico melhor. Para facilitar nossas realizações, decidimos 
que apenas uma das áreas (ou a música, ou o teatro, ou a dança) 
iniciava a improvisação propondo alguma ideia concreta que 
os outros seguiriam. Ainda que a proposta-chave de cada 
improvisação fosse elaborada por todos (como por exemplo: 
início lento, crescimento de atividades e término voltando 
ao lento; ou: um assunto inicial ou ideia base, mudança para 
um novo assunto contrastante ou outra ideia base diferente, e 
volta para o assunto inicial, dentre várias outras propostas), 
o início concreto das improvisações fi caram sempre sob a 
responsabilidade de uma só área (ou um músico, ou uma 
bailarina, ou uma atriz inicia o improviso e os outros iam se 
adequando à proposta a partir de seus próprios recursos). E as 
difi culdades em adequar as formas diferenciadas de expressões 
artísticas às expressões iniciais propostas apareceram com 
grande intensidade.

No caso das atrizes e atores, a estrutura narrativa (a 
realização de um evento ou de um episódio qualquer, uma 
“estorinha”) parecia ser a de mais fácil domínio, diferentemente 
do fl uxo contínuo e aparentemente aleatório dos bailarinos. 
Ainda que essas características possam ser atribuídas às 
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diferenças imanentes a cada arte, não podemos ignorar que 
cada arte comporta vários gêneros de discurso que, por sua 
vez, comportam também variados procedimentos. Enquanto 
o teatro físico, por exemplo, e algumas tendências da dança 
contemporânea suportam de modo mais amigável a repetição 
sequencial, mais comum em vários gêneros de música, apenas 
para ilustrar com um exemplo, o balé clássico parece mais afeito à 
divisão da coreografi a em seções ou cenas completas, tais como 
a música erudita ou o teatro em atos. Do mesmo modo, varias 
tendências da música contemporânea de vanguarda evitam 
a todo custo a repetição sequencial ou a divisão da música 
em partes, aproximando-se, talvez, da invenção contínua e 
ininterrupta presente em algumas tendências da dança moderna 
e contemporânea.

Isto deu margem a um outro assunto, que considero de vital 
importância nas minhas refl exões, que se refere ao entendimento, 
à compreensão de uns pelos outros. Ou seja, a arte, visto poder 
fazer parte da categoria mais ampla dos sistemas simbólicos, 
depende também da interpretação, da compreensão, sendo 
esta compreensão já uma resposta a enunciados anteriores, 
segundo a fi losofi a da linguagem bakhtiniana. Para Bakhtin 
e seu Círculo, os enunciados verbais se ligam uns aos outros 
numa verdadeira corrente discursiva, e essa ligação acontece 
pelo fato dos enunciados serem já respostas discursivas a 
outros enunciados. Portanto, para essa teoria, a enunciação é 
um ato de compreensão, visto a compreensão se dar através de 
respostas. Respostas compreensivas que damos aos enunciados 
que entendemos na forma de outros enunciados.

Igualmente, improvisar coletivamente é compreender 
e ao mesmo tempo responder ao enunciado do outro. A 
bailarina responde à música e igualmente aos movimentos 
da outra bailarina ou à fala da atriz ao seu lado, que por sua 
vez estimula uma nova resposta do músico que a acompanha 
e assim sucessivamente. Então, temos um fenômeno duplo na 
construção coletiva de enunciados cênicos: estabelece-se um 
diálogo, digamos por enquanto “externo”, entre os artistas 
participantes e o público assistente; ao mesmo tempo em que 
se estabelece um diálogo, digamos “interno”, entre os próprios 
artistas participantes.

Nosso foco inicial foi, como tentei evidenciar no texto, 
esse diálogo “interno” do grupo. Nós precisávamos saber como 
funcionaria essa costura de enunciações (enunciados sendo 
entendidos e respondidos de imediato, simultaneamente) antes 
de podermos seguir para o diálogo com o público. Entretanto, 
não deixamos de levar em conta a intenção de um diálogo 
externo, pois, a todo momento, além de uns exercerem o 
papel de público do outro, tínhamos consciência da presença 
de um interlocutor ideal como componente indispensável dos 
enunciados. O enunciado sempre visa o outro e sustenta a 
possibilidade do outro, da resposta do outro, como imanente na 
sua constituição, esteja ele presente ou não.

Abrindo um pequeno parêntese, é importante explicar que, 
para Bakhtin (2003) a compreensão de um enunciado coincide 
com uma posição responsiva do ouvinte:

...o ouvinte, ao perceber e compreender o signifi cado 
(linguístico) do discurso, ocupa simultaneamente em 
relação a ele uma ativa posição responsiva: concorda 
ou discorda dele (total ou parcialmente), completa-o, 
aplica-o, prepara-se para usá-lo, etc.; essa posição 
responsiva do ouvinte se forma ao longo de todo o 
processo de audição e compreensão desde o seu início, 
às vezes literalmente a partir da primeira palavra do 
falante (p.271).

Então, fechando o parêntese para voltar ao assunto principal 
do texto, o que a música fala e o que se entende dela, percebi 
nas nossas empreitadas coletivas que não há total coincidência 
entre o que o músico fala (toca) e o que o bailarino ou o ator 
entende (responde dançando ou encenando).

E esta situação responsiva se repete igualmente para 
qualquer direção que se aponte a seta da interlocução (do 
músico para o ator, do ator para o bailarino, do bailarino para 
o músico e assim por diante). E o que se entende da música, 
numa situação como esta, parece depender da conjunção de 
certas forças signifi cativas e valorativas adquiridas na trajetória 
de vida de cada ouvinte, somadas às preferências discursivas 
e às possibilidades de resposta que cada um carrega a partir 
de sua formação artística particular e que cada um coloca em 
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funcionamento nas improvisações. Por um lado, essa espécie de 
“decifração” leva em conta aquilo que denominei antes como 
procedimentos tácitos, ou seja, um padrão incorporado de 
valores e signifi cados que remete a certos aspectos discursivos 
musicais (ou artísticos) que são apreciados ou rechaçados, 
aguardados ou evitados, tolerados ou não (como no caso 
das repetições, às vezes rechaçadas por alguns, ou do fl uxo 
inventivo contínuo, difícil de seguir por outros).

Tentando resumir isso tudo, é possível dizer que a condição 
de recepção desses enunciados muda conforme a situação. 
Neste caso relatado, os participantes tinham o compromisso de 
responderem aos enunciados uns dos outros, tivessem entendido 
ou não, tivessem gostado ou não, tivessem concordado com 
eles ou não. Isto é bem diferente de um ouvinte comum que 
pode, por exemplo, desligar o rádio, mudar de estação ou pular 
a faixa do CD, quando ouve uma música que não gosta no carro. 
O desafi o de ter que responder aos diversos estímulos que se 
formam ao redor do artista, sejam eles quais forem, cria uma 
situação bastante particular e diferente do que, por exemplo, 
a do diálogo face a face. Inclusive também porque, aqui 
entre as artes, as respostas nem sempre são dadas na mesma 
“língua”, e todos falam simultaneamente, não há alternância 
de falantes, como no diálogo. Há simultaneidade de falantes, 
uma característica que poucas vezes a linguagem verbal 
sustenta (embora tenham acontecido trocas entre as funções de 
protagonistas e coadjuvantes em relação à posição momentânea 
de “guia” dos improvisos nas nossas seções).

A vivência desta situação peculiar, ainda que insipiente até 
agora, colocou-nos frente a frente com novas questões que cada 
área em particular aparentemente não conseguiria responder. 
Os recursos técnicos e teóricos correspondentes a cada arte, 
com as quais os participantes estavam mais familiarizados, 
sofreram uma espécie de abalo momentâneo quando colocados 

à prova fora de suas respectivas áreas de segurança. Longe de 
ser ruim ou prejudicial, embora tenha sido impossível manter 
um mesmo grupo de participantes desde que estas experiências 
começaram, do ponto de vista do conhecimento adquirido, 
podemos dizer que obtivemos vários indícios do caminho a ser 
seguido. E certamente vamos continuar seguindo.
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 Resumo

Este trabalho apresenta a descrição e análise de uma atividade 
de apreciação musical realizada com alunos universitários 
do curso de Pedagogia. A atividade consistiu na audição 
de uma música instrumental seguida da elaboração de uma 
audiopartitura (representação gráfi ca da música). Os registros 
foram agrupados em categorias (simbólica-representacional, 
pseudo-partituras e esquemas abstratos) e discutidos à luz do 
referencial teórico. Fundamentada principalmente em Vigotski, 
Bruner e Bakhtin, a análise destaca questões que incluem a 
necessidade de se considerar, na educação musical, as várias 
formas de signifi cação e responsividade ativa atribuídas às 
músicas. Discutem-se ainda a estesia (a recepção) como uma 
forma de conhecimento e a importância da abordagem estético-
discursiva (que vai além da análise do material sonoro e de 
elementos da gramática) no campo da apreciação musical. 
Assinala-se que essa investigação sobre a escuta musical é parte 
de um projeto de pesquisa que tem por fi nalidade desenvolver 
princípios metodológicos que permitam o acesso à linguagem 
musical por não-músicos.

Palavras-chave

Apreciação musical; signifi cação musical; estesia.

Abstract

This work presents the description and analysis of a 
musical appreciation activity done with university students of 
the Pedagogy course. The activity consisted in the listening of 
a piece of instrumental music followed by the elaboration of 
an audio music score (graphical representation of music). The 
registers were grouped in categories (symbolic-representational, 
pseudo-scores and abstract schemes) and discussed having in 
mind the theoretical referential. Based mainly on Vigotski, 
Bruner and Bakhtin, the analysis underlines questions that 
include the necessity of considering, in musical education, 
the many forms of meaning and active responsivity attributed 
to musical pieces. The estesia (the reception) as a knowledge 
form and the importance of the aesthetic-discursive approach 
(that goes beyond the analysis of the sonorous material and 
grammar elements) in the fi eld of musical appreciation are 
also discussed. This investigation about musical listening is 
part of a research project that has the purpose of developing 
methodological principles that allow access to the musical 
language by non-musicians. 

Keywords

Musical appreciation; musical meaning; estesia.
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Introdução

A música ocidental – sobretudo mas não só a chamada música 
erudita - na sua origem totalmente integrada à vida das pessoas, 
ao longo de sua história foi se distanciando da cotidianidade e 
ganhando uma autonomia tanto estético-formal quanto em relação 
a sua funcionalidade social. Todos os elementos não musicais (ou 
“extra-sonoros”) foram sendo banidos na busca de uma pureza 
musical na qual a materialidade sonora seria a única coisa a se 
considerar no processo de produção ou recepção da música2. Esse 
distanciamento das relações com a vida trouxe como consequência 
um isolamento de certas músicas em relação ao público em geral. 
Passou-se a fazer essas músicas apenas para consumo dos próprios 
músicos, os únicos portadores dos instrumentos necessários para 
decodifi cação da linguagem musical. Esse fenômeno talvez tenha 
seu ponto culminante nas vanguardas eruditas que produzem uma 
música tão hermética que, mesmo para os músicos, a compreensão 
muitas vezes fi ca comprometida.  

Diante desse crescente distanciamento que determinados 
tipos de música foram tendo em relação aos ouvintes e diante 
da necessidade que a música, como qualquer forma de arte, tem 
de ter uma contrapartida na recepção, começaram a surgir nas 
últimas décadas propostas educativas com vistas a dar acesso 
ao grande público a essa música formalmente eruditizada e, 
por isso, inacessível. Essas propostas, entretanto, na sua grande 
maioria, não conseguem escapar de um dos dois pólos opostos: 
tentar “traduzir” numa linguagem facilitada os elementos 
gramaticais da música ou se limitar a fornecer algumas 
informações contextuais sobre as obras e seus autores sem 
entrar na linguagem musical propriamente dita3. Isso acontece, 
a meu ver, porque a visão predominante do universo musical 
e, portanto, as abordagens possíveis desse universo, são de 

caráter dicotômico: ou se observa a música “de dentro” – e para 
isso precisa-se dispor do mesmo conhecimento técnico de um 
músico -, ou se observa a música “de fora”, apenas tentando 
situá-la em um contexto histórico.

Entendo que nenhuma dessas duas posturas permitem 
adentrar na música de uma maneira consistente, de tal modo 
que o ouvinte possa efetivamente reformular e ampliar suas 
formas de apropriação da linguagem musical. Faz-se necessário, 
portanto, que outras formas de abordar a música sejam propostas, 
as quais permitam um mergulho mais profundo, um acesso aos 
meandros da linguagem do ponto de vista da recepção e que 
possam efetivamente ir além das contextualizações históricas 
ou até anedóticas sobre as músicas.  Penso que se queremos 
realmente que a música entre na vida das pessoas como um 
conhecimento a mais, como uma outra possibilidade de atribuir 
sentido ao mundo, novos caminhos deverão ser buscados.

É bem verdade que algumas pessoas, a despeito da falta 
de uma formação musical escolarizada, demonstram uma 
familiaridade muito grande com essa forma de linguagem, 
possuindo uma percepção musical diferenciada Essas pessoas 
provavelmente se musicalizaram de maneira informal, 
assistemática, por um processo de imersão intensa na música4.  
Esse fato nos leva a pensar que devem existir muitos outros 
caminhos de acesso à linguagem e muitas outras formas de 
conhecimento musical para além do conhecimento técnico 
de músico. Penso que ampliar a noção de conhecimento 
musical e conhecer, inclusive, essas formas mais livres, menos 
escolarizadas de apropriação da linguagem musical, pode ser 
um primeiro passo em direção a outras possibilidades de ensino 
de música, sobretudo no que tange à dimensão da apreciação. 

Com esse intuito de investigar formas de escuta de um 
público predominantemente de não músicos, que possam 

2 - Molino (s/d) discute esse processo da separação da música ocidental da vida em geral, mostrando, por exemplo, que “a longa história das teorias expressivas 
da música – a música refl ete ou provoca as paixões fundamentais – e das teorias imitativas – a música pinta a realidade – mostra perfeitamente como o fato 
musical aparece sempre não apenas ligado mas estreitamente misturado com o conjunto dos fatos humanos”(p.114).
3 - Apenas como exemplos podemos citar Holst (1987), Barraud (1975), como olhares mais técnicos, e Maron (2003) e Miranda (2003), como propostas mais 
contextuais.
4 - Isso é muito comum em famílias de músicos ou pessoas ligadas a comunidades nas quais a música é uma presença muito forte, como igrejas ou escolas de 
samba, por exemplo.
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contribuir para a construção de um caminho rumo a uma 
maior consciência musical, venho trabalhando de diversas 
maneiras, que incluem tanto atividades de pesquisa, quanto de 
ensino e extensão. Neste texto, relato uma dessas atividades, 
específi ca de percepção musical, realizada em aulas do curso de 
Pedagogia, e analiso as respostas dadas pelos alunos. O objetivo 
último dessa grande investigação é a construção de princípios 
metodológicos que permitam um acesso efetivo à linguagem 
musical por não-músicos e que, congregando aspectos internos 
e externos, escapem tanto ao olhar puramente técnico quanto à 
simples contextualização histórica. 

Referencial teórico

Toda a problematização desta investigação, bem como 
os procedimentos analíticos que vêm sendo utilizados, estão 
embasados em pressupostos epistemológicos de perspectivas 
histórico-culturais de pensamento teórico, notadamente pelos 
vieses da psicologia e da fi losofi a da linguagem. A seguir, 
exporei algumas concepções desse pensamento que podem ser 
considerados os pilares teóricos deste trabalho.

De acordo com a psicologia vigotskiana, o ser humano 
é histórica e culturalmente constituído e não há qualquer 
possibilidade de desenvolvimento das funções psicológicas 
tipicamente humanas desvinculadas de um contexto cultural 
(Vigotski, 1995). Além disso, a constituição psíquica do 
ser humano é um processo essencialmente semiótico, ou 
seja, não existe consciência fora de um sistema de signos 
qualquer (Bakhtin, 2002). Ainda segundo essa visão, o signo 
é inicialmente um meio de relação social e só depois de 
internalizado torna-se um meio de relação consigo mesmo 
(Vigotski, 1998). Decorre, então, que signifi cações que 
atribuímos ao mundo e à nossa experiência são inicialmente 
tomadas dos “outros”, ou seja, das signifi cações que circulam 
coletivamente, e só num segundo momento, quando entram em 
diálogo com as nossas referências individuais, se convertem 
em signifi cações próprias (Pino, 1995).

Esse ponto é particularmente importante, pois constata 
a impossibilidade de pensarmos que a relação entre uma 

música e um ouvinte é uma relação direta, e nos obriga a 
considerar que essa relação é sempre mediada pelo contexto 
sociocultural. Não há, nesse sentido, algo como uma 
apreensão musical “pura”, pois esta é sempre infl uenciada, ou 
mesmo determinada, pelos modos de signifi cação da música 
que circulam coletivamente em um grupo social específi co. 
De acordo com Bruner (1997), autor que se fundamenta em 
Vigotski, toda forma de arte representa sempre um modo 
de estruturar a experiência coletiva e, portanto, há sempre, 
em determinado grupo cultural, um compartilhamento de 
signifi cações. Como consequência, temos que nenhuma 
interpretação pode ser apenas idiossincrática, uma vez que 
refl ete de alguma maneira essas formas compartilhadas de 
signifi cação (Bruner, 2001). Do ponto de vista educacional, 
essa constatação nos leva à necessidade de considerar com 
mais cuidado o universo não escolar das signifi cações musicais 
(que inclui, inclusive, o que venho denominando extra-sonoro 
da música) e, ao mesmo tempo, a nossa função de educadores-
mediadores de uma das formas de conhecimento musical.

Um conceito chave para trabalhar essa questão da produção 
“informal” (ou não escolarizada) de sentidos na arte é o que 
Bruner (1997) chama de “psicologia popular”. Segundo esse 
autor, a “psicologia popular” “é um relato cultural do que faz 
os seres humanos pulsarem” (op. cit., p.23), são as formas 
de entender e explicar a experiência vivida de um modo não 
científi co e não analítico, mas baseado em “crenças, desejos e 
comprometimentos” (idem, ibdem) socialmente construídos e 
partilhados. Não se trata, é importante frisar, de uma percepção 
de mundo pré-científi ca que será substituída, no decorrer do 
processo escolar, por uma visão “mais esclarecida”, mas, ao 
contrário, trata-se de um modo de compreensão que nunca deixará 
de existir, pois cumpre funções específi cas na vida das pessoas. 
A educação escolar tem desconsiderado essas concepções da 
“psicologia popular”, desdenhando delas, tratando-as como 
“mera superstição” (Bruner, 2001), ou simplesmente ignorando-
as, ao invés de se valer desse conhecimento em prol do ensino. 
No que tange à música, a imposição do modo de apropriação 
“legítimo” é muito forte. Difi cilmente há espaço para qualquer 
outra forma de relacionamento com essa forma de linguagem. 
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Tampouco há qualquer preocupação em se tentar entender como 
se dá a percepção musical na esfera da “psicologia popular”.

Para atingirmos esses outros modos de relação com a 
música e os incorporarmos no processo de apropriação da 
linguagem musical na sua forma escolarizada, porém, é 
necessário repensar a própria noção de música, buscar uma 
forma de abordá-la que permita ir além da dimensão técnica 
(absolutamente predominante no ensino de música em qualquer 
nível ou contexto) e adentre na dimensão estética. Dentro dessa 
perspectiva, numa analogia com a abordagem bakhtiniana 
da linguagem verbal, trabalho com a ideia da música como 
uma forma de discurso, cujo acesso só é possível quando ela 
é tomada em funcionamento, ou na sua existência concreta 
e dinâmica. Nesse sentido, alguns paralelos da música com 
o funcionamento da linguagem verbal podem ser bastante 
esclarecedores.

O uso da língua, para Bakhtin (2000), se dá em forma de 
enunciados concretos e únicos (orais ou escritos), proferidos 
por falantes específi cos em situações particulares. Esses 
enunciados, que possuem características defi nidas, dão origem 
aos discursos, que são “os efeitos de sentido produzidos por 
enunciados levando-se em conta o contexto – social, cultural, 
histórico – onde são produzidos” (Schroeder, 2009, p.45). O 
enunciado é, portanto, a “unidade real da comunicação verbal” 
(Bakhtin, 2000, p.287), o que deve ser tomado como ponto 
de partida para qualquer refl exão ou análise da linguagem. As 
palavras e as orações, unidades da língua enquanto sistema, 
estão sempre a serviço da enunciação, não tendo existência 
signifi cativa fora dos enunciados concretamente produzidos. 

Trazendo essa perspectiva sobre a linguagem para a música, 
várias questões se iluminam. Assim como na língua, podemos 
dizer que também aqui são as obras concretamente produzidas 
(os “enunciados musicais”) que permitem o acesso das pessoas 
à fruição e compreensão das músicas. Os sistemas, as regras 
formais, as escolas estilísticas só são acessíveis, só tem 
existência por intermédio das obras concretas. Fora delas, não 
passam de abstrações, possibilidades virtuais que podem ou não 
vir a se realizarem. A despeito disso, a educação musical tem 
trabalhado tomando como ponto de partida justamente as regras 

e os sistemas ou então se limitado a trabalhar no nível material 
da música (o som tomado em si mesmo), e por vezes adiado 
o contato com universos musicais esteticamente constituídos, 
com os enunciados ou as obras musicais. Numa abordagem na 
qual o nível concreto da realização estética seja privilegiado (ao 
qual estou denominando “estético-discursivo”), ao contrário, 
são as obras que são consideradas o ponto de partida do 
processo de apropriação da linguagem musical.

Outra particularidade de todo enunciado verbal é que ele é 
sempre dirigido a alguém (um interlocutor) e suas fronteiras são 
defi nidas pela alternância dos falantes, ou seja, um enunciado 
termina quando completa um sentido e esse procedimento 
provoca uma atitude no interlocutor que Bakhtin denomina 
“responsiva”. Diferente da “resposta” de um diálogo, embora 
a inclua, a atitude responsiva pode se manifestar de várias 
maneiras distintas: na forma de outros enunciados, numa outra 
linguagem ou numa ação, imediatamente ou muito tempo 
depois do enunciado ouvido (ou lido).

Analogamente ao funcionamento linguístico, também 
todo enunciado musical é dirigido a alguém, pressupõe um 
interlocutor – presente ou ausente, real ou imaginário – que de 
algum modo lhe será um respondente. A resposta aos enunciados 
musicais, também como na língua, nem sempre é imediata e 
materialmente visível, pois pode ser desde uma simples fruição 
da obra até a criação de outra obra em algum outro momento ou 
numa outra linguagem artística. Do ponto de vista educacional, 
entender o processo de responsividade inerente à linguagem 
musical permite repensar o processo de apropriação da música 
essencialmente como um processo responsivo no qual as 
respostas (no sentido de uma compreensão ativa) possíveis a 
uma música podem ser de naturezas variadas, sonoras ou não. 

A noção de discurso obriga também a um deslocamento do 
ensino, antes centrado em objetos (o conhecimento musical no 
sentido técnico-formal), em direção às práticas. Se a música é 
um acontecimento vivo, uma forma de compartilhar sentidos, 
aprender música não é dominar regras e sistemas, mas ser 
inserido na “corrente da comunicação musical”, ser capaz de 
fazer um uso pessoal, autoral, próprio, dos sistemas e regras 
musicais. E esse uso não precisa ser, necessariamente, uma 
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produção musical. A estesia, para diversos autores, também é 
considerada uma forma de conhecimento. Phillip Tagg (2011), 
por exemplo, falando a partir da semiologia da música, propõe 
uma divisão do conhecimento musical em duas subcategorias: 
Música como conhecimento (conhecimento de música) e 
Conhecimento Metamusical (conhecimento sobre música). A 
primeira engloba tanto a competência poiética (a produção: 
composição, arranjo, performance etc.) quanto a competência 
estésica (a recepção: “lembrança, reconhecimento, distinção 
de sons musicais, assim como suas conotações e funções 
culturalmente específi cas”, (Tagg, 2011, p.9)). Na segunda, 
temos o metadiscurso musical (teoria musical, análise, 
estruturação etc.) e o metadiscurso contextual (entendimento 
de como as práticas musicais se relacionam com o contexto 
sócio-cultural). Tagg vai mais longe ainda, dando especial 
ênfase à estesia:

Na música e nas artes visuais, entretanto, a competência 
estésica não tem o mesmo peso. Por exemplo, 
adolescentes capazes de compreender referências 
visuais intertextuais bastante sofi sticadas em vídeos de 
música, não são considerados artísticos, nem recebem 
créditos pela cultura visual que claramente possuem. 
Da mesma forma, a habilidade amplamente difundida 
e verifi cável empiricamente de distinguir entre, vamos 
dizer, entre dois tipos diferentes de estórias de detetive 
após ouvir não mais do que dois segundos de um trecho 
de música instrumental, aparentemente não nos permite 
qualifi car a maioria da população como musical. De 
fato, “artístico”, na esfera das artes visuais, geralmente 
parece qualifi car apenas as habilidades poiéticas e 
“musicalidade” parece se aplicar somente àqueles 
que se apresentam como cantores ou que tocam um 
instrumento, ou podem decifrar a notação musical 
(Tagg, 2011, p.17-18).

Trabalhar no nível da estesia, portanto, é efetuar um dos 
deslocamentos mais importantes em direção a uma mudança 
na forma de conceber a música, de tomá-la como um discurso 
cujo processo de apropriação passa pelo contato intenso com as 
formas musicais esteticamente constituídas. 

Respostas gráfi cas à música “Irlandaise”5 

Com base nas premissas acima delineadas, venho realizando 
diversas atividades de escuta musical ativa em minhas aulas 
no curso de Pedagogia da Faculdade de Filosofi a, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, sempre 
tomando como material enunciados completos e não elementos 
musicais isolados, por exemplo. A atividade aqui analisada 
consistiu basicamente em ouvir uma música e tentar representá-
la ou registrá-la grafi camente através de uma audiopartitura6. A 
música foi minimamente contextualizada (compositor, estilo 
etc.) e ouvida inicialmente duas vezes. Posteriormente fi cou 
tocando num volume mais baixo durante toda a atividade, a 
qual foi realizada em duplas. A única instrução era que os alunos 
tentassem extrair sentidos e representar a música tomando 
como referência a sonoridade percebida, ou seja, foi pedido que 
prestassem atenção à materialidade sonora efetivamente ouvida 
e tentassem incluí-la de algum modo no seu trabalho, de tal 
modo que fosse possível recuperar a ideia musical ou parte dela 
através do desenho. Como material gráfi co, foram oferecidas 
folhas de sulfi te A4, lápis de cor e giz de cera. Após a realização 
da atividade, cada dupla a expôs para a classe, explicando a sua 
intencionalidade: os signifi cados – musicais ou não - colocados 
no trabalho, as associações construídas entre a música e os 
elementos gráfi cos usados.

Os registros feitos pelos alunos variaram bastante, mas 
podem ser agrupados em 3 categorias:

5 - Essa peça integra a “Suíte para fl auta e piano jazz”, de Claude Bolling. Foi utilizada uma gravação com Jean-Pierre Rampal (fl auta), Claude Bolling (piano), 
Marcel Sabiani (bateria) e Max Hédiguer (contrabaixo acústico).
6 - Termo usado por diversos educadores musicais para designar formas livres de representação gráfi ca de músicas, distintas da escrita tradicional ou das cha-
madas partituras (como exemplo de proposta de ensino a partir de audiopartituras, ver Campolina; Bernardes, 2001). 
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1 - Simbólica-representacional

Nessa categoria estão os trabalhos nos quais as signifi cações 
criadas a partir da música tomaram como base referências 
externas à sua materialidade sonora. Incluem-se aí os desenhos 
fi gurativos, principalmente cenas e/ou fi guras, e um texto 
narrativo. A ideia de que a música aludia de algum modo a uma 
narrativa ou sensação específi ca predominou nas explicações 
efetuadas pelas duplas. De modo geral, foram interpretações 
bastante subjetivas da música e carregadas de clichês (a 
suavidade e delicadeza da música foram associadas a cenas 
bucólicas e tristes). A despeito dessa previsibilidade nas formas 
de apropriação da música em questão, vários pontos merecem 
ser destacados aqui. 

Em primeiro lugar, chama a atenção o fato de que esses 
alunos não foram capazes de apreender a sonoridade de 
maneira puramente abstrata, mas isso não se constituiu em um 
impedimento para uma apropriação do caráter geral da peça. 
Além disso, essas construções de signifi cados extra-sonoros 
levaram, durante as exposições explicativas de cada dupla, a uma 
audição mais acurada da sonoridade. Através de perguntas que 
foram sendo feitas, os alunos foram encontrando justifi cativas 
sonoras para as escolhas gráfi cas, refi nando tanto a qualidade 
percepção quanto dos signifi cados atribuídos. Podemos dizer 
que, através desses diálogos, as signifi cações-clichês, tomadas 
inicialmente de empréstimo dos “outros”, das signifi cações 
coletivas, converteram-se efetivamente em signifi cações 
próprias, foram incorporadas em cada um. E esse processo, é 
importante assinalar, não ocorreu de forma espontânea, mas 
mediante a intencional mediação da professora.

Outra questão a assinalar é que, embora essa forma de 
registro pareça mais primária do que outras que veremos a 
seguir, ela trouxe uma vantagem: ao darem ênfase para a 
questão do caráter geral da música, esses alunos demonstraram 
que tiveram uma percepção do discurso estético musical como 
um todo e não se prenderam a um ou outro elemento, por 
exemplo. Do ponto de vista de algumas linhas de educação 

musical7, a percepção do discurso geral seria a última etapa 
e não a primeira. Entretanto, quando se trabalha com pessoas 
não submetidas a uma formação musical que toma o elemento 
isolado como ponto de partida, podemos perceber o quanto 
essa formação é equivocada e o quanto perdem em termos de 
signifi cação as pessoas a ela submetidas, já que muitas vezes 
nem chegam a atingir a dimensão estético-discursiva, parando 
no próprio elemento ou mesmo no material.

Por último, ainda em relação a essa categoria de registros, 
gostaria de chamar a atenção para um dado aparentemente 
paradoxal: dois desses trabalhos foram de alunos com formação 
musical técnica. Esse fato num primeiro momento poderia 
contrariar o que foi dito anteriormente. Todavia, parece-me que 
o fato desses alunos terem acesso aos códigos tradicionais de 
grafi a musical os impediu de tentarem criar formas alternativas 
de registro da sonoridade (que era a proposta) e fez com que 
caíssem no extremo oposto. Em outras palavras, não podendo 
grafar de modo tradicional, preferiram a saída mais distante 
possível dessa forma de grafi a, ou seja, um registro “fantasioso”.

2 - Pseudo-partituras

Alguns alunos tentaram registrar a música através de gráfi cos 
que indicavam (por desenho ou escrita verbal) os instrumentos 
que estavam tocando (piano, contrabaixo, bateria e fl auta) e um 
caminho supostamente seguido pelos sons produzidos por eles. 
Alguns desses registros eram de natureza sequencial (indicavam 
diacronicamente o caminho dos sons e a alternância dos 
instrumentos) e outros apenas indicavam os instrumentos, mas 
de modo geral ou sincrônico, como que captando um momento 
da música. De um modo ou de outro, a característica principal 
desse grupo foi a pouca fi delidade aos eventos sonoros que 
efetivamente ocorriam. Ou seja, parece que a intenção foi mais 
registrar a presença de determinados instrumentos tocando do 
que propriamente acontecimentos ou ideias musicais.

Embora esse modo de grafi a seja mais abstrato que o 
anterior, aparentemente a apreensão musical foi mais pobre 

7 - Ver, por exemplo, Swanwick, 2003.
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nesse caso (o que pode ser confi rmado pelas explicações 
dadas pelas duplas na apresentação dos trabalhos), já que 
deu muita relevância ao que poderíamos chamar “nível 
material” da música, deixando em segundo plano, ou 
mesmo não entrando, no nível discursivo propriamente 
dito. A apreensão signifi cativa da música toma como ponto 
de partida o discurso na sua integralidade. Assim como na 
língua, a materialidade em si e os elementos da gramática 
musical só farão sentido quando relacionados a esse discurso 
estético. Ao darem um destaque quase exclusivo ao material 
presente na música, esses alunos ofuscaram o estético que 
lhes daria signifi cado. Isso pode ter ocorrido, entre outras 
razões, pelo fato da instrução para a realização da atividade 
ter enfatizado a necessidade de prestar atenção à sonoridade, 
causando a falsa impressão de que era apenas isso que estava 
em jogo. Um fato que talvez comprove essa hipótese é que 
uma dessas pseudo-partituras foi realizada justamente por 
uma aluna musicista, cuja percepção musical em geral é 
bastante apurada. Outro motivo que os levou a essa forma 
de representação também pode ter sido a própria ideia do 
senso comum do que seja conhecimento musical, geralmente 
identifi cado com reconhecimento de elementos ou fontes 
sonoras e leitura e escrita convencionais.

3 - Esquemas abstratos

Nessa categoria fi caram os trabalhos que buscaram registrar 
os eventos musicais de modo totalmente abstrato. Dentro desse 
grupo havia tanto registros sincrônicos (como era a sonoridade 
num momento qualquer da música, que sons estavam presentes 
e que papel exerciam na peça) quanto diacrônicos (como os 
eventos sonoros se sucediam no tempo).

De modo geral, os gráfi cos dessa categoria refl etiram uma 
percepção mais estrutural e bastante sofi sticada, sendo que 
muitos dos elementos gráfi cos escolhidos guardavam relações 
estéticas com os elementos sonoros aos quais se referiam (como 
por exemplo, linhas onduladas para seções ou instrumentos 
mais melódicos, linhas angulares para trechos mais rítmicos e 
círculos para os sons dedilhados do contrabaixo). Um registro, 

em particular, chamou bastante a atenção, pois reproduziu 
exatamente a forma da música. Não apenas toda a sequência 
de eventos sonoros estava ali representada, como o gráfi co 
reproduzia também a simetria formal, o equilíbrio entre as partes 
da música. No momento da exposição desse trabalho, porém, 
as alunas destacaram mais os aspectos de caráter percebidos 
auditivamente do que a forma em si. Falaram do seu registro 
gráfi co em relação à música usando principalmente metáforas 
e, ao serem informadas de que haviam registrado a forma, 
pareceram surpresas. Tanto em Bakhtin (falando a respeito dos 
sistemas semióticos) quanto em Vigotski (falando a respeito da 
percepção de modo geral), a questão da signifi cação antecede 
e mesmo é condição para uma apreensão mais formal dos 
elementos gramaticais. Parece-me que essa dupla de alunas teve 
uma apreensão musical bastante acurada, que compreendeu 
a totalidade do discurso, com suas dinâmicas, densidades, 
texturas e timbres, de tal modo que o registro formal fi el saiu 
não como um exercício de percepção, mas como o registro de 
uma ideia musical efetivamente percebida. Essa impressão 
parece se confi rmar na forma como elas se surpreenderam com 
a fi delidade do seu registro, já que a intenção aparentemente 
não era esse nível de formalismo.

Considerações fi nais: algumas refl exões sobre o campo da 
escuta musical

A experiência de audição aqui descrita, quando analisada 
à luz do referencial teórico, permite que se levantem várias 
discussões sobre o campo da escuta musical. Nos limites deste 
texto, destacarei duas que me parecem as mais relevantes, 
dadas as características do trabalho realizado.

A primeira, já mencionada anteriormente, diz respeito 
à primazia da signifi cação sobre a sintaxe no processo de 
apropriação da música. Como um sistema simbólico, uma 
forma importante de interação e comunicação entre as pessoas 
na nossa cultura, a música é apreendida como uma sonoridade 
que “diz alguma coisa”, que engendra signifi cados, sejam 
eles de natureza puramente sensitiva (relações corporais 
estabelecidas com a música), referencial (quaisquer associações 
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à exterioridade sonora feitas a partir da música) ou estético-
discursiva (relações construídas internamente, de ordem mais 
formal, estrutural).

Sob forte infl uência do pensamento racionalista-teoricista, 
o ensino de música, nos diversos contextos onde ocorre, tem se 
pautado pela ênfase no conhecimento de regras e reconhecimento 
de elementos e materiais. Embora isso tenha sua importância em 
determinados contextos (por exemplo na formação de músicos), 
esse universo musical abstrato não pode ser tomado como a 
totalidade do fenômeno musical. Particularmente na apreciação 
musical, o campo das signifi cações parece ser a porta de entrada 
mais segura rumo a uma apropriação efetiva da linguagem. Isso 
não signifi ca, é importante dizer, abrir mão de percepções mais 
formais. Ao contrário, como vimos nos exemplos analisados, a 
possibilidade de construir interpretações livres para a música 
abriu caminho para percepções mais acuradas justamente de 
elementos estruturais. Não que o caminho não pudesse ser o 
inverso (do material à interpretação), mas em se tratando de um 
público predominantemente de não-músicos parece-me que a 
possibilidade de construir associações mais livres cria uma certa 
confi ança de que todos possuem alguma forma de apropriação 
musical. O importante, a meu ver, é que o educador, como 
mediador nesse processo, procure fazer com que os alunos 
busquem uma coerência entre essas signifi cações construídas 
e possíveis justifi cativas formais. Quando se trata de arte de 
modo geral, forma e conteúdo são indissociáveis, de tal modo 
que os sentidos percebidos devem ter sempre uma contrapartida 
no modo de construção da obra. Destacar essa contrapartida, 
relacionado-a, na medida do possível, com questões de ordem 
mais contextual (informações históricas e estilísticas, por 
exemplo), se constitui em um caminho bastante promissor na 
direção de uma apropriação musical mais consciente. 

Além da primazia da signifi cação, outro ponto que merece 
ser destacado é a questão das formas de responsividade à 
música. Para Bakhtin (2000), conforme já dito, todo enunciado 
gera no interlocutor alguma forma resposta. Compreender 
ativamente qualquer forma de discurso é assumir uma atitude 
responsiva em relação a ele. As propostas de ensino de música 
no campo da apreciação, entretanto, seja numa linha mais 

contextual, seja mais técnica, geralmente trabalham de modo 
bastante passivo, fazendo com que o aluno receba informações 
prontas e acabadas, desconsiderando esse aspecto responsivo 
e ativo da compreensão. Talvez porque a estesia não tenha 
ainda a dimensão de conhecimento para todos os músicos 
ou porque a alta dose de subjetividade e imprevisibilidade a 
que está sujeito um trabalho nesse campo desencoraje alguns 
educadores musicais mais afeitos a teoricismos, a verdade é 
que a apreciação musical tem sido tratada de modo tão fechado 
e teórico quanto qualquer conhecimento técnico musical. 
Pouco incentivo às formas mais explícitas de responsividade é 
feito e, quando isso acontece, muitas vezes é restrito a respostas 
estritamente sonoras. Penso que possibilitar a expressão em 
outras linguagens a partir da música é ampliar as possibilidades 
de compreensão musical, é potencializar a capacidade de fazer 
relações, de construir signifi cados musicais, é aproveitar melhor 
as impressões primeiras causadas pelas músicas, ainda anteriores 
a qualquer racionalização, sem as quais nenhum conhecimento 
de caráter mais teórico fará sentido. Essas formas de captar a 
experiência de maneira não analítica (as formas da “psicologia 
popular”, segundo Bruner, 1997) são primordiais no processo 
de apropriação musical e deveriam ser tomadas como ponto 
de partida para as refl exões posteriores, mais escolarizadas. 
Nesse sentido, a proposta de incentivar a expressão em outras 
linguagens, como a atividade aqui descrita, pode ser um canal 
importante para um aproveitamento dessas “intuições” iniciais.

Além disso, a busca por uma integração da música com outras 
linguagens coloca em relevo as questões mais propriamente 
estéticas, em detrimento, por exemplo, das técnicas. A estética, 
embora seja fundadora de qualquer discurso artístico, nem 
sempre é devidamente valorizada no ensino de música, pois em 
geral se considera que o conhecimento técnico é sufi ciente para 
uma formação estética, pois levará naturalmente a ela. Esse 
é um pensamento bastante equivocado, pois muitos alunos, 
após anos de estudos técnicos, não desenvolvem nenhuma 
consciência estética. Isso equivale dizer, a meu ver, que não 
desenvolvem uma percepção artística. O trabalho integrado 
de escuta e expressão gráfi ca, dessa forma, pode contribuir 
para uma ampliação das formas de resposta à música e, 
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consequentemente, para uma maior compreensão da própria 
linguagem musical. 

Além disso, a ênfase da apreciação nas questões estéticas 
pode minimizar a distância (talvez inevitável) entre a arte 
e a vida, pois, autorizados a construir suas próprias relações 
(inclusive extra-sonoras) com as músicas, os alunos se colocam 
como parte importante da enunciação musical, da situação real 
e concreta que na qual ela ocorre e a qual lhe atualizará os 
sentidos.
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Resumo

Este trabalho foi construído a partir dos resultados de 
uma experiência pedagógica de formação continuada junto 
a um grupo de professoras da rede municipal de Limeira- 
SP, interessadas em proporcionar, de maneira mais efi ciente, 
o ensino da leitura e da escrita às crianças. Os encontros de 
formação, apoiado pelo Centro do Professorado Paulista de 
Limeira (CPP), foram embasados na Pedagogia por Projetos 
de Josette Jolibert (1994) com o objetivo de proporcionar aos 
professores a vivência de situações que permitiram estabelecer 
proximidade com as possibilidades que os alunos experimentam 
na Pedagogia por Projetos. Como procedimento metodológico 
utilizou-se da atividade metacognitiva junto aos professores no 
tratamento das informações utilizadas durante os encontros. O 
trabalho com o desenvolvimento da metacognição proporcionou 
refl exões e trocas de experiências junto às participantes, sendo 
possível identifi car em suas manifestações possibilidades de 
participação das crianças no planejamento e na organização das 
atividades desenvolvidas no processo ensino e aprendizagem. 

Palavras-chave

Educação continuada; alfabetização; metacognição; a 
pedagogia por meio de projetos.

Abstract

This work was constructed from the results of a continuing 
education teaching experience with a group of teachers in 
the Municipality of Limeira, State of São Paulo in Brazil, 
interested in providing, more effi ciently, the teaching of reading 
and writing to children. The training meetings, supported by 
the Paulista Center of the Professorship of Limeira, State of 
São Paulo in Brazil (CPP), were based on Pedagogy through 
Projects by Josette Jolibert (1994) in order to provide teachers 
with the experience of situations that allowed us to establish 
proximity to the possibilities that students experience in 
Pedagogy through Projects. As a methodological procedure 
was used metacognitive activity with teachers in the treatment 
of the informations used during the meetings. Working with the 
development of metacognition offered refl ections and exchange 
of experiences among the participants, being possible to identify 
opportunities in their manifestations of children’s participation 
in both planning and organizing activities developed in both 
process of teaching and learning.

Keywords

Ongoing education; literacy; metacognition; pedagogy 
through projects.
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Em nosso país a necessidade de tornar mais efi ciente o 
trabalho pedagógico, relativo à alfabetização, e de melhorar os 
desempenhos dos alunos em leitura e escrita, tem sido alvo de 
confl itos e discussões de fundamentações teóricas distintas.

Formas de se abordar a leitura e a escrita têm sido destacadas 
tanto no meio acadêmico quanto no escolar. Em geral tais 
formas são provenientes de dois pontos de vista diferentes: 
um centrado nos aspectos metodológicos e na codifi cação 
e decodifi cação, condizente com a abordagem tradicional de 
alfabetização e o outro, centrado na representação dos sistemas 
de leitura e escrita, cujo enfoque pauta-se em concepções 
construtivistas. 

Não raro a proposta construtivista tem sido apontada como 
uma das causas da situação de fracasso escolar, principalmente 
nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Além do 
construtivismo, a progressão continuada1, por vezes, também é 
destacada como responsável pela situação de não aprendizagem 
das crianças e dos adolescentes em muitas escolas.

 Segundo Micotti (2009, p.26), esse modo de pensar 
pressupõe que tais propostas pedagógicas tenham sido 
realmente aplicadas, o que é questionável.

  Sobre esse aspecto, há que se comentar as evidências 
apresentadas nas pesquisas feitas por Schuveter (M.H, 2008) 
e Schuveter (M.A, 2009) em escolas municipais, nas quais as 
práticas pedagógicas, da maioria das professoras vinculam-se à 
postura tradicional de ensino e de aprendizagem. 

Com base nessas perspectivas e nos estudos desenvolvidos 
pelo Projeto Raios de Sol2 da UNESP- Rio Claro - SP – Brasil, 
relata-se aqui o resultado3 de uma experiência pedagógica de 
formação continuada. 

Os encontros de formação continuada ocorreram junto 
a algumas professoras da rede municipal de Limeira-SP, 
interessadas em proporcionar um ensino mais efi ciente às 
crianças. Os encontros foram realizados com o apoio do Centro 

do Professorado Paulista (CPP) de Limeira-SP.
Nas reuniões semanais iniciadas em outubro de 2009 com 

carga horária total de 30 horas participaram 18 professoras. 
A maioria possuía de quatro a cinco anos de experiência com 
alfabetização. O objetivo dos encontros centrou-se na discussão 
da proposta da Pedagogia por Projetos de Josette Jolibert (1994) 
como fundamentação para o trabalho com leitura e escrita em 
sala de aula. A preocupação foi proporcionar aos professores a 
vivência de situações que permitam estabelecer proximidade 
com aquilo que os alunos podem desenvolver na Pedagogia por 
Projetos.

No entender de Jolibert e colaboradores (2006, p.192), 
escrever não é copiar, nem produzir composições ou redações, 
apenas com intenção de mostrar ao docente o que o aluno sabe 
e o que não sabe. Diferente disso, escrever é produzir textos em 
função das necessidades reais no decorrer de projetos. Jolibert 
(1994 a, b; 2006) propõe a inserção de leitura e da escrita no 
desenvolvimento de projetos e indica a exploração como busca 
do sentido dos textos pelas crianças, mesmo por aquelas que 
ainda não lêem oralmente. Essas ideias contrapõem-se ao 
ensino tradicional.

Tem-se na proposta da Pedagogia por Projetos o 
pressuposto de que é num meio “sobre o qual se pode agir, no 
qual é possível com os outros, discutir, decidir, avaliar... que 
são criadas as condições mais favoráveis ao aprendizado. 
Todos os aprendizados, não só o da leitura. E isso vale para 
todos, inclusive para os adultos” (Jolibert, 1994, p.12)

De tal enfoque originou a delimitação da metodologia 
utilizada nos encontros. Nas atividades realizadas, privilegiou-
se o trabalho com o desenvolvimento da metacognição, por 
entender esta atividade primordial no desenvolvimento do 
processo refl exivo para a tomada de consciência durante a 
trajetória de construção do conhecimento. Segundo Jolibert e 
SraïK (2008, p.18):

1 - A Deliberação CEE n. 9/97 instituiu, no sistema de ensino do estado de São Paulo, o regime de progressão continuada no ensino fundamental. Trata-se de uma 
nova forma de organização do ensino fundamental que tem relação direta com as questões da avaliação do rendimento escolar e com o controle da retenção escolar.
2 - Projeto para o desenvolvimento da alfabetização da cultura escrita e da leitura.  Integrante da Rede Latinoamericana para La Transformación Docente em Lenguaje.
3 - O conteúdo deste trabalho foi apresentado no VI Encuentro Iberoamericano de Colectivos Escolares y Redes de Maestras y Maestros. Córdoba/Argentina.
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“as ciências cognitivas mostram que aprender a 
fazer fazendo é necessário, mas não sufi ciente. As 
aprendizagens em construção se veem reforçadas e 
consolidadas pela refl exão que o próprio aprendiz 
faz sobre elas. No grupo-classe, trata-se de facilitar 
a refl exão individual e/ou coletiva dos alunos para 
que tomem simultaneamente consciência de seus 
procedimentos estratégicos e de suas aprendizagens 
linguísticas. (O que é que aprendi? Como é que fi z? Em 
que os outros me ajudaram? que posso deduzir disso? 
etc.) e que, assim, transformem pouco a pouco seus 
achados ocasionais em “instrumentos” estruturados que 
vão ajudá-los a progredir. Eles descobrem, assim, seus 
próprios recursos, seus processos e operações mentais, 
e selecionam suas estratégias de sucesso”.

 Utilizou-se da atividade metacognitiva junto às professoras 
como ferramenta para o tratamento das leituras e estudos 
realizados, e para o reconhecimento das próprias aprendizagens.

 Essa postura demandou refl exões e trocas de experiências 
junto ao grupo de professoras com a fi nalidade de favorecer 
a identifi cação de alternativas pedagógicas que reconhecem 
a capacidade da criança para participar da construção do seu 
próprio conhecimento, oportunizando o repensar sobre que tipo 
de ser humano e sociedade se deseja formar.  

Os textos foram selecionados a partir do levantamento das 
expectativas das professoras, as quais explicitaram o desejo 
de adquirir subsídios para melhorar a ação pedagógica junto 
aos alunos, na perspectiva de combater as difi culdades e o 
desinteresse das crianças no processo de alfabetização:

O principal problema é o despertar o interesse da criança 
para a leitura, para o aprender. (Prof. R)
Leitura e escrita são temas que estão me desafi ando neste 
momento que estou alfabetizando crianças com tantas 
difi culdades. (Prof. D.)
Aprender a lidar com a indisciplina dos alunos e a 
difi culdade de aprendizagem. (Prof. N)
Conhecer formas diferentes para poder ajudar meus alunos 
a terem mais interesse por leitura e escrita. (Prof.NC)
Hoje as pessoas não sabem ler e nem escrever, são 

analfabetos funcionais, tendo a leitura e a escrita como 
algo superfi cial, não expondo suas ideias ou lendo o que 
vem atrás das linhas escritas. (Prof.L.)
Como preparar a criança que não quer aprender? (Prof. P)

A prática pedagógica utilizada durante os encontros  

A dinâmica das reuniões pautou-se nas leituras prévias 
de capítulos dos livros de Jolibert (1994 a, b) na produção 
individual sobre as signifi cações textuais, discussões e 
sistematização do assunto realizada em grupo, e, posterior 
socialização das discussões feitas nos grupos com todas 
as participantes.  Após esses procedimentos, utilizaram-se 
estratégias de contextualização com o intuito de identifi car a 
intencionalidade da autora, a fi m de estabelecerem comparações 
sobre suas interpretações.

A cada encontro as equipes elegiam as suas coordenadoras, 
as quais contribuíam para a organização e explanação do grupo. 
As considerações feitas pelas equipes eram registradas pelas 
formadoras e, em concomitância, expostas a todos.  

Essa prática propiciava a oportunidade de realizar 
levantamento de hipóteses e confrontos de ideias e produções, 
possibilitando situações facilitadoras de gerenciamento das 
próprias descobertas. 

 A prática desenvolvida durante os encontros também focou 
as mediações junto aos grupos, com o intuito de promover as 
indagações: o que eu aprendi?  Como eu aprendi? Com quem eu 
aprendi? Quais as difi culdades encontradas? O que eu fi z para 
saná-las? Isso propiciou refl exões sobre os próprios processos 
de conhecimento.

As manifestações das professoras.
Durante os primeiros encontros constatou-se que as 

professoras não se detinham às ideias do texto. Relatavam 
suas opiniões expressando indignações a respeito do contexto 
escolar. O discurso versava sobre a falta de apoio familiar, 
indisciplina, falta de interesse dos alunos e as difi culdades 
para desenvolver práticas diferenciadas com a participação das 
crianças no processo de aprendizagem. Esses fatos, na visão 
de algumas professoras, obstaculizavam o andamento dos 
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conteúdos e habilidades exigidos pela Secretaria da Educação:

Nós temos um planejamento a seguir, é tudo controlado 
pela secretaria. Não há espaço para trabalhos com a 
participação das crianças. Nós temos que dar conta das 
habilidades na semana (Prof. J). 
Como que se faz isso? Como adequar a participação 
com o que é exigido? (Prof. P).

Em busca de responder a essas questões, surgiram outras 
indagações que nortearam as inevitáveis refl exões: Como o 
aluno aprende? Qual o papel do professor? Como está organizado 
o ensino? Quais as contribuições que podem ser oferecidas 
ao aluno no processo de aprendizagem? No transcorrer das 
discussões solicitava-se às professoras para se atentarem para a 
proposta expressa no texto, buscando responder à indagação: o 
que a autora quer nos comunicar?

A partir do terceiro encontro as professoras começaram 
a focar suas atenções para as ideias principais do texto, 
desempenhando esforços na tentativa de compreendê-lo. 

Durante a socialização dos grupos as participantes 
manifestavam-se surpresas com as difi culdades encontradas:

“Como é difícil pensar nisso! No como aprendi, o que 
eu aprendi. Nunca imaginei que isso era tão difícil” 
(Prof.M.)
“Nós não estamos acostumadas a fazer todas essas 
refl exões. O nosso grupo teve muita difi culdade nessa 
atividade.” (Prof. R)
“Aqui não chegamos a uma conclusão ainda!” (Prof. E)

Essas falas nos reportam à ideia, muitas vezes implícita 
no cotidiano escolar, de conceber a atividade docente como 
meramente técnica e não como uma atividade refl exiva.  Tal 
alerta já foi destacado por Pérez Gómez (1992, p. 99) ao 
discorrer sobre a complexidade, incerteza, instabilidade, 
singularidade e confl itos de valores dos fenômenos práticos.

Nóvoa (1999, p.15), ao discorrer sobre a pobreza da prática 
pedagógica problematiza que uma concepção curricular rígida 
e pautada em ritmos de livros e materiais escolares concebidos 

por grandes empresas contribui para a deslegitimação dos 
professores como produtores de saberes.

Em meio a esses aspectos, as práticas pedagógicas voltadas 
para as refl exões sobre as experiências em espaços de debates 
que acentuam a troca e a partilha de saberes profi ssionais são 
importantes para o rompimento dessa lógica, muitas vezes 
pautada na racionalidade técnica.

Disso decorre a importância da leitura dos textos e as trocas 
com os pares efetuadas durante os encontros como ferramenta 
para que as docentes pudessem refl etir sobre as questões 
desencadeadas durante o processo de avaliação metacognitiva.

Com base nesses procedimentos, foi possível identifi car nas 
falas das professoras um repensar sobre a própria prática pedagógica 
explicitando a preocupação em ouvir e considerar as expectativas 
das crianças no processo de ensino e aprendizagem, reconhecendo 
a importância de participação dos alunos no planejamento e na 
organização das atividades a serem desenvolvidas:

“está sendo o oposto daquilo que estamos acostumadas 
a trabalhar, antes eu passava a estrutura do bilhete 
mecanicamente depois confeccionávamos os bilhetes 
entre os alunos e pronto. Hoje percebo que não tem 
fundamento nem para mim nem para os alunos. Estou 
tentando trabalhar a realidade e assim eles sentem 
valorizados Pude perceber o resultado foi maravilhoso, 
o prazer que as crianças desenvolvem a atividade fi cou 
muito clara. Voltei para casa encantada. Procuro sempre 
rever minha prática Pensando como estou agindo. 
Quero evidenciar o quanto essa proposta está abrindo 
a minha mente”. (Prof. P)
“Achei interessante as perguntas feitas. Então apliquei 
estas perguntas aos meus alunos de 1° ano e fi quei 
surpresa com as respostas “eu aprendi a ler e escrever” 
eu aprendi pensando; minha mãe me ensinou a ler. 
Tudo isso me fez refl etir, nas difi culdades diante disso 
estou encarando o desafi o.” (Prof.C)
“... ouvir o aluno e entender o que o aluno queria dizer é o 
maior desafi o, eu estou aprendendo a entender cada gesto 
para propor atividades que partam do que eles realmente 
querem. A cada dia tento fazer meus alunos falarem e 
me mostrarem o que gostariam de fazer e juntos estamos 
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chegando a alguma conclusão.” (Prof. N).
“Ao invés de levar pronto uma receita para ser trabalhada 
observei que a sala gostava de brincar de forca e jogo da 
velha, aproveitei a situação para que elas contassem como 
jogavam e quais regras utilizavam. Quando necessário 
eu interferia. Foi minha surpresa no dia seguinte, muitas 
crianças trouxeram para a escola regras de outros jogos 
e revistas. Iniciamos a escrita desse assunto. Fixamos na 
sala a listagem com as difi culdades para que as crianças 
consultassem.” (Prof. A)
“Após o segundo encontro comecei a enxergar meu 
aluno de maneira diferente a vê-los não como receptor 
de informações, mas como seres humanos com direito 
de conhecimentos. A partir desse momento dei abertura 
para que eles participassem das decisões, opinassem. 
Percebi uma aproximação maior entre nós. Eles 
passaram a confi ar em mim, sentiram mais seguros. 
Confesso que no dia que iniciei essa abertura fi quei 
um pouco cansada, pois as crianças fi caram eufóricas 
com a liberdade e muito falantes. Depois em outro 
momento já estavam sabendo controlar sua euforia, 
respeitando a vez de cada um, se colocando sobre o 
assunto, comparando as opiniões e juntos decidindo. 
Precisamos mudar! Confi ar na nossa potencialidade 
e dos alunos. Precisamos levantar e andar. Ouvir e 
valorizar as opiniões dos alunos” (Prof. V).

Algumas considerações

No meio escolar há grande difi culdade em superar a forma 
mecânica em que o ensino e a aprendizagem ainda são tratados.  
Observa-se um considerável apego à abordagem tradicional do 
ensino e do aprendizado da leitura e da escrita, especialmente 
no processo de alfabetização. 

Nesse processo destaca-se a cópia e a reprodução oral 
das letras, das sílabas, das palavras e de pequenas frases. A 
apropriação do signifi cado das inovações pedagógicas pelos 
profi ssionais da educação, ainda merece atenção, pois os 
problemas que marcam o cotidiano escolar, principalmente os 
relacionados à aquisição da leitura e da escrita, requerem, além 
de outros fatores, procedimentos diversos dos habituais.

Em virtude disso, a preocupação do presente trabalho 
foi o de proporcionar aos professores a vivência de situações 
que permitiram estabelecer proximidade com aquilo que os 
alunos poderiam desenvolver na Pedagogia por Projetos. Esse 
procedimento favoreceu o entendimento da importância da 
participação na discussão, decisão e no planejamento das atividades 
pelos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem.

A leitura dos textos e as trocas com os pares efetuadas 
durante os encontros desempenharam importante papel 
para que as docentes pudessem refl etir sobre as questões 
referentes à avaliação metacognitiva, envolvendo construções 
e reconstruções das ações. 

Dentre as várias atividades de refl exão proporcionadas às 
participantes dos encontros foi possível observar que o sentido 
de desenvolver a leitura e a escrita de textos em situações reais 
de comunicação foi percebido. 

Há indicações de que as docentes começam a identifi car 
práticas alternativas embasadas em teorias que consideram o 
professor e o aluno. Em uma didática construtivista o ensino e 
a aprendizagem são concebidos como um processo de interação 
entre professor e aluno e entre aluno-aluno. Nesta perspectiva, 
ambos se reconhecem como produtores de conhecimento, 
assumindo uma posição refl exiva frente às próprias aprendizagens.
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Resumo
Este trabalho focaliza a riqueza e variedade de material obtido 

nas  vivências e experiências diárias de crianças, em escolas de 
educação infantil, fato que exige a fl exibilidade de um pesquisador 
quando emprega o método qualitativo na área educacional. Os 
diversos locais de encontro entre adultos e crianças, envolvidos 
em processos interacionais, promovem situações relevantes para 
estudo e propiciam a participação das crianças no fazer da escola, 
na imaginação/invenção e (re)interpretação que elas fazem ao ler o 
mundo e os contextos sociais nos quais estão inseridas. A primeira 
parte do texto concentra atenção no desenvolvimento individual/
coletivo dos participantes dos processos de interação, respeitando 
as histórias singulares de cada criança, atreladas às suas famílias. 
Os exemplos apresentados por estudiosos no assunto deixam clara 
a relevância do patrimônio cultural da comunidade escolar, para 
o desenvolvimento harmonioso de cada integrante do grupo.  Na 
segunda parte do texto, pode-se constatar a legitimidade conferida 
às individualidades, dando origem à convivência social e à 
aprendizagem da linguagem na sala de aula. O terceiro momento 
textual apresenta uma situação escolar vivenciada por crianças de 
faixa etária entre 4 e 5 anos e professora. A troca de informações 
resultou em novos conhecimentos, seja por parte do adulto, ao 
oferecer instrumentos necessários da cultura em que as crianças 
estavam inseridas, seja por parte dos pequenos, que conquistaram 
o sabor da imaginação e alcançaram a (re)interpretação necessária 
para a afi rmação da cultura da infância. 

Palavras-chave
Educação infantil; cultura da infância; aprendizagem e (re)

interpretação. 

Resumen
El presente trabajo enfoca la riqueza y variedad de resultados 

obtenidos en las vivencias y experiencias diarias de los niños 
en escuelas de educación infantil, lo que exige fl exibilidad del 
investigador que utiliza el método cualitativo en el área educacional. 
Los diversos espacios de encuentro entre adultos y niños, involucrados 
en procesos de interacción, generan situaciones relevantes de 
estudio y propician la participación de los niños en los que haceres 
de la escuela, en la imaginación/invención y (re)interpretación que 
ellas hacen al leer el mundo y los contextos sociales en los cuales 
están incluidas. La primera parte del texto concentra atención en el 
desarrollo individual/colectivo de los participantes de los procesos 
de interacción, respetando las historias singulares de cada niño, 
conectadas a sus familias. Los ejemplos presentados por estudiosos 
en el asunto dejan clara la relevancia del patrimonio cultural de la 
comunidad escolar para el desarrollo harmonioso de cada integrante 
del grupo. En la segunda parte del texto, es posible constatar la 
legitimidad conferida a las individualidades, originando el convivir 
social y el aprendizaje del lenguaje en sala de aula. El tercer momento 
del texto presenta una situación escolar vivida por niños de edad 
entre 4 y 5 años y su maestra. El intercambio de informaciones 
resultó en nuevos conocimientos, sea de parte del adulto al ofrecer 
instrumentos necesarios del universo cultural en el que los niños 
estaban inmersos, sea de parte de los pequeños que conquistaron el 
sabor de la imaginación y alcanzaron la (re)interpretación necesaria 
para la afi rmación de la cultura de la infancia.

Palabras-llave
Educación infantil; cultura de la infancia; aprendizaje y (re)

interpretación.
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O coletivo e o individual

Um pesquisador na área da educação de crianças precisa 
acompanhar minuciosamente o dia a dia de sua investigação. É 
condição primária possuir uma visão sociológica microscópica 
dos processos e das modalidades dos fenômenos sociais, não 
em termos de língua, de tradições ou posicionamento de classes, 
mas de vivências e de experiências em coletividade.  

Na educação brasileira, seria possível afi rmar que o 
conhecimento presente na escola, circulando entre as pessoas, 
vem mesclando-se com o patrimônio cultural da comunidade 
escolar? A escola vem permitindo a inclusão das crianças e de 
suas famílias na organização do processo educacional? Para 
responder aos questionamentos, resolvemos torná-los um só. 
Assim, chegamos à conclusão de considerar como é interessante 
o processo de reprodução da sociedade, efetuado pela escola, 
para alcançar os alunos. Sendo detentora do saber, a escola pode 
selecionar e transmitir às crianças e seus familiares diferentes 
modos de adquirir o conhecimento e de agir, instalados na 
sociedade como um todo.  

A educação infantil, modalidade de ensino que faz parte 
da educação básica, foi integrada recentemente ao sistema 
educacional brasileiro. Devido a isso, ainda é preciso construir 
muitos consensos e uma base sólida para se desenvolver como 
lócus de aprendizagem para as crianças. 

No contexto histórico atual, estamos enfrentando, 
simultaneamente, os desafi os de ampliar as políticas para a 
educação das crianças de zero a cinco anos, de refl etir a respeito 
das diferentes infâncias que encontramos em nosso imenso 
país e de constituir pedagogias específi cas para essa etapa da 
educação básica. Para o desenvolvimento dos aspectos citados, 
acreditamos que se torne necessário à escola situar as histórias 
singulares dos alunos e mobilizar-se junto às relações sociais 
familiares e escolares. Vejamos alguns exemplos considerados 
para esta afi rmação:

Lahire (1997) apresenta uma pesquisa cuja intenção foi 
compreender como alguns alunos ocupavam os primeiros 
lugares nas classifi cações escolares, por meio de estudo em 
famílias de classe popular (p. 11-12).  A ênfase na investigação 

concentrou-se na necessidade de descrição e interpretação dos 
contextos inseridos. Para o autor, compreender como resultados 
e comportamentos escolares singulares se explicam, exige levar 
em consideração uma situação de conjunto, como a interação 
de redes de interdependência - familiares e escolares (p. 19). 
Lahire (op. cit.) propõe, então, descrever as confi gurações 
familiares, considerando como pertinentes os seguintes temas: as 
condições e disposições econômicas, a ordem moral doméstica, 
as formas familiares da cultura escrita, as formas de autoridade 
familiar e as formas de investimento pedagógico (p. 20-29). 
Para complementar este aspecto, nos traz a reinterpretação, 
pela criança, das formas de agir da família, apresentando a 
própria forma de agir, agora com comportamento singular (p. 
17). A afi rmação mostra a importância do meio social para 
o desenvolvimento de todos os envolvidos nos processos 
de interação, mas, também,  focaliza cada pessoa com a sua 
história singular. 

O fato relatado acima nos remete a Bronfenbrenner (1979, 
1995), grande investigador do desenvolvimento humano e 
cujas asserções voltam-se para as relações interpessoais nos 
contextos, ao mesmo tempo que destaca as características 
biopsicológicas de cada pessoa envolvida nos processos 
interativos. Situações escolares promovem interações entre 
pessoas, em contatos sistemáticos por longos períodos de 
tempo. Para o autor, os diversos contextos interacionais formam 
a base das aprendizagens e do desenvolvimento humano.  
Dando ênfase nos processos proximais, valoriza as díades, 
com características as quais proporcionam melhores resultados 
na aprendizagem de uma atividade em curso. Isso porque as 
disposições de cada participante favorecem a ocorrência das 
propriedades da reciprocidade, do equilíbrio de poder e da 
relação afetiva.

Lahire (1997) nos remete, também, à consideração de outros 
investigadores, como  Corsaro & Molinari (2005), âncoras 
da cultura da infância, a partir da cultura adulta. Os autores 
deixam clara a marca da história singular de cada criança em 
contextos escolares da educação infantil. A partir do que recebe 
do mundo cultural e social ao seu redor, a criança reconfi gura de 
forma única e retorna ao meio a sua  reprodução interpretativa. 
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Ou seja, apesar de a escola utilizar o processo de reprodução 
da sociedade como meio de levar o conhecimento cultural à 
criança, esta dá sentido próprio ao saber a que tem acesso. Para 
possuir efi ciência de acordo com a necessidade da comunidade 
onde se encontra inserida, a escola deve situar as histórias 
singulares dos alunos e mobilizar-se junto às relações sociais 
familiares e escolares, o que propiciará melhor entendimento 
do saber de cada criança. 

O paradigma educacional utilizado, inicialmente, no 
município de Reggio Emilia e com expansão temporal por 
toda a Itália, confi gura-se em exemplo concreto de respeito 
à individualidade da criança e importância conferida aos 
contextos de interação. A nação italiana possui, historicamente, 
a preocupação com as relações entre os seres humanos. Após a 
unifi cação dos reinos naquele país, em 1861, a nova república 
mostrou indícios de criar uma identidade cultural entre o povo 
italiano.  

Apesar das diferenças de cunho histórico, linguístico e cultural, 
a Itália obteve avanços signifi cativos para a educação infantil, a 
partir da Segunda Guerra Mundial. O professor e, posteriormente, 
pedagogo Loris Malaguzzi, realizou um sonho antigo de fazer 
da criança a protagonista dos objetivos pedagógicos. Convicto 
dos pressupostos teóricos contextualistas, entendeu a estreita 
associação entre experiência da vida individualizada e dimensões 
social e histórica. A compreensão de que o universo individual é 
carregado, em seu interior, por regras socioculturais, fez com que 
percebesse que a criança segue, desde bebê, o papel determinado 
no mundo externo, o qual dita suas posturas perante as outras 
pessoas com quem convive. 

Hoje, inúmeros países tentam seguir os preceitos da 
educação infantil italiana e podemos contar com valiosas 
contribuições de estudiosos que compartilham o pensamento 
sistêmico na área. Alguns exemplos já citados aqui, como Urie 
Bronfenbrenner, William Corsaro e Luiza Molinari, juntam-se 
a Paulo Freire, Howard Gardner, Jerome Bruner, Humberto 
Maturana, entre outros de importância similar.

Os estudos de Barbara Rogoff (2005) destacam a diversidade 
das formas de desenvolvimento infantil, de acordo com a 
cultura na qual a criança se encontra imersa. Considerando 

que a aprendizagem remete à participação, a autora conclui 
que desenvolvimento é a transformação das modalidades 
de participação, esta sustentada pelos colegas, os adultos, o 
material, as ferramentas, enfi m, toda a história da construção 
da atividade. As considerações chamam a atenção para a 
simetria entre desenvolvimento individual e desenvolvimento 
ou transformação coletiva e histórica. 

Não existe uma forma única de aprender, as sociedades 
propõem formas sociais e culturais variadas, sendo uma 
aprendizagem coletiva, inserida em uma comunidade. Assim, 
podemos apontar a importância da educação infantil responder 
à complexidade da sociedade, das comunidades, das crianças e 
de suas famílias, em “[...] um processo interativo de diálogo e 
confronto entre crenças e saberes, entre saberes e prática, entre 
práticas e crenças, entre esses polos em interação e os contextos 
envolventes”. (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2007, p.15). 

A importância do meio linguístico como força propulsora 
da  linguagem infantil – instrumentos utilizados na cultura 
em que a criança está inserida

Os encontros entre os seres humanos permitem a cada um a 
aceitação do outro, conferindo legitimidade às individualidades 
e dando origem à convivência social. Esses encontros 
possibilitam trocas na comunicação, projetando-se a linguagem 
em suas diversas formas de expressão.

Na área da educação, HERNÁNDEZ (2002) nos mostra a 
importância  do diálogo para a ocorrência da aprendizagem da 
linguagem na sala de aula. De acordo com o autor, “[...] aprender 
implica, sobretudo, a colaboração entre os alunos em atividades que 
supõem investigação crítica, análise, interpretação e reorganização 
do conhecimento e do processo refl exivo que o acompanha”. (p. 
19). As experiências que as crianças vivenciam na escola estão 
relacionadas ao seu espaço cultural e social de convívio e nos 
remetem à perspectiva de desenvolvimento humano cultural.  Ao 
abordar um conceito tão polissêmico e complexo quanto cultura, 
é necessário apresentar uma das características que distinguem o 
ser humano de todos os outros animais: a intencionalidade. Bruner 
(1997) argumenta que o ser humano deve ser compreendido a 
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partir de suas intenções. Para o autor, a cultura organiza a operação 
simbólica humana, emprestando signifi cado às ações, relacionando-
as a um sistema interpretativo mais geral, compartilhado por um 
grupo de pessoas. 

A força do meio sobre as pessoas, ao mesmo tempo que 
ocorre o movimento inverso, promovem o seu crescimento 
cognitivo harmonioso (ROGOFF, 2005). A autora tece 
considerações relevantes a respeito da participação da criança 
em atividades socioculturais e seu resultado no pensamento. 
Também nos afi rma que existe conexão entre situações velhas e 
novas, transformando o conhecimento. Assim, 

“[...] os alunos podem generalizar, vendo a relevância 
daquilo que já conhecem para uma nova situação, 
mas a generalização não surge automaticamente [...] 
as práticas culturais e a interação social sustentam 
a aprendizagem de quais circunstâncias estão 
relacionadas entre si e quais posturas são adequadas a 
diferentes circunstâncias.” (ROGOFF, 2005, p. 209). 

Para isso, o contexto em que cada integrante se encontra 
é fundamental. Um destaque apresentado por Rogoff (2005) 
trata das oportunidades oferecidas pela comunidade às crianças, 
possibilitando sobremaneira o seu desenvolvimento e aprendizagem 
da linguagem. Frequentemente, observamos diálogos entre 
educadores e crianças durante a leitura de uma história, em 
classes de Educação Infantil. Os adultos “[...] costumam estruturar 
as contribuições [...] ajustando seus estímulos e sua ajuda ao 
desenvolvimento da criança (ROGOFF, 2005, p. 237)”. 

É importante destacar que a participação efetiva das crianças 
nas práticas pedagógicas é uma estratégia pensada como respeitosa 
às pessoas envolvidas no ato educativo. As práticas pedagógicas, 
que tenham como princípio condutor do seu trabalho o que aqui 
defendemos, precisam instaurar a observação e a escuta atentas 
aos modos próprios como as crianças comunicam seus pontos 
de vista. Para tanto, o professor necessita de sensibilidade, 
compromisso e conhecimentos acerca das crianças, para que 
possa apreender todos os conteúdos expressos por elas em suas 
múltiplas expressões da linguagem. 

Esses conteúdos se dão nas dimensões corporal, do afeto, 
das culturas infantis e da produção cultural das crianças, como 
modos de participação em seus contextos de vida. O importante é 
entender o que as crianças expressam a respeito de si, dos outros 
e do mundo em que vivem. É preciso observar o que fazem e o 
que elas conversam e brincam, nos diferentes espaços e tempos 
do contexto escolar, como também aprender a ler as diferentes 
expressões da linguagem que utilizam para interpretar o mundo.

O fenômeno da participação da criança na escola, seja 
no planejamento, como nas ações educativas, não é novo e 
constitui-se como uma das mais reivindicadas dimensões do 
discurso pedagógico da Modernidade. No entanto, o respeito 
à criança e à sua participação ativa na escola estão longe de 
ser uma realidade, já que o suporte social e político para que 
isso aconteça não tem tido apoio e tampouco encontra-se 
contemplado na cultura escolar.

A transmissão do conhecimento pelo adulto, a exigência de 
uma “ordem” para aprender, o escasso diálogo entre adultos 
e crianças são práticas universais e estão distanciadas de um 
contexto que considera a crianças como ator social, que produz 
cultura e não apenas internaliza e reproduz o que os adultos 
falam. Ao interagirem entre elas e com os adultos na escola e no 
seu meio social, as crianças elaboram sentidos para o mundo e 
vão signifi cando suas experiências, compartilham culturas com 
os adultos e transformam a sociedade na qual estão inseridas. 

É preciso refl etir a respeito das possibilidades de participação 
que as crianças encontram na escola, em que aspectos estão 
presentes e como os professores podem trabalhar nesta 
dimensão. Vamos analisar as práticas educativas realizadas 
em um grupo de uma escola de educação infantil, por meio de 
alguns relatos de uma pesquisa feita com crianças e a articulação 
dessas práticas com os direitos das crianças, sempre pautando 
na ideia da escola como lugar privilegiado da infância. A 
seguir, apresentamos alguns momentos vivenciados pelo grupo 
5A, no Núcleo de Educação Infantil (NDI), com análise da 
importância do meio linguístico favorável ao desenvolvimento 
da linguagem na criança. O grupo em pauta é composto de treze 
crianças. A observação não contou com a participação de todas 
as crianças devido ao horário de execução.  
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Situação Grupo 5A – Matutino (4 anos e 7 meses a 5 anos e 
6 meses)
Local: sala-ambiente de uso diário
Participantes: 07 crianças, 01professora regente e 01 bolsista
Tempo: 30 minutos

A situação descrita aconteceu no horário inicial do dia, 
programado para as crianças realizarem atividades livres, com 
acompanhamento da professora regente e uma bolsista. O episódio 
foi dividido em três momentos e contou com a participação de 
sete crianças, com a interferência das adultas. Destacamos os 
diálogos ocorridos entre Daniel, Gustavo e a professora regente. 

1º Momento: 
A professora conversa com três meninas a respeito da utilização 
de uma fantasia por adultos. Resolve procurar outras roupas 
e abre uma caixa de fantasias. Neste momento, Daniel chega 
e chama a professora para acompanhá-lo até a mesa, pois 
anuncia que “é o aniversário” dela. Ao ser questionado a 
respeito do que ele havia feito, diz que fez um bolo e que o 
Gustavo está fazendo o macarrão.  

2º Momento: 
Daniel utiliza massa plástica verde para confeccionar o bolo 
sobre uma mesa. A professora aproxima-se e Daniel fala:
Daniel: Olha o que eu fi z pra você, professora! (A professora 
responde):
Professora: Ah, é meu aniversário? (Após ouvir a resposta 
positiva da criança, a professora agradece e dirige-se à mesa 
do menino para elogiar o bolo e os docinhos. Pede um abraço 
a Daniel, que aponta para Gustavo e diz):
Daniel: Ele está fazendo macarrão verde.
Professora: Macarrão verde? Por que é verde esse macarrão?
Daniel: Porque é macarrão com vegetais verdes.
Professora: E o que é que você colocou aí, Daniel?
Daniel: Espinafre, brócolis e alface (enquanto o menino cita os 
vegetais da massa, a professora repete os nomes dos alimentos. 
Após, Daniel continua): Leva 2 colheres de trigo, 4 ovos e 1 
colher de farinha. 

Professora: E não vai nenhum líquido aí?
Daniel: Sim, o líquido é suco de laranja com espinafre.
Professora: Eu acho que é um bolo e o macarrão dos super 
heróis. (Professora conversa com uma menina fora da cena a 
respeito de alimentos de super heróis que são saudáveis, sai e 
observa as atividades das outras crianças).

3º Momento: 
Seis espátulas de madeira encontram-se presas sobre o bolo, 
com massa plástica em cima de cada espátula (simbolizando 
velas com os pavios). 
Quando a professora e os colegas chegam à sua mesa, Daniel 
a leva para sentar-se ao seu lado. Isabel corre para apagar 
as luzes da sala e o grupo canta os parabéns. Após, algumas 
crianças começam a cortar o bolo. Gustavo dá o presente para 
a professora: um prato de “macarrão verde”. Daniel dá à 
professora um pote de “docinho azul”. Professora pergunta: 
 Professora: Será que esses docinhos vieram lá do céu? (A 
resposta negativa de Daniel é rápida.) Ou do mar? (Neste 
momento, Daniel diz):
Daniel: Vieram da água. (Professora aproveita a imaginação 
do menino, cheira o pote  e diz):
Professora: Você sabe que eles têm cheirinho de mar? (Daniel 
responde positivamente, segura a mão da professora e a leva 
ao ouvido, para que escute o barulho do mar).
Daniel: Bota o potinho no ouvido pra ouvir a onda.
Professora: Xiiii! (para as crianças silenciarem). Estou 
ouvindo as ondas do mar no docinho! Porque o Dani disse que 
são docinhos que vieram do mar. Oh! O barulho das ondas! 
Bom, vamos comer, né?
Depois de servidos os docinhos, Daniel insiste que a professora 
coma o bolo e mostra uma espátula para retirar o bolo da 
forma. Daniel diz:
Daniel: Está gostoso? Ele está cheio de espinafre, brócolis, 
cenoura, ovos e mamão.
Professora: Tem mamão aqui? Tem uma fruta? Pensei que só 
tinha legumes e verduras. Será que você vai conseguir fazer 
outro bolo assim delicioso?(neste momento, a professora olha 
para Gustavo e pergunta):
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Professora: O que é que você está fazendo, Gustavo? Eu quero 
isso que você está fazendo. (Gustavo diz):
Gustavo: É macarrão. Vai demorar. (Daniel interfere no diálogo):
Daniel: É porque as minhas receitas de macarrão que mando 
pela internet até a casa dele são meio “demoráveis”.

Para efetuarmos a análise dos diálogos expostos acima, 
criamos quatro categorias, nas quais consideramos a fala com 
algumas das suas especifi cidades interiores: expressões faciais, 
movimentos corporais, entonações e silêncio. (SENNA, 2010). 
No processo de interação interpessoal, foram aproveitados 
momentos de participação em parcerias, entre crianças e 
crianças com adultos. Segue o detalhamento das mesmas:

a. Pessoas, objetos e símbolos como mediadores do processo 
interacional;

b. Os contextos intersubjetivos, com seus desdobramentos no 
tempo individual/coletivo;

c. A formação de parcerias (como ocorre e quem participa);
d. O espaço físico como canalizador das interações / as 

atividades previstas no planejamento, por professores ou 
entre professores e crianças.

Pessoas, objetos e símbolos como mediadores do processo 
interacional

Para a análise desta categoria, surgiu-nos uma pergunta: 
como as crianças envolveram-se nas atividades livres naquele 
momento do dia?  

A professora criou a situação com um ponto de partida e várias 
saídas de conhecimento pelas crianças - o cartaz com os nomes dos 
aniversariantes do mês. Nos diálogos transcorridos entre Daniel e 
a professora/Daniel e Gustavo, entraram no jogo da linguagem as 
subjetividades conceituais, permitidas de execução para facilitar o 
processo; a regra implícita desse jogo para a sua fi nalização com 
sucesso foi a objetividade conceitual e esta precisou ser permeada 
durante o percurso da função dialógica, qual seja, as pessoas 
envolvidas alcançaram a compreensão e posterior expressão, 
procedendo, assim, no movimento interpessoal. 

Precisamos considerar que as crianças aprendem e 
convivem com diversos aspectos do conhecimento além do que 
experienciam na escola. Elas trazem para dentro das instituições 
e para as relações que irão constituir nesses espaços alguns 
conhecimentos complexos sobre si, os outros e o mundo em 
que vivem. Esses conhecimentos são frutos das experiências 
que lhes acontecem nos espaços e tempos que compartilham 
com outras pessoas. As escolas precisam contemplar as formas 
de elaboração e leitura de mundo que as crianças apresentam. 

Nós, seres humanos, que vivemos em determinada cultura, 
sempre partimos de um lugar, de uma situação onde estamos 
como indivíduos e membros de uma comunidade. Não é 
diferente com as crianças; por isso, devemos olhar para as 
experiências subjetivas, nas quais as crianças estão construindo 
e signifi cando seu conhecimento do mundo. 

Os contextos intersubjetivos, com seus desdobramentos no 
tempo individual/coletivo 

As estratégias utilizadas pela professora no contexto 
“Aniversário” promoveram a ampliação, pelas crianças, do 
repertório de conceitos formados anteriormente; a vivência 
direta entre cada participante da atividade permitiu harmonia 
entre os processos cognitivos e sociais. Daniel foi o porta-voz 
da aprendizagem com seus pares. 

A criança, ao viver essas experiências interativas, vai 
estruturando suas formas de ler e interpretar o mundo e o 
contexto onde essas interações acontecem. Nesse sentido, estão 
presentes ali saberes que vêm à tona e não são mensuráveis, 
mas que emergem na observação atenta do pesquisador e da 
professora. Esses saberes, além de  se caracterizarem por seu 
aspecto subjetivo – que envolve o fazer do menino Daniel – 
também são de caráter intersubjetivo – que envolve todos os 
participantes e surge do envolvimento dos mesmos no que foi 
proposto por uma criança.

Na troca de experiências, ocorrem as aprendizagens necessárias 
ao desenvolvimento pleno. O meio em que se manifestam os 
diálogos entre diferentes pares – criança/criança, criança/adulto, 
precisa valorizar a criança como universo em construção do 
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conhecimento. Esta visão encontra consonância com o princípio 
de aprendizagem autônoma, no qual a criança pode fazer suas 
escolhas e buscar seus interesses. A intersubjetividade está na 
base dessas perspectivas, pois acredita que o adulto apoiador 
deve estabelecer coletivamente os momentos de aprendizagem, 
deixando emergir o desejo das crianças. A postura coletiva, na 
qual cada um apresenta sua subjetividade e singularidade, permite 
que surja uma intersubjetividade, acontecendo como resultado 
a construção de signifi cados compartilhados; tanto o papel da 
criança como o do adulto são afetados positivamente.

A formação de parcerias (como ocorre e quem participa)

A parceria escolhida por  Daniel foi com Gustavo. A imaginação 
dos dois proporcionou a confecção do “bolo” e do “macarrão”. A 
partir da seleção de massa plástica na cor verde, Daniel utilizou, 
como ferramenta cognitiva de suporte à imaginação, os alimentos 
dessa cor, o que possibilitou o uso de vários recursos para a 
formação do presente conjunto a ser oferecido à professora. 

Quando as crianças interagem representando papéis e 
deixam a sua imaginação livre, por um lado tentam adquirir certo 
controle sobre suas próprias vidas e, por outro, compartilham 
esse controle entre os pares. Estudos que tratam das relações 
entre pares e sobre as trocas e brincadeiras entre crianças foram 
os que promoveram a tomada de consciência da debilidade dos 
paradigmas que conceituavam as crianças como objetos da 
ação dos adultos. (CORSARO, 1986).  

O espaço físico como canalizador das interações / as 
atividades previstas no planejamento, por professores ou 
entre professores e crianças

A execução da atividade procedeu com sucesso na sala-
ambiente de uso diário porque contou com o recurso de todos 
os materiais necessários. Para a obtenção de respostas cada vez 
mais elaboradas, a professora apresentou questionamentos com 
pistas que auxiliaram a estruturação do raciocínio lógico nas 
crianças, principalmente Daniel. O diálogo em foco do presente 
artigo delineia bem esse movimento.  

O espaço físico da escola deve considerar todas as dimensões 
humanas potencializadas nas crianças: o lúdico, o imaginário, 
o afetivo, o artístico, o cognitivo e outras tantas dimensões que 
integram o cotidiano e as linguagens infantis. A ideia central 
é organizar o espaço para a realização de atividades de forma 
que as mesmas sejam planejadas de acordo com a faixa etária 
das crianças, envolvendo atividades lúdicas de música, faz de 
conta, teatro, imitação, dança, desenhos, literatura, etc. Este 
espaço não pode ser visto como um mero lugar da sala de aula. 

A organização do ambiente demonstra a maneira de se 
conceber a infância, de entender seu desenvolvimento e evidencia 
também o papel da educação e do educador (BARBOSA, 2006). 
As diferentes formas de organizar o espaço para o desenvolvimento 
de atividades de cuidado e educação das crianças traduzem os 
objetivos, as concepções e as diretrizes que os adultos possuem com 
relação ao futuro das novas gerações e às suas ideias pedagógicas. 
Pensar no cenário onde as experiências físicas, sensoriais e 
relacionais acontecem é um importante ato para a construção de 
uma pedagogia da educação infantil. 

Na medida em que o educador pensa em sua ação pedagógica, 
há uma preocupação, também, com os materiais a serem 
utilizados, bem como com a realidade na qual a instituição está 
inserida. Faz-se necessário que, ao defi nir o espaço a ser utilizado, 
o educador pense na estratégia de utilização e nas atividades que 
irá desenvolver. Para isso, tanto o espaço interno quanto o externo 
da educação devem permitir o fortalecimento da independência da 
criança, a fi m de favorecer o autoconhecimento e desenvolvimento 
de habilidades afetivas, cognitivas e sociais.

Conclusão

Mediante aos dados aqui apresentados, torna-se necessária 
uma refl exão dos processos de participação das crianças em 
seus contextos escolares, que lhes permitam fazer suas leituras 
de mundo e dos contextos nos quais estão envolvidas. Esses 
processos envolvem interação, signifi cações, elaboração e 
formas de comunicar das crianças entre elas e com os adultos.  
Essa confi guração consistiria em uma docência coprodutora de 
currículo, que se efetiva na construção de um espaço educacional 
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que favoreça, por meio da interlocução com as crianças e as 
famílias, experiências provocativas nas diferentes apresentações da 
linguagem, enraizadas nas práticas sociais e culturais de cada local. 

Dessa maneira, permitir-se-ia à criança mostrar o que lhe é 
signifi cativo em sua cultura, o que ela gosta de fazer no seu cotidiano, 
e poder-se-ia, pela observação, conhecer e valorizar essas ações. 
Seria observar do que as crianças gostam - de dançar, de pintar, 
desenhar, do que brincam, a respeito do que conversam e quais 
conhecimentos do mundo relacionam-se no seu viver em grupo.

 Pensar a escola para a infância exige um olhar atento 
em direção àquilo que o mundo infantil nos apresenta; demanda 
que percebamos o modo como as crianças nos comunicam suas 
vontades, seus anseios, suas conquistas, enfi m, sua forma de 
estar no mundo em relação com os outros. Para isso, precisamos 
saber e conhecer as diferentes expressões da linguagem que 
elas usam para esse comunicar. 

 As crianças solicitam uma pedagogia que seja: 
sustentada nas relações, nas interações e em práticas educativas 
intencionalmente voltadas às experiências lúdicas e aos seus 
processos de aprendizagem, em espaços coletivos, onde possam 
aprender no convívio e na troca com seus pares, o que é bem 
diferente de uma intencionalidade pedagógica direcionada para 
resultados escolares individualizados.
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Resumo

O presente trabalho objetiva compartilhar resultados de pesquisa 
de iniciação científi ca acerca de como a escola tem concebido o 
ensino da leitura e como as crianças tem se manifestado perante 
a esse ensino, de forma a colaborar para uma prática pedagógica 
que de fato contribua para a formação de leitores na escola. Tal 
pesquisa originou-se a partir da inquietação em compreender quais 
as metodologias utilizadas pelo professor para que a leitura seja 
efetivada de maneira satisfatória de forma a garantir a formação de 
crianças leitoras. A partir de uma abordagem qualitativa e fazendo 
uso da estratégia metodológica do estudo de caso, esta pesquisa foi 
realizada em uma escola pública municipal de ensino, localizada 
no interior do Agreste Meridional Pernambucano. Para geração 
dos resultados foi efetuado um estudo descritivo das aulas através 
de sessões de observações, entrevistas estruturadas e registro 
das atividades das crianças. Resultados apontam uma grande 
disparidade entre o ler dentro da escola e o ler fora da escola. 
Comprometendo a funcionalidade real da leitura.

Palavras-chave

Leitura; Ensino Fundamental; metodologia de ensino.

Abstarct

This paper aims to share research results of basic scientifi c 
research on how the school has designed the teaching of 
reading and how children have been manifested in the face of 
this teaching in order to contribute to a pedagogical practice 
that actually contributes to the formation of readers at school. 
This research stemmed from the concern to understand what 
the methodologies used by the teacher for the reading to be 
effected in a satisfactory manner to ensure the formation of 
children readers. From a qualitative approach and using the 
methodological strategy of the case study, this research was 
conducted in a public school education, located inside the 
southern Pernambuco Agreste. To generate the results was 
performed a descriptive study of the classes through observation 
sessions, structured interviews and recording of children’s 
activities. Results indicate a great disparity between the read 
in school and reading outside of school. Compromising the 
functionality of the actual reading.
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Introdução

Este texto busca apresentar, analisar e discutir resultados de 
pesquisas acerca do ensino da leitura, no caso deste trabalho, 
mais especifi cadamente no primeiro ano do ensino fundamental.

Esta modalidade foi escolhida por conta da nova política de 
ampliação do ensino fundamental de oito para nove anos, a lei 
nº. 11274, de 6 de fevereiro de 2006 com matrículas de crianças 
de seis anos  de  idade. Por causa desta nova ampliação, o ensino 
de nove anos acarretou desde o ano de sua implantação em 
reformulações no currículo educacional das escolas brasileiras, 
notadamente nas escolas da infância e nas dos anos iniciais do 
ensino fundamental. Presumimos que havendo essa ampliação 
questões envolvendo o processo do ensino da leitura também 
tiveram suas reformulações ou modifi cações.

Além disso, o tema abordado nos chama atenção por haver 
inquietações provocadas por resultados de pesquisas recentes 
sobre leitura, dentre elas destacamos as de Amâncio (2002), 
e Cruvinel (2010), no qual têm revelado que o modo como 
a leitura é ensinada nos anos iniciais da escolarização tem 
acarretado prejuízos à formação do leitor.

 Outra pesquisa ainda, realizada pela INAF2 em 2003 revela 
que existe uma grande defi ciência nas habilidades leitoras de 
pessoas que já passaram ou estão inseridas no processo de 
escolarização. E no caso desta pesquisa oriunda de um projeto 
de iniciação científi ca (PIC), veio ela somente reafi rmar o que 
Cruvinel (2010) e Amâncio (2002) trazem a respeito do ensino 
da leitura: uma grande disparidade existente entre o processo de 
escolarização-ler na escola e o ler fora dela. O que as crianças 
querem ler e o que a escola oferece a elas.

Para fundamentar esse estudo foi feito uso da teoria histórico 
cultural de Vygotsky (1996) no qual, considera que uma boa 
situação de ensino é aquela que promove atividades que fazem 
sentido para as crianças, que atendam às suas necessidades, 
desejos e que lhes permitem participar de práticas culturais. 

Sendo assim uma boa situação de ensino do ler deve 

envolver práticas que estejam inseridas no contexto social, no 
qual a criança é sempre ativa. Dentre essas situações de leitura 
torna-se imprescindível utilizar os gêneros textuais, textos 
que circulam diariamente na sociedade e que servem como fi o 
condutor para as diversas comunicações sociais.  Para Jolibert 
(2008) as crianças devem aprender a ler através de “Uma 
representação do escrito empregada nas práticas comunicativas 
reais, que permita a utilização em situação dos textos e dos 
discursos, para compreender e elaborar, para pensar e pensar o 
mundo”. (p.12)

Nesse quadro, buscamos investigar as propostas 
pedagógicas voltadas para o ensino do ler, identifi cando qual 
a contribuição delas para a formação de leitores no 1º ano 
do ensino fundamental de uma instituição pública municipal 
do interior de pernambucano. Que métodos a professora tem 
utilizado para o ensino da leitura? Quais as manifestações das 
crianças perante esse método? O que apresenta as atividades 
das crianças?

Acreditamos que os dados resultantes dessa investigação 
poderão contribuir para uma melhor orientação do trabalho 
docente nesta modalidade de ensino no que se refere à formação 
cultural de leitores.

Leitura processo signifi cativo

No procedimento para o ensino- aprendizagem da leitura, 
Vigotsky nos alerta para uma questão muito simples no ato da 
leitura, no qual afi rma que ela deve ser apresentada à criança 
como algo imprescindível a sua vida e deve estar interligada 
às suas necessidades, interesses e prazer, ação esta na qual as 
crianças veem sentido em realizá-la Vigotski (1995). É possível 
compreendermos que a leitura não exige nada mais que seu 
exercício natural, ler para que se possa aprender, viver e atender 
expectativas sobre um texto.

Utilizamos da teoria de Vygostski para leitura por três 
razões principais: a primeira é por conceber como foco 

2 - O INAF- Indicador nacional de Alfabetismo Funcional no Brasil indicou em 2003 que, entre os sujeitos participantes da pesquisa, 42% que completaram o 
ensino médio não atingiram o nível 3 de alfabetização, ou seja, apresentam domínio limitado das habilidades de leitura. 
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principal de sua pesquisa o estudo dos processos psicológicos 
superiores, caracterizados pelas ações tipicamente humanas,  
no qual surgi  durante o decorrer do desenvolvimento cultural 
do sujeito; o segundo é  por conceber que a relação do homem 
com o meio em que vive é uma relação fundamentalmente 
mediada por instrumentos e signos e que por isso  aponta a 
importância do processo de escolarização para apropriação das 
qualidades especifi camente humanas, como por exemplo, o ato 
de ler, considerando o processo de aprendizagem como sempre 
cooperativo, evidenciando a importância do papel do outro e, 
no caso da educação escolar, do ensino da leitura, o papel do 
professor como mediador do conhecimento. É por conta dessa 
mediação que existe a necessidade de planejar aulas a partir 
do nível de desenvolvimento real dos sujeitos aprendizes para 
que eles possam sempre avançar em sua aprendizagem; e por 
último, o terceiro por conceber que uma boa situação de ensino 
é aquela que promove exercícios que fazem sentido para as 
crianças, que atendam às suas necessidades, permitindo-lhe 
aprender a utilizar a cultura, apropriando-se das capacidades e 
habilidades humanas.

Com base nessas colocações este trabalho evidenciou 
a importância do processo de escolarização para a formação 
do leitor na perspectiva de um ensino ativo que requer um 
processo de colaboração entre professor e crianças e entre 
crianças e crianças, acreditando e tendo como referência que a 
aprendizagem só será promovida se ela for organizada de forma 
a fazer sentido aos sujeitos aprendizes.

Para que ocorra efetivamente a aprendizagem é de suma 
importância que o professor ouça seus alunos e leve em 
consideração seus desejos, curiosidades e conhecimentos antes 
produzidos. É também necessário conhecer como seus alunos 
estabelecem relações com práticas sociais que envolvem a 
linguagem escrita, para que a partir daí se possa investir no 
processo de construção da aprendizagem, caracterizado pela 
apresentação e abordagem de novos conhecimentos. 

Assim, o professor, apresenta-se como mediador entre as 
crianças e o conhecimento, possuindo um papel importante 
na organização do processo de ensino da leitura como prática 
cultural, porque, para promover o aprendizado e impulsionar 

o desenvolvimento dos alunos, o professor precisa conhecer 
a zona de desenvolvimento real (VIGOTSKI, 2003) como 
já mencionado anteriormente, para daí estabelecer a zona de 
desenvolvimento próximo, daí se criará necessidades de planejar 
atividades que façam sentido as crianças e que só se tornam 
possíveis através de situações reais de leitura, envolvendo os 
alunos em um processo de cooperação e ação no meio.

Para complementar o pensamento de Vigotsky foram 
utilizados estudos do teórico Frank Smith por esse também 
conceber a leitura como um processo complexo de compreensão 
e sentido. Esse teórico norte americano em consonância com os 
estudos de Vigotsky defende que a leitura deve ser apresentada 
as crianças como algo agradável e acessível, de forma que 
elas possam relacionar a leitura com que já conhecem, 
caso as crianças não realizem essa atividade a partir de seus 
conhecimentos ora já estabelecidos a leitura perderá o sentido, 
ainda que faça sentido para o professor. Ainda segundo o autor, 
esperar que as crianças aprendam a ler por intermédio de textos 
sem sentido é o método mais seguro de tornar impossível a 
aprendizagem da leitura.

No que se refere ao processo de aquisição da leitura 
para Smith, a linguagem escrita deve ser usada de maneira 
signifi cativa, assim como as crianças aprendem a linguagem 
falada e a praticam com o objetivo de se comunicarem e 
aprenderem cada dia mais sobre o mundo: 

(...) a leitura não exige nada além daquelas habilidades 
que o cérebro necessita para compreender a fala. E 
visualmente não há nada na leitura que os olhos e o 
cérebro deixam de realizar quando olhamos ao nosso 
redor em uma sala para localizar um objeto ou distinguir 
um rosto de outro. (SMITH 1999, p.4)

Em consonância a proposta do ler traçada por Vygotski e 
Smith, Jolibert, (2008, 2005, 1995) em suas obras esclarece 
de forma bem sistematizada como deve ocorrer o processo de 
ensino e aprendizagem da leitura.  A partir de pesquisas ações 
efetuadas pela pesquisadora, esta traçou uma estrutura para 
o ensino do ler, baseada em diversos instrumentos de ensino, 



COMO UMA PROFESSORA DO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL TRABALHA A LEITURA EM SALA DE AULA?

2422LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

como por exemplo, a pedagogia de projetos. Dentre a proposta 
abordada por Jolibert esta também concebe o processo de 
ensino-aprendizagem da leitura como um regime colaborativo 
entre professores e alunos, no qual os alunos possam se perceber 
como sujeitos ativos nesse processo.  

Nesse sentido, a autora ressalta aspectos essenciais para o 
ensino da leitura no qual:

Defende que a aprendizagem da leitura (assim como 
da escrita) deve ser realizada em situações reais, onde 
tenha uma função social concreta, e que a tarefa do 
aprendiz seja basicamente a de buscar o sentido do 
texto. (...) Ler é ler escritos reais, que vão desde um 
nome de rua numa placa até um livro, passando por 
um cartaz, uma embalagem, um jornal, um panfl eto, 
etc., no momento em que se precisa realmente dele 
numa determinada situação de vida. (JOLIBERT, 
1994, p. 15)

A partir desses aspectos de vivencias reais de leitura a 
pesquisadora desenvolve seu trabalho e proporciona refl exões 
sobre práticas e metodologias de ensino para realização do ler 
com sentido não só fora do contexto escolar, mas principalmente 
dentro da mesma.

Assim, para (JOLIBERT, 2008, p.57):

Fazer com que a criança entre na cultura do escrito 
Trata-se de entrar no escrito através da vida e dos 
textos em situação, e não através dos exercícios, 
das palavras fora do contexto das letras. Mesmo 
se, ao chegar na escola, as crianças já questionarem 
numerosos escritos, em seus lares ou em outros lugares, 
buscando compreender seu sentido, o papel da escola é 
fazer com que os alunos descubram de maneira mais 
precisa e mais sistemática a nova linguagem que lhes 
chega a través de textos e todas as possibilidades que a 
elas se abrem.[Grifos da autora] 

É necessário para o ensino da leitura criar situações em que 
os aprendizes possam  desenvolver um interesse, saborear o 
escrito, percebê-lo como fonte de informação e prazer. No qual 

se sinta dentro de um mundo desconhecido e sinta-se no desejo 
de adentrar nele.  Para isso (SOLÉ, 1998, p.43) atenta para que:

(...) não devemos esquecer que o interesse também se 
cria se suscita e se educa e que em diversas ocasiões 
ele depende do entusiasmo e da apresentação que 
o professor faz de uma determinada leitura e das 
possibilidades que seja capaz de explorar.

Metodologia

Para concretização deste trabalho de pesquisa e investigação, 
foram utilizados os preceitos da abordagem qualitativa da 
pesquisa, sendo efetuada “in loco”, defi nida por Oliveira 
(2005), como:

O processo de refl exão e análise da realidade, através 
da utilização de métodos e técnicas para compreensão 
detalhada do objeto de estudo em seu contexto histórico 
e o segundo sua estruturação. Esse processo implica 
em estudos segundo a literatura pertinente ao tema, 
observação (...), entrevistas e análise de dados que deve 
ser apresentada de forma descritiva. 

Como estratégia metodológica, por conta de suas vantagens 
para pesquisa em educação, optou-se pelo estudo de caso 
etnográfi co numa perspectiva longitudinal, visto que essa permite 
fornecer uma visão aprofundada e ao mesmo tempo ampla de 
uma unidade social complexa, composta por diversas variáveis. 
Tal pesquisa envolve três características principais: capacidade de 
retratar situações da vida real, sem prejuízo de sua complexidade 
e de sua dinâmica natural; capacidade heurística por jogar luz 
sobre o fenômeno estudado; e potencial de contribuição aos 
problemas da prática educacional (ANDRÉ, 2005).

A escolha deste tipo de pesquisa deveu-se a necessidade de 
melhor compreender e identifi car a metodologia para o ensino 
do ler, assim como investigar as concepções, condutas, atitudes 
e manifestações das crianças em relação à leitura como objeto de 
cultura, pois segundo a teoria histórico-cultural de Vygotski os 
processos psíquicos de ordem superior só podem ser estudados 
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no decorrer de um período histórico nas condições em que são 
desenvolvidas as atividades de leitura.

O estudo teve como campo de pesquisa uma escola 
municipal pública localizada na cidade de Garanhuns no 
interior do estado de Pernambuco. Participaram como sujeitos, 
uma professora e vinte e cinco crianças entre seis e sete anos de 
idade do primeiro ano do ensino fundamental. A escola atende 
a duas modalidades da educação básica, a educação infantil e 
o ensino fundamental, a escolha dessa escola foi infl uenciada 
por sabermos que as mesmas crianças ora investigadas poderão 
continuar estudando no ano seguinte, assegurando assim, a 
segunda fase da pesquisa, no qual adentraremos no campo para 
intervenção. A pesquisa de campo realizou-se durante quatro 
meses, um mês para visitação na escola, fase exploratória. Os 
outros três meses acompanhamento da turma por meio de sete 
sessões de observações e um dia para aplicação de entrevistas 
semi-estruturadas. As observações davam-se uma vez por 
semana, obedecendo ao horário escolar das 7h30 às 11h45 da 
manhã. A coleta dos dados deu-se a partir de cópias xerografadas 
e registros fotográfi cos das atividades de classe e de casa das 
crianças, bem como de todos os fenômenos que envolviam o 
ato de ler na sala de aula, como por exemplo, a organização da 
sala de aula para leitura. Os dados foram escritos e organizados 
na forma de protocolos, foram feitos sete. As entrevistas semi 
estruturadas organizaram-se em quatro sessões com cinco 
crianças nas três primeiras e seis na última, registradas através 
de um gravador, esses dados também foram aprontados de 
forma escrita.

Dessa forma, em coerência com a estratégia metodológica 
selecionada a pesquisa contemplou as três fases do estudo de 
caso: fase exploratória, fase de coleta de dados e fase de análise 
sistemática dos dados (ANDRÉ, 2005).  Na fase exploratória 
foram realizados os contatos iniciais com a instituição e com 
os participantes da pesquisa, confi rmando e estabelecendo os 
procedimentos e instrumentos para coleta de dados. Na fase de 
coleta de dados, efetuou-se o acompanhamento dos fenômenos 
em sala fazendo uso dos três instrumentos: observação, 
entrevistas semi-estruturadas e análise documental. Na fase 
sistemática de análise de dados, foi efetuada a organização 

e a leitura dos dados brutos obtidos. Esses instrumentos de 
pesquisa são defi nidos por André (1995, p.28) como: 

A observação é chamada de participante porque parte 
do princípio de que o pesquisador tem sempre um 
grau de interação com a situação estudada (...). As 
entrevistas têm a fi nalidade de aprofundar as questões 
e esclarecer os problemas observados. Os documentos 
são usados no sentido de contextualizar o fenômeno, 
explicar suas vinculações mais profundas e completar 
as informações coletadas através de outras fontes. 

Condutas e manifestação das crianças referente à leitura.

A partir do que se pode analisar na pesquisa existe um 
interesse natural por parte das crianças em aprender e vivenciar 
situações reais de leitura. A turma do primeiro ano em sua 
maioria já consegue ler diversos gêneros textuais, grande parte 
gosta de ter em mãos livros infantis, gibis, rótulos de produto 
de supermercado, panfl etos de diversos tipos entre outros. A 
partir dessas experiências as crianças conseguem ver sentido 
em praticar a leitura. Tais manifestações eram percebidas em 
todas as aulas observadas, mesmo a professora realizando 
diferentes atividades previstas para o dia, as crianças em 
várias ocasiões voltavam-se para momentos de contato direto 
com textos escritos, adquiridos por elas mesmas, advindos de 
casa e principalmente através de empréstimos dos livros da 
sala de leitura. O contato com o escrito ocorria de diversas 
formas, através da leitura de imagens, observação das páginas, 
leitura oralizada, leitura silenciosa, leitura e discussão do texto 
em dupla. Percebemos isso nas atitudes e manifestações das 
crianças em alguns fragmentos dos protocolos de observação:
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A-4, A-23, A-2, A-17 e A-10 foram a sala de leitura buscar novos 
livros. Tendo chegado da sala de leitura A-2, A-10 folheiam os gibis 
se sentam e continuam a observar e ler o gibi, A-23 e A-17 analisam 
prestativos os joguinhos, acompanhando a história no gibi e lendo 
as palavras que encontram no joguinho. A-4 entra na sala lendo 
o título do livro que havia acabado de pegar na biblioteca, ela se 
senta em sua banca e logo após aproxima-se A-15 para também 
olhar, folhear e ler o livro, juntas elas lêem o título do livro que era 
“Cão e Gato” depois de ler o título o sinal toca para saída e A-15 se 
despede e vai embora, enquanto isso A-4 pega o livro fecha-o com 
muito carinho e diz baixinho ao olhar para a capa “O cachorro e o 
Gato” guardando o livro na bolsa para ir embora. Enquanto isso, 
perguntei: Você vai ler?  Ela respondeu: “Sim vou ler em casa”. 
(Protocolo 2 de observação, 09/09/2010)

Às 8h03min a professora coloca o fi lme de patati patatá, e todas as 
crianças começam a assistir, mesmo com a legenda posta no vídeo 
A-4 abri o livro e começa a ler e observar as imagens do livro.  A 
insistência em ler o livro perdura durante todo o fi lme. (Protocolo 4 
de observação, 23/09/2010)

Professora lê o enunciado junto com as crianças, passando o pincel 
em cada sílaba, fragmentando as palavras, apenas algumas crianças 
acompanham, A-2 leu o fi m do enunciado sozinho, em seguida 
a professora ler o enunciado novamente para as demais crianças 
entender do que se trata a atividade, antes mesmo da professora lê 
o enunciado A-4 já havia respondido a atividade. Nesse momento 
professora chama a atenção de A-15 para guardar o livro “guarde o 
livro porque não é hora de ler e sim de prestar atenção na tarefa de 
matemática”, A-15 insiste e olha o livro escondido da professora. 
Professora ver e chama mais uma vez sua atenção “A-15 guarde o 
livro que não é hora de ler”. (Protocolo 7 de observação, 18/11/2010)

Como podemos perceber, as crianças demonstravam 
interesse e realizavam a leitura todos os dias, algumas já faziam 
de maneira autônoma. Sozinhas ativavam seus conhecimentos 
prévios a fi m de dar sentido à ação do ler, isso pode ser notado 
no fragmento do protocolo 2, no qual A-4 a partir da leitura do 
título de um livro ativa seus conhecimentos prévios e relaciona 
a palavra “Cão” a “Cachorro”. Levantavam expectativas sobre 

o texto lido. Para Solé (1998) esse processo de previsões do 
texto ocorre de maneira natural, para estabelecer previsões, 
nos baseamos em aspectos do texto tais como: superestrutura, 
títulos, ilustrações, cabeçalhos etc.

No primeiro ano verifi camos que a maior parte da turma já 
havia se apropriado do sistema de escrita alfabética e a leitura 
para elas já fazia parte de suas vidas diárias. 

Na mesma sala também havia crianças que ainda não 
tinham se apropriado do sistema de escrita, mas em suas ações 
constantemente eram demonstrados interesses, curiosidades 
em descobrir do que se tratavam os textos trazidos por elas para 
sala de aula.  Como foi o caso de A-14 ao trazer uma embalagem 
de tinta de cabelo para sala de aula:

A-14 perto de onde eu estava sentada brinca com uma caixa de 
embalagem de tinta de cabelo e pede para que eu leia as instruções 
da embalagem a fi m de saber como usar a tinta.  A-14 “O tia olha 
aqui o tempo que a tinta fi ca no cabelo”. P: (Eu) li e disse a ela que 
eram três tempos diferentes, a tinta fi cava mais tempo nos cabelos 
menos tingidos ou não tingidos (os brancos), e menos tempo para 
os cabelos que tivesse poucos fi os de cabelo branco ou que já 
eram tingidos e a pessoa queria apenas mudar a cor. Cada tempo 
correspondia a cada tipo de cabelo. A-14 entusiasmada disse: “Ah! 
é,” (afi rmando com a cabeça), logo em seguida, perguntei se ela 
sabia qual era o nome da marca da tinta que estava na embalagem 
em suas mãos, A-14 respondeu: “Não sei, é só para brincar”. Alguns 
instantes depois não satisfeita com a resposta perguntou:  “Onde 
está aqui (mostrando a embalagem e apontando com o dedo o texto 
instrucional) os três minutos?” A-14 não havia compreendido, foi 
então, que eu li novamente de forma detalhada o que a instrução da 
embalagem pedia para fazer com o  produto,  quando eu terminei 
de ler A-14 disse: “Ah! então foi por causa dos cabelos brancos que 
minha avó fi cou 40 minutos com a tinta no cabelo”, P: disse: foi 
sim. (Protocolo 1 de Observação – 02/09/2010)

Então, a partir disso, percebemos que tal atitude nos remete 
a compreender que os textos trazidos de casa, como também 
os livros lidos na escola são percebidos pelas crianças como 
necessário as suas vidas, para eles o refl etir sobre o texto 
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escrito é algo imprescindível ao conhecimento. A leitura 
para criança tem a fi nalidade de compreender o escrito e 
relacioná-lo a eventualidades da sua vida cotidiana, buscando 
constantemente o sentido em realizá-la, independente de seu 
nível de aprendizagem.  

1.1. Metodologia utilizada em sala de aula

A metodologia utilizada em sala de aula pouco valorizava 
e favorecia o apreço das crianças pela leitura. Geralmente, 
a  professora, não propunha atividades de alfabetização, 
envolvendo as crianças em práticas sociais de leitura e escrita. 
Na maioria das situações propostas, seleciona palavras isoladas 
fazia a fragmentação delas, pedindo para as crianças lerem, 
conduzindo-as apenas a repetir e oralizar o escrito. Este dado  
pode ser percebido no protocolo de observação 7 quando a 
professora trouxe o gênero folheto temático informativo no 
suporte textual Panfl eto:

Depois do recreio às 10h. A professora entrega as crianças panfl etos 
da campanha contra a dengue. Inicialmente a professora disse as 
crianças que era para eles se abanarem. Depois que as crianças 
puderam se abanar. A professora retirou do panfl eto a frase principal 
e colocou no quadro: 
BRASIL
UNIDO 
CONTRA 
A
DENGUE
Depois que escreveu a frase no quadro a professora começou a 
ler a frase juntando sílaba por sílaba, indicando-as com o pincel. 
Após a fragmentação a professora explicou rapidamente sobre 
o que o panfl eto informava, não dando tempo para as crianças 
refl etirem sobre o escrito. As crianças mesmo com o panfl eto na 
mão prestavam mais atenção na professora e no panfl eto que ela 
tinha em mão, porque assim era o solicitado. Professora: “Prestem 
atenção, olhem aqui para o panfl eto de tia”: (Protocolo 7 de 
observação 18/11/2010).

  

    

Imagem 1:  Panfl eto utilizado pela professora em sala

Todas as vezes que se efetuava uma leitura na sala de 
aula, era repetida a técnica de fragmentação das palavras, ação 
desnecessária, já que a maioria das crianças já conseguia ler 
palavras e textos e o fazia sem fragmentação. Essa análise 
pode ser também percebida nas falas das crianças durante as 
entrevistas:
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P: - Na sala de aula a professora lê pra vocês?  Ou pede para vocês 
lerem?
A-11: Lê! Lê! 
A-1: Tem vez que lê!  Só que a professora lê mais para eles, faz 
mais trabalho de leitura com eles, do que para nós, ela não ler para 
nós não!
P: - A professora lê para A-25 e para A-11? Não lê para você A-2?
A-2: Não! Ela só faz as palavras no quadro e manda ler!
P: - Ela faz atarefa e manda você ler?
A-2: Ela escreve no quadro pra eu ler um nome.
A-5: Ela escreve no quadro os nomes infantis, que deveria estar no 
livro.
P: - Vocês gostam de ler aqui na escola quando a professora traz?
Todos: Gosto, sim! 
P: - Em quais aulas vocês lêem? Quais são as aulas que vocês lêem 
mais? 
CA-2: Todas
A-5: Todas
P: Todas as aulas?
A-1 e A-2: Menos A-11 e A-25
A-2: Tia ler para eles
P: Mas eles sabem ler 
A-1:É mas, agente ler em um minuto, já com eles e também com 
nós tia  faz duas letras e fi ca fazendo aqueles tracinhos embaixo 
das letras. 
P: Como assim? 
A-2: Ela escreve duas letras, e fala para eles o que tem no quadro 
e pede para eles repetirem. (1º Sessão de entrevista, 25/11/2010, 
crianças participantes: A-1, A-2, A-11, A-5, A-25).

Podemos perceber através das falas das crianças, que A-1 
e A-2 não percebem a metodologia proposta pela professora 
como algo que seja acrescentado a sua aprendizagem. Eles 
associam o ensino do ler em sala as crianças que ainda não se 
apropriaram do sistema de escrita alfabética como eles coligem 
a respeito de A-11 e A-25. Suas hipóteses são coerentes, como 
repetir algo do qual já houve uma apropriação.   

Além disso, havia uma antecipação do conteúdo 
informativo do texto pela professora, não havendo tempo para 
as crianças refl etirem sobre a leitura. Segundo Jolibert (2006) 

é extremamente necessário reservar um tempo para as crianças 
entrarem em contato direto com escrito através da refl exão, 
propiciar condições para que as mesmas possam realizar a 
leitura silenciosa do texto, criar suas hipóteses, procurar letras 
e palavras que já sabem, fazer inferências do texto, e construir 
a compreensão leitora dele. Para tanto, é fundamental que a 
professora procure articular estratégias de leitura diferenciadas 
para o andamento desta atividade. Somente depois que 
trabalhar questões envolvendo a compreensão leitora, poderão 
ser desenvolvidas questões mais sistemáticas da escrita, não 
fundamentando prioritariamente o ensino da leitura através 
dessa técnica. Pois segundo (VYGOTSKI, 1995, p.204).  
“a capacidade puramente mecânica de ler mais freia que 
impulsiona o desenvolvimento cultural da criança”. 

Além do trabalho de retirar dos suportes textuais autênticos 
os gêneros textuais para fragmentação, a professora trabalhava 
também com um material criado por ela mesma, “o bloquinho 
de leitura” no qual este último a cada quinze dias é escolhido 
um tema para ser trabalhado as palavras, tendo a fi nalidade de 
exercitar a leitura que na concepção da professora refere-se à 
simples oralização da palavra grafada. Segundo a docente:

A leitura tem melhorado bastante, pois o bloquinho de formação 
de palavras faz com que os alunos escrevam as palavras 
[isoladas] do quadro e façam a leitura em casa, para que no outro 
dia cada um possa ler em voz alta para a turma. (Protocolo1 de 
observação-02/09/2010).
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Às 9h13min a professora chama as crianças uma a uma para fazerem 
a leitura em voz alta das palavras do “bloquinho de leitura” do dia 
anterior. A professora juntando as letras e formando as sílabas 
pede para A-20 oralizar o escrito a partir das sílabas juntando-as e 
formando as palavras, A-20 expressa difi culdade na hora de oralizar 
a palavra, a professora percebendo a difi culdade tenta ajudar a 
criança grafando com a caneta as sílabas, além de oralizar junto 
com a criança as sílabas, durante a execução da tarefa a criança 
inverte o som de C por S, a professora explica que C é de casa e 
S de sapato, logo em seguida a criança troca novamente as letras 
pronunciando SA com CA e a professora apontando com a caneta e 
pergunta: “É SA?” a criança diz “Não é CA”. Para a tarefa de casa a 
professora solicita uma tarefa de matemática e utiliza o “bloquinho 
de leitura”; FICHA DE LEITURA- AMARELO-CARAMELO-
XALE-PEIXE-XAROPE, a fi m de ser lido e treinada a leitura 
para o dia seguinte. São 11h45min.  Termino mais uma sessão de 
observação. (Protocolo 5 de observação, 04/11/2010)

Imagem 2. Leitura de A-20 trabalhado em sala.

Mediante ao que pode ser analisado a metodologia utilizada 
pela professora em sala de aula não se baseou em nenhuma 
forma de texto utilizada na sociedade, no qual as crianças veem 
sentido e estão em contato todos os dias. Sua metodologia e 

proposta didática fundamentam-se nos métodos sintéticos tão 
difundidos e usados em séculos passados e que ainda é possível 
perceber vivamente nas salas de aula do século XXI.  A partir 
da análise dos dados notou-se a ausência de signifi cado nas 
situações de ensino e atividades propostas, visto que a leitura era 
ensinada apenas com palavras isoladas ausentes de signifi cado, 
fazendo uso da técnica de silabação, sempre oralizando o 
escrito, fazendo identifi cação de vogais e consoantes com o 
objetivo de decorar e associar fonema/grafema. 

Outro dado relevante da pesquisa indica que os textos e seus 
diversos gêneros trazidos de casa pelas crianças nunca eram 
trabalhados em sala de aula. Por consequência disto, as crianças 
não conseguem identifi car os gêneros textuais que  estavam em 
contato todos os dias, sobre esse aspecto dois dos  protocolos, 2 
e 4 de observação relatam esta afi rmativa:

Do outro lado da sala bem próximo de onde eu estava sentada, 
encontra-se A-4 com um gibi da turma da Mônica lendo e folheando 
as páginas, aproveitei a oportunidade e perguntei se o que ela estava 
lendo era um gibi, ela disse: “Não, não é só um livro” instantes 
depois A-9 aproximou-se para também compartilhar da leitura, a 
mesma pergunta fi z a A-9, o que você está lendo? Mas ela fi cou 
calada e não respondeu, na outra cadeira ao lado estava A-15 que 
disse: “É um livro que eu peguei na biblioteca e ela está olhando”. 
(Protocolo 2 de observação 09/09/2010)

Já no fi nal da aula A-19 e A-14 brincam com alguns panfl etos de 
candidatos políticos e juntas vem até onde estou sentada mostrar 
com que estão brincando. P: Para que serve isso? A-19 responde: “ 
São papeizinhos, é para votar em Zé da Luz tem os números aqui”. 
(Protocolo 4 de observação, 23/09/2010)
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Imagem 3: Criança em contato direto com o gênero textual historia em 
quadrinhos em sala de aula

Sobre aspectos relacionados a textos utilizados na esfera 
social de circulação, neste caso os gêneros textuais, (JOLIBERT, 
2008, p.12)  defende que a leitura deve ser baseada em “ Uma 
representação do escrito empregada nas práticas comunicativas 
reais, que permita a utilização em situação dos textos e dos 
discursos, para compreender e elaborar, para pensar e pensar 
o mundo”. Tais aspectos são nitidamente considerados pelas 
crianças ao realizar a leitura, porém para a professora a adoção 
desta perspectiva apresenta-se de forma bastante longícua.  
Por isso a necessidade se planejar propostas metodológicas a 
partir dos interesses e manifestações das crianças, para isso o 
professor deve está sempre atento.

Conclusões

Diante da análise dos dados notou-se a ausência de 
atividades envolvendo o ensino da leitura, visto que essa era 
ensinada apenas para o trabalho de análise das palavras. 

Pouco houve situações de refl exão sobre as características 
sócio-discursivas e composicionais dos textos lidos em sala de 
aula. 

Na maioria das situações didáticas foram usados métodos 
sintéticos, a partir da técnica de silabação e soletração, 

sempre oralizando o escrito, fazendo identifi cação de vogais 
e consoantes com o objetivo de decorar e associar fonema/
grafema. As atividades estavam distanciadas das práticas 
sociais de leitura e a escrita, apesar dos alunos apresentarem 
interesse em utilizar a linguagem escrita, mesmo quando esse 
tipo de atividade não era exigido pelo professor.  A ênfase na 
função social dos textos e consequentemente na leitura com 
sentido foram pouco consideradas. 
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Resumo

O presente texto discute questões sobre a Literatura Infantil 
e suas relações com as implicações pedagógicas da teoria 
histórico-cultural. Nas salas de aula, a literatura infantil tem 
sido utilizada como um instrumento ou meio para o trabalho 
didatizante, articulado a algum conteúdo específi co – tal 
perspectiva vincula-se à formação de comportamentos/atitudes 
de cunho moralizador. Desse quadro deriva a importância de 
os educadores/professores compreenderem as especifi cidades 
do desenvolvimento infantil e do processo de objetivação 
humana na formação das funções psíquicas superiores e função 
da literatura nesse processo. A compreensão da objetivação 
humana pela literatura infantil revela a possibilidade do 
enriquecimento das vivências infantis, do diálogo e da interação 
entre o autor e o leitor no processo de leitura. A literatura infantil 
com suas características da ludicidade, da capacidade criativa 
e da fantasia/imaginação, possibilita a formação do indivíduo 
– criança – consciente e capaz de dominar sua própria conduta. 
Assim, a literatura infantil tem íntima relação com os processos 
de objetivação humana, leitura e infância.

Palavras-chave

Literatura infantil; teoria histórico-cultural; objetivação.

Abstract

This text discusses questions about children’s literature and 
its relationship with the pedagogical implications of cultural-
historical theory. In classrooms, children’s literature has been 
used as an instrument or means to work didatizante, articulate 
the specifi c content – such a perspective links to training 
behaviors/attitudes of moralizing tone imprint. This framework 
derives the importance of educators/teachers understand the 
specifi cs of child development and human objectifi cation 
process in the formation of the higher psychic functions and 
function of literature in this process. The understanding of 
human objectifi cation by children’s literature reveals the 
possibility of enriching experiences for children, dialogue and 
interaction between the author and the reader in the process 
of reading. Children’s literature with its characteristics of 
playfulness, creative capacity and fantasy/imagination, 
enables the formation of individual – child – aware and able 
to dominate his own conduct. Thus, children’s literature has 
close relationship with the processes of human objectifi cation, 
reading and childhood.

Keywords

Children’s literature; cultural-historical theory; objectifi cation.
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A leitura literária tem assumido, há pelo menos três 
décadas, de forma acentuada, uma posição central nos 
debates que se referem à educação (PERROTTI, 1990). Há 
uma preocupação fortemente demarcada, entre educadores 
e pesquisadores, quando o assunto é a criação da prática de 
leitura entre crianças. A literatura infantil é elevada a um status 
privilegiado, tendo em vista a preferência que desperta quando 
se trata de optar por um produto cultural considerado, sob 
o ponto de vista dos educadores – pais e professores – mais 
“adequado” à criança. Busca-se, continuamente, atribuir a 
não-leitura a outras modalidades de produção cultural para a 
infância ou com as quais a criança toma contato – programação 
da televisão, histórias em quadrinhos, fi lmes, jogos eletrônicos, 
internet. Sem desconsideramos os aspectos formativos das 
novas tecnologias e/ou produções culturais, há que se repensar 
nas diversas variáveis ocultas nesse processo. 

De nossas pesquisas acerca da leitura e, particularmente, 
da literatura infantil – compreendida como forma de produção 
cultural para a infância – depreende-se a compreensão do quanto 
a infância tem sido marcada pelo contexto histórico e por uma 
concepção que destina a criança à condição de mera expectadora 
frente às infl uências educativas do adulto, realizadas de forma 
direta ou indireta (LIMA, 2005; GIROTTO; SOUZA, 2009; 
2010).

Na concepção que postulamos, a criança é tida como 
um indivíduo em processo de formação, cuja principal 
característica é a capacidade de participação ativa em seu 
próprio desenvolvimento – tal concepção advém dos nossos 
estudos da teoria histórico-cultural4. Cabe considerar que

mais do que uma “educação social através de uma 
proposta de valores”, aos leitores pequenos é oferecida 
a oportunidade de inserir-se no mundo diversifi cado 
e plural da cultura humana; mais do que favorecer 
“uma interpretação ordenada do mundo”, à criança são 
propostas as múltiplas interpretações da construção 
social e do legado que a literatura infantil registra; 

mais do que “uma forma cultural codifi cada”, o leitor 
pequeno envereda pela aprendizagem de um milenar 
instrumento cultural; mais do que se apropriar de uma 
visão “estética do mundo e de um uso especial de 
linguagem”, a criança se apropria, pelos instrumentos 
simbólicos, entre eles a linguagem literária, dos modos 
de criação artística, pilares indestrutíveis da evolução 
intelectual e moral do homem. (ARENA, 2010, p.28, 
grifos do autor).

Assim, pensar na criança leitora signifi ca pensar em alguém 
que compreende, estabelece relações, sente, imagina, pensa, cria 
– ainda que não tenha alcançado todo o desenvolvimento que 
lhe é possível. Daí a necessidade de remeter à literatura infantil 
um outro papel: o de objetivação humana, capaz de possibilitar 
a ampliação das referências infantis; o diálogo e a interação 
entre indivíduos – autor e leitor –, que, de fato, enriqueça as 
vivências que a criança já tem como sujeito, sem a presunção 
de colocar-se como “modeladora” de comportamentos e formas 
de compreensão.

Desconsiderar o caráter educativo que possui o livro infantil 
é algo ingênuo se se quer acreditar que a Educação seja um 
fenômeno presente em qualquer situação, formal ou informal, 
em que crianças e/ou adultos estejam em interação. Partindo 
desse princípio, o livro constitui-se em uma, dentre outras 
tantas objetivações humanas –  entendidas como criações ou 
transformações histórico-socialmente produzidas – que, ao ser 
apropriado pela criança, traz consigo elementos constitutivos 
de todo o processo histórico formador do autor, da obra como 
tal e do próprio leitor.

Lendo, a criança entra em contato com esse objeto que é 
fruto de todo um contexto histórico e que fará parte da formação 
de sua consciência como homem (FRANCO; REZENDE, 
2011). Assim, depreendemos da abordagem histórico-cultural 
o livro como uma objetivação humana que medeia o diálogo 
da criança com o autor, constituindo seu discurso interior, seu 
pensamento. Nas palavras de Bakhtin

4 - A partir de investigações e formulações teóricas elaboradas desde o início do século passado, Vigotski e colaboradores produziram uma teoria que, a partir de 
1980 – de forma mais acentuada – tem sido estudada e divulgada no Brasil, que foi autodenominada de “histórico-cultural”.(DUARTE, 1996; VIGOTSKII, 1998).
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Toda a essência da apreensão apreciativa da enunciação 
de outrem, tudo o que pode ser ideologicamente 
signifi cativo tem sua expressão no discurso interior. 
Aquele que apreende a enunciação de outrem não é 
um ser mudo, privado da palavra, mas ao contrário um 
ser cheio de palavras interiores. Toda a sua atividade 
mental, o que se pode chamar o “fundo perceptivo”, 
é mediatizado para ele pelo discurso interior e é por 
aí que se opera a junção com o discurso exterior. 
(...) É no quadro do discurso interior que se efetua a 
apreensão da enunciação de outrem, sua compreensão 
e sua apreciação, isto é, a orientação ativa do falante. 
(BAKHTIN, 1995, p. 147-8, grifos do autor).

Segundo Arena (2010), parece ser necessário que a 
criança leitora também compreenda, como seu professor, a 
especifi cidade da literatura infantil como gênero de criação que 
lida de modo intenso com o tema da imaginação. A criança, na 
relação com o livro, com o texto literário se apropria da cultura 
e da especifi cidade desse gênero, de sua identidade, e ainda, 
da diversidade de gêneros literários abrigados sob a mesma 
categoria: a poesia, o conto, a novela, a crônica e outros.

É importante salientar que, para que seja educativo, o livro 
não precisa necessariamente ser criado com o objetivo de educar, 
formar comportamentos, atitudes. Toda obra artística é, em última 
instância, formadora da consciência daqueles que dela se apropriam.

Nesse sentido, qual será o papel do adulto na relação da 
criança com o livro?

O adulto, no caso o educador, é o mediador e seu papel é de 
importância fundamental, considerando que é na mediação que 
se estabelece o processo educativo intencional, com objetivos e 
escolhas teórico-metodológicas claramente defi nidas e voltadas 
à ampla formação da criança. Trata-se de um ensino não 
espontaneísta, capaz de tornar a criança sujeito de suas ações, 
integrando-a de maneira participativa no espaço histórico-
social. Um processo educativo que objetive o desenvolvimento 
da criatividade, da imaginação, da capacidade de ler o mundo 
na mediação das leituras possíveis em cada texto, que torne 
a criança leitora, ou seja, uma apreciadora da arte implícita 
em cada forma de linguagem e na relação entre todas elas, 

que possibilite a sua humanização (a fi m de efetivar-se como 
homem consciente, diferenciado por suas capacidades, aptidões 
e pensamentos plenamente humanos). (LIMA, 2005).

Nessa perspectiva, o livro – e sua leitura–, para ser 
apropriado pela criança de modo consciente e constitutivo de 
seu pensamento, deve ser mediado. Partindo do pressuposto de 
que para que um objeto seja, de fato, apropriado pelo sujeito, 
deve ser utilizado conforme o uso social que lhe foi conferido 
historicamente – uso este que deve ser aprendido –, e estando 
esse processo diretamente vinculado ao papel do educador, a 
leitura só se constitui em apropriação à medida que se dá com 
objetivo inscrito no próprio texto. Dessa forma, a criança vai 
tornando-se leitora e tendo formadas em si as habilidades, 
aptidões e competências próprias da atividade do ler, como 
prática cultural historicamente construída.

E na escola, o que dizer, portanto, da leitura nesse espaço 
educativo?

Para que esta questão seja apreciada torna-se preciso, 
antes de mais nada, distinguir a assumida função 
escolar de ensinar a ler da função, ainda fora de pauta, 
de formar leitores. Recebendo em seus bancos crianças 
que já apresentam um satisfatório domínio oral sobre a 
língua materna, a instituição escolar tem por objetivo 
ensinar-lhes a ler e a escrever o que já entendem e 
falam. Trata-se, portanto, de familiarizar a criança, 
transformada em aluno, com o código escrito [para nós 
com a linguagem escrita]. Embora a literatura sempre 
tenha estado presente na programação escolar, não 
existe, necessariamente, um vínculo entre o literário 
e a aprendizagem de ler e escrever, devido ao modo 
pelo qual a escola concebe a introdução da criança 
no mundo das letras. A relação, instituída através do 
código escrito [melhor dizendo da linguagem escrita], 
entre o falante e sua língua realiza-se de modo passivo 
e normativo, desprezadas, a despeito do nome da área 
a que se integra o ensino do português, a expressão e a 
comunicação. (MAGALHÃES, 1984, p. 80).

A apropriação da escrita só se dá efetivamente quando 
trabalhamos com a linguagem escrita e não meramente com o 
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código escrito. É a forma pela qual os educadores apresentam 
a escrita para a criança que vai permitir que ela a utilize como 
leitora e produtora de textos. Para Vygotski (1995), desde o início, 
a escrita precisa ser apresentada à criança como um instrumento 
que tem uma função social: a função de expressar ou comunicar 
informações, ideias, sentimentos. Ou seja, é um equívoco pensar 
que o ensino dos aspectos técnicos da escrita para a criança 
permite-lhe aprender a ler e escrever conforme requer o uso da 
escrita nas diversas situações sociais em que é utilizada. Fazer uso 
da escrita em sua função social quer dizer usar a escrita junto com 
as crianças em situações verdadeiras de leitura e produção textual 
para uma determinada destinação (JOLIBERT, 1994a; 1994b). 

Desse ponto de vista, a escola, desde o início, tem feito do 
livro um meio, um objeto de motivação para aprendizagens 
consideradas de importância superior. A leitura feita e indicada 
no sentido utilitário, deixa de ser uma atividade cujo objetivo 
coincide com o próprio ato do ler para se tornar uma ação cujo 
objetivo não está no texto, mas em outras atividades (tais como 
o aprendizado de conceitos, moralização, exemplifi cação de 
comportamentos). Não existe, na escola, uma efetiva atividade 
de leitura, como destaca Smolka (1989)

[...] quando falo da atividade de leitura, não falo, 
simplesmente, de um “comportamento” de leitura, de uma 
maneira de proceder ou de um conjunto de habilidades e 
atividades frente a um texto num contexto social. Falo da 
atividade de leitura como forma de linguagem, originária 
da dinâmica das intenções humanas – portanto, de natureza 
dialógica –s que em processo de emergência e transformação 
no curso da História, marca os indivíduos (em termos 
cerebrais e não genéticos) e confi gura as relações sociais. 
Falo da leitura não como um mero “hábito” adquirido, 
mas como atividade inter e intrapsicológica, no sentido de 
que os processos e os efeitos dessa atividade de linguagem 
transformam os indivíduos enquanto medeiam a experiência 
humana. [...] Falo, portanto, da leitura como mediação, 
como memória e prática social. (SMOLKA, 1989, p. 28).

É importante ressaltar que a escola não tem formado na 
criança a consciência de leitor. Não se compreende o objetivo do 

ler, não se sabe “entrar no texto”, refl etir sobre ele. Não se gosta 
da leitura, principalmente se ela exige um trabalho intensivo 
da criança sobre o livro. Não se sabe apreciar a arte presente 
nas linguagens que permeiam o texto, nem descobrir o dizer do 
autor por meio de sua obra. E nesse ciclo não se forma o leitor. 
A criança não se apropria da leitura como relação dialógica, 
mediada pelo texto escrito. Não apreende as competências e as 
estratégias necessárias e adequadas a cada gênero do discurso, 
a cada forma de linguagem (GIROTTO; SOUZA, 2010).

A educação formal voltou-se para o texto infantil 
despertada por interesses mais imediatos. Sendo inegável 
o abalo do ensino da língua portuguesa, a literatura 
passou a ser vista como instrumento de uma possível 
expansão do escasso domínio linguístico dos alunos, um 
ato de fé no slogan “quem sabe ler, sabe escrever.” 
A preocupação conteudística estava ao lado da 
preocupação com o ensino da língua: o texto infantil 
responderia à necessidade de suprir as grandes lacunas 
intelectuais de seu destinatário, pela presença, em alta 
proporção, nos textos infantis, de elementos formativos 
e informativos. Ora, se a função da literatura parasse 
aí, seu estatuto seria paradidático, ela não seria mais 
do que um instrumento útil à instituição escolar. A 
sua importância, porém, se dimensiona à medida que 
questiona os convencionalismos de interpretação 
e comportamento e apresenta novas perspectivas. 
(CADEMARTORI, 1994, p.19-20).

Dos nossos estudos de/sobre Cademartori (1994) assim 
como de/sobre Cosson (2006), Bajard (2002) e Arena (2010), 
compreendemos que a criança só pode se constituir como um 
leitor mediante atividades que promovam modos de ler como 
prática cultural. Não basta que sejam focadas as habilidades de 
decodifi cação de linguagem. 

a construção de sentido pressupõe da parte do leitor 
escolhas quanto aos procedimentos e à interpretação 
do texto. A leitura é o produto de uma interação entre 
o leitor e o texto, e não uma decodifi cação de um 
signifi cante, desvelamento de um sentido pré-existente; 
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convocando seus referenciais culturais, o leitor constrói 
o sentido do texto. (BAJARD, 2002, p. 42).

Dessa forma, é por uma mediação calcada na atividade 
cultural da leitura, que o adulto ensina à criança formas de 
trabalhar o texto como espaço de relação autor/leitor, espaço 
plurissignifi cativo em que nenhum dos elementos dessa relação 
sobrepuja a importância do outro na constituição de sentidos. 
Não é sem razão a afi rmativa de Geraldi

O autor, instância discursiva de que emana o texto, se 
mostra e se dilui nas leituras de seu texto: deu-lhe uma 
signifi cação, imaginou seus interlocutores, mas não 
domina sozinho o processo de leitura de seu leitor, pois, 
por sua vez, re-constrói o texto na sua leitura, atribuindo-
lhe a sua [do leitor] signifi cação. (GERALDI, 1984, p. 80).

Ler implica dialogicidade. Implica uma interferência 
recíproca entre as falas do autor e do leitor do texto (ARENA, 
2010). Cada qual, pertencente a um momento e a um espaço 
histórico, traz no seu modo de falar e de compreender a fala do 
outro as marcas do contexto em que se situa. Daí ser a leitura 
um modo de ampliação de referências, de enriquecimento de 
vivências, de comunicação, de formação de personalidades.

Bakhtin (2003) atribui destaque à relação entre o mundo 
de quem procura compreender a palavra do outro, portanto, do 
leitor e do ouvinte, (e para nós, do pequeno leitor em formação 
nos bancos das escolas), e o mundo do outro, maior do que o 
do compreendente. Arena (2010) crê que Bakhtin já anunciava 
a necessidade de relação entre contextos, entre o um e o 
outro para a progressão da leitura, entre os hoje considerados 
conhecimentos prévios do leitor e o enunciado do escritor. A 
apropriação da palavra, do enunciado, da cultura do outro é um 
processo grandioso, como afi rma o pesquisador russo:

Para cada indivíduo, essa desintegração de todo o 
expresso na palavra em um pequeno mundinho das 
suas palavras (sentidas como suas) e o imenso e infi nito 
mundo das palavras do outro são o fato primário da 
consciência humana e da vida humana, que, como tudo o 

que é primário e natural, até hoje tem sido pouco estudado 
(conscientizado), pelo menos não foi conscientizado 
em seu imenso signifi cado essencial. [...] As complexas 
relações de reciprocidade com a palavra do outro em 
todos os campos da cultura e da atividade completam toda 
a vida do homem. (BAKHTIN, 2003, p. 379).

Assim se caracteriza de forma singular a condição do autor 
e a necessária compreensão que deve ter o leitor para que, 
mediada pela leitura dos signos, seja possível a comunicação 
entre individualidades.

O ato de ler tem por princípio fundamental a participação 
ativa do autor, como sujeito do qual emanam ideias, e do leitor, 
como sujeito que participa do processo compreendendo-as e (re)
formulando-as de modo que elas possam efetivamente atingir o seu 
destino – permanecer agindo no mundo enquanto houver pessoas 
que as leiam e assim as tornem parte de sua existência. Porque ao 
ler um texto, o leitor faz dele parte de sua consciência e a ideia 
do autor passa a ser elemento de transformação, de ampliação de 
referências para o leitor. A leitura é, pois, um espaço de relação 
entre personalidades, um momento de movimento entre duas 
consciências, que ultrapassa os limites do tempo e do espaço. Na 
leitura, autor e leitor são sujeitos de um momento quase mágico, 
por isso a leitura evoca a arte. Para Cademartori

Leitor e texto ligam-se na medida em que o texto é uma 
organização simbólica com uma função representativa 
que se cumpre no leitor, pois a leitura é a parte determinante 
de qualquer texto. Este, por sua vez, apresenta vazios 
constitutivos que só encontram preenchimento através 
da inserção da faculdade imaginativa do leitor. Assim, a 
leitura é vista como atividade produtora de sentido, sem 
a qual, o texto não se efetiva. O processo é reversível: o 
leitor realiza o texto e este age sobre ele modifi cando-o. 
(CADEMARTORI, 1994, p. 82).

A literatura infantil, considerada numa abordagem estética, 
privilegia no livro para crianças a coesão e a coerência internas, 
o lúdico, a arte, o desinteresse imediato, a possibilidade de prazer. 
Ressalta a importância desse diálogo autor/leitor, de suas vozes 
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que, partindo de contextos diversos, dão ao texto, a cada leitura, o 
eco polifônico de suas histórias, vivências, expectativas. Todavia, 
respaldado em Vigotski (2009), Arena alerta

resta entender que a função da oferta e do ensino da 
literatura infantil para o pequeno sujeito leitor na 
escola transcende intenções singelas de “dar asas à 
imaginação e provocar prazer”, para assumir a função 
de formação integral do homem e de suas funções 
consideradas superiores e criativas em todas as áreas do 
conhecimento. A maturidade da imaginação no adulto 
dependerá do seu desenvolvimento desde a infância e 
a literatura infantil tem lugar destacado nesse processo.
(ARENA, 2010, p. 33, grifos do autor).

Inegavelmente a imaginação é constituinte da formação 
humana e, por essa razão, sua natureza e função mereceram de 
Vigotski (2009) especial atenção. Do ponto de vista vigotskiano, 
a imaginação transcende a própria criação literária porque 
move o próprio desenvolvimento da cultura humana em todas 
as áreas. Imaginar é inventar, criar, romper com o já construído 
para encontrar o ainda desconhecido. Imaginar, portanto, não 
faria apenas parte do mundo infantil, mas seria uma faculdade 
do homem, social e historicamente desenvolvida, necessária 
para a própria e permanente formação do ponto de vista 
fi logenético. Assim, a literatura promove o desenvolvimento do 
homem, porque dele é a imaginação, uma “atividade criadora”. 
Como afi rma Vigostki (2009, p. 20), “a imaginação não é um 
divertimento ocioso da mente, uma atividade suspensa no ar, 
mas uma função vital necessária”, porque seria formadora e 
constituinte das funções psíquicas superiores.

Vigotski articula, a respeito desse tema, uma conclusão 
que, surpreendentemente, chama de pedagógica que 

consiste na afi rmação da necessidade de ampliar a 
experiência da criança, caso se queira criar bases 
sufi cientemente sólidas para a sua atividade de criação. 
Quanto mais a criança viu, ouviu e vivenciou, mais 
ela sabe e assimilou, quanto maior a quantidade de 
elementos da realidade de que ela dispõe em sua 

experiência – sendo as demais circunstâncias das 
mesmas -, mais signifi cativa e produtiva será a atividade 
de sua imaginação.(VIGOTSKI, 2009, p. 23).

E por que imaginação teria uma função tão vital? A resposta 
está na possibilidade que tem o sujeito – nosso pequeno leitor – de 
transformar-se e transformar a imaginação pela palavra do outro, 
por poder “imaginar o que não viu, o que não vivenciou diretamente 
em sua experiência pessoal”. (VIGOTSKI, 2009, p. 25).

Diante disso, a literatura infantil, considerada sob o prisma da 
abordagem estética, apesar de seu caráter instrumental e formativo, 
é uma forma artística de desnudamento da realidade através de 
um mundo constituído com objetivos circunscritos a sua própria 
existência material, ou seja, do texto. É espaço de participação 
da criança que se integra ao processo dialógico de constituição 
de sentidos, que enriquece suas experiências, e, portanto, sua 
imaginação, ampliando sua capacidade de apreciação estética. É 
dinâmica, é apropriação/objetivação, é arte. E, sendo arte,

[...] pode elevar o homem de um estado de fragmentação 
a um estado de ser íntegro, total. A arte capacita o 
homem para compreender a realidade e o ajuda não 
só a suportá-la como a transformá-la, aumentando-
lhe a determinação de torná-la mais humana e mais 
hospitaleira para a humanidade. A arte, ela própria, é 
uma realidade social. (FISCHER, 1966, p. 57).

É importante refl etir sobre uma questão fundamental: de 
acordo com a discussão feita até este momento, para que o 
professor possa efetivamente contribuir para o desenvolvimento 
infantil, é necessário que conheça tanto as regularidades desse 
desenvolvimento quanto as contribuições que cada forma de 
objetivação humana pode trazer para a formação da criança. 
Dentro desse contexto se insere a literatura infantil: como pode 
ela infl uenciar o desenvolvimento do psiquismo da criança?

De acordo com o dicionário Aurélio (1994), literatura 
signifi ca “qualquer um dos usos estéticos da linguagem.” 
Assim, tal verbete dicionarizado, associado aos nossos estudos 
vigotskianos, traz a literatura infantil como uso estético da 
linguagem, voltado para a apreciação do público infantil, o que 



LITERATURA INFANTIL: OBJETIVAÇÃO HUMANA, LEITURA E INFÂNCIA

2436LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

implica a necessidade de considerar que o livro para crianças tem 
especifi cidade artística. Sua contribuição para o desenvolvimento 
do psiquismo infantil está, pois, relacionada à contribuição que 
toda forma de arte pode trazer para a humanização da sociedade: 
possibilita a ampliação de referências sobre a realidade, a fantasia, 
a complexifi cação da compreensão do mundo, a vivência de 
emoções especifi camente humanas, a capacidade de criação.

A literatura infantil é uma forma de produção cultural que 
porta em si toda uma confl uência de linguagens, possibilitando, 
para além do desenvolvimento intelectual, também o 
desenvolvimento emocional e do imaginário da criança.

Assumindo sua posição de forma de linguagem artística que 
possibilita a interação entre autor e leitor, a literatura infantil, 
mediada pela escrita e pela imagem – considerando que o livro é 
constituído por um todo que reúne linguagem verbal e não verbal 
com signifi cados complementares –, desempenha uma função 
particular para o desenvolvimento psíquico da criança. Tal forma 
de produção cultural, de acordo com os documentos ofi ciais

abre novas perspectivas ao leitor, não apenas no âmbito 
da experiência estética, mas da existência como ela 
ainda pode ser vivida. O prazer estético nasce, pois, da 
compreensão do sujeito com respeito à prática que vive e 
envolve participação e apropriação. Na atitude estética, 
o leitor deleita-se com o objeto que lhe é exterior. 
Descobre-se apropriando-se de uma experiência do 
sentido do mundo. Diante da obra percebe sua própria 
atividade criativa de recepção da vivência alheia. É a 
consciência desse processo que gera o prazer estético, 
equilibrando entre a contemplação desinteressada e 
a participação interessada. [...] Tendo em vista esses 
aspectos, é papel do professor motivar o prazer e 
facilitar a recepção do texto pelos alunos por meio de 
um trabalho que vai reduzir a distância entre o texto 
e o leitor real que tem muitas vezes de ampliar seus 
horizontes de expectativas. (BRASIL, 1998, p. 41-2)

Assim, não se permite à criança uma aproximação do livro 
de modo descomprometido, uma leitura que seja em si mesma 
uma atividade. E, neste bojo, desvaloriza-se a possibilidade que 

a criança tem de dialogar com o texto, de atribuir seus próprios 
sentidos à obra, de fazer interagir as suas vivências, a sua leitura 
de mundo com a leitura de mundo do autor. 

É fundamental, pois, para que possa assumir sua função 
educativa, que a literatura infantil seja concebida como um apelo 
ao desenvolvimento do imaginário, de importância capital para 
a própria compreensão da realidade pela criança. Há, todavia, 
na prática educativa uma desvalorização da imaginação, 
considerada uma função de importância menor por não resultar 
diretamente em produtos valorizados pela sociedade, marcada 
pela visão utilitarista. E, consequentemente, desvaloriza-se a 
literatura infantil, tendo em vista que 

[...] não são perceptíveis, senão em longo prazo, 
os efeitos da literatura como “educadora indireta”. 
Precisamente porque são efeitos de educação global, 
fermentos secretos que agem indissociavelmente sobre 
a sensibilidade, sobre a imaginação, sobre o intelecto. 
(HELD, 1980, p. 226, grifos do autor).

A literatura utilizada como meio para se chegar a 
aprendizagens de conteúdos escolares afasta-se de seu 
objetivo artístico. É como se a literatura infantil, tratada 
sob uma abordagem estética, se constituísse em uma forma 
de afastamento entre a criança e a realidade. É como se a 
imaginação fosse uma função meramente infantil, relegada ao 
desaparecimento com o passar do tempo. Cabe questionar:

O irreal do fantástico seria mesmo um irreal? O fantástico 
nos tocaria, a obra fantástica encontraria leitores, se não 
reunisse aspirações, necessidades, experiências que 
também trazemos em nós, em graus diversos, talvez 
obscuros e semi-ignorados, mas, no entanto, bem reais? 
(HELD, 1980, p. 25, grifos do autor)

De acordo com Vigotski ,

todas as nossas vivências fantásticas e irreais transcorrem, 
no fundo, numa base emocional absolutamente real. 
Deste modo, vemos que o sentimento e a fantasia não são 
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dois processos separados entre si, mas, essencialmente, 
o mesmo processo, e estamos autorizados a considerar 
a fantasia como expressão central da reação emocional. 
(VIGOTSKI, 2009, p. 264)

Além disso, na vida cotidiana, imaginação, como pondera 
Vigotski (2009), seria o irreal e a fantasia, ambos destituídos de 
qualquer contribuição prática e séria para a vida humana. Como 
contraponto, todavia, afi rma que 

a imaginação, base de toda atividade criadora, manifesta-
se, sem dúvida, em todos os campos da vida cultural, 
tornando possível a criação artística, a científi ca e a 
técnica. Nesse sentido, necessariamente, tudo o que nos 
cerca e foi feito pelas mãos do homem, todo o mundo da 
cultura, diferentemente do mundo da natureza, tudo isso 
é produto da imaginação e da criação humana que nela 
se baseia. (VIGOTSKI, 2009, p. 14). 

Assim, a fantasia, o jogo, a brincadeira são consideradas 
neste texto, fruto de nossas pesquisas, como formas possíveis e 
efi cazes de compreensão da realidade.

A brincadeira, o jogo, não são uma simples recordação 
de impressões vividas, mas uma reelaboração 
criativa delas, um processo através do qual a criança 
combina entre si os dados da experiência no sentido 
de construir uma nova realidade, correspondente às 
suas curiosidades e necessidades. Todavia, exatamente 
porque a imaginação trabalha apenas com materiais 
colhidos na realidade (e por isso pode ser maior 
no adulto), é preciso que a criança, para nutrir sua 
imaginação e aplicá-la em atividades adequadas que lhe 
reforçam as estruturas e alongam os horizontes, possa 
crescer em um ambiente rico de impulsos e estímulos, 
em todas as direções. (RODARI, 1982, p. 139).

Daí a importância da literatura infantil. Trabalhando a 
fantasia, a imaginação, a criatividade, a dialogicidade, ela 
permite à criança “tornar-se mais lúcida e mais fl exível em sua 
própria manipulação do real e do imaginário” (HELD,1980, p. 

50). Como afi rma Vigotski (2009,  p. 327-8): 

Ao incorporar a criança no topsy-turvy-world, num 
mundo de pernas para o ar, nós não só não prejudicamos o 
seu trabalho intelectual como, ao contrário, contribuímos 
para ele, uma vez que na própria criança existe a aspiração 
a criar para si esse mundo às avessas, para assim se 
afi rmar com mais segurança nas leis que regem o mundo 
real. Esses pequenos absurdos seriam perigosos para a 
criança se bloqueassem as reais e autênticas interações 
de ideias e objetos. Mas, além de não as bloquearem, 
ainda as promovem, ressaltam, destacam, reforçam (e não 
enfraquecem) na criança a sensação de realidade. 

Evidencia-se, assim, a importância de uma mediação 
docente intencional e sistematizada, pautada em um profundo 
conhecimento do psiquismo infantil, de suas funções e do como 
desenvolvê-las de modo a potencializar as múltiplas capacidades 
da criança (MELLO, 2005; LIMA, 2005). Cabe ao professor 
possibilitar a aproximação entre a criança e as linguagens do 
livro, buscando enfatizar a ludicidade, a capacidade criativa, 
a fantasia, funções que precisam ser desenvolvidas se o que 
se busca é a formação de um indivíduo consciente e capaz de 
dominar sua própria conduta. O professor, neste sentido, 

É um adulto em meio às crianças, pronto a exprimir 
o melhor de si mesmo, a desenvolver em si mesmo 
os hábitos da criação, da imaginação, do empenho 
construtivo em uma série de atividades que são enfi m 
consideradas semelhantes: a produção pictórica, 
plástica, dramática, musical, afetiva, moral (valores, 
normas de convivência), cognoscitiva (científi ca, 
linguística, sociológica), técnico-construtiva, 
lúdica, nenhuma das quais deve ser tomada como 
entretenimento ou distração em confronto com outras 
consideradas mais dignas. [...] No fundo, uma única 
matéria: a realidade, abordada por todos os pontos 
de vista. Em uma escola desse tipo, a criança não 
é mais uma “consumidora” de cultura e de valores, 
mas uma criadora e produtora de valores e de cultura 
[...]. É como se nela não existissem “escolares” e 
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“professores”, mas homens inteiros. (RODARI, 1982, 
p. 142-3, grifos do autor).

A literatura infantil tem, portanto, a função de, através 
da palavra e da imagem, favorecer um enriquecimento do 
psiquismo infantil tanto em termos de aquisição de signifi cados 
– no processo de formação de conceitos – e informações, quanto 
em termos de vivências pessoais, de atribuição de sentidos, de 
uma mais complexa forma de relação com a realidade. 
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Resumo

Há alguns anos, o ensino de línguas voltou-se para uma 
educação que privilegiasse as contribuições advindas de 
Bakhtin, porém percebemos que alguns conceitos ainda não são 
contemplados nas práticas pedagógicas. Dessa maneira, esta 
pesquisa objetiva discutir a contribuição da responsividade, 
tentando assim destacar a importância da teoria bakhtiniana 
na formação de leitores críticos-refl exivos. Para tanto, o 
referencial teórico-metodológico dessa investigação tem como 
aporte os pressupostos da Análise Dialógica do Discurso, na 
qual recorremos principalmente à concepção bakhtiniana de 
linguagem. Segundo esse arcabouço teórico, a constituição 
dialógica se dá no diálogo entre locutor e interlocutor, além disso, 
há também a inclusão de outras vozes na enunciação, causando 
desdobramentos no discurso. Para efeito de análise, utilizamos 
um corpus constituído por uma propaganda automotiva 
veiculada na mídia televisiva estrangeira, na qual discorremos 
sobre a interação verbovisual e seus efeitos na constituição de 
sentidos. À guisa de conclusão, constatamos a importância da 
responsividade como elemento-chave no engendramento da 
persuasão, desvelando assim a intencionalidade enunciativa 
por trás das estratégias utilizadas pela mídia.

Palavras-chave

Responsividade; enunciado; análise dialógica do discurso.

Abstract

For some years, the teaching languages perspective turn 
itself back an education that privileged contributions of 
Bakhtin´s theory, however we realize that some concepts 
are not yet used in  pedagogical practice. Thus, this research 
discuss the contribution of the responsivity in the elaboration 
of utterance, trying to emphasize the importance of this 
bakhtinian term in the formation of critic-refl exive readers. 
The theoretical-methodological reference of this work has 
as support the principles of Dialogic Discourse Analysis, 
in which we apply mainly to the bakhtinian´s conception 
of language. According to this theoretical reference, the 
dialogic constitution established in the dialogue between 
announcer and interlocutor, moreover, also has the inclusion 
of other voices in the enunciation, causing implications in the 
discourse. For effect of analysis, we used a corpus constituted 
by an automotive advertisement spread in the foreign media, 
in which we discuss about the infl uence of the verb-visual 
interaction and his effects in sense constitution.  To conclude, 
we observed the importance of the responsivity as element-
key in the creation of persuasion, showing the enunciative 
intention behind the strategies used by media.  

Keywords

Responsivity; utterance; dialogic discourse analysis.  
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1. Introdução

As contribuições teóricas de Bakhtin e seu Círculo há 
algumas décadas contribuem para o ensino e aprendizagem de 
línguas, porém observamos que conceitos postulados por essa 
corrente teórica ainda não são compreendidos ou difundidos de 
maneira correta entre docentes de línguas do Ensino Básico. 
Como exemplo, percebemos em nosso cotidiano de trabalho 
associações errôneas sobre certos termos, como é o caso da 
responsividade. A partir de conversas entre professores mais 
experientes que não tiveram a oportunidade de conhecer um 
pouco dos pressupostos bakhtinianos na graduação, ou mesmo 
em cursos de pós-graduação, percebemos que esses docentes só 
foram apresentados à teoria pela necessidade de se atualizarem 
e, ao mesmo tempo, para que pudessem ascender na carreira 
profi ssional através de provas específi cas que tinham Bakhtin 
como uma das bibliografi as de referência. 

Por uma necessidade imediatista, muitos professores 
acabam lendo apenas fragmentos ou resumos sobre a obra 
do teórico russo, ademais, muitos recorrem a cursinhos 
preparatórios que resumem um conjunto teórico denso, fazendo 
com que os docentes tenham apenas uma noção diluída sobre os 
termos. Esses professores acabam tendo um contato superfi cial 
com as ideias engendradas por Bakhtin e em decorrência disso 
acabam cometendo distorções ou equívocos na leitura de certas 
terminologias encontradas nos escritos bakhtinianos. 

Assim, a problemática que chamou-nos atenção foi 
à difi culdade que muitos apresentam associando o termo 
específi co da responsividade com o termo responsabilidade. 
Na leitura do conjunto de livros e escritos de Bakhtin, 
observamos diversas referências sobre o termo, como: 
atitude responsiva ativa, atitude responsiva ou simplesmente 
responsividade, no entanto as questões relacionadas à 
tradução da obra de Bakhtin do russo para o português, 
o vocábulo da responsividade vai além da interpretação 
de responsabilidade que muitos leitores leigos atribuem. 
Acreditamos que o enunciador tem sim a responsabilidade 
pelo enunciado que engendra, mas também vislumbra seu 
interlocutor, as condições sócio-históricas e as possíveis 

respostas no momento enunciativo, o que podemos entender 
por responsividade pelo viés bakhtiniano.

Ratifi cando nossa escolha pelo tema, outro elemento que 
justifi ca esta pesquisa foi que em nosso percurso de leitura 
através de renomados estudiosos de Bakhtin (BRAIT 2005, 
2006, 2009; FARACO, 2009; FIORIN, 2006; SOUZA, 2002; 
PONZIO, 2008), não encontramos muitos trabalhos em destaque 
que evidenciassem o termo específi co da responsividade; assim 
sendo, resolvemos problematizar esse conceito e sua importância 
na construção e recepção dos enunciados. Inserido nessa proposta, 
ao discorrermos sobre a contribuição da responsividade na 
formação de leitores críticos-refl exivos, não podemos deixar de 
considerar a relação entre os (inter)locutores do discurso. Assim, 
ao analisarmos a interação dialógica e as possíveis compreensões 
responsivas, precisamos considerar também as implicações entre 
os sujeitos do discurso. Nesse ponto, também queremos ressaltar 
a importância desse estudo para os campos da Linguística e 
da Linguística Aplicada, vislumbrando assim contribuir para 
o estabelecimento de um novo campo teórico-metodológico 
denominado Análise Dialógica do Discurso (ADD).

2. Os sujeitos do discurso e a responsividade

Os limites de cada enunciado concreto como unidade 
de comunicação discursiva são defi nidos pela 
alternância dos sujeitos do discurso, ou seja, pela 
alternância dos falantes. Todo enunciado – da réplica 
sucinta (monovocal) do diálogo cotidiano ao grande 
romance ou tratado científi co – tem, por assim dizer, 
um princípio absoluto e um fi m absoluto: antes do seu 
início, os enunciados de outros; depois do seu término, 
os enunciados responsivos de outros (ou ao menos uma 
compreensão ativamente responsiva silenciosa do outro 
ou, por último, uma ação responsiva baseada nessa 
compreensão). O falante termina o seu enunciado para 
passar a palavra ao outro ou dar lugar à sua compreensão 
ativamente responsiva. (BAKHTIN, 2003, p.275)

Do mesmo modo que existe uma relação dinâmica entre os 
diferentes enunciados, há de se considerar também os efeitos de 
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sentido apreendidos pela existência do acabamento enunciativo. 
Como exemplo, se cogitarmos uma conversa face a face entre 
dois sujeitos, teremos outros aspectos exteriores que poderiam 
infl uenciar a constituição dos sentidos, pois um tom de voz, 
um gesto ou uma simples mudança na expressão facial poderia 
infl uenciar no que estaria sendo emitido e, consequentemente, 
na recepção desse discurso. 

Mesmo num diálogo entre duas pessoas próximas 
fi sicamente, não se pode ter plena garantia de que haja uma 
compreensão de tudo o que foi dito, uma vez que fatores 
extralinguísticos interferem a interlocução, à guisa de ilustração, 
podemos pensar no momento sócio-histórico e na constituição 
subjetiva de cada interlocutor. Nesse sentido, é necessário 
considerar sempre a função do sujeito que é o principal 
elemento das relações dialógicas, por conseguinte, precisamos 
atentar para a relação entre (inter)locutores, uma vez que uma 
análise pelo ângulo bakhtiniano prescinde a observação da 
subjetividade inerente ao ato interlocutivo.

A partir dessas colocações, pode-se depreender uma das 
facetas da responsividade, ou seja, como espero ou suponho 
que o outro irá receber meu enunciado não é um processo 
passivo e tranquilo, mas ao contrário, escapa ao nosso 
controle, (d)enunciando a dinamicidade entre os enunciados. 
Bakhtin, em suas refl exões, já tratava desse assunto 
numa abordagem direta, pois dizia que o ouvinte recebe e 
compreende o ato discursivo e apreende, de forma simultânea, 
com esse discurso, como denomina: uma atitude responsiva 
ativa (grifo do autor). Nesses termos, o autor explicita que 
“toda compreensão é prenhe de resposta e, de uma forma ou 
de outra, forçosamente a produz: o ouvinte torna-se o locutor” 
(BAKHTIN, 1992, p.290). 

Quando se enuncia, o locutor tem dentro de si a imagem 
de seus supostos leitores, por conseguinte, prováveis atitudes 
responsivas de seus interlocutores. Nesse contexto, os postulados 
bakhtinianos levam-nos à compreensão do “papel do outro 
na constituição do sentido ou sua insistência em afi rmar que 
nenhuma palavra é nossa, mas traz em si a perspectiva de outra 
voz” (BARROS, 1994, p.3). Na intencionalidade enunciativa, 
sejam elas implícitas ou explícitas, existem diferentes vozes 

que dialogam entre si para a elaboração do enunciado. Assim, 
a questão referente ao locutor pode ser considerada dentro da 
Análise Dialógica do Discurso, pois o enunciado possui um 
ponto de vista da perspectiva do receptor. Nesse caso, cada 
posição em relação ao(s) sentido(s) de um texto implica em um 
processo dinâmico e ativo entre os enunciadores. 

3. O enunciado e a esfera midiática

A mediação implica o movimento de signifi cado de 
um texto para outro, de um discurso para outro, de um 
evento para outro. Implica a constante transformação 
de signifi cados, em grande e pequena escala, 
importante e desimportante, à medida que textos da 
mídia e textos sobre a mídia circulam em forma escrita, 
oral e audiovisual, e à medida que nós, individual e 
coletivamente, direta e indiretamente, colaboramos 
para sua produção. (SILVERSTONE, 2002, p.33)

Muito embora os pilares bakhtinianos sejam construídos 
a partir da análise de obras literárias, podemos associá-los 
também na observação de outros gêneros discursivos, da qual 
chamamos atenção para a análise verbovisual do comercial 
escolhido para este trabalho. Assim, no campo publicitário 
percebe-se a necessidade de entender o mercado e a relação 
do produto com o público consumidor, sem esse imbricamento 
não há possibilidade de atingir o objetivo proposto para 
determinados enunciados.

 A partir da premissa que toda enunciação é produto da 
interação social, verifi camos que no ambiente publicitário os 
elementos exteriores (tempo/espaço) são fundamentais para o 
êxito da comunicação. Mais especifi camente, essas condições 
exteriores ao enunciado remetem-nos aos sujeitos produtores 
de texto, onde o enunciado de um deve restituir as condições de 
enunciação do outro, possibilitando a constituição de sentidos, 
enfatizado pelo acabamento assimétrico da dimensão espacial. 

Em suas refl exões, Bakhtin acaba trazendo uma nova 
perspectiva na concepção de língua, pois a relaciona em todas 
as esferas da atividade humana. O autor afi rma que “a utilização 
da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), 
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concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou 
doutra esfera da atividade humana” (1992, p.279).

As afi rmações colocadas acima vêm corroborar no 
entendimento de nosso corpus, enquanto manifestação 
enunciativa. Nesse ponto, iremos priorizar, em nossa pesquisa, 
a análise dos gêneros da mídia, em especial, um comercial 
automotivo veiculado na mídia estrangeira. Diante disso, a 
esfera publicitária torna-se um suporte rico em diversidade 
de gêneros, no qual os comerciais têm sua função específi ca 
e constituem um material altamente persuasivo, pois acaba 
infl uenciando no comportamento dos consumidores. 

Consoantes com a ideia de Bakhtin, esta pesquisa tratará 
os esquemas de comunicação verbal de forma a privilegiar a 
interação existente neste processo, considerando o papel ativo 
de ambos os sujeitos no fl uxo verbal. A propósito de nossas 
discussões, podemos pensar que um gênero que tem grande 
circulação na sociedade é passível de inúmeras interpretações, 
pois os sujeitos envolvidos acabam colocando sentidos 
diferentes dependendo constituição subjetiva.

 Dessa forma, refl etir os textos provindos da mídia é uma 
opção para mostrarmos o papel que ela exerce na formação do 
cidadão, ao mesmo tempo, uma oportunidade de mostrarmos os 
recursos que o meio midiático utiliza na criação das estratégias 
de persuasão.

De acordo com Maingueneau (2001), o discurso é 
manifestado por diferentes meios, e o meio televisivo tem suas 
características próprias que afetam nossas vivências. A televisão 
na contemporaneidade é um objeto que consegue atingir todas 
as classes sociais, tornando-se onipresente em nosso cotidiano. 
Assim, as pessoas estão sempre em contato com o ambiente 
midiático, mas muitas vezes não dão importância ao grau de 
intensidade em que a mídia pode infl uenciá-las.

Ao elegermos problematizar a questão da responsividade 
como um dos elementos no engendramento das estratégias 
persuasivas, teríamos que encontrar exemplos em gêneros 
discursivos que tem por fi nalidade convencer as pessoas a 
comprarem seu produto. Dada à problemática, elegemos a 
esfera midiática como canal legítimo e corrente para estimular 
essa discussão.

Tomando então a acepção do comercial como enunciado 
concreto, não podemos separar a linguagem do seu conteúdo 
ideológico, pois os enunciados não são unidades estáticas, 
ou seja, não mantém um sentido estável visando apenas um 
receptor idealizado que interpreta a mensagem de acordo com 
a intencionalidade do locutor. Sob esse ponto de vista, essa 
ideia não se sustenta, pois a comunicação é uma atividade 
assimétrica:

Com efeito, todo ato de enunciação é fundamentalmente 
assimétrico: a pessoa que interpreta o enunciado 
reconstrói seu sentido a partir de indicações presentes no 
enunciado produzido, mas nada garante que o que ele 
reconstrói coincida com as representações do enunciador. 
Compreender um enunciado não é somente referir-se a 
uma gramática e a um dicionário, é mobilizar saberes 
muito diversos, fazer hipóteses, raciocinar, construindo 
um contexto que não é um dado preestabelecido e 
estável. (MAINGUENEAU, 2001, p.20)

A compreensão do enunciado como processo ativo 
e criativo requer que pensemos nas múltiplas vozes que 
participam do diálogo, num processo confl itante em que há 
acordos e desacordos na interação enunciativa. A partir dessas 
considerações, resolvemos analisar os recursos da linguagem 
utilizados pela mídia como forma de aprimorar e contribuir 
na formação crítica dos leitores, em especial do professor de 
línguas. Além disso, há muito se tem comentado sobre a inserção 
da linguagem midiática no contexto escolar, porém não vemos 
ainda trabalhos relevantes que utilizam gêneros veiculados na 
televisão, pois percebemos geralmente um número maior de 
trabalhos que utilizam a mídia impressa, esquecendo que na 
grande maioria, a televisão e internet são esferas que atingem 
um número considerável de pessoas.

A escolha desse gênero também se deu pela característica do 
texto publicitário, uma vez que são constituídos por diferentes 
vozes que possuem a função de persuadir os interlocutores. 
Para a produção de comerciais, os enunciadores exploram fatos 
contemporâneos do meio social que ocorrem no dia-a-dia dos 
espectadores (consumidores).
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Entre os inúmeros recursos persuasivos, o meio publicitário 
recorre às inferências, ironia, intertextualidade para atingir 
responsivamente seu público-alvo e é nesse ponto que iremos 
nos ater para vislumbrar o papel que a atitude responsiva exerce 
no engendramento enunciativo.

 
5. Análise descritiva do corpus à luz da perspectiva 
dialógica do discurso

O meio publicitário tem por objetivo divulgar ideias 
para diferentes fi nalidades utilizando-se de recursos além da 
materialidade linguística, dessa maneira, na elaboração dos 
gêneros que circulam nessa esfera recorrem-se há muitos 
elementos persuasivos para compor o enunciado, dentre os 
quais podemos citar: cores, imagens, sons e o próprio contexto 
sócio-histórico. Assim, analisamos esses enunciados através 
da descrição verbovisual tendo como aporte a concepção 
dialógica da linguagem, na qual se considera a contribuição 
que o Círculo de Bakhtin trouxe para o entendimento da 
linguagem em uso.

Contextualizando a escolha do corpus, ao fazermos uma 
pesquisa no meio virtual sobre sites que possuem acervo 
de comerciais nacionais e estrangeiros, deparamos com 
um comercial postado no sítio YouTube onde nos chamou 
atenção por empregar apenas imagens sem nenhum tipo de 
fala, utilizando-se da linguagem gestual para compor a cena 
enunciativa. Nesse sentido, a atribuição dos sentidos é dada 
pela leitura verbovisual que cada espectador faz, ação essa 
possibilitada pela responsividade, ou seja, os publicitários 
tinham uma pressuposição das variáveis respostas para a 
propaganda engendrada.

A partir dessa contextualização, escolhemos um comercial 
automotivo da marca Hyundai; em decorrência, a preferência 
por esse material foi motivada em torno da temática da traição 
que os enunciadores utilizaram para compor a campanha e 
divulgar o produto num vídeo de apenas 46 segundos. Nesse 
contexto, a empresa sul-coreana Hyundai para persuadir os 
consumidores e divulgar um dos modelos de sua marca resolveu 
criar uma trama surpreendente, utilizando o efeito irônico como 

forma de chamar atenção do público-alvo.
Como o corpus originou-se de imagens em movimento com 

todas as suas especifi cades do gênero, para tentar reproduzir 
neste artigo impresso a essência principal do vídeo, resolvemos 
trabalhar na escolha de imagens estáticas (em forma de 
quadros) que pudessem resumir todo enredo da história. Como 
as cenas originais que compunham o comercial não possuíam 
diálogo entre as personagens, apenas uma canção de fundo, 
isso facilitou nosso escopo que almejava projetar respostas 
para a campanha publicitária e verifi carmos o imbricamento da 
atitude responsiva ativa como colaboradora nas estratégias de 
persuasão.

Na busca de evidenciarmos o papel que a responsividade 
exerce nos desdobramentos de leitura, dividimos o comercial 
em dezessete quadros dispostos em seis sequências, assim 
procuramos fazer uma análise descritiva do corpus à luz da 
perspectiva dialógica do discurso.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
 
No início do comercial (Fig.1), percebemos um dia 

ensolarado em que um carro branco surge ao longe em uma 
estrada arborizada. Complementando a cena, os publicitários 
coloracam uma música francesa romântica que ajuda-nos a 
inferir uma possível atmosfera intencionada pelos anunciantes. 
Com efeito, a música tem a função de impelir nos espectadores 
a interpretação de um tom intimista na relação entre as 
personagens da história.

Como toda unidade real de comunicação possui autoria 
defi nida, que no caso são os publicitários da campanha, a 
intenção dos locutores era, a partir de um dos muitos confortos 
que o carro proporciona, fazer com que os interlocutores 
se envolvessem numa história de traição (numa espécie de 
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folhetim) e esquecessem que diretamente o que se estava em 
pauta era a venda do automóvel. 

Dessa forma, como estratégia persuasiva os locutores 
criaram cenas com base na antecipação das prováveis 
respostas para o vídeo, evidenciando assim a colaboração do 
princípio bakhtiniano da responsividade para a constituição 
de sentidos. Em consonância com esse raciocínio, sabemos 
que os enunciadores possuem uma noção, mesmo que 
os comerciais atinjam um número muito variável de 
espectadores, do provável público-alvo a partir do horário e do 
programa no qual o produto será veiculado. Especifi camente 
sobre essa campanha, percebemos o delineamento dos 
consumidores até mesmo pelos personagens escolhidos para 
fazer o vídeo.

Tendo assim o discernimento do papel que cada personagem 
exerce na história, na sequência das imagens (Fig.2) aparece 
uma mulher ruiva ao volante, aparentando ter mais de 40 anos, 
a personagem olha para direita de uma forma carinhosa, devido 
ao semblante que expressa. A partir da percepção verbo-visual 
desse quadro, vê-se que a motorista está feliz e direciona um 
leve sorriso para alguém que está ao seu lado. 

Na continuidade da cena (Fig. 3), descobrimos que a 
mulher olha para um homem sentado no banco do carona do 
seu carro. O carona aparenta ser um rapaz bem mais jovem 
que a motorista, ademais, também retribuiu o olhar com um 
sorriso, ratifi cando uma possível relação de intimidade entre 
os dois.

Apesar das cenas acontecerem de maneira rápida, observa-
se que os locutores revelam a intencionalidade enunciativa 
a partir dos recursos audiovisuais, uma vez que o close nos 
rostos das duas personagens desperta nos espectadores diversas 
possibilidades de interpretação, revelando o caráter bivocal do 
enunciado.

Com efeito, poderíamos pensar que o rapaz pudesse 
ser apenas o filho da motorista, no entanto, cogitamos 
a possibilidade dele ser o marido ou talvez namorado 
da mulher. Essa opção começa a se delinear a partir da 
visualização da próxima cena, conforme observamos na 
sequência abaixo.

Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6

Na fi gura 4, a percepção imagética do rosto da motorista 
correspondendo ao sorriso do garoto faz com que confi rmemos a 
hipótese dos dois terem um relacionamento, uma vez que o olhar 
direcionado ao rapaz dá-nos a impressão dela ter um interesse 
diferente, muito além de uma relação de amizade. Assim, essa cena 
desperta no leitor outras cogitações das quais os dois poderiam 
estar voltando ou indo para um encontro amoroso.

Em continuidade da ação, percebemos que a mulher olha para 
frente mudando sua fi sionomia (fi g.5) e vê algo que a faz acionar 
o dispositivo automático do carro rapidamente. Em destaque (fi g. 
6), aparece a mão feminina acionando uma alavanca, desse ponto, 
o enfoque dado auxilia-nos a perceber o objetivo principal de 
colocar esse acessório automotivo como protagonista da cena.

Corroborando com esse raciocínio, o cruzamento das 
imagens revela que o discurso não tem um sentido único 
tampouco estável. Dessa forma, há o embate de dois discursos: 
o do locutor e do interlocutor. Trazendo essa perspectiva 
de leitura para o comercial em análise, podemos pensar que 
o espectador reponde a enunciados anteriores dentro de uma 
determinada esfera, assumindo posicionamentos e juízos de 
valor conforme sua formação subjetiva.

Assim, justifi cado nosso posicionamento de leitura, 
continuamos a verbalizar as sequências de imagens da 
propaganda publicitária da marca Hyundai.

Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9
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Após a mulher acionar a alavanca, aparece o mesmo rapaz 
(Fig.7) com as mãos atrás da cabeça mostrando estar bem à 
vontade na companhia dela, ao mesmo tempo, o encosto do 
banco começa a descer transformando-se em uma espécie de 
cama, fazendo-o fi car escondido das pessoas que veem de 
fora.

Na fi gura 8, vemos que o carro no qual os dois estavam 
aproximasse de outro veículo que estava parado por causa do 
sinal vermelho. No outro carro (fi g.9) estava um homem mais 
velho, com cabelos grisalhos que olhava para a sua esquerda em 
direção ao carro no qual estava a mulher e o rapaz (que neste 
momento aparece escondido devido à inclinação do banco). 

A partir de uma leitura crítico-refl exiva, vê-se no bloco de 
imagens anterior o confronto entre o velho e o novo, ou seja, a 
imagem de um jovem dentro do carro da mulher e, no outro, a 
imagem de um homem maduro. Nesse ponto também se pode 
pensar em várias leituras, uma delas é sobre o poder de compra 
que o público mais velho possui para adquirir o produto da 
marca, ademais, a idade das personagens na cena é um indício 
forte do público-alvo, uma vez que os publicitários criam 
situações em que os espectadores se identifi cam.

Dito isso, ao longe, o espectador percebe que não há 
ninguém no banco do carona conduzido pela mulher. Nesse 
ponto, nos questionamos o motivo da motorista ter escondido 
o rapaz, assim, uma hipótese seria de que ela não queria que o 
homem ao lado soubesse que ela estava acompanhada

.

Fig. 10 Fig. 11 Fig. 12

No início dessa sequência (Fig. 10), o senhor de cabelos 
grisalhos vira seu corpo para ver a mulher, e vemos então um 
olhando para o outro. Nós, como um terceiro elemento da cena, 
conseguimos inferir certos efeitos decorrentes da ação que a 
mulher ao apertar o botão de alavanca no seu carro, uma vez 

que o senhor da posição em que se encontra não consegue ver o 
garoto que acompanhava a mulher ruiva.

Quando a mulher vê o motorista ao lado, ela ergue uma 
camisa (Fig. 11) e ele ri acenando com uma das mãos (Fig. 
12), dando assim a entender o motivo dela estar dirigindo 
naquele instante. Muito embora em todo o comercial nenhuma 
das personagens emita uma só palavra, os interlocutores 
conseguem verbalizar as ações imagéticas atribuindo sentido 
ao sequenciamento das cenas. 

Os publicitários que criaram o comercial, acharam que 
provavelmente não necessitaria colocar nenhum tipo de fala, 
pois pressupõem responsivamente que seu público-alvo é 
mais amadurecido e consegue fazer todos os levantamentos 
de hipóteses e inferências no processo de leitura, entendendo 
assim a proposta da propaganda. 

Voltando a falar sobre os gestos da mulher, podemos 
pensar também os motivos pelos quais a mulher escondeu o 
rapaz e mostrou a camisa ao motorista do outro carro. Não 
obstante, não há garantia de que todos os que irão assistir 
ao vídeo consigam entendê-lo da mesma forma, pois o grau 
de responsividade irá depender de muitos fatores como a 
maturidade dos sujeitos e o conhecimento enciclopédico 
que possuem, por sua vez, a formação subjetiva dos 
interlocutores é que determinará a capacidade de fazer 
inferências e outras estratégias de leitura para um bom 
entendimento do texto.

Uma das hipóteses que levantamos é que poderia ser um 
conhecido, mas isso não justifi caria as ações da mulher, assim 
acreditamos que o senhor seja o marido e que os dois, por 
coincidência tenham se encontrado no sinal de trânsito. Além 
disso, nossa justifi cativa para ela ter levantado a camisa para o 
homem seria de estar levando ou trazendo a camisa do esposo 
para uma costureira ou tinturaria, uma vez que o semblante que 
o homem faz parece entender o gesto da mulher.
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Fig. 13 Fig. 14 Fig. 15

Após o homem acenar e se despedir, ele parte primeiro 
deixando um pouco para trás o carro da sua provável esposa. 
Desse modo, quando o outro carro distancia-se (Fig. 13), a 
mulher aciona novamente o dispositivo automático (Fig.14) 
e levanta o seu acompanhante que parece não perceber o que 
estava acontecendo (Fig. 15) ou o motivo dela ter reclinado o 
encosto do banco. Isso posto, confi rmamos que o rapaz seja um 
provável amante dela e que o carro com seu acessório ajudou a 
escondê-lo do homem grisalho.

Todas essas cogitações levantadas nessa análise só são 
possíveis pela capacidade de responder ao enunciado, revelando 
assim o caráter dialógico da linguagem. Nesse sentido, a 
interpretação que estamos dando para o comercial é apenas 
uma versão do que poderia ser entendido pelos espectadores. 
Como do dialogismo permite a concordância ou a refutação 
do enunciado, temos a noção de que poderiam haver outras 
possibilidades de leitura de acordo com cada sujeito.

Fig. 16 Fig. 17

Para fi nalizar o vídeo (Fig. 16), observamos a mão 
do homem grisalho em foco também acionando o mesmo 
dispositivo automático que o seu carro possui. Numa espécie de 

paralelismo imagético, os publicitários criam uma cena dupla 
em que os dois motoristas utilizam do mesmo recurso para 
esconder alguém. Assim, projeta-se a ideia de que o principal 
objetivo da propaganda é dar destaque aos acessórios que os 
automóveis dessa empresa automobilística possuem. 

No desfecho (Fig. 17), acabamos nos surpreendendo pois 
havia uma pessoa no banco do carona e que até então não 
tinha aparecido na história. Com o aparecimento de um outro 
rapaz na cena, observamos um elemento surpresa engendrado 
intencionalmente na história para criar o efeito inusitado e 
irônico. O jovem que aparece ao lado do homem mais velho, 
está usando um chapéu de cowboy, o que nos faz associar com 
um fi lme chamado O Segredo de Brokeback Mountain.

Resumidamente, a obra dirigida pelo cineasta Ang Lee 
(adaptado de um conto homônimo de Annie Proulx) pertence ao 
gênero romance dramático e retrata o complexo relacionamento 
entre um casal homossexual na região oeste dos EUA entre os 
anos de 1963 e 1981. O fi lme narra a história de dois jovens 
vaqueiros que se conhecem e se apaixonam, enquanto trabalham 
juntos em um serviço de pastoreamento de ovelhas na fi ctícia 
montanha de Brokeback, no estado americano de Wyoming.

Com essa digressão, podemos vislumbrar o caráter 
intertextual que a propaganda assume, servindo-se também 
desse recurso como estratégia persuasiva. Numa possível 
leitura, poderíamos cogitar que os dois personagens masculinos 
pudessem ser amigos, porém ao escondê-lo da mulher e também 
pelo rapaz aparecer vestido de cowboy poderíamos interpretar 
de outra maneira. Assim, um pequeno detalhe como o chapéu 
pode nos fazer lembrar do fi lme e em consequência que o 
motorista pudesse ter um relacionamento amoroso com o rapaz.

Com efeito, a temática da traição é colocada pelos 
enunciadores como artifício persuasivo, no qual podemos 
perceber a contribuição da responsividade para o objetivo da 
campanha publicitária. A escolha desse tema remete a um tom 
volitivo-emocional de aproximação com os leitores, visto que 
tenta colocar o carro numa situação de protagonista dentro da 
trama engendrada. 

Sob outro aspecto, percebemos que o rapaz colocado nos 
instantes fi nais do vídeo tem a função de quebrar expectativas, 
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uma vez que o leitor pensava (e mulher dirigindo também) que 
ela estava traindo o homem grisalho, eis que o homem mais 
velho desconstrói essa visão aparecendo acompanhado também 
por um rapaz bem mais jovem que ele.

Entre as muitas discussões possíveis a partir das temáticas 
abordadas no comercial, poderíamos refl etir sobre a ideologia 
imposta, em que há muito pouco tempo só homem dirigia 
e aparecia ao volante nos comerciais sobre carros. Nessa 
publicidade, vemos a mulher com um papel semelhante ao 
homem, nesse aspecto, confi rma-se a importância que ela 
signifi ca para o mercado automotivo e para a marca, pois tem 
poder de compra e escolhe segundo certos padrões de conforto 
que o veículo pode proporcionar.

Numa outra linha de raciocínio, também poderíamos pensar 
que o vídeo levanta discussão sobre a ideologia machista, 
desconstruindo a ideia de que só o homem pudesse trair e ter 
amantes. Dessa maneira, vemos que no comercial quem inicia 
a ideia de ter um amante e estar traindo o marido é a mulher 
ao volante, no entanto, o homem acaba desconstruindo a ideia 
de ser a vítima, uma vez que ele parece também estar traindo 
a esposa, isso sem contar que pode estar fazendo isso com um 
homem bem mais jovem.

Como vimos, há inúmeras possibilidades de interpretações 
a partir da exibição de um comercial, isso só é possível pela 
capacidade que temos de responder ao enunciado. Enfi m, 
na propaganda em questão percebe-se que os locutores ao 
engendrarem o enunciado, pressupõem prováveis respostas 
para o texto, aproveitando assim uma característica importante 
do acabamento enunciativo, ou seja, utilizam a responsividade 
como estratégia de persuasão.

6. Considerações fi nais

A veiculação de comerciais na televisão é uma manifestação 
do discurso e de suas relações com as condições sócio-históricas 
de produção e recepção, além disso, revela-se um gênero muito 
comum no cotidiano das pessoas, porém pouco explorado 
no ambiente escolar. Nesse contexto, almejamos com nossas 
análises corroborar para o desvelamento dos meios invisíveis 

pelos quais as diferentes vozes tornam-se visíveis aos olhos dos 
interlocutores.

Em nossos apontamentos, percebemos que no 
engendramento enunciativo, os publicitários utilizam-se 
da responsividade para criar estratégias persuasivas para 
aproximar assim o consumidor do produto. No comercial que 
analisamos, verifi camos que os enunciadores construíram uma 
pequena história com um desfecho inusitado para surpreender o 
público-alvo. Nesse sentido, os profi ssionais da mídia tomaram 
como base a recepção que os espectadores teriam e as prováveis 
leituras que fariam de cada detalhe da cena para que assim 
conseguissem vender o produto.

A pesquisa levou-nos a constatar que a manipulação 
da linguagem visual possui um papel fundamental no meio 
publicitário, o que nos obriga a analisá-la num sincretismo 
com a linguagem verbal. Desse modo, a presença das imagens 
remete-nos a produção de sentidos pela aliança das duas 
linguagens articuladas.

Enfi m, com base nesse estudo, esperamos ter chamado a 
atenção para o termo da responsividade e suas implicações em 
diferentes textos. Esperamos assim que essa investigação seja 
mote para outros trabalhos mais aprofundados que tenham como 
intuito a difusão dos conceitos da Análise Dialógica do Discurso.
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Resumo

Este artigo, pautado nos pressupostos dos Estudos Culturais 
e da Historia Cultural, pretende fazer refl exões sobre o livro 
paradidático, trazendo a luz, com o apoio de estudos sobre o 
tema, as possíveis ressignifi cações que este suporte de leitura 
pode provocar na discussão da sexualidade na escola. Dando 
prosseguimento à pesquisa sobre o uso de livros paradidáticos 
na discussão da sexualidade na esfera escolar, iniciada no curso 
de mestrado, investimos em debater a presença deste suporte de 
leitura, cada vez mais presente no cenário das escolas brasileiras. 
Levando em conta o caráter pedagógico que normalmente carrega 
o livro paradidático, invariavelmente este é escolhido pelos/as 
docentes para discutir temáticas pertinentes aos Temas Transversais 
preceituados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. Este 
artefato cultural e pedagógico traz em si marcas que sugerem 
ações/mediações por parte dos docentes que dele fazem uso. 
Discutir tais possibilidades desestabilizando certezas sobre este 
suporte de leitura é o investimento deste artigo.

Palavras-chave

Literatura escolar; discurso; sexualidade; gênero.

Abstract

The present article is based on the theories of Cultural 
Studies and Cultural History, and contributes with 
considerations on paradidactic books. With the support of 
other studies on this topic it focuses on the possible new 
meanings that these books can bring to the discussions on 
sexuality at school. Continuing the research on the use of 
paradidactic books in the discussions about sexuality at school 
that began in the masters course, we invested in the debate 
around their presence, that is more and more signifi cant, 
within Brazilian schools. Paradidactic books are frequently 
chosen by the teachers to approach transversal themes, 
recommended by the National Curriculum Parameters, due to 
the pedagogical characteristics these books usually present. 
This cultural and pedagogical artifact has traits that instigate 
actions/mediations in teachers that use them. Thus this article 
investigates these possibilities and challenges understandings 
of the paradidactic books.

Keywords

School literature; discourse; sexuality; gender.
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Introdução 

A partir do estudo “Apropriações docentes no uso de 
livros literários que abordam a gravidez na adolescência”3, 
observamos como os/as docentes compreendiam questões 
relacionadas à sexualidade e gênero presentes nas obras 
literárias4 , usualmente denominadas de paradidáticas, que 
abordavam a gravidez na adolescência no desenvolvimento 
de suas atividades pedagógicas. Foi perceptível também, 
durante a realização preliminar da pesquisa bibliográfi ca5, que 
havia uma profusão de títulos referentes a temáticas ligadas a 
saúde reprodutiva e sexualidade e foi possível confi rmar, no 
transcorrer do estudo empírico, que estes livros têm grande 
circulação na rede pública e privada dos estabelecimentos de 
ensino nacionais, com tiragem e reedições signifi cativas.

Ao longo da inserção no campo, nas entrevistas com os/as 
professores/as, foi observado que estes livros6 estão presentes nas 
atividades pedagógicas dos/as docentes buscando contemplar a 
demanda por assuntos que agreguem o interesse juvenil e temas 
prescritos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. Com esse 
documento, o currículo das escolas brasileiras passou a ser 
pensado de modo a discutir as estratégias de prevenção, pois 
ao colocarem a sexualidade como tema transversal, coube às 
instituições escolares discuti-la de uma forma mais ampla, em 
todas as disciplinas.

Com essas preocupações, os/as professores/as das diversas 
disciplinas, principalmente nas aulas de Ciências, mas também em 
outras como de Língua Portuguesa e Literatura, buscam atender à 
demanda dos PCNs e à emergência da temática da sexualidade em 
sala de aula, trazendo o assunto à baila, normalmente utilizando 
livros paradidáticos que se referem ao tema. 

Esses livros, artefatos culturais, trazem em si as marcas 
dos discursos veiculados pela instituição escolar, como 
também as representações que usualmente circulam no senso 
comum. Segundo Chartier (2001), tão importantes quanto 
o conteúdo da obra em si, imagem e texto são elementos 
discursivos imprescindíveis, já que textos não são indiferentes 
à sua materialidade, pois ao escrevê-los o autor deixa “senhas 
implícitas ou explícitas” inscritas em sua obra no sentido da 
intencionalidade e imposição de sentidos, dispositivos que: 
“[...] tendem a impor um protocolo de leitura, seja aproximando 
o leitor a uma maneira de ler que lhe é indicada, seja fazendo 
agir sobre ele uma mecânica literária que o coloca onde o autor 
deseja que ele esteja” (CHARTIER, 2001, p. 97). 

Por esta via podemos compreender que tão importantes 
quanto as fi guras do autor e do texto, são as composições 
que conferem materialidade ao objeto lido, que investem em 
assegurar um caminho para o leitor e para sua apropriação; as 
instruções do texto são cruzadas com outras, no seu processo 
de produção. Através dos estudos das práticas de produção, de 
circulação e de consumo dos materiais impressos, buscamos 
“identifi car o modo como em diferentes lugares e momentos 
uma determinada realidade é construída, pensada, dada a ler” 
(CHARTIER, 1999, p. 16).

Assim podemos apontar que, na pesquisa realizada, os 
depoimentos dos/as professores/as sinalizavam que os livros 
que enfocavam a gravidez na adolescência/sexualidade 
apresentavam o perfi l,da maternidade com forte signifi cação 
negativa, principalmente quando associada a determinado 
recorte etário, a própria nomenclatura de “gravidez precoce” 
antecipando um sentido antes mesmo que possam ser levantados 
outros elementos de discussão.  

3 - Dissertação de Mestrado defendida em 2007 (NUTES/UFRJ).
4 - As considerações acerca da literariedade nas obras de fi cção adotadas pelas escolas são um aspecto bastante controverso, no entanto, Barthes (1979) coloca: 
“Entendo por literatura não um corpo ou sequência de obras, nem mesmo um setor ou comércio de ensino, mas o grafo complexo das pegadas de uma prática; 
a prática de escrever” (p.16-17). 
5 - Em busca por títulos referentes à gravidez na adolescência, foi feito levantamento bibliográfi co na Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), 
no Rio de Janeiro, seção brasileira do International Board on Books for Young People (IBBY).
6 - Os títulos escolhidos e o foco dos assuntos abordados nas narrativas literárias foram: Um sonho dentro de mim (gravidez na adolescência e AIDS), Apren-
dendo a viver (gravidez na adolescência e AIDS) e Anjos no aquário (gravidez na adolescência), todos de autoria de Júlio Emílio Braz.  
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Outro elemento que se destacou nas entrevistas com os/as 
docentes foram os critérios de escolha para adoção das obras 
literárias; neste aspecto, fi cou evidente que a materialidade 
dos livros adotados interferiu de alguma forma nas escolhas 
feitas e no desenvolvimento do trabalho pedagógico. As 
ilustrações dos livros ou imagens presentes na capa e em outras 
partes do impresso veiculavam informações/representações 
que foram expressamente colocadas nos discursos docentes, 
inclusive como elemento qualifi cador da obra. A abordagem 
que a obra literária deu à temática (uma narrativa, pequena 
novela, onde as personagens femininas viam o desenrolar 
de suas vidas diante da gravidez “precoce”, por vezes com o 
agravante da AIDS em membros da família) foi elogiada por 
todos os docentes. O projeto gráfi co composto pela capa, título, 
ilustrações e/ou imagens, se mostraram elementos de destaque 
e fatores preponderantes para escolha da obra literária, como 
evidenciaram as entrevistas.  

Levando em conta tais pressupostos e com o desenvolvimento 
da pesquisa de doutorado intitulada: “Ensinando sobre 
sexualidade: saberes, poderes e verdades na literatura 
escolar” que vem sendo desenvolvida no Laboratório de 
Linguagens e Mediações da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, realizamos este investimento teórico e neste artigo 
trazemos à baila refl exões sobre esse artefato cultural: o livro 
paradidático, levantando as possíveis ressiginifi cações que este 
suporte de leitura pode provocar. 

1. Literatura na escola: laços antigos  

Quando Ellsworth (2001, p.11) indaga logo na abertura de 
seu artigo: “Quem este fi lme pensa que você é?” e assim discute 
a noção de modos de endereçamento na teoria cinematográfi ca 
com a preocupação inicial de compreender as relações 
estabelecidas entre “o texto” de um fi lme e a experiência de 
seus espectadores, imaginamos o mesmo movimento na relação 
livro e leitor, ao que autora acrescenta: “Os fi lmes, assim como 
as cartas, os livros, os comerciais de televisão, são feitos para 
alguém. ” (ELLSWORTH, 2001, p.13). 

Assim, ao pensarmos na literatura que circula na escola 

é inevitável deixar de tocar no possível estabelecimento do 
leitor na escola enquanto “destinatário”; as transformações no 
âmbito escolar no uso dos livros acabam por “[...] criar uma 
distinção entre duas grandes funções a serem preenchidas pelos 
livros, que se concretizará, aos poucos, na criação de dois tipos 
de livros escolares: o livro didático e o paradidático ou de 
literatura infantil” (LAJOLO e ZILBERMAN, 1999, p. 138). 
As peculiaridades nas atribuições e nos usos desses livros é que 
iriam imprimir a confi guração peculiar a cada um.

Tanto na esfera literária quanto no campo cinematográfi co 
surge a discussão do possível governo das signifi cações das 
obras. No que diz respeito à História da Leitura, Chartier (1999) 
nos faz atentar para este movimento contraditório entre texto/
autor/leitor: 

Por um lado, cada leitor é confrontado por todo um 
conjunto de constrangimentos e regras. O autor, o 
livreiro-editor, o comentador, o censor, todos pensam 
em controlar mais de perto a produção do sentido, 
fazendo com que os textos escritos, publicados, 
glosados ou autorizados por eles sejam compreendidos, 
sem qualquer variação possível, à luz de sua vontade 
prescritiva. Por outro lado, a leitura é, por defi nição, 
rebelde e vadia. Os artifícios de que lançam mão os 
leitores para ler nas entrelinhas, e subverter as lições 
impostas são infi nitos (CHARTIER (1999, p. 7).

Com os pressupostos de Chartier (1997, 2001), podemos 
observar que a “interdependência fundadora” entre texto e 
leitor recebe uma liberdade que não é arbitrária, na perspectiva 
de que os códigos e convenções que norteiam as práticas de 
uma comunidade de leitores acabam por interferir nessa essa 
associação, como também as formas discursivas e materiais dos 
textos lidos. Imbricadas nestes aspectos estão as representações 
presentes nos textos e imagens dos livros, que instituem sentidos 
antes mesmo que a obra em si seja lida.  

Os livros, sejam eles didáticos ou paradidáticos, estão 
presentes no quotidiano escolar e no bojo destas questões é 
imprescindível situar que “a materialidade do suporte passa a 
ser inalienável do espírito das representações a que seus usos 
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deram margem”, como nos diz Chartier (2001, p. 11).
Dentro deste contexto, os estudos de Soares (2003) e Paulino 

(1997) nos posicionam acerca do “pacto” instituído entre escola 
e literatura, “escolarizando” a produção literária, nomeando o 
destinatário, seja este o jovem, a criança ou o professor, mediador 
deste bem cultural. Neste sentido, em primeiro lugar, devemos 
levar em conta que professores não são leitores comuns, pois se 
apresentam em vários papéis: o primeiro nas suas leituras pessoais, 
em caráter informal; depois no decorrer das suas trajetórias de 
formação, quando ingressam no magistério e passam a selecionar 
e legitimar as leituras de seus alunos, estabelecendo para si e para 
eles “cânones” de leitura(s) (TARDELLI, 2003) e apropriação 
das mesmas. Com este referencial, como sinalizado em Silva, 
Siqueira e Lacerda (2010)7 percebemos claramente que há um 
distanciamento entre os ensinamentos escolares e seus textos 
“lícitos” e as leituras “selvagens“, como denomina Chartier (1997) 
ao se referir as leituras feitas fora da escola, nos espaços não-
formais de educação. 

Zilberman discute a prioridade das motivações educativas 
sobre as literárias, durante o século XVII, na produção de textos 
para jovens: “O que chamamos de literatura juvenil ‘específi ca’, 
isto é, os textos escritos exclusivamente para crianças, tem 
sua origem primariamente não em motivos literários, mas 
pedagógicos” (BAUMGÄRTER apud ZILBERMAN, 1981, p. 
130). Com a expansão do mercado editorial, a ampliação da rede 
escolar e o crescimento das camadas alfabetizadas, acelera-se o 
processo civilizatório, e “[...] o ler transformou-se em instrumento 
de ilustração e sinal de civilidade” (ZILBERMAN, 2003, p. 55).

Nesta encruzilhada, entre a demanda político institucional 
e os protocolos e leitura oriundos da clientela, os (as) docentes 
fazem, muitas vezes, opções que se caracterizam pela ação 
meramente “pedagógica”, ao que Sefton e Martins (2004, p. 
279 apud KLEIN, 2010, p.185) assinalam:

[...] houve um notável crescimento do mercado 
consumidor infanto-juvenil, uma vez que as histórias 

literárias passaram a ser vistas em seu potencial 
pedagógico. Com um status maior, as editoras de 
livros infanto-juvenis criaram estratégias ousadas 
para vender, investindo em catálogos caprichados, 
jogos agressivos de marketing junto aos professores 
e, mesmo, campanhas de lançamento de livros. Tais 
estratégias atraem olhares de todos os envolvidos no 
processo educativo, principalmente das instituições 
escolares, já que as mesmas revelam-se como grandes 
consumidoras [grifo das autoras]

Cabe salientar que a perspectiva educacional que professamos 
nos remete a um alargamento daquilo que entendemos por 
educativo ou pedagógico: “[...] pois na concepção dos Estudos 
Culturais são educativas todas as práticas, produtos e espaços 
culturais nos quais o poder se organiza e se exercita” (SANTOS, 
2000, p.237) (grifos do autor). E assim, para Santos, “[...] práticas, 
produtos e espaços até então tidos como ‘inocentes’, como pura 
diversão, fuga do trabalho, e da vida urbana agitada [...], passam 
a ser analisados, como produtores de representações que regulam 
nossas vidas.” (SANTOS, 2000, p.237). Nossa aproximação com 
os Estudos Culturais volta nosso olhar aos textos e às imagens 
das histórias infanto-juvenis como artefatos culturais que se 
inserem nos espaços escolares, estabelecendo relações entre os 
diferentes sujeitos da educação.

Nesta perspectiva, o texto “[...] é apenas um meio no 
Estudo Cultural; estritamente um material bruto a partir do 
qual certas formas (por exemplo, da narrativa, da problemática 
ideológica, do modo de endereçamento, da posição do sujeito, 
etc.) podem ser abstraídas.” (SILVA, 2004, p. 75). Por essa via, 
na historicidade sobre as práticas de leitura e seus signifi cados, 
devemos contemplar as relações sociais e as redes de poder e 
saber, em que tanto os indivíduos quanto os bens simbólicos 
estão envolvidos por inúmeros dispositivos, produzindo marcas 
que confi rmam e produzem as diferenças e as hierarquias.

Como desdobramento desta refl exão buscamos aprofundar 
o entendimento das relações entre literatura, juventude e 

7 - SILVA, A.C, SIQUEIRA, V.H.F. e LACERDA, N.G. Literatura e Sexualidade: visibilidades e silenciamentos nas apropriações docentes. Revista 
Educação e Realidade. Porto Alegre, Volume 35, Número 1.Janeiro/Abril, 2010.Disponível em : http://www.ufrgs.br/edu_realidade/  Acesso em: 09/08/2010.
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sexualidade como sistemas inter-relacionados presentes no 
cotidiano escolar. Um primeiro passo será, com os pressupostos 
de Cademartori, 2009 deslocar os marcos de identifi cação etária 
e com esta ideia considerar que:

 
O uso da literatura para expressar a idealização de 
certa etapa de vida, ou transmissão de ideias para a 
formação de determinado tipo de sujeito, continua 
vigente. Só o que mudou foi o modo de fazê-lo e os 
conteúdos a serem transmitidos. Portanto, embora uma 
gama variada de assuntos faça parte, hoje, da produção 
literária, ou daquela que assim se pretende, apenas em 
tese deixou de existir circunscrição temática para o 
público infantil. Pois, se foi repelido o pedagogismo a 
moda antiga, bem menos fácil é conseguir escapar das 
nossas idealizações do que seja infância, assim como 
do viés do que se passou a chamar de “politicamente 
correto”. (CADEMARTORI, 2009, p.48)?

O enfoque dado ao recorte etário designado de “literatura 
infantil” não desaloja a genealogia da argumentação, pois se 
a adequação aos livros, de uso escolar ou não, normalmente 
está sob a tutela do adulto, será sua perspectiva que prevalecerá 
independente da esfera em que se encontre. 

2. Paradidáticos: um novo produto cultural

 A escola, enquanto espaço de práticas pedagógicas 
que viabilizam a ação de mecanismos que criam e recriam 
formas diversas de relações de poder, é diariamente perpassada 
pelas sutilezas que a linguagem institui, naturalizando 
lugares e posicionamentos. A educação que tem em sua 
gênese preocupações moralizantes encontra nos dispositivos 
pedagógicos investimento nesta demanda e a literatura usada 
pela escola não poderia desobrigar-se desse mérito. Ao 
estabelecer esta refl exão levando em conta os elementos da 
cultura, Costa et al. observam:

Um noticiário de televisão, as imagens, gráfi cos etc. 
de um livro didático ou as músicas de um grupo de 

rock, por exemplo, não são apenas manifestações 
culturais. Eles são artefatos produtivos, são práticas 
de representação, inventam sentidos que circulam 
e operam nas arenas culturais onde o signifi cado é 
negociado e as hierarquias são estabelecidas. (COSTA 
et al, 2003, p.38)

Assim, os objetos culturais inserem-se em um contexto 
amplo de posições ocupadas, em que poder e reconhecimento 
são sempre negociados. Ao discutir as representações de 
infância na literatura em articulação com os campos da cultura, 
Kirchof apresenta um panorama sobre a inserção da temática 
da diferença na literatura destinada a crianças e jovens a partir 
dos anos 60 do século XX, quando analisa livros infantis que se 
detém sobre a temática e neste investimento relata:

 
No Brasil, em parte devido a essa tendência internacional 
no campo da crítica da literatura infantil e, em parte, 
devido às várias políticas de inclusão adotadas pelos 
governos federais e estaduais dos últimos anos, 
percebe-se uma nítida proliferação de obras destinadas 
ao público infanto-juvenil cuja principal temática 
está diretamente ligada à questão da diferença, com a 
presença de temas como a velhice, a infância pobre, 
vários tipos de defi ciência física e mental, questões de 
raça e de gênero, entre outros. (KIRCHOF, 2008, p.61)

O autor sustenta que a crítica literária britânica e norte-
americana a partir dos anos 60/70 do século XX, aponta para 
as representações hegemônicas presentes nos livros infantis e 
“[...] também procuraram denunciar o fato de que a maior parte 
dos livros infantis, até então, representava grupos minoritários 
de forma estereotipada” (KIRCHOF, 2008, p.61). O movimento 
iniciado fora do Brasil alavanca as mudanças em nossas terras, 
mas na análise do autor a consequência não é das melhores, 
pois: “[...] a grande maioria dessas narrativas ainda é tributária 
de uma tradição histórica do campo da literatura infantil, a saber, 
seu caráter predominantemente moralizador e pedagogizante.” 
E como um efeito colateral: “[...] atualmente, numa inversão 
surpreendente, ela [a literatura] parece estar ensinando, de 



LIVROS PARADIDÁTICOS: REFLEXÕES SOBRE AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS DA LITERATURA ESCOLAR

2455LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

modo francamente monológico, a política do multiculturalismo 
e do respeito às diferenças.” (KIRCHOF, 2008, p.62).

Coincidência ou não, o fato é que no Brasil seria justamente 
nesta época que os livros com recorte temático surgem e também 
a sua denominação: “[...] é só na década de 1970 que surge a 
nova denominação para este tipo de livro e, consequentemente, 
os primeiros livros paradidáticos [...]” conforme observa 
Melo (2004, p.15). O endosso dos pesquisadores da área faz 
coro com a observação de Munakata (1997) quando sinaliza 
que a nomenclatura de “livro paradidático” “[....] é um 
termo tipicamente brasileiro, mas agregando características 
parecidas com outras obras publicadas em outros países[...]”. 
(MUNAKATA ,1997, p.102). Ao que Melo (2006, p. 119) 
acrescenta: 

Se o termo pode ser uma construção editorial recente, 
segundo os pesquisadores neste campo de investigação, 
porém livros de leitura contando narrativas fi ccionais 
com o objetivo de ensinar conteúdos curriculares não 
o são, na história do livro para leitura das crianças na 
escola.

Melo (2006, p. 120) ressalta outro aspecto, tomando por 
referência a pesquisa de Dalcin (2002), que aponta alguns 
precursores dos chamados livros paradidáticos de Matemática 
como: “[...] as obras Aritmética da Emília, de Monteiro Lobato, 
e alguns livros de Malba Tahan, principalmente o livro O 
homem que calculava [...]”, por suas características e usos. 
A autora assegura que seria somente na década de 1970 que 
a denominação “livros paradidáticos”, criada pelos próprios 
editores, seria incorporada a este tipo de livro, e fi naliza:

Deste modo, paradidático não é apenas um novo termo 
para um determinado tipo de livro, mas representa 
a constatação de que, neste período, há a criação 
de um novo produto cultural, uma nova fórmula 
editorial com objetivos específi cos, buscando atender 
à demanda de um determinado tipo de público leitor, 
caracterizadamente escolar. [grifo da autora] (MELO, 
2006, p.121)

A autora contrapõe os livros paradidáticos infantis e os 
livros de literatura infantil que circulam na escola, afi rmando 
ser possível constatar que:

A grande diferença entre eles, no entanto, pode estar 
no fato daqueles darem ênfase ao trabalho com algum 
conteúdo do currículo escolar e destacarem, já no 
texto introdutório, os seus objetivos pedagógicos, 
enquanto que a literatura infantil preocupa-se mais 
com a linguagem literária, com a criação e inovação na 
construção dos personagens, do enredo e do cenário em 
que ocorrem as histórias. (MELO, 2004, p.120)

Considerando tais pressupostos e tomando por objeto 
de investigação os livros paradidáticos de educação sexual 
endereçados à infância, Furlani (2005) preocupa-se em 
estabelecer um paralelo distintivo entre as categorias de livros 
didáticas e paradidáticas, levando sempre em conta que são 
as duas categorias mais presentes no cotidiano escolar. Em 
relação aos didáticos a autora sinaliza que “[...] é um recurso 
do ensino, ligado a programas educacionais coerentes com 
a política pedagógica de cada escola, mas vinculado a uma 
política educacional maior, como a estabelecida pelo Governo 
Federal (com a LDB-Lei 9493-96 e os PCNs/96)” (FURLANI, 
2005, p.19); acrescenta ainda que o mesmo ofereça subsídio às 
matérias regulares do currículo escolar e que apresenta como 
característica principal ser “utilitário ao ensino”, ao passo que 
o livro paradidático também apresenta conhecimentos e serve 
ao ensino, mas “[...] seus conteúdos relacionam-se a temáticas 
que tangenciam as disciplinas do currículo ofi cial.”. Acrescenta 
ainda que os mesmos “[...] são vistos como um complemento 
aos livros didáticos, [...] e são elaborados especifi camente para 
cada assunto [...].” (FURLANI, 2005, p.19).

Constatando tais posições, é perceptível que não há uma 
unanimidade no conceito do que seria a literatura paradidática; 
entretanto concordamos com Melo (2004) no que se refere a 
considerar que mesmo não havendo um conceito em uníssono, 
o livro paradidático tem como característica primordial ser 
“[...] uma produção cultural com destino ao público escolar.” 
(MELO 2004, p.36).
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Com a perspectiva de amealhar esse público o mercado 
editorial se transforma e corporifi ca investindo em viabilizar 
procedimentos de aquisição e interpretação uniformes, mas os 
estudos das práticas que se apossam de maneiras diversas dos 
livros, enquanto produções culturais, apontam para a produção 
de usos e signifi cações variadas. Chartier (1999, p. 13) argumenta 
que: “[...] a leitura é sempre uma prática encarnada de gestos, 
em espaços, em hábitos. [...] uma história das maneiras de ler 
deve identifi car as disposições específi cas que distinguem as 
comunidades de leitores e as tradições de leitura.” As comunidades 
de leitores estabelecem usos legítimos dos livros, as maneiras de 
ler, os instrumentos e procedimentos de interpretação e as práticas 
de leitura são investidas por interesses e expectativas contrastantes 
entre as comunidades de leitores.

Tão importantes quanto as fi guras do autor e do texto, 
as composições que conferem materialidade ao objeto lido 
investem em assegurar um caminho para o leitor e sua 
apropriação; as instruções do texto são cruzadas com outras, no 
seu processo de produção, e Chartier indica que uma história da 
leitura deve retornar à materialidade do texto: “[...] ao próprio 
objeto impresso, pois traz em suas páginas e em suas linhas os 
vestígios da leitura que seu editor supõe existir nele e os limites 
de sua possível recepção. .” (CHARTIER, 2001, p. 96).

Para que possamos fazer uma interlocução com Chartier, 
encontramos em Lajolo (2002, p.29) importante acréscimo:

[...] um livro que aspira ao circuito escolar é 
circundado – no catálogo que deve promovê-lo junto 
aos professores – de um conjunto de informações que 
só constam no catálogo por corresponderem à imagem 
que os editores fazem do que é e do que não é relevante 
para o professor que adotará o livro. (Grifo nosso)

Os catálogos são instrumentos de divulgação de livros didáticos 
e paradidáticos nas escolas, e frequentemente têm sua distribuição 
gratuita, em busca da mediação proporcionada pelos professores 
junto aos alunos. Oliveira (2006, p. 42) nos traz um perfi l:

Os catálogos, material efêmero, são sempre muito 
coloridos, impressos em papel de qualidade, resistentes 

para o manuseio intensivo, encadernados como 
livros e têm número de páginas, tamanhos e formatos 
signifi cativamente diferentes entre eles [...] Na 
materialidade que assume (o catálago), dirige-se ao 
professor, sujeito mediador entre livros, leitores e práticas 
de leitura [...].

Sobre este suporte Klein nos traz um acréscimo ao 
pesquisar livros de literatura infantil que tematizam a questão 
da diferença:

Interessante para a nossa análise foi constatar que, nos 
catálogos ou nos sites de algumas editoras nacionais 
pesquisadas, o leitor é auxiliado a encontrar histórias a 
partir de temáticas ligadas aos temas transversais dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (meio ambiente, 
pluralidade cultural, ética e cidadania, saúde, orientação 
sexual, trabalho e consumo) ou, ainda, a temas diversos, 
dos quais ressaltamos os seguintes: defi ciência 
física, diferenças (aceitação), diferenças sociais e 
raciais, diferentes maneiras de olhar o mundo/pensar, 
solidariedade, entre outros.  (KLEIN, 2010, p.182). 

Assim, é frequente que nos catálogos dos livros que circulam 
na escola sejam encontradas dedicatórias, biografi as de autores 
e ilustradores, apresentações da série a que o livro pertence ou, 
ainda, sinopses convidativas, apresentando a história trazida 
pela obra. É muito comum também que venham encartadas 
com a obra as chamadas “fi chas de leitura” ou “suplemento do 
professor” e neste sentido fi ca patente que o endereçamento se 
desloca para dois destinatários: a criança ou jovem e o adulto: 
pais, mães, familiares, professor/a, possíveis mediadores/as da 
leitura em questão.

Tais objetos - dedicatória, resenha, titulo, prefácio, 
ilustrações, etc. - a principio considerados periféricos, podem 
interferir na abordagem e compreensão da obra, pois longe de 
ser um apêndice da obra em si, “[...] trata-se aqui de um limiar 
ou [...] de um ‘vestíbulo’, que oferece a cada um a possibilidade 
de entrar ou de retroceder.”. Assim, se o texto é uma estrutura 
com signifi cação, o paratexto é: “aquilo por meio de que um 
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texto se torna livro e se propõe como tal a seus leitores, e de 
maneira mais geral ao público” (GENETTE, 2009, p.9).

Tal conceito compreende o texto de forma interligada com 
uma estrutura que o envolve e contribui para que tome forma 
e produza sentidos. Ao apropriar-se do temo “paratexto” e 
batizá-lo com competência específi ca, Genette sinaliza uma 
materialidade textual que se coloca paralela a outra, com a 
qual mantém uma relação direta, não de dependência, mas de 
continuidade. Para Genette (2009) os elementos constitutivos 
do paratexto são: Título, subtítulos, intertítulos; prefácios, 
preâmbulos, apresentação, etc.; notas marginais, de rodapé, 
de fi m; epígrafes; ilustrações; dedicatórias, tira, jaqueta 
[cobertura], e vários outros tipos de sinais “acessórios”. 

Esses elementos constitutivos, segundo o crítico francês, 
que se apresentam nas franjas do texto, embora considerados 
como elementos limítrofes, não deveriam ser lidos na sua 
marginalidade, mas, pelo contrário, como verdadeiros atos de 
linguagem. Os paratextos conferem signifi cação à obra, mesmo 
antes de ser livro; seria como se o texto fi casse preso no seu 
próprio mito de origem e se tivesse tornado tal, pelo simples 
fato dele existir, conferindo-lhe, nesse caso, existência.

Genette (2009, p.14) sinaliza que “todo contexto forma 
paratexto” e desta forma mostra que determinada obra se compõe 
dos discursos circundantes a ela sem existir necessariamente 
qualquer materialidade; a este tipo de paratexto nomeia de 
“paratexto factual”, esclarecendo que “[...] é certo que a 
consciência histórica da época que viu nascer uma obra raras 
vezes é indiferente a sua leitura” (GENETTE, 2009, p.14), como 
no caso da negação de leitura de determinados romances pelo 
público masculino, por seu perfi l “açucarado”. Diferenciações 
no “endereçamento” de determinado suporte de leitura são 
comuns quando se deseja atingir determinado público-alvo. 
Assim, uma obra pode receber determinada diferenciação ou 
estigma por pertencer a determinado grupo, tendo em vistas 
suas características físicas ou narrativas. 

Sobre este aspecto, Del Priore (2005, p.287) recorda que 
“As adolescentes eram incentivadas a ler obras da conhecida 
Biblioteca das Moças [...], sucesso absoluto entre os anos 40 
e 60, [...]. Nos casamentos aí relatados, a mulher era sinônimo 

de honra, na virtude e pureza; e o homem, de honra, baseada 
em seu bom nome.” A mesma autora (2005, p.288) indica 
diferenciação de gênero nas leituras empreendidas por meninos 
e meninas:

Enquanto elas consumiam tal literatura cor-de–rosa, 
completamente fora da realidade, eles devoravam os 
quadrinhos eróticos de Carlos Zéfi ro [...]. Conhecidos 
por “catecismos”, pois cabiam no bolso da calça, 
comprados às escondidas ou disputados à tapa, tais 
quadrinhos feitos a bico de pena continham todo o 
universo erótico masculino.

Levando-se em conta tais representações, refl etimos que o 
gênero produz o sexo, na erotização das relações polarizadas, 
introduzidas nas signifi cações dos papéis sociais. E desta 
forma a literatura destinada ao público feminino reveste-se de 
paratextos nada subliminares, como cores próprias e imagens 
características. 

Por este viés, devemos considerar o conceito de gênero, 
que na acepção de Joan Scott (1996), é entendido como 
“elemento constitutivo das relações sociais fundadas sobre as 
diferenças percebidas entre os sexos, e um primeiro modo de 
dar signifi cado às relações de poder.” 

Desta forma, enquanto homens e mulheres, seres sexuados, 
estamos incorporados a processos de naturalização de 
atribuições sociais, vivenciados no quotidiano. A introjeção 
dessa estrutura pela nossa subjetividade marca atuação social 
própria e em relação ao outro, pois defi ne nossos modos de 
perceber o mundo, interpretar a cultura e estabelecer parâmetros 
de relacionamento. A importância de perceber a dinâmica 
dos elementos descritos por Scott incide em despolarizar 
construções estáticas e reconhecer a participação do processo 
de produção simbólica como elemento dinâmico. As relações 
sociais vão colaborar para o processo de subjetivação e 
construção de identidade em cada indivíduo. Assim, devemos 
sempre levar em conta instâncias como a família, a escola, os 
meios de comunicação e o contexto cultural como lugares de 
circulação e produção simbólica.
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A importância de perceber os aspectos sinalizados por Scott 
se deve à possibilidade de despolarizar construções estáticas e 
reconhecer a participação do processo de produção simbólica 
como elemento dinâmico, central na construção identitária. 

Algumas considerações fi nais

Para este artigo foi preponderante a noção de “modos 
de endereçamento”, como formulada por Ellsworth (2001); 
essa noção se faz necessária para discutir a possível (inter) 
dependência entre objeto impresso e os elementos que lhe 
conferem materialidade, investindo em pensar também o caráter 
ativo do leitor, pois ainda que “modos de endereçamento” 
sejam impossíveis de delimitar, pois seriam como um “evento 
que ocorre em algum lugar entre o social e o individual” (p. 
14), não podemos esquecer que cada produto é produzido tendo 
em vista um público específi co, um público que não pode ser 
explicitamente diagnosticado ou mapeado, mas que é imaginado 
e desejado por vários atores desta cadeia de produção. 

Assim é possível investir nos pressupostos que nos fazem 
estudar o livro paradidático como artefato cultural, carregado 
das signifi cações que lhe são próprias e que por vezes servem 
de amparo a pratica pedagógica; isso, sem esquecer que 
esses artefatos são constituidos e constituintes histórico e 
culturalmente. 

Podemos deslocar esta discussão para a literatura destinada 
aos jovens, em que artefatos simbólicos, como imagens, 
texto e paratextos presentes nas obras poderão investir em 
potencializar as distinções “naturalizadas”. Nosso esforço se 
deteve em oferecer outras abordagens, ou possibilidades para 
perceber as inscrições que estas obras eventualmente apontem: 
um empreendimento desafi ador, mas com certeza importante.
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Resumo

Neste texto, buscamos aprofundar especifi camente a refl exão 
sobre a relação entre a educação, o trabalho docente e o desencanto 
na contemporaneidade, como resultado do empobrecimento 
da narrativa, da experiência e do desaparecimento do mito 
na sociedade essencialmente tecnológica. São resultados de 
estudos e discussões empreendidas no GEPEI/CNPQ – Grupo 
de Estudos e Pesquisas em Educação e no GEPAE/CNPQ – 
Grupo de Estudo e Pesquisa Arte e Educação, como suporte 
teórico para os projetos de pesquisas: Infância, Experiência e 
Infantilização do Trabalho Docente e Formação do Professor 
de Arte: uma construção permanente. O eixo norteador desta 
análise contou com a contribuição da perspectiva teórica da 
fi losofi a crítica, principalmente dos fi lósofos alemães Walter 
Benjamim e Theodor Adorno na análise crítica que fazem sobre 
a sociedade moderna e de Jorge Larrosa com seus escritos 
sobre a formação de professores. Nossas refl exões pressupõem, 
obviamente, uma investigação conceitual sobre a temática 
levando-se em conta que não se trata de aplicar mecanicamente 
ideias a um problema, mas explorar vias de análise que parecem 
frutíferas, consciente de seus limites e problemas. 

Palavras-chave

Formação de professores; contemporaneidade; experiência. 

Abstract

In this text, we seek to specifi cally deepen the refl ection about 
the relation between education, teaching work and disappointment 
in contemporaneity, as the result of narrative impoverishment, 
experience and disappearance from the myth of the essentially 
technological society. They are the results of studies and discussions 
undertaken in GEPEI/CNPQ – a study and research group in 
education (Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação) and in 
GEPAE/CNPQ – a studies and research group of arts and education 
(Grupo de Estudo e Pesquisa Arte e Educação), as theoretical 
support to the following research projects: Infancy, Experience 
and Infantilization from teaching work and teacher formation in 
arts: a permanent construction.  The guide of this analysis was 
contributed by theoretical perspective from critical philosophy, 
mainly from the German philosophers Walter Benjamim and 
Theodor Adorno in critical analysis about modern society and 
Jorge Larrosa with his writings about teaching formation. Our 
refl ections assume, obviously, a conceptual investigation about 
the theme taking into account that it is not only applying ideas 
mechanically to a problem, but explore different ways of analysis 
that seems fruitful, conscious of their limits and problems.

Keywords

Teacher preparation; contemporaneity; experience.
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Introdução

As refl exões apresentadas neste texto resultam de estudos 
e das discussões empreendidas no GEPEI/CNPQ – Grupo de 
Estudos e Pesquisas em Educação e no GEPAE/CNPQ – Grupo 
de Estudo e Pesquisa Arte e Educação, como suporte teórico para 
os projetos de pesquisas: Infância, Experiência e Infantilização 
do Trabalho Docente e Formação do Professor de Arte: uma 
construção permanente. Através deles, buscamos aprofundar 
especifi camente a refl exão sobre a relação entre a educação, o 
trabalho docente e o desencanto na contemporaneidade, como 
resultado do empobrecimento da narrativa e da experiência 
e do desaparecimento do mito na sociedade essencialmente 
tecnológica. O eixo norteador desta análise contou com 
a contribuição da perspectiva teórica da fi losofi a crítica, 
principalmente dos fi lósofos alemães Walter Benjamim e 
Theodor Adorno em seus escritos sobre a sociedade moderna 
e de Jorge Larrosa no que se refere a questões que envolvem a 
formação de professores.

Para pensar o desencanto na contemporaneidade ousamos 
trilhar o caminho da relação com o impacto da fotografi a na 
história da sociedade feita pelo americano Christoph Türcke 
(2010) no seu livro “Sociedade Excitada”, explorando a 
fi losofi a da sensação: O autor analisa o impacto ameaçador 
do instante roubado e materializado.  “O que a natureza 
desenha com seu próprio lápis e, quando se lhe permite, cópia 
a si mesma com mais fi delidade que qualquer pintor: isso foi 
uma declaração de guerra a toda arte fi gurativa” (p. 175). 
O impacto desta premissa é semelhante à que as gerações de 
jovens contemporâneos nos surpreendem pela inércia, pelo 
descaso diante do próprio mundo.

A fotografi a parecia assustadora a todos que estavam 
ameaçados de perder o seu ganha-pão ou o seu prazer artístico 
por causa dela. Hoje se costuma rir deles como de gente 
atrasada. Niépce ocasionalmente chamara rétines às imagens 
que a luz do sol lhe desenhava sobre a pedra, agora o homem 
está diante da possibilidade do olho humano funcionar como 
uma retina de uma câmera obscura. Portanto, uma máquina que 
fotografa signifi ca a tentativa de realizar a reprodução do olho 

humano. É uma revolução, ver uma retina artifi cial diante de si 
e nela num piscar de olhos “destacar do contínuo de incontáveis 
instantes um único que foi paralisado” (id.ibid, p.175).

Qual será a relação entre este fato histórico com a nossa 
intenção aqui de destacar o desencanto na contemporaneidade? 
Com certeza não é o fato do estranhamento com o novo, mesmo 
porque esta relação não é nada nova, mas está tornando-se 
desgastada. Assim como a fotografi a destaca um instante do 
contínuo espaço-tempo também signifi ca sempre transformá-lo 
de passageiro em constante, carregá-lo de ênfase e signifi cado 
que nunca teve, fazê-lo parecer a posteriore o que ele nunca 
foi. O momento fotografado aparece ali diferente do que 
era. Cientifi camente um ser humano só pode concentrar 
completamente sua atenção sobre um objeto por um tempo 
limitado, e a imagem na retina que tem dele só é perfeitamente 
nítida no centro. Nas bordas ela se esvanece. Na câmera, 
ao contrário, não se cansa, ela transmite com uma nitidez 
homogênea até o ponto mais extremo. Mas fi ca limitado nos 
milésimos de segundo de realidade. 

Aquilo que foi chamado pela fi losofi a grega de eidos, ou 
seja, algo como a aparência ou a forma de um objeto, e que 
Platão, praticamente virou de cabeça pra baixo quando o fez 
transformar-se de forma exterior da coisa em seu interior, em 
seu protótipo, em sua essência. Nossa intenção com tema aqui 
proposto é entendermos a relação da contemporaneidade com 
as transformações do pensamento que ainda é incompreendido 
por nós, é buscar respostas para além do que vemos, na essência 
da coisa, como nos coloca Platão ou na auto refl exão crítica 
como nos ensina Theodor Adorno.

Dessa forma, usamos o caminho que nos leva para além 
das imagens estáticas da fotografi a, seja digital ou não, mas 
para pensando pela via da refl exão da Educação, Trabalho 
docente e o desencanto na contemporaneidade; abordando 
dois pontos que, nos mostram algumas das consequências deste 
desencanto: o empobrecimento da narrativa e da experiência 
na contemporaneidade e o desaparecimento do mito. 

Nossas refl exões pressupõem, obviamente, uma 
investigação conceitual sobre a temática levando-se em conta 
que não se trata de aplicar mecanicamente ideias a um problema, 
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mas explorar vias de análise que parecem frutíferas, consciente 
de seus limites e problemas. 

Acreditamos que para além ou para aquém de saberes 
disciplinados, de métodos disciplináveis, de recomendações 
úteis ou de respostas seguras; para além até mesmo de ideias 
apropriadas e apropriáveis, talvez seja hora de tentar trabalhar 
nos dias de hoje num campo pedagógico pensando de uma 
forma que pretendemos indisciplinada, insegura e imprópria. 
Empresto as palavras de Jorge Larrosa, um fi lósofo espanhol, 
no seu livro “Pedagogia Profana” que vai nos dizer que:

O discurso pedagógico dominante, dividido entre 
a arrogância dos cientistas e a boa consciência dos 
moralistas, está nos parecendo impronunciável. (na 
contemporaneidade) As palavras comuns começam 
a nos parecer sem qualquer sabor ou a nos soar 
irremediavelmente falsas e vazias. (2010,p. 7. Grifo 
nosso)

Larrosa nos leva a pensar o quanto a imagem estática, vazia 
das palavras já não nos dizem respeito e que precisamos nos 
desamarrar da ideia universal de que precisamos ser perfeitos, 
temos o direito de sermos indisciplinados, sem sermos 
tiranos, inseguros para fi carmos à margem da arrogância e da 
impessoalidade da pedagogia técnico-científi ca dominante, 
fora dos tópicos morais em uso com os quais se confi gura a 
boa consciência, e fora também do controle que as regras do 
discurso pedagógico instituído exercem sobre o que se pode e 
não se pode dizer no campo da educação.

O autor nos instiga a recuperar a experiência empobrecida 
na contemporaneidade, aquela que permanece no hiato entre a 
palavra e o pensamento, aquela que pode escutar o “inaudito”, 
que pode ler o não lido, ou seja, nos convida ir pela contra 
mão de uma educação que oferece um mundo previamente 
interpretado, previamente determinado, já lido, e, portanto 
ilegível. Buscamos assim, pensar na ideia de uma educação do 
imprevisível, do novo, que leve cada um para se voltar para si 
mesmo e vá além de si mesmo e chegue a ser aquilo que é.

Não estamos aderindo ao “sejamos anarquistas”, mas 

conclamamos a refl exão sobre as ideologias que se produziram 
historicamente e que hoje se tornaram tão naturalizantes, 
sedimentadas no fazer pedagógico do professor que às 
aderimos sem mesmo perceber, difi cultando a possibilidade 
de vê-las tais como são com suas vantagens e desvantagens. 
Na contemporaneidade, com todo seu aparato tecnológico, o 
discurso aparece como sedutor demais para que consigamos 
resistir a ele e com isso somos silenciados, fi cando inertes. 
Daí a necessidade de uma educação refl exiva, crítica, para a 
autonomia, que ajude o homem a ter voz e a se tornar humano. 

O empobrecimento da narrativa e da experiência

Pensar sobre o empobrecimento da narrativa e da experiência 
é pensar sobre o desenvolvimento acelerado da tecnologia 
no mundo moderno que nos empurra para a imposição do 
tempo acelerado, e este nos obriga a “não perdermos tempo”, 
“andarmos depressa” e, como consequência, a abreviação de 
nós mesmos como humanos. Jean-Fraçois Lyotard, fi lósofo 
francês, argumenta que “andar depressa é esquecer depressa, 
reter apenas a informação útil no momento como acontece com 
a leitura rápida” (LYOTARD, 1997,p.10), de uma matéria de 
jornal, da imagem e informação da televisão e com a fotografi a.  
O interesse do homem subordina-se ao da sua sobrevivência 
imediata, sem pensar nas suas causas e consequências, 
transformando-se no que Lyotard vai chamar de inumano.

O problema do empobrecimento da narrativa, observada em 
nossos dias, consiste em um ponto importante para se pensar 
nas consequências deste silenciamento para a vida humana. 
É possível perceber esse processo no destino do homem 
moderno que, submetido a um ritmo frenético e exposto, aos 
mais diferentes perigos, é obrigado a concentrar todas as suas 
energias na tarefa de proteger-se contra o choque do inusitado, 
do desconhecido, perdendo, assim, sua memória individual e 
coletiva. Seu comportamento meramente refl exo desapropria-o 
da possibilidade de realizar experiências e o silencia. 

O nosso cotidiano é constantemente permeado pelo 
imediatismo, pelo que é breve, rápido, fast food e, deste modo 
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não valorizamos mais a arte de ouvir os outros, ouvir seus 
anseios, problemas, dúvidas, suas conquistas e pensar sobre 
o que ouvimos.  Walter Benjamin (1994) nos explica melhor 
estas consequências na modernidade:

[...] desaparece o dom de ouvir, e desaparece a 
comunidade dos ouvintes. Contar histórias sempre foi 
a arte de contá-las de novo, e ela se perde quando as 
histórias não são mais conservadas. Ela se perde porque 
ninguém mais fi a e tece enquanto houve a história. 
Quanto mais o ouvinte se esquece de si mesmo, mais 
profundamente se grava nele o que é ouvido. Quando o 
ritmo do trabalho se apodera dele, ele escuta as histórias 
de tal maneira que adquire espontaneamente o dom de 
narrá-las. Assim se teceu a rede em que está guardado 
o dom narrativo, e assim essa rede se desfaz hoje por 
todos os lados, depois de ter sido tecida há milênios, 
em torno das mais antigas formas de trabalho natural. 
( p.205). 

Neste contexto, o diagnóstico de Benjamin sobre a 
expropriação não se altera, a arte de contar, torna-se rara, não 
existe a experiência do narrador e do ouvinte, o diálogo foi 
gradativamente desaparecendo, não se ouve mais. A falta da 
experiência e a falta do que falar, além do encurtamento do 
tempo, fez com que a experiência se esfacelasse. 

Torna-se evidente que a narrativa está entrelaçada com o 
modo de produção, sendo, portanto, parte constituinte das relações 
sociais. Mas qual é a característica de um narrador?  É o senso-
prático. Neste contexto, a verdadeira narrativa tem uma dimensão 
utilitária. “Essa utilidade pode consistir seja no ensinamento moral, 
seja numa sugestão prática, seja num provérbio ou numa norma de 
vida – de qualquer maneira, o Narrador é um homem que sabe dar 
conselhos (BENJAMIN, 1994, p. 200). 

O que observamos é que na contemporaneidade em 
função do ativismo, ou seja, a aceleração das atividades do 
cotidiano do sujeito, dentre outras questões, deteriorou-se a 
arte de aconselhar. Muitas vezes, nos perdemos nos afazeres 
do cotidiano e não valorizamos o diálogo. Sendo assim, 
aconselhar hoje se tornou antiquado, mas por quê?  De acordo 

com Benjamin (1994, p. 200) “é porque as experiências estão 
deixando de ser comunicáveis” 

Antigamente, as rodas de conversas de nossas avós eram 
recheadas de experiências e narrativas, elas aconteciam nas 
calçadas, nos chás, enfi m nos diferentes espaços onde tais 
experiências eram permutadas, o que ampliava as experiências 
dos mais novos. Através das experiências ouvidas, novos 
saberes eram acrescentados aos seus próprios e transmitidos 
para gerações seguintes. “[...] o conselho tecido na substância 
viva da existência tem um nome: sabedoria. A arte de narrar 
está defi nhando porque a sabedoria – o lado épico da verdade – 
está em extinção” (BENJAMIN, 1994, 200-201). 

Para superar determinados obstáculos impostos pelos tempos 
modernos é necessário pensar que a narrativa e a experiência são 
imprescindíveis na compreensão do passado e na construção 
de meios para resistir a possíveis barbáries que poderão vir 
no futuro. Fomos expropriados da possibilidade de refl exão 
sobre a nossa própria experiência. Não podemos esquecer que 
o narrador tem uma marca. Ele “retira da experiência o que 
ele conta: sua própria experiência ou a relatada pelos outros. 
E incorpora as coisas narradas à experiência dos seus ouvintes 
(BENJAMIN, 1994, p.201). Se não existe mais a possibilidade 
de narrar, não temos mais experiências para transmitir. Dessa 
forma, nos tornamos inumanos como apontou Lyotard.

Cada vez mais no presente, não conseguimos pensar nas 
atrocidades vividas. Vemos através da televisão diversas notícias 
crueis, mas, continuamos sentados no sofá e no dia seguinte 
damos continuidade a nossa rotina. A contemporaneidade 
diminui nossa memória e nossa capacidade de relatar.

[...] cada manhã recebemos notícia de todo o mundo. E, 
no entanto, somos pobres em histórias surpreendentes. 
A razão é que os fatos já nos chegam acompanhados 
de explicações. Em outras palavras: quase nada do que 
acontece está a serviço da narrativa, e quase tudo está 
a serviço da informação. (BENJAMIN, 1994, p. 203)

Assim, continuamos calados e nos acomodamos diante das 
informações repassadas na constituição da própria história. 
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Não permitindo a concretização da experiência. Vivemos 
um momento em que não temos mais voz, porque estamos 
emudecidos, não conseguimos mais estabelecer um diálogo 
olho no olho e o mais estarrecedor deste processo é que 
este silêncio vem acompanhado do empobrecimento do 
pensamento.

O “desimportante” tem um espaço mais signifi cativo que o 
importante na lógica das relações contemporâneas. Chegamos 
a um ponto em que a Indústria Cultural precisa encontrar 
importância naquilo que nunca teve. É a necessidade de 
valorização e endeusamento do supérfl uo, do passageiro, do 
fast food do conhecimento. A busca desenfreada de notícias e 
imagens por não terem sentido, ganham uma roupagem que cria 
valor e importância. São os famosos “cinco minutos de fama”.

Presenciamos nos dias de hoje a forte infl uência da indústria 
cultural através dos meios de comunicação de massa. São eles 
que estão aconselhando nossos estudantes, trazendo verdades 
absolutas, ditando modos de vida e pensando por nós. A família 
deixa seu papel de formador de opinião, de transmissora de 
conhecimento e experiências para exercer um papel coadjuvante 
na formação de seus fi lhos. Ela também foi silenciada, já não 
tem mais o que dizer. Isto nos leva para outro ponto daquilo que 
consideramos como um desencanto da contemporaneidade: a 
perda do mito.

O desaparecimento do mito

O herói ou o mito, que antes estava na fi gura do mais velho 
e sábio da família ou da comunidade, hoje já não se confi gura 
mais da mesma forma. Antes tínhamos nossos pais e avós 
como heróis a seguir. A sociedade admirava e seguia os heróis 
que lutavam para a libertação do homem das atrocidades, da 
escravidão e de tantos outros obstáculos que o desconhecido 
trazia. Tivemos o sol e o trovão para os primitivos; Hércules, 
Minotauro, Medusa, Zeus, no período da antiguidade grega; 
na idade média os heróis ligados a conquista dos territórios e do 
poder do castelo, do bem contra o mau; do céu e o inferno, do 
rei Artur e o sagrado como Santo Agostinho. Na modernidade 
tivemos também os heróis das transformações sociais como 

Napoleão, Tiradentes, Cheguevara, mas nossas lutas foram 
tomando outra confi guração e nossos heróis passaram a ser os 
Beatles, Marilyn Monroe, os Mamonas assassinas e até o 
cabelo do Neimar entre outros e hoje, quais são os mitos, os 
heróis dos nossos jovens? Cabe salientar que a Universidade 
sempre foi o berço onde os mitos, os heróis, os líderes se 
confi guraram, se fortaleceram e nasceram porque os mitos 
estão sempre ligados a coragem de transformar a nos livrar do 
desconhecido, daquilo que nos amedronta. Aquela fi gura que 
almejamos ser, queremos imitar, seguir, endeusar por considerar 
seus atos, suas palavras verdades absolutas. Precisa ter uma 
ideologia. E teoricamente é na universidade que se constroem 
boa parte delas.

Para se pensar no mito propriamente dito, recorremos a 
Horkheimer e Adorno (1985) que ao descrever e analisar a 
tentativa que a humanidade desenvolveu para livrar-se do 
desconhecido defendem a tese de que o surgimento do mito, por 
paradoxal que possa parecer, foi uma forma de esclarecimento, 
pois foi uma tentativa racional de explicação para o mundo. Por 
outro lado, o esclarecimento propriamente dito é aquele que 
decorre de uma tradição científi ca, a qual estabelece o princípio 
de leis gerais; ou seja, a racionalidade científi ca quis mostrar 
que o mito não explica, mas a ciência sim. Para os fi lósofos 
alemães, a racionalidade científi ca nada mais é que uma nova 
mitologia. 

Sob o discurso da liberdade, a razão científi ca não cumpriu 
o que prometeu, pois ao tentar o domínio absoluto da natureza, 
acabou por intensifi car uma nova forma de dominação: a de 
homens sobre outros homens, por meio do trabalho. Criou um 
novo herói, um novo mito: o capitalismo, a coisifi cação do 
sujeito.

Segundo os autores, a regressão ao mito está na própria 
essência do esclarecimento, mas pode se desenvolver 
principalmente, pela matematização da linguagem científi ca 
que sob uma aparente neutralidade, transformou o próprio 
pensamento em coisa, deixando de lado a exigência universal 
de pensar o pensamento. O pensamento então, se torna factual 
e o conhecimento restringe-se ao que pode ser classifi cado, 
calculado e repetido. Neste processo, o sujeito pensante 
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encontra-se dominado pelo próprio fato e pela imediaticidade, 
pois só é considerado conhecimento aquilo que pode ser visto 
e comprovado matematicamente. O sujeito pensante torna-se 
também dominado. Assim, o objetivo inicial do esclarecimento 
que foi a dominação do homem sobre a natureza foi convertido 
em um novo mito: da aparente neutralidade, da matematização 
dos conceitos, da linguagem factual, o que em última instância 
demonstra que os homens permanecem no jugo da natureza. A 
coisifi cação do sujeito é o exemplo máximo do esclarecimento 
regredido ao mito.

Tanto a educação quanto a fi losofi a, têm uma tarefa de 
resistência à dominação que a ordem existente quer impor no 
inconsciente, na forma de ideologia. Dessa maneira, só a razão 
“enquanto incorporação pelo sujeito do princípio da dominação 
seria capaz de eliminar a dominação. A pressão da negatividade 
gera a possibilidade de desenredar-se”, introduzindo o 
“caos na ordem” (ADORNO, 1992, p. 195), isso porque a 
“ordem” é a ordem estabelecida e, portanto, ideológica. Uma 
“ordem” que tem a ver com o positivismo, “a escória do 
esclarecimento”, que limita a “fria razão em proveito da vida 
imediata, convertendo, porém, a vida num princípio hostil ao 
pensamento” (HORKHEIMER,1985, p. 90), acabando como 
cúmplice de uma política que aceitava o mundo como um dado, 
passivo, uma realidade pronta, construída pela burguesia. A 
rigor, Adorno mostra que o esclarecimento, fundado na razão 
colocada a serviço da humanidade, foi transformado em razão 
instrumental. A racionalidade positivista tem a capacidade de 
corromper a imaginação por meio da padronização ordenada, 
pois “sob o poder do monopólio, toda cultura de massas é 
idêntica” (HORKHEIMER, 1985, p. 116). Pode-se dizer que a 
“standardização” da cultura é totalitária, pois não permite que 
se desenvolvam as diferenças e afl ore a pluralidade.

No entanto, esses fi lósofos consideram este processo como 
dialético, isto é, há elementos de regressão em sua essência, 
mas há também elementos de positividade, os quais podem 
ser resumidos na própria capacidade humana de refl exão. O 
que estamos tentando argumentar é que o esclarecimento e a 
racionalidade não estão dissociados das condições objetivas da 
sociedade na qual eles se desenvolvem. Assim, se a sociedade 

é contraditória, o esclarecimento também o será, pois ele não 
está acima das relações sociais e econômicas. Nossos heróis 
desapareceram à medida que fomos sendo desapropriados da 
experiência, da nossa capacidade pensante e refl exiva e, portanto 
nos deixamos dominar pela superfi cialidade tecnológica que 
aparentemente respondeu todas nossas questões. 

O pensamento refl exivo e criativo é elemento inerente e 
propulsor da atividade pedagógica, mas estamos envolvidos 
pelo deslumbramento do processo tecnológico e nos deixamos 
levar, de certa forma, pela degeneração do pensamento refl exivo, 
ameaçando o conteúdo ético do processo formativo em razão 
de sua determinação social. No que concerne à universidade, 
este dado também se repete, pois ela não se propõe ao longo 
de sua prática diária com os estudantes a ouvir e ensinar a 
ouvir. Instaura-se assim, uma indisponibilidade em relação aos 
estudantes, uma das mais perversa e intransigente imposição 
dos mais sábios sobre os ignorantes, onde perguntas fi cam sem 
respostas; transgressões fi cam sem sanção, dúvidas fi cam sem 
esclarecimento, relatos fi cam sem escuta. A universidade se 
mantém no velho modelo, mas sem usar da sua prerrogativa 
que é a produção de conhecimento.

Fomos expropriados da possibilidade de experimentar e 
envolvidos por uma formação que privilegia um saber técnico 
em detrimento do saber fi losófi co e criativo do pensamento, da 
refl exão crítica sobre a educação. A atividade docente, assim 
como toda a atividade do homem moderno, transformou-se 
em mera técnica ou aplicação de conhecimentos produzidos 
pelas ciências da educação, atendendo à necessidade social de 
aumento da efi ciência, a demanda de qualifi cação profi ssional e 
aos padrões de consumo. Mera atividade repetidora, incapaz de 
traduzir-se em experiências narráveis.

Já não há possibilidade de experiência na contemporaneidade 
porque vivemos a vida como se não fosse nossa, sem entender 
o que se passa em nossa volta. Nós professor também agimos 
como se a atividade pedagógica não fosse nossa, mas fabricada 
fora de nós e, portanto, sem sentido, como algo que se vende 
no mercado como qualquer outra mercadoria. Isto se evidencia 
nos programas de disciplina organizados pelo professor 
que seleciona os assim chamados “textos importantes” que 
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constituem a disciplina e vão mudando conforme a tendência 
ideológica e, por outro lado também, sabemos jogar muito bem 
o jogo que consiste em dar a entender que lemos os livros que 
não lemos, mas que é academicamente necessário citar. Daí 
a valorização no mercado editorial de livros didáticos e sites 
técnicos em que os dispositivos educacionais funcionam para 
dar a aparência do sentido que procuramos para nosso ofício e 
para nossa própria vida.

Nossa carência é tanta que seguimos qualquer um que 
vende um pouco de sentido. A experiência é esfacelada fi cando 
em seu lugar uma falsa sensação de experiência, sem sentido, 
porque não sabemos o que se passa conosco, estamos mudos 
porque não há mais palavras para elaborar a experiência. As 
palavras que temos são insignifi cantes, desvalorizadas e banais 
e por isso, não se pode mais elaborar experiências. Se a mesma 
não adquire mais sentido em relação à vida do homem, esta 
não poderia mais chamar-se de experiência e, nem ser, por isso, 
transmitida.

Tecendo algumas considerações 

Entendemos que na contemporaneidade, formar signifi ca, de 
um lado, dar forma e desenvolver disposições pré determinadas 
e por outro, preparar o homem para a “conformidade” em relação 
ao modelo ideal já afi xado. Nossa defesa vai ao encontro a uma 
formação sem ideia “prescrita” de seu desenvolvimento nem 
um modelo normativo de sua realização, mas de um “devir” 
plural e criativo dentro daquilo que os clássicos consideravam 
“humanidade” ou “ser plenamente humano”.

 A educação enquanto processo imprescindível de 
resistência, de criação de novos mitos, que tem como desafi o 
opor-se a esse processo de silenciamento do homem, pois se 
ela se diz crítica, refl exiva e emancipatória, deveria avançar 
pela direção contrária, na qual a leitura, a escrita; assim como 
a produção de conhecimento sejam vagarosas e caminhem 
lentamente em direção ao “interior” do homem, por uma 
refl exão crítica e comprometida com sua história em busca de 
verdadeiros heróis. A educação deve ter a função primordial 
de resistência ao inumano e, sedimentada na possibilidade de 

tornar o homem humano. À medida que a educação permite 
a percepção da inumanidade do próprio homem, da barbárie, 
instaurada na história pelos sofrimentos e traumas, e da sedução 
que a indústria cultural e o desenvolvimento tecnológico 
trazem, também mobiliza o pensamento à refl exão para inventar 
e começar de novo.

Foi creditado ao desenvolvimento tecnológico a função de 
libertar a humanidade de certo número de males que a acomete, 
mas esse preceito já é  questionado, pois se percebe que, de 
certa forma, as tecnociências fecharam-se em si mesmas, 
como num ato de “autopropulsão”, sem considerar as reais 
necessidades da sociedade. Nossa época continua marcada pela 
incerteza e desconhecimento dos fi ns deste desenvolvimento 
tecnológico para a humanidade. Imersos nesse processo, nós, 
professores, estamos impossibilitados de pensar sobre quais 
são nossos objetivos, para quem estamos formando, para que 
estamos educando e para onde estamos levando àqueles que 
estamos educando. Estamos no processo que Lyotard considera 
um “luto a realizar” do fi m do humanismo, já que o “modo de 
pensar o homem como sujeito livre, consciente, responsável, 
que o saber tornaria transparente a si mesmo, está em declínio.”

Defrontamo-nos com uma educação que transforma 
a atividade pedagógica em mera técnica, ou aplicação do 
conhecimento produzido pelas ciências da educação, atendendo 
a necessidade do desenvolvimento da sociedade racional, da 
exigência do aumento da efi ciência, e a demanda de qualifi cação 
profi ssional. O discurso pedagógico se apresenta envolto a uma 
seriedade, consequência de seu caráter essencialmente moral e 
moralizante e traz consigo a ideia de que a formação tem um fi nal 
que seria um tipo de autoapropriação do conhecimento e o pleno 
domínio de si mesmo (autoconsciência e autodeterminação), 
compreendendo esse “si mesmo” como um atributo ou uma 
propriedade que enclausura o ser humano no efêmero.

A atividade docente deve dar privilegiar o que “ainda 
está por dizer” eliminando tudo que reúne o “já dito”. Por 
intermédio de situações e narrativas precisa ter a função 
de afetar, de sensibilizar os envolvidos nesta experiência 
que estejam dispostos a dar-lhe signifi cado. O signifi cado 
se efetiva, à medida que as pessoas aprendem, e apreendem 
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envolvidas numa experiência em que são afetadas por ela, seja 
pela palavra, seja pela imagem apresentada, ou por um gesto, 
mas que principalmente estejam dispostas a ir, em busca da 
compreensão acerca de si ou da sua relação com o mundo. Dar 
voz aos que ainda não tem para enriquecer o pensamento.
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A PRODUÇÃO DE TEXTOS NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO: UMA REFLEXÃO E 
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Resumo:

O presente artigo teve por escopo analisar como se confi guram 
as propostas de produções textuais presentes no ENEM (Exame 
Nacional do Ensino Médio) entre os anos de 1998, quando foi 
aplicada a primeira avaliação, até a última avaliação aplicada 
que se realizou em 2011. Para isso, foi realizada uma pesquisa 
de cunho bibliográfi co e posteriormente a análise das propostas 
de produções textuais presentes nessas avaliações. Partiu-se 
da discussão a cerca da produção textual presente em Antunes 
(2009) e posteriormente as concepções de gêneros e tipos textuais 
a partir de Marcuschi (2002), Oliveira (2010), e Bakhtin (1997). 
As análises evidenciaram que a produção de textos na prova do 
ENEM estão ancoradas em uma perspectiva tradicional que parece 
não considerar as contribuições da linguística, sobretudo, no que 
tange aos estudos sobre os gêneros textuais e sua contribuição para 
o ensino. 

Palavras chave

Produção de textos; gêneros textuais; ENEM; ensino de 
língua portuguesa. 

Abstract:

This article had by purpose to examine how to confi gure 
the proposals of textual productions present in ENEM 
(National Exam of Secondary Education) between the years 
of 1998, when it was applied the fi rst evaluation, until the 
last evaluation applied in 2011. For this, it was conducted 
a survey of bibliographical and later analysis of proposed 
textual productions present in those evaluations. It was started 
from the discussion about the production of texts present in 
Antunes (2009) and later the concepts of genres and textual 
types from Marcuschi (2002), Oliveira (2010) and Bakhtin 
(1997). The analyzes showed that the production of texts in 
the test of ENEM are anchored in a traditional perspective 
that seems not to consider the contributions of linguistics, 
especially in regard to studies about textual genres and their 
contribution to teaching.

Keywords

Production of texts; textual genres; ENEM; teaching of 
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Introdução

Ler e escrever são práticas culturais que fazem parte do 
nosso cotidiano, uma vez que pertencemos a uma cultura 
letrada.  São atividades que têm papel de destaque na construção 
do conhecimento: por meio/através da leitura e da escrita nos 
relacionamos com o mundo a nossa volta, entramos em contato 
com mais diversas áreas do conhecimento, com os mais diversos 
textos, dos mais diversos assuntos.

Leitura e escrita também estão presentes na vida escolar, 
como atividades a serem ensinadas e aprendidas pelos alunos.  
De acordo com os PCN’s (Parâmetros Curriculares Nacionais, 
1998), os usos da língua em textos orais e escritos ampliam 
a competência comunicativa e discursiva dos alunos, afi nal, é 
através do texto falado ou escrito que o aprendiz expressa seu 
ponto de vista, age e interage socialmente.

No contexto escolar, até a década de 80, o ensino da língua 
materna, na maioria das vezes, correspondia a ensinar uma 
escrita artifi cial e desprovida de sentido.

A década de 80 traz mudanças signifi cativas no que diz 
respeito ao ensino e aprendizagem da língua escrita. Na 
base dessa mudança encontra-se uma visão de língua como 
atividade interacional. Outros aspectos passam a ser relevantes 
na produção escrita, tais como as condições de produção, o 
contexto de uso e, posteriormente, a noção de gêneros textuais.

Várias mudanças de paradigmas trouxeram novos elementos 
para o ensino: mudanças curriculares, programas e avaliações 
de livros didáticos, avaliações externas e modifi cações nos 
exames dos vestibulares. A progressiva substituição dos 
vestibulares, parcial ou totalmente, pelas provas do ENEM – 
Exame Nacional do Ensino Médio – tem refl etido nas escolas 
e nos cursinhos preparatórios. Diante da relevância que essa 
avaliação alcançou no cenário nacional, nosso objetivo, neste 
artigo, é compreender como se confi guram as propostas de 
produção textual e quais os pressupostos teóricos encontram-
se subjacentes a elas.  Para isso, na primeira parte será feita 
uma revisão bibliográfi ca sobre o tema produção de textos 
e sobre gêneros textuais. Na segunda parte, serão analisadas 
propostas presentes nas avaliações dos anos de 1998, 2003, 

2009, e 2011. A escolha dessas avaliações justifi ca-se pelo fato 
de representarem quatro momentos distintos: a implantação 
do exame, uma avaliação intermediária, o momento quando 
o ENEM passou a substituir alguns vestibulares e a última 
avaliação aplicada (2011). 

1. Produção de textos: a complexidade da escrita

Usar a linguagem é uma forma de agir socialmente, de 
interagir com os outros. Por isso, o texto pode ser considerado 
como expressão de uma atividade que congrega, em si, ações 
linguísticas, sociais e cognitivas (ANTUNES, 2009).

Hoje em dia, grande parte das teorias linguísticas postula o 
fato de que se fala e se escreve através de textos. Uma palavra 
pode ser considerada um texto. Um leitor quando lê, por 
exemplo, uma placa com os seguintes dizeres: Atenção!  pode 
deduzir que, naquele local, pode haver algum perigo, sendo 
necessário ter mais cuidado e cautela. 

Vários aspectos estão envolvidos em um texto, como 
acentua Antunes:

O texto envolve uma teia de relações, de recursos, 
de estratégias, de operações, de pressupostos, que 
promovem a sua construção, que promovem seus modos 
de sequenciação, que possibilitam seu desenvolvimento 
temático, sua relevância informativo-contextual, sua 
coesão e sua coerência... (ANTUNES, 2009, p. 51)

Produzir um texto é uma atividade complexa e requer a 
mobilização de um conjunto de conhecimentos referentes 
à língua, aos textos e à própria situação comunicativa. Ao 
escrever, nos deparamos com um conjunto de questões que 
precisam ser refl etidas, simultaneamente:

1. Quem escreve (que papel social estamos assumindo ao 
produzir determinado texto?)

2. Para quem escrevemos (quem é nosso público alvo/leitor?)
3. Para que escrevemos (qual a função e ou motivo se tem 

para escrever sobre determinado assunto?)
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4. Sobre o que escrevemos (qual a fi nalidade da mensagem a 
ser transmitida?)

5. Onde escrevemos (em que tipo de suporte o texto será 
veiculado?)

6. Como escrevemos? (de que forma interligamos os assuntos, 
afi m de alcançar nosso objetivo?)

Também é necessário considerar que, para produzir um 
texto, é preciso planejar, escrever, revisar e reescrever.  A 
primeira etapa consiste em planejar o que deverá ser escrito, 
tomando-se como base a situcionalidade e a intencionalidade. 
Também é preciso abordar um assunto de relevância para o 
público que se pretende atingir. Na escrita leva-se em conta o 
grau de informatividade do texto, os elementos pragmáticos, 
e a escolha da linguagem mais apropriada de acordo com o 
assunto a ser abordado, tendo sempre em vista o respectivo 
público-alvo. No momento da revisão é preciso considerar a 
ortografi a, a coerência, a coesão e os elementos linguístico-
semânticos. Verifi car, ainda, se o planejamento foi cumprido 
e se os objetivos foram alcançados. Já na etapa da reescrita, 
é fundamental reelaborar o texto, considerando-se todos os 
elementos já elencados. Por fi m, é importante destacar que o 
público-alvo sempre infl uenciará em todas essas etapas.

Além das etapas previstas, existem ainda outros aspectos 
e fatores que compõem todo e qualquer texto, como: conteúdo 
temático, estilo de linguagem, forma composicional e função.  
Tais elementos precisam ser levados em conta no momento da 
escrita e se fazem presentes na perspectiva teórica que toma 
como objeto de análise os gêneros textuais.

1.1. Os gêneros textuais

O estudo sobre os gêneros não é recente. Em um primeiro 
momento, os gêneros literários foram o objeto dos estudos 
clássicos, contemplando uma perspectiva artístico-literária. 
Posteriormente, os gêneros retóricos tornaram-se o alvo para o 
qual as atenções se voltaram. Na perspectiva atual, os estudos 
sobre o texto se concentraram nos diversos gêneros que circulam 
socialmente, nas mais diferentes esferas comunicativas. 

Os gêneros textuais, tanto os orais como os escritos, podem 
ser entendidos como textos concretos que circulam no dia a dia 
pela sociedade. A heterogeneidade dos gêneros é indiscutível, 
até porque, é através dos gêneros que nos relacionamos com 
as mais variadas formas de exposição, tais como: reportagem, 
biografi a, documentário, charge, entrevista, classifi cados, 
convite, lista, telefônica, palestra, artigo científi co, relatório, 
atestado, circular, carta, lei, conto, crônica, novela, bilhete, 
e-mail, oração, sermão, debate, discurso, dentre outros. Não 
podemos nos esquecer de que a todo o momento, diversos 
meios de comunicação e ou discursos vem sendo incorporados 
aos gêneros, como: os e-mails, o blog, Wikipédia (enciclopédia 
online), dentre outros. Nesse sentido, afi rma Oliveira:

Os gêneros textuais são formas prototípicas e que, por 
isso, não são imutáveis, embora sejam estáveis. Isso 
signifi ca que as formas podem mudar com o tempo 
e que o próprio falante ou escritor, ao se apropriar 
de um gênero, pode impor-lhe mudanças, criando os 
chamados gêneros híbridos. (OLIVEIRA, 2010, p. 86)

Cada gênero circula a fi m de cumprir uma função social, isto 
é, é produzido para atingir determinado objetivo, para circular em 
dado suporte e em uma esfera de comunicação.  São caracterizados 
pelo estilo de linguagem, pela função que desempenham, pela 
forma composicional e pelo conteúdo temático (BAKHTIN, 
1997). O gênero propaganda, por exemplo, tem como objetivo 
ou função persuadir o leitor a adquirir determinado produto ou 
marca; um convite de aniversário possui a função de convidar; 
o gênero receita tem como função instruir o leitor a preparar 
determinado prato, e assim por diante. 

O termo suporte se refere ao veículo de comunicação que 
o texto utiliza até que se chegue ao leitor, utilizando para isso: 
panfl etos, folders, revistas, jornais, e-mails, dentre outros. Já 
o estilo está ligado à linguagem usada pelo texto, e por fi m a 
esfera de circulação, que trata de onde o texto vai circular, por 
quais ambientes: sala de aula, bancas, livrarias, dentre outros. 

Há uma relação entre o estilo de linguagem e o gênero, 
como pode se verifi car em Bakhtin:
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O vinculo indissolúvel, orgânico, entre o estilo e o 
gênero mostra-se com grande clareza quando se trata do 
problema de um estilo linguístico ou funcional. De fato, o 
estilo linguístico ou funcional nada mais é senão o estilo 
de um gênero peculiar a uma dada esfera da atividade e da 
comunicação humana. (BAKHTIN, 1997, p. 284)

Portanto, os estilos da língua pertencem por natureza ao 
gênero e deve ter como base o estudo dos gêneros, pois: 

Uma dada função (científi ca, técnica, ideológica, 
ofi cial, cotidiana) e dadas condições, especifi cas para 
cada uma das esferas da comunicação verbal, geram 
um dado gênero, ou seja, um dado tipo de enunciado, 
relativamente estável do ponto de vista temático, 
composicional e estilístico. (BAKHTIN, 1997, p. 285)

Em termos de ensino, vários autores defendem que o estudo 
dos tipos textuais e dos gêneros textuais é fundamental para 
que o aluno adquira uma leitura crítica e interpretativa, além de 
infl uenciar diretamente na compreensão e produção de textos.

Werlich (1973) defende a ideia de que existem cinco sequências 
linguísticas encontradas nos textos, que são: as sequências 
descritivas, narrativas, argumentativas, injuntivas e expositivas. 
Tais sequencias linguísticas são conhecidas como tipos textuais.

O tipo descritivo segundo Frydenberg e Boardman (1990) 
permite o leitor construir um retrato mental daquilo que está 
sendo descrito. Caracteriza-se pelo predomínio de sequências 
de localização e descrição detalhada do que o autor relata, 
permitindo o leitor interagir com o texto a partir do retrato 
mental que ele mesmo constrói no ato da leitura. Segundo 
Werlich (1973) a descrição contém traços linguísticos, tais 
como: o tipo de enunciado textual que possui uma estrutura 
simples com verbo estático no presente ou imperfeito, um 
complemento e uma indicação circunstancial de lugar. 

Para concretizar o exposto vejamos um trecho do texto 
“Prima Julieta” de Murilo Mendes: 

“Prima Julieta, jovem viúva, aparecia de vez em quando 
na casa de meus pais ou na de minhas tias. O marido, 
que lhe deixara uma fortuna substancial, pertencia ao 
ramo rico da família Monteiro de Barros. Nós éramos 
do ramo pobre. Prima Julieta possuía uma casa no Rio 
e outra em Juiz de Fora. Morava em companhia de uma 
fi lha adotiva. E já fora três vezes à Europa.”

A narração é um tipo textual em que o autor narra o texto 
tendo em vista localizar o leitor no tempo, espaço e lugar, 
possuindo características peculiares que envolvem personagens, 
tempo, espaço e confl itos. 

O trecho do texto “O caboclo, o padre e o estudante” de 
Luís da Câmara faz uso do tipo textual narração:

“Um estudante e um padre viajavam pelo sertão, tendo 
como bagageiro um caboclo. Deram-lhe numa casa um 
pequeno queijo de cabra. Não sabendo dividi-lo, mesmo 
porque chegaria um pequenino pedaço para cada um, o 
padre resolveu que todos dormissem e o queijo seria 
daquele que tivesse, durante a noite, o sonho mais 
bonito, pensando engabelar todos com os seus recursos 
oratórios. Todos aceitaram e foram dormir. À noite, o 
caboclo acordou, foi ao queijo e comeu-o.”

O tipo argumentativo tem como principal característica o 
objetivo de persuadir o leitor, utilizando para tal, argumentos 
convincentes e concretos. Para ilustrar, vejamos o exemplo: 

Figura 1: propaganda do Leite Ninho. 

1 - Disponível em: <http://www.propagandasantigas.blogger.com.br/>. Acesso em: 18 Jan. 2012.
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A injunção é um tipo textual que direciona o leitor na 
realização de diversas ações, prevalecendo, portanto, o uso do 
imperativo em seu vocábulo com o objetivo de fazer com que 
o leitor realize determina ação. Frequentemente a injunção vai 
se fazer presente em receitas culinárias, manuais, leis, regras, 
dentre outros como no exemplo abaixo:

Figura 2: propaganda da Brastemp2.

E por fi m o tipo expositivo, que apresenta informações sobre um 
objeto, um fato especifi co, enfi m, sobre os mais diversos assuntos. 
Em sua sequencia linguística, a descrição e a enumeração se fazem 
presentes, isso faz com que o leitor identifi que o tema central do 
texto com facilidade. O tipo expositivo pode apresentar também, 
instrução, comparação e contraste. Como no exemplo:

Figura 3: propaganda da Kodak3. 

Na prática, porém, tal divisão não é muito simples e 
marcada. Como são sequencias linguísticas, podemos encontrar 
em um mesmo gênero diversos tipos. Trata-se da chamada 
heterogeneidade tipológica e pode ser ilustrada em: 

Figura 4: propaganda da Sonrisal . 

A propaganda em questão organiza-se em torno de 
três sequências linguísticas: injuntivas, expositivas e 
argumentativas. O trecho “Sonrisal é o único comprimido 
efervescente que contém dois ácidos”, exemplifi ca o emprego 
de sequência expositiva. No trecho “beba sonrisal dissolvido 
na água”, há uma injunção, evidenciada pelo uso do verbo no 
imperativo. Finalmente, a argumentação perpassa todo o texto e 
pode ser exemplifi cada em trechos como: “o único comprimido 
efervescente”, “resultando assim numa ação conjunta muito 
mais rápida e efi caz” e “você sente logo melhor, fi ca bom mais 
depressa... e de modo muito mais agradável”.

Assim, a análise por tipos, principalmente se o objetivo for 
meramente classifi catório, não se mostra produtiva. Há, ainda, 
semelhanças existentes entre os tipos textuais. A mais evidente 
se faz presente entre o tipo expositivo e o argumentativo, 
por isso a existência de textos expositivo-argumentativos.  
Marcuschi (2005) esclarece que:

2 - Disponível em: <http://www.propagandasantigas.blogger.com.br/>. Acesso em: 18 Jan. 2012.
3 - Disponível em: <http://www.propagandasantigas.blogger.com.br/>. Acesso em: 18 Jan. 2012.
4 - Disponível em: <http://www.propagandasantigas.blogger.com.br/>. Acesso em: 18 Jan. 2012.
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Os textos expositivos apresentam o predomínio 
de sequências analíticas ou então explicitamente 
explicativas. Os textos argumentativos se dão pelo 
predomínio de sequências contrastivas explícitas. 
(MARCUSCHI, 2005, p. 29)

Enfi m, podemos concluir, portanto, que não é nada evidente 
a diferença entre o tipo expositivo e o argumentativo.

Marcuschi (2002) apresenta o seguinte quadro comparativo 
para distinguir gêneros e tipos textuais:

Tipos Textuais Gêneros Textuais
1. constructos 
teóricos defi nidos por 
propriedades linguísticas 
intrínsecas;

1. realizações linguísticas concretas 
defi nidas por propriedades sócio-
comunicativas;

2. constituem sequências 
linguísticas ou sequências 
de enunciados e não são 
textos empíricos;

2. constituem textos empiricamente 
realizados cumprindo funções em situações 
comunicativas;

3. sua nomeação 
abrange um conjunto 
limitado de categorias 
teóricas determinadas 
por aspectos lexicais, 
sintáticos, relações 
lógicas, tempo verbal;

3. sua nomeação abrange um conjunto 
aberto e praticamente ilimitado de 
designações concretas determinadas pelo 
canal, estilo, conteúdo, composição e 
função;

4. designações teóricas 
dos tipos:
narração, argumentação, 
descrição,
injunção e exposição.

4. exemplos de gêneros: telefonema, 
sermão, carta comercial, carta pessoal, 
romance, bilhete, aula expositiva, 
reunião de condomínio, horóscopo, 
receita culinária, bula de remédio, lista 
de compras, cardápio, instruções de 
uso, outdoor, inquérito policial, resenha, 
edital de concurso, piada, conversação 
espontânea, conferência, carta eletrônica, 
bate-papo virtual, aulas virtuais etc.

Tabela 1: tabela comparativa entre os tipos e gêneros textuais

Todo gênero textual tem um objetivo, que para ser cumprido 
dependerá de sua esfera própria de circulação. Trata-se de 
sua função social. Assim, em sala de aula, diversos autores 
postulam que o trabalho com os gêneros precisa se pautar em 
uma abordagem funcional: considerar o público  para o qual o 
texto é destinado, a função, o estilo de linguagem, o suporte,  
a forma composicional, enfi m, os elementos pertinentes. Essa 
abordagem funcional também se refere ao fato de ser necessário 
que o aluno aprenda a ler e a produzir, de maneira profi ciente, 
textos variados e não em categorizar sequencias linguísticas. 

Feitas tais considerações, na próxima seção nosso objeto 
de análise serão as propostas de produção de texto presentes 
no ENEM.

2- Análises das redações do ENEM

O ENEM foi desenvolvido inicialmente para ingressar ao 
ensino superior os estudantes de baixa renda, e consistia em 
um exame no qual os aprovados ganhavam bolsas de estudos, 
que custeavam seus estudos nas universidades particulares. 
Hoje o ENEM além de atender o propósito de antes, se tornou 
uma prova em que a grande maioria dos alunos interessados em 
cursar um nível superior de ensino na rede estadual ou federal, 
devem se submeter ao exame.

O exame contêm 180 questões de múltipla escolha e 
uma proposta de produção textual que procura avaliar cinco 
competências5:

Competência I – Demonstrar domínio da norma culta da língua 
escrita;
Competência II – Compreender a proposta de redação e aplicar 
conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver 
o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-
argumentativo;
Competência III – Selecionar, relacionar, organizar e interpretar 
informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um 
ponto de vista;

5 - Manual do Ministério da Educação/Inep (2006).
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Competência IV – Demostrar conhecimento dos mecanismos 
linguísticos necessários para a construção da argumentação;
Competência V – Elaborar proposta de intervenção para 
o problema abordado, demostrando respeito aos direitos 
humanos.

A produção textual é avaliada por dois corretores e se 
houver discrepância a produção é avaliada por um terceiro 
corretor, que passa a ser preponderante sobre os demais.

A correção é realizada tomando com base as competências, 
que se desdobram em níveis e que correspondem aos conceitos 
e notas exemplifi cados no quadro a seguir: 

Conceitos Níveis Notas
Insufi ciente 1 2,5
Regular 2 5,0
Bom 3 7,5
Excelente 4 10,0

Tabela 2: tabela correspondente aos conceitos, níveis e notas do ENEM

O Manual orienta, ainda, que receberá nota zero quando, 
o estudante fugir a estrutura ou tema proposto, escrever com 
letra ilegível, ou ferir explicitamente os direitos humanos. O 
texto que contiver até sete linhas, não é considerado para fi ns de 
avaliação, como o texto em branco e em ambos os casos, a nota 
atribuída é zero.  Também é considerada nula a produção que 
apresentar palavrões, desenhos, e outras formas em que houver 
a intenção clara do autor em anular a produção textual.

Analisemos, portanto, as propostas de produções textuais do 
ENEM de 1998, 2003, 2009 e 2011. A escolha dessas propostas 
justifi ca-se por abranger, a de 1998 quando foi aplicado o 
primeiro exame, 2003 referente a uma avaliação intermediária, 
2009 quando o ENEM passou a substituir alguns vestibulares, 
até o mais recente exame aplicado que se realizou no fi nal de 
2011.

Proposta de produção textual com os textos motivadores do 
ano de 1998: 

Figura 6: Proposta de produção textual ENEM 1998

Na década de 90, várias mudanças já se faziam presentes 
no ensino de língua materna. O texto é apresentado como o 
ponto de partida para o estudo da língua, e isso se explica 
devido ao fato de a Linguística Textual tomar tal unidade 
como objeto de análise. Assim, nota-se que o texto motivador 
é uma música que, na época, fazia muito sucesso. A proposta 
apresentada, denominada de Redação, contempla a produção 
de uma dissertação, o que equivale ao tipo expositivo. Sendo 
tal tipo apenas uma sequencia linguística, e não propriamente 
um gênero que circula no social do aluno a todo o momento. 
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Proposta de produção textual com os textos motivadores do 
ano de 2003:

Figura 7: Proposta de produção textual ENEM 2003

Da proposta de produção textual de 1998 para a de 2003, 
nota-se o aumento dos textos motivadores. Nesse momento, a 
utilização de uma coletânea de textos era comum na maioria 
dos vestibulares. A utilização de textos que exploram a 
multimodalidade semiótica exige uma maior profi ciência do 
candidato, pois é preciso compreender tais textos antes de 
planejar a escrita. Percebe-se também, uma mudança na própria 

proposta, que solicita um texto dissertativo-argumentativo, 
contemplando novamente o tipo expositivo, porém, de forma 
argumentativa. Embora apresentando avanços, a nomenclatura 
ainda se mantém como Redação.

Proposta de produção textual com os textos motivadores do 
ano de 2009:

Figura 8: Proposta de produção textual ENEM 2009

De 1998 a 2008 o ENEM era uma prova em que avaliava os 
estudantes com o intuito de fornecer uma bolsa de estudos para 
os que atingissem um bom desempenho, portanto a avaliação 
continha apenas 63 questões de múltipla escolha e a proposta 
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de produção textual. Tal proposta não era voltada para o ensino 
médio como é atualmente. 

E foi a partir de 2009 que o exame teve seu enfoque voltado 
para o currículo do ensino médio e para a solução de problemas.

Com base no pressuposto, nota-se que na proposta de 
produção textual de 2009 os textos motivadores são gêneros 
textuais de vários domínios sociais e de ampla circulação na 
sociedade. O tema explorado é de relevância social e gera 
bastante discussão na mídia. Embora com uma roupagem 
nova, pois solicita que o candidato apresente experiência ou 
proposta de ação social. A proposta está organizada em torno 
da tradicional dissertação-argumentativa.

Proposta de produção textual com os textos motivadores do 
ano de 2011:

Figura 9: Proposta de produção textual ENEM 2011

A partir da proposta, nota-se a diversidade de gêneros que 
foram utilizados nos textos motivadores, como: a história em 
quadrinhos, a notícia e a reportagem. Tais textos congregam a 
linguagem verbal e não-verbal e exploram uma temática atual: 
o uso da internet e as redes sociais. Solicita-se que o candidato 
apresente uma proposta de conscientização social que respeite 
os direitos humanos, em relação à dicotomia  público X privado. 
A proposta, embora com temática atual, ancora-se, ainda, no 
texto dissertativo-argumentativo.

 A análise das propostas de produção textual do ENEM dos 
anos de 1998, 2003, 2009 e 2011, evidenciou que se privilegia 
uma abordagem que contempla a tipologia textual, contrariando 
a organização da proposta da redação, que é pautada nos gêneros 
textuais. Ao solicitar que o candidato faça uma dissertação ou 
uma dissertação-argumentativa, a proposta direciona o aluno 
para os tipos textuais, o qual engloba as sequências tipológicas 
(narração, dissertação, argumentação, exposição, injunção), 
tipos estes que não estão presentes no nosso cotidiano, que não 
circulam no meio social. Porém, em seus textos motivadores 
os usos dos gêneros se fazem presentes, utilizaram dentre eles 
a música, notícia, reportagem, lei, e história em quadrinhos. 
Estes sim são textos concretos, que estuda a língua em seus 
mais diversos usos do cotidiano.

A análise evidenciou também, que a avaliação de produção 
textual ainda recebe o nome de redação, o que indica uma certa 
concepção sobre a escrita, pois, segundo Costa Val (1998):

A expressão produção de texto pretende evidenciar 
o ato, o processo de elaborar um texto.  Não se trata 
apenas de uma mudança de nomenclatura. Trata-se 
de uma nova abordagem e de uma nova concepção: a 
escrita como prática social. (COSTA VAL, 1998, p.85)

Costa Val (1998) esclarece que tal atividade já se denominou 
fazer composição, fazer redação, e hoje se tem chamado fazer 
produção de texto. No cotidiano escolar, os termos composição 
e redação eram empregados com muito maior frequência, 
para designar o efeito, o produto resultante do ato de compor 
ou redigir. Assim, parece que é essa a essência da prova de 
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produção de texto do ENEM: verifi car se o candidato domina 
as normas da modalidade culta e se atua de forma cidadã.

Considerações Finais

Cada gênero possui uma função social,  circula em 
um suporte, apresenta um objetivo, e estilo de linguagem 
característico. Se por um lado, atualmente, o ensino da leitura 
e da escrita parte do pressuposto de que para se chegar ao 
âmbito das práticas discursivas e sociais é preciso perceber o 
modo de construção dos textos concretos, que fazem parte do 
dia a dia, situados no tempo e no espaço, por outro, a análise 
das propostas de produção textual constantes na avaliação do 
ENEM evidenciam a tradicional redação presente na década de 
80. Ao solicitar que seja produzida uma redação, privilegiando-
se a dissertação argumentativa, tal avaliação direciona o ensino 
e dissocia, na prática, atividades de leitura e de escrita.

Acreditamos que várias difi culdades em produção de 
textos poderiam ser minimizadas com o direcionamento dos 
estudos para os gêneros, pois os alunos teriam mais contado e 
familiaridade com os mais diversos gêneros, das mais diversas 
formas de comunicação. Enfi m, trabalhariam com textos 
ancorados numa situação social, que cumprem propósitos 
comunicativos.
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Resumo

Este artigo se apresenta como parte de uma dissertação de 
mestrado, que teve por objetivo refl etir acerca dos processos de 
produção de subjetividades inerentes à experiência audiovisual no 
público infantil, bem como sobre as linhas de fuga encontradas por 
esse público. Tal trabalho foi desenvolvido a partir do projeto de 
pesquisa intitulado Ação, Câmera, Luz: Entre imagens e olhares 
– Experiência de infâncias e montagens, no que toca dois de 
seus campos de ação, a saber: as sessões de fi lmes, com crianças 
que frequentavam um projeto socioeducativo oferecido pelo 
município de Rio Claro/SP, entre os anos de 2009 e 2010, e a livre 
manipulação de fi lmadoras e câmeras fotográfi cas pelas crianças, 
privilegiando-se a ação. Nessa direção, a pesquisa é compreendida 
como experiência, na medida em que se procura focar no que surge 
e emerge no decorrer da pesquisa, enfatizando o que faz sentido 
para as crianças, e não os indicativos que deram origem às hipóteses 
iniciais. Dessa forma, o presente texto enfatizará as sessões de 
fi lmes do projeto de pesquisa supracitado, uma vez que as mesmas 
revelaram indicativos de alguns dos modos que as crianças sentem/
vivenciam a escola. O referencial teórico adotado para a leitura 
dos dados baseia-se, sobretudo, nos escritos de Michel Foucault, 
ao tratar do poder disciplinar, e Jacques Rancière que apresenta 
relevantes considerações a respeito do professor e do aluno, e sobre 
a relação de ensino-aprendizagem, em sua obra O Mestre Ignorante.

Palavras- chave

Infância; escola; poder disciplinar; professor; aluno. 

Abstract

This article is part of a master’s dissertation that aimed 
to refl ect on the production processes of subjectivity related 
to the audiovisual experience of children, as well as to 
think about the fl ight lines used by them. This work has 
been developed from the research project named Action, 
Camera and Light: among images and looks – Experiences 
of childhoods and assemblies, and it involves two of its 
action fi elds, which are the movies shows, to children of a 
childcare project offered by the government of Rio Claro/
SP between 2009 and 2010, and the free manipulation of 
video cameras by these children, privileging action. In this 
sense, this research is understood as an experience, since 
it focuses on what arises during the research, emphasizing 
what makes sense to children, instead of the indications that 
originated the initial hypotheses. So, this text will emphasize 
the movie shows of the project mentioned above, once they 
have revealed indications of some ways that children feel/
experience the school. The theoretical framework adopted 
to read the data is mainly based in Michel Foucault, when 
he talks about the disciplinary power, and Jacques Rancière, 
who presents important considerations about the teacher and 
the student, and about the teaching-learning relationship, in 
his work The Ignorant Schoolmaster.

Keywords

Childhood; school; disciplinary power; teacher; student.
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A criança
é feita de cem.

A criança tem cem mãos
cem pensamentos

cem modos de pensar
de jogar e de falar.

Cem, sempre cem
modos de escutar

de maravilhar e de amar.
Cem alegrias

para cantar e compreender.
Cem mundos

para descobrir.
Cem mundos

para inventar.
Cem mundos
para sonhar.

A criança tem
cem linguagens

(e depois cem, cem, cem)
mas roubaram-lhe noventa e nove.

A escola e a cultura
lhe separam a cabeça do corpo.

Ao Contrário, as Cem Existem - Lóris Malaguzzi 

Infância, escola e a fi gura de um mestre ignorante

Na literatura destinada ao estudo da infância, Ariès (1981) 
elaborou duas teses que se destacaram sobre a temática: a 
primeira delas observou – na Europa Medieval - a ausência do 
sentimento de infância que experimentamos nos dias de hoje; 
já a segunda nos traz uma perceptível mudança em relação 
à primeira tese, dado que a partir do fi nal do século XVII as 
crianças passaram a ocupar lugar de destaque no núcleo familiar, 
bem como começaram a frequentar o ambiente escolar. 

Diante disso, a primeira tese revela que para as sociedades 
medievais, o período da vida considerado como infância 
se restringia a fase na qual a criança ainda não era capaz de 
suprir suas necessidades básicas. Superado isso, ela passava a 

participar do trabalho e dos jogos inerentes ao universo adulto, 
e se educava na interação direta com essas atividades, posto 
que a educação não era oferecida de forma sistematizada. Já 
a iconografi a, que apresentava o infante como um adulto em 
miniatura, complementava o panorama que fez Ariès considerar 
que os acontecimentos se sucediam como se não houvesse 
espaço para a infância, no contexto em questão.  

A segunda tese marcou o cuidado e atenção especiais 
por parte da família com a criança. Nesse período, surge a 
preocupação com a redução da natalidade, vista como uma 
forma de atender o infante de uma maneira melhor. A partir de 
então, cada criança era tida como algo insubstituível, de modo 
que os casos de óbito eram sentidos profundamente, diferindo 
da Era Medieval onde a fragilidade, inerente a essa fase da vida, 
justifi cava e confortava as inúmeras mortes. 

Ariès (1981) também destaca o surgimento da escola, que 
se voltou para o atendimento especializado da criança. Segundo 
o autor, o surgimento de tal instituição traduzia os interesses do 
Estado e da igreja em administrar o caráter de seus alunos, além de 
apontar o evento como o início de um longo processo destinado a 
enclausurar as crianças “[...] que se estenderia até nossos dias, e ao 
qual se dá o nome de escolarização” (ARIÈS, 1981, p. X)2.

Tal concepção é compartilhada por Kohan (2003), na 
medida em que as técnicas disciplinares – formulação de Michel 
Foucault – se fazem presentes no funcionamento escolar. 
Dessa forma, ele traz que “[...] onde talvez o sentimento de 
infância tenha tomado mais força tenha sido em uma instituição 
nova, com complexos dispositivos de poder em um marco de 
confi namento e recluso: a escola” (KOHAN, 2003, p. 68).  

Pelbart (2003) considera que o poder disciplinar atua 
no âmbito do corpo enquanto indivíduo, e é observado em 
escolas, hospitais, prisões e fábricas. Tem como objetivo 
principal o controle e a docilização dos corpos/indivíduos, 
para que a produtividade deles seja potencializada por meio da 
distribuição, supervisão e composição com o tempo e o espaço. 

Veiga-Neto (2004) ressalta o interesse dos escritos 
de Foucault pela modernidade e a produção do homem 

2 - Na obra supracitada o Prefácio encontra-se numerado em algarismos romanos.
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contemporâneo. Dessa forma, observa que o poder não constitui 
a principal preocupação do fi lósofo, mas ganha destaque na 
medida em que é capaz de justifi car os modos por meio dos 
quais nos subjetivamos em meio a suas dinâmicas. 

Segundo o autor, as pesquisas de Foucault apontaram 
mudanças em práticas realizadas no interior das instituições 
citadas anteriormente – prisões, hospitais, escolas, fábricas 
e, também, asilos e quartéis. Estes espaços são considerados 
pelo teórico como instituições de sequestro, as quais trocaram 
práticas de castigo e violência corporal pelo disciplinamento, 
constituindo aquilo a que Foucault chamou de corpos dóceis. 
Ele também revela uma espécie de positividade nessa alteração, 
levando em conta o fator produtivo que surge com o poder 
disciplinar, o qual extrai a força do trabalho presente no corpo, 
ao passo que as antigas práticas acabavam por deteriorá-lo e 
aniquilá-lo.

Assim, entende-se o processo formativo dos alunos como 
algo administrado intencionalmente pela escola, uma vez que 
o principal interesse da mesma encontra-se menos no âmbito 
do conhecimento ao da formação de determinados tipos de 
subjetividades.

Kohan (2003) aponta que o poder disciplinar é garantido 
no interior das escolas por meio de outro tipo de poder, ao qual 
o autor denomina de pastoral - atribuído a fi gura do professor. 
Segundo ele, a etimologia da palavra pastor compreende o 
signifi cado de “alimentar” ou “alimentar-se”, de modo que a 
fi gura do pastor seria aquela que tem posse do alimento e o 
oferece. Nesse sentido, o profi ssional docente se responsabiliza 
pelo destino de sua turma - desde o âmbito dos saberes, até, 
e especialmente, a produção dos tipos de subjetividades 
convenientes ao projeto social em vigor.

Diante disso, o professor passa a se constituir como 
detentor da palavra e, por consequência, da verdade, o que 
faz com que incorpore, ainda, o papel de explicador. Nesse 
sentido, uma situação de sala de aula é apresentada por Leite 
(2007). Nela, a professora da turma soletrava silabicamente as 
tarefas enquanto escrevia na lousa, bem como desenvolvia a 
leitura de textos de maneira pausada e silábica. Ao comentar 
sobre tais procedimentos, a professora dizia: “É para os alunos 

associarem”, “Porque isso ajuda os alunos a lerem melhor”, 
e fi nalmente “Desse jeito eles percebem que, para cada som, 
existe uma letra ou sílaba” (LEITE, 2007, p.68).

A despeito de tais considerações, Kohan (2003) pondera 
a atuação do professor no ambiente escolar, uma vez que as 
instituições educacionais estão submetidas a inúmeras outras 
redes administrativas. “O professor ocupa, dessa forma, uma 
posição estratégica na disseminação do poder disciplinar 
na escola. Mas não se trata de fazer do professor o vilão da 
história.” (KOHAN, 2003, p. 88) 

À luz da presente discussão, cabe destacar a obra O Mestre 
Ignorante, escrita pelo fi lósofo francês Jacques Rancière. Nela, 
Rancière (2004) apresenta a experiência docente de Joseph 
Jacotot que exilado da França passa a lecionar nos Países-
Baixos. Acontece que os estudantes matriculados em suas 
aulas não entendiam a língua francesa, bem como o professor 
ignorava o holandês. Não havia nada comum entre eles para 
que pudessem estabelecer a comunicação e assim efetivar o ato 
educativo.

Posto esse desafi o, Jacotot se utilizou de uma edição 
biligue do Telêmaco – que havia sido publicada em Bruxelas 
na época – e a partir dela estaria estabelecido algo comum 
entre professor e alunos. Dessa forma, o professor solicitou a 
seus alunos que aprendessem, a partir da tradução holandesa, 
o texto na língua francesa. Passado algum tempo, Jacotot 
convidou os estudantes a escreverem em francês o que 
pensavam sobre o livro. Eis que então o professor teve uma 
grande surpresa ao perceber que os alunos realizaram tal 
tarefa de maneira muito satisfatória, talvez tão bem quanto 
muitos franceses.

Foi a partir desse episódio que Jacotot passou a refl etir acerca 
da função do professor, uma vez que até aquele momento, ele 
concebia que o papel do mestre era o de explicar, porém qual a 
justifi cativa para a referida experiência na qual estudantes que 
desconheciam o francês e não obtiveram explicação alguma 
sobre os elementos básicos da língua, pudessem escrever, 
segundo o autor, frases em francês que não se assemelhavam 
a frases de iniciantes, mas sim a de escritores. Assim Jacotot 
passou a se questionar sobre a real necessidade das explicações 
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do mestre, bem como a utilidade delas. 
Kohan (2007) apresenta a obra de Rancière partindo do 

contexto no qual sua tradução foi acolhida no Brasil em 2002. 
O autor coloca que nosso país vivia, naquele momento, o “auge 
do progressismo” com a chegada do Partido dos Trabalhadores 
à presidência da república com as eleições daquele ano. 
A educação por sua vez, se encontrava em um momento de 
grande otimismo “(...) como motora e impulsionadora das 
transformações sociais que o País reclamava desde os tempos 
coloniais” (KOHAN, 2007, p. 40). 

Dessa forma, um trabalho como “O Mestre Ignorante”, no 
qual o professor não exercia o papel de explicador, mas apenas 
o de questionar seus alunos e verifi car se os mesmos estavam 
desenvolvendo sua busca com atenção, gera um grande 
desconforto. Para a nossa sociedade é muito difícil conceber 
que estudantes possam aprender a partir de seus próprios 
métodos e caminhos, e mais complicado ainda é imaginar que 
eles possam chegar a um conhecimento diferente do validado 
pela modernidade – visto que o mestre Jacotot se preocupava 
com o processo de pesquisa e não com o que os alunos iriam 
encontrar ao fi nal dele. 

Kohan (2007) também aponta o quanto a lógica da explicação 
atende os objetivos da escola e da sociedade moderna, uma 
vez que a partir desse “método” uma hierarquia é colocada 
a partir dos atores estabelecidos nessa dinâmica: capazes e 
incapazes, sábios e ignorantes, superiores e inferiores, maduros 
e imaturos. E assim, coloca que Jacotot, tomando por base a 
referida experiência, passou a olhar com estranheza a relação 
na qual a partir do velho método explicador, uns conseguissem 
ensinar, e outros aprender. Desse modo, ele realiza a seguinte 
leitura da obra de Rancière:

(...) como experiência de leitura, Jacotot e Ranciere 
podem ajudar-nos a nao mais conseguir pensar do 
mesmo modo as questões que são tratadas. Para nós, 
professores leitores, a experiência de um professor 
nos pode ajudar a não mais ser professores da mesma 
maneira.

Para poder tirar proveito de Jacotot, há que sentar 
com ele, de igual para igual – a expressão nunca 
foi tão pertinente – desacomodar-se, deixar-se 
provocar, inquietar-se. Dessa maneira, há ali um valor 
inegavelmente fi losófi co e político de um pensamento 
que não deixa as coisas do mesmo jeito que as 
encontrou: ao contrário, encerra o leitor num círculo 
do qual deverá sair, por si mesmo, diferente de como 
entrou. (KOHAN, 2007, p.47)

O lugar da pesquisa

O presente trabalho se confi gura como um recorte de uma 
dissertação de mestrado3 concluída, que teve por intuito refl etir 
sobre os modos de modulação e processos de produção de 
subjetividades inerentes à experiência audiovisual no público 
infantil, bem como as linhas de fuga que a infância/criança 
encontra perante tal panorama. 

Tal dissertação foi desenvolvida a partir do projeto de 
pesquisa Ação, Câmera, Luz: Entre imagens e olhares – 
Experiência de infâncias e montagens - ainda em andamento. A 
metodologia dessa pesquisa foi constituída a partir de campos 
de ações divididos da seguinte forma: a) criação de ofi cinas com 
crianças sobre possibilidades de experienciar com imagens; 
b) sessões de fi lmes para uma aproximação com a temática 
do cinema; c) produção de imagens pelas crianças – vídeos e 
fotografi as – de situações reais dentro do universo em que o 
projeto se desenvolveu; d) elaboração de vídeos/montagens 
com as crianças a partir das imagens coletadas. 

A referida metodologia não parte de uma concepção 
fechada e submetida às hipóteses que embasaram a elaboração 
do projeto. Assim, não existe a indicação de um modelo prévio 
de leitura, na medida em que, o que surge/emerge e acontece 
durante o desenvolvimento da pesquisa, pode se constituir como 
relevante indício que auxilie as maneiras através das quais seus 
dados são olhados e pensados. Diante disso, as orientações 
do paradigma indiciário (GINZBURG, 1990) apresentam 
importância no processo de refl exão desse material. 

3 - O desenvolvimento dessa pesquisa foi registrado em Diário de Campo.
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Após entrar em um processo de negociações com a Prefeitura 
Municipal de Rio Claro/SP, esse projeto de pesquisa acabou não 
se realizando no universo escolar - como previsto inicialmente 
– e sim nos espaços do Serviço Social da Indústria (SESI)4,  
e no Nosso Lar5, ambos localizados na cidade de Rio Claro. 
Nesses espaços são desenvolvidos projetos socioeducativos 
oferecidos pelo município. 

Diante disso, as ações concernentes ao projeto de pesquisa 
foram realizadas com dois grupos de crianças, um de cada 
espaço mencionado. Assim, a dissertação de mestrado que 
originou o presente trabalho debruçou-se sobre algumas das 
ações realizadas com os participantes do projeto socioeducativo 
desenvolvido no SESI, entre os anos de 2009 e 2010, a saber: 
as sessões de fi lmes, e os encontros destinados a obtenção 
de imagens/fi lmagens por parte das crianças através da livre 
manipulação de câmeras fotográfi cas e fi lmadoras.

O grupo de crianças, com o qual realizamos a pesquisa 
no SESI, era composto por 13 crianças6 – sete meninos e seis 
meninas – com idade entre nove e doze anos. O processo 
de escolha foi feito pelas profi ssionais responsáveis pelas 
atividades promovidas no projeto socioeducativo que acontece 
nessa instituição, tomando por base a assiduidade das crianças7. 

Para este trabalho, revela importância os encontros 
destinados as sessões de fi lmes, uma vez que a partir delas, 
de maneira aberta e livre das punições inerentes ao poder 
disciplinar, puderam se apresentar alguns dos modos que as 
crianças sentem/entendem/vivenciam o universo escolar.

Para as sessões de vídeo foram escolhidos três fi lmes: 
Pinóquio (2002), Crepúsculo (2008) e A Era do Gelo 
3 (2009). No processo de escolha consideramos que 

Pinóquio se constituiria num formato diferente do qual as 
crianças estavam habituadas, com uma narrativa mais lenta, 
desprovida de grandes heróis, superpoderes e romances, o que 
provavelmente faria com que elas não se interessassem por 
ele, como de fato aconteceu. Já Crepúsculo foi solicitado pelo 
grupo em nosso encontro de apresentação e, por consequência, 
foi o que mais se aproximou de sua preferência. Finalmente, 
A Era do Gelo 3 foi tido pela equipe de pesquisadores como 
um fi lme que agradaria as crianças, posto que este havia sido 
amplamente divulgado pouco tempo antes da realização da 
pesquisa, porém fomos surpreendidos pela insatisfação delas 
para com o fi lme. 

O fi lme Pinóquio, foi lançado no ano de 2002, e tem 
na fi gura do italiano Roberto Benigni, o responsável pelos 
processos de produção, direção e roteiro, além de ser o 
protagonista da trama. A narrativa nos apresenta a história de 
Pinóquio, o boneco de madeira que ganha vida e a partir disso 
passa a trilhar sua trajetória em torno de uma meta: tornar-
se um menino de verdade. Porém, ele se distancia inúmeras 
vezes de seu objetivo durante o fi lme, vivenciando uma série 
de aventuras.

Essa exibição ocorreu de maneira conturbada, posto que a 
instituição estava envolvida com a organização de um evento 
que ocorreria no dia seguinte. Em virtude disso, as crianças 
estavam muito agitadas e, assim, iniciamos o fi lme contando 
com a presença de nove crianças.

Vale destacar que a maior parte das crianças se revelou 
insatisfeita com a escolha de Pinóquio, o que as motivou a 
procurar se ausentar dessa exibição inúmeras vezes e de diversas 
formas. Além disso, a acústica da sala onde aconteciam as 

4 - Nesse espaço estudantes da rede municipal de educação de Rio Claro, no contraturno escolar, realizam diversas atividades como natação, recreação, reforço 
escolar, artesanato, ofi cinas com sucata e aulas de dança. 
5 - Instituição localizada na mesma cidade, a qual atende crianças submetidas a situações de risco (tais como crianças abandonadas ou provenientes de famílias 
com histórico de dependência química, por exemplo), em sistema de internato e semi-internato. Nesse espaço são vivenciadas atividades de reforço escolar, 
biblioteca, brinquedoteca, computação, cultivo de horta e atividades esportivas. As crianças atendidas por essa instituição, também se encontram matriculadas 
na rede municipal de educação.
6 - Dois dos participantes deixaram de participar do projeto socioeducativo realizado no SESI com a mudança do ano letivo de 2009 para 2010, de modo que 
também deixaram nosso projeto de pesquisa. 
7 - O grupo de crianças em questão desenvolve suas atividades no SESI de segunda a sexta-feira das 13h às 16h 30.
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sessões de fi lmes estava muito ruim, o que também contribuiu 
para as difi culdades experimentadas nesse encontro8.

Dessa forma, até o momento da parada para o lanche, 
assistimos por volta da metade do fi lme. Após esse intervalo, 
somente cinco alunos retornaram para assistir ao restante da 
exibição. Porém, logo nos primeiros minutos, acabou a energia 
e tivemos que interromper a sessão, pois chovia intensamente.          

No que tange o fi lme Crepúsculo, experimentamos algo 
diverso ao vivenciado na exibição de Pinóquio. Desde o início da 
sessão foi possível perceber uma maior predisposição por parte 
das crianças, pois pudemos observar que o interesse delas pela 
exibição era tamanho que elas próprias pediam por silêncio. Nesse 
dia, contamos com 12 alunos, e tivemos a presença de profi ssionais 
responsáveis pelo projeto socioeducativo. Além disso, a acústica 
da sala estava melhor9, de modo que houve o interesse e a 
possibilidade de assistirmos ao fi lme em sua totalidade. 

A película é uma produção americana, dirigida por Catherine 
Hardwicke, lançado no ano de 2008. A narrativa foi escrita por 
Stephenie Meyer, e se trata do primeiro fi lme a nos trazer o 
romance de Isabella e do vampiro Edward, condição que faz 
com que a relação entre esses jovens signifi que um grande risco 
para Isabella, apesar dele não se alimentar de sangue humano. 
Dessa forma, ela passa a enfrentar uma série de perigos para 
permanecer ao lado de Edward, que por sua vez, não poupa 
esforços para protegê-la de seus inimigos.  

Essa produção cinematográfi ca, ainda na primeira semana 
de sua exibição, atingiu um faturamento próximo ao dobro do 
valor de seu orçamento – 37 milhões de dólares. Diante disso, 
ele se constituiu num grande sucesso, apesar de para os críticos 

da área, possuir um custo modesto e efeitos especiais básicos. 
Isso provavelmente se justifi que pela retomada da temática do 
romance entre seres humanos e vampiros e, principalmente 
pelo público-alvo – os adolescentes. 

Por fi m, assistimos a animação A Era do Gelo 3, lançada no 
ano de 2009 e dirigida pelo brasileiro Carlos Saldanha. Nela, o 
preguiça Sid encontra três ovos abandonados de um Tiranossauro 
Rex, e sem saber do que se tratava, os leva para casa. Eis que 
no momento em que tal dinossauro reencontra seus ovos, acaba 
levando Sid embora. A partir disso, seus amigos passaram a 
vivenciar uma série de aventuras na tentativa de resgatá-lo. 

Nessa exibição, compareceram todas as crianças 
participantes da pesquisa. Segundo elas, todas já haviam 
assistido ao fi lme, sendo que no caso de algumas, mais de uma 
vez. Mesmo já o conhecendo e tendo reclamado da escolha, 
elas não se recusaram em permanecer no espaço onde o fi lme 
foi apresentado até o seu término. Porém, pediram para que 
ao fi nal, colocássemos um DVD com clipes do cantor norte-
americano Michael Jackson, que um dos alunos, R10, (o maior 
fã do artista entre o grupo), havia trazido11. 

Ao fi nal do fi lme, como havíamos combinado, apresentamos 
o DVD com os clipes de Michael Jackson. As crianças se 
levantaram para dançar – elas seguiam os passos do aluno R, 
que conhecia algumas das coreografi as.  

O que essa experiência nos dá a ler sobre a escola

Retomemos a exibição do fi lme Pinóquio, especialmente 
no que se refere ao descontentamento das crianças ao tomarem 

8 - O espaço destinado à exibição de vídeos para as crianças participantes do projeto socioeducativo desenvolvido no SESI se localizava embaixo das arqui-
bancadas desse espaço. Nesse dia em especial, também havia o barulho de crianças brincando na sala ao lado (as quais estavam sem monitor em decorrência 
do evento supracitado), e a perturbadora interferência de um barulhento ventilador, pois fazia muito calor.
9 - Nesse dia a temperaturatura estava mais amena, se comparada ao encontro no qual exibimos Pinóquio, e, sendo assim, não houve a necessidade de ligarmos 
o ventilador. Também se apresentou como favorável ao bom desenvolvimento dessa exibição o fato de as demais crianças do projeto socioeducativo terem 
retomado suas atividades normais.
10 - Utilizamos abreviações dos nomes das crianças, como forma de preservação destas e sigilo ético da pesquisa.
11 - Vale destacar que a pesquisa foi desenvolvida poucos meses após a morte do referido ídolo, de modo que havia uma grande sensibilização e exploração da 
imagem, história e trabalho do cantor por parte da mídia, na época. Isso provavelmente justifi que o interesse das crianças por ele, considerando a faixa etária 
delas, e o fato de Michael Jackson, em um tempo signifi cativo, ter permanecido afastado dos meios audiovisuais antes de falecer. 
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conhecimento da película que seria apresentada. Nesse 
contexto, um dos meninos reclamou: Prefi ro fazer lição de 
Matemática! Após ter se pronunciado, ele permaneceu ali 
por alguns instantes enquanto ainda se exibiam os primeiros 
momentos da trama e, logo depois, retirou-se, acompanhado 
de outros dois amigos, para participarem de uma partida de 
futebol que acontecia em uma quadra em frente ao espaço onde 
se realizava a sessão de fi lme. 

Duas meninas também demonstraram sua insatisfação com 
aquela sessão, na medida em que durante a exibição brincaram, 
dormiram, bem como expressaram, em diversos momentos, a 
opinião delas, dizendo, por exemplo: 

- Crepúsculo é mais legal!

- Pinóquio é chato!

- Chega! Tá chato!12

O que essas crianças nos revelaram apontam, quase 
que instantaneamente, a etimologia da palavra infância 
(in-fans), que em seu signifi cado etimológico, trata-se 
daquele que não possui a fala. Essa noção, aliada a de que 
esse sujeito também não possui a razão, apresenta-se como 
uma espécie de fortaleza para o adulto, autorizando-o a 
calar esse indivíduo com a justifi cativa de lhe transmitir os 
conhecimentos validados socialmente. Terzi (2001) observa 
que o adulto, muitas vezes, opta por anular o lugar e a voz 
da criança:

[...] desde o nascimento a criança passa grande parte do 
tempo junto a adultos da própria família ou vizinhos. 
Ela ouve todo tipo de conversa e presencia todo tipo 
de cena, não sendo poupada nem de situações mais 
agressivas. Entretanto, não lhe é permitido participar.
Os adultos falam sobre as crianças, mas não com a 
criança. (TERZI, 2001, p. 55) 

Leite (2007) considera que os modos de lidar com a criança 
são constituídos, sobretudo pela linguagem e pelas dinâmicas 
de circulação da palavra. Sendo assim, podemos dizer que tais 
características presentes na relação adulto-criança, estendem-
se também para o âmbito do professor e do aluno, posto que as 
interações estabelecidas são pouco democráticas, evidenciando 
uma relação de superioridade/inferioridade e não de igualdade/
diferença.

Essa discussão auxilia na compreensão das práticas de 
autoritarismo e silenciamento observadas em muitas salas de 
aula, na medida em que as falas destacadas poderiam signifi car 
um risco à autoridade e ao planejamento do professor. Nessa 
direção, as meninas às quais nos referimos anteriormente 
provavelmente não encontrariam a mesma abertura e 
oportunidade para expressar a opinião delas sobre o fi lme, de 
maneira tão explícita e insistente, em uma circunstância habitual 
de sala de aula. Ou, se caso tentassem fazê-lo, possivelmente 
seriam silenciadas pelo professor, atitude que subentenderia 
que elas estavam se colocando daquela maneira porque não 
compreendiam o fi lme, ou o que se considera que o mesmo 
teria para ensinar às crianças. Na mesma linha, os garotos que 
se retiraram da exibição para jogar futebol não encontrariam 
espaço para tal ação se estivessem submetidos às práticas 
escolares. 

Para Foucault (2009), a produção dos corpos dóceis se deu 
por meio da preocupação com o detalhe – “[...] movimentos, 
gestos, atitudes, rapidez: poder infi nitesimal sobre o corpo ativo” 
(FOUCAULT, 2009, p.133). Tal processo de assujeitamento 
confi gurava-se de maneira constante e sem interrupções, ao 
passo que as forças produtivas eram potencializadas enquanto 
as possibilidades de escapes e de questionamentos eram 
suprimidas.

Diante disso, o fi lósofo traz-nos o exercício como a 
cerimônia mais importante, que possui o objetivo de produzir 
corpos submissos e exercitados. Isso acabava por estabelecer 
uma consistente articulação entre docilidade e utilidade, o que 
justifi ca a denominação – corpos dóceis – utilizada por Foucault.

12 - Notas de diário de campo, 27/11/09.
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O fi lósofo ainda entende que tal dinâmica de coerção atua 
através do controle do tempo, espaço e movimentos. Nessa 
perspectiva, Veiga-Neto (2004) ressalta que:

 
Tais técnicas tomam o corpo de cada um na sua 
existência espacial e temporal, de modo a ordená-lo em 
termos de divisão, distribuição, alinhamento, séries (no 
espaço) e movimento e sequenciação (no tempo), tudo 
isso submetido a uma vigilância constante. (VEIGA-
NETO, 2004, p.78)

Nesse contexto, é possível notar a relevância da 
instituição escolar como um importante dispositivo do poder 
disciplinar – provavelmente o mais importante. Veiga-Neto 
entende que a escola é considerada um espaço pelo qual 
todos os indivíduos da sociedade devem passar. Acrescenta-
se a isso o fato de a frequência ser diária e manifestar-se 
no decorrer de muitos anos, potencializando a ação dessa 
instituição na efetivação do projeto moderno de sociedade. 
Nas palavras do autor:

Não é demais insistir que, mais do que qualquer 
outra instituição, a escola encarregou-se de operar as 
individualizações disciplinares, engendrando novas 
subjetividades e, com isso, cumpriu um papel decisivo 
na constituição da sociedade moderna. (VEIGA-
NETO, 2004, p. 84)

Dessa forma, a escola impõe um duplo processo de 
disciplinarização: um que diz respeito ao físico, agindo sobre o 
corpo, e outro que compreende o intelecto, atuando no âmbito 
dos saberes. Ao primeiro processo, observa-se a imposição de um 
modo adequado, único e homogêneo de ser e de estar no mundo, 
ao passo em que o último tem o objetivo de apresentar esse mundo, 
assim como as maneiras adequadas de se posicionar diante dele. 

Finalizada a exibição do fi lme Pinóquio, nos foi sugerido 
por uma das responsáveis pelo desenvolvimento do projeto 

socioeducativo que, em outra ocasião, voltássemos a assistir o 
mesmo com as crianças e que explicássemos a elas sua importância. 
Tal sugestão pareceu apontar para o entendimento de que as 
crianças não apreciaram o fi lme porque não souberam interpretá-
lo, como se a produção de sentido atribuída pelas mesmas fosse 
incorreta, uma vez que não havia passado pela interpretação do 
professor, ou, em se tratando de uma pesquisa, do pesquisador. 

Nesse sentido, chamou-nos a atenção a colocação de um 
dos alunos ao descobrir que assistiríamos ao fi lme Pinóquio: 
Prefi ro fazer lição de Matemática!13 Essa fala pode nos remeter 
a inúmeras questões relativas ao universo escolar. Talvez um 
dos motivos que justifi que a rejeição de tal criança para com 
a referida disciplina deve-se ao fato de ser tradicionalmente 
concebida como uma ciência que possui uma única solução e 
fórmula de se chegar a resultados concretos e precisos, algo 
já dado, esperado de antemão, para qual não cabem escapes, 
reinvenções, possibilidades...

Assim, dialogando com os escritos de Rancière (2004), 
somos reportados a uma concepção de ensino-aprendizagem 
pautada na lógica da explicação, onde o professor possui a função 
de transmitir a seus alunos os conhecimentos validados pela 
sociedade contemporânea, de uma maneira objetiva e simplifi cada 
para que eles sejam capazes de compreender. Vale ressaltar que 
tais conhecimentos já são dados, sem que se permita abrir espaços 
para recriações ou reformulações – fato que nos permite refl etir 
sobre a relação de R (o garoto acima) com a Matemática.

Associada a essa discussão, cabe destacar a exibição do 
fi lme Crepúsculo que, como descrito anteriormente, aconteceu 
de maneira tranquila, uma vez que a película foi bem aceita pelos 
participantes da pesquisa desde o início14. Nesse dia, estivemos 
na companhia de duas das responsáveis pelas crianças no SESI, 
as quais pareciam inclinadas em garantir a disciplina do grupo, 
pois provavelmente julgavam como “culpa” das crianças o 
desinteresse observado na exibição de Pinóquio. 

De maneira geral, as crianças mostraram-se muito 
interessadas durante toda a exibição. Ainda assim, uma menina 

13 - Notas de diário de campo, 27/11/09.
14 - Vale lembrar que foram os próprios participantes da pesquisa que solicitaram a exibição desse fi lme.
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dormiu e dois meninos distraíram-se em uma brincadeira, porém 
logo foram chamados a atenção por uma das profi ssionais do 
projeto socioeducativo, o que os fez fi car em silêncio. 

Nessa direção, retomamos novamente com Foucault 
(2009) o processo de docilização de corpos exercida pelas 
denominadas “instituições de sequestro” – prisão, fábrica, 
hospital, escola. Perante essa leitura, arriscamo-nos a dizer 
que embora o projeto socioeducativo – no interior do qual 
se desenvolveu esta pesquisa – se proponha a atividades 
mais abertas e diferenciadas, o mesmo acabou (e ainda 
acaba) promovendo ações típicas do disciplinamento. Para 
o fi lósofo:

O momento histórico das disciplinas é o momento 
em que nasce uma arte do corpo humano, que visa 
não unicamente o aumento de suas habilidades, nem 
tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação de 
uma relação que no mesmo mecanismo o torna tanto 
mais obediente quanto é mais útil, e inversamente. 
Forma-se então uma política das coerções que são um 
trabalho sobre o corpo, uma manipulação calculada de 
seus elementos, de seus gestos, de seus comportamentos. 
(FOUCAULT, 2009, p. 133)

Acontece que a criança revela-se como um ser dotado de 
imaginação, inventividade, criatividade, imprevisibilidade, 
potencialidades e possibilidades, contrariando a ideia de 
“corpos dóceis”; isso permite, por exemplo, que elas encontrem 
linhas de fuga à exibição do fi lme, ainda que o mesmo as 
estivesse agradando. Dessa forma, elas passam a signifi car uma 
ameaça aos projetos sociais de modo que a educação surge com 
a intenção de controlá-las. 

Diante das discussões apontadas, tais como a maneira através 
da qual o sentimento da infância se confi gurou na modernidade, o 
surgimento da instituição escolar – como estratégia de produção 
de subjetividades correspondentes ao projeto social moderno –; 
a fi gura do professor-pastor e a experiência retratada na obra de 
Rancière (2004) nos sugere considerar linhas de fuga ao referido 
contexto, o que nos faz retornar à infância e ao universo de 
possibilidades que lhes são características.

Retomando o poema de Lóris Malaguzzi, “Ao contrário, 
as cem existem”, podemos atentar para as potencialidades 
da criança – ações, pensamentos, jogos, afetos, descobertas, 
invenções, sonhos, linguagens... E, por outro lado, refl etir sobre 
o que a escola e a cultura fi zeram com tal gama de possibilidades, 
as quais se viram delimitadas e instrumentalizadas. 

Às crianças fora apresentado um mundo sem graça, 
sem sentido, onde não há espaço para invenções, criações, 
descobertas, multiplicidades. Tudo o que se tem por conhecer 
já se revela como dado, uno, único, pronto e acabado, de forma 
que aos aprendizes cabe somente internalizar os conhecimentos 
transmitidos, para que possam contribuir para a boa manutenção 
da sociedade da qual fazem parte. 

Assim, apresenta-se o convite para que a educação 
também possa ser pensada de outra maneira, talvez como 
encontro, acontecimento, afeto, algo que ultrapassaria 
o processo de produção de subjetividades. Já que o ato 
educativo foi prioritariamente concebido para o atendimento 
da infância, poderíamos procurar alternativas para que este 
se aproximasse dela. Nessa direção, somos provocados, 
enquanto professores, a nos desentranhar/deslocar/
desacomodar dos discursos escolares contemporâneos que 
nos estimulam a fazer tudo do mesmo modo, e para um 
único fim – formar o cidadão conveniente a nossa estrutura 
social. 
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A LEITURA LITERÁRIA E A FORMAÇÃO DO PEQUENO LEITOR
Greice Ferreira da Silva

Resumo

O presente trabalho busca discutir a formação do leitor e 
a formação literária desde a pequena infância, entendendo por 
pequena infância o período destinado à Educação Infantil que 
compreende as crianças de zero a cinco anos. Este trabalho 
objetiva fazer alguns apontamentos sobre o ensino e a 
aprendizagem da leitura, suas relações com a literatura infantil 
e a formação do gosto literário. Discute também o papel da 
mediação do professor nesse processo de educação literária e 
da escola como um espaço em que essa mediação deve ocorrer 
de modo que promova a formação leitora das crianças desde a 
Educação Infantil tornando-as participantes da cultura escrita. 
As discussões apresentadas se encontram fundamentadas no 
arcabouço teórico da Teoria Histórico-Cultural preconizada por 
Vygotsky e seus colaboradores, na concepção de linguagem e 
de gênero discursivo sob a ótica de Bakhtin e de estudiosos 
sobre o ensino e a aprendizagem da leitura e da literatura.

Palavras-chave

Formação de leitores; leitura literária; Educação Infantil.

Abstract

This article seeks to discuss the This paper discusses the 
formation of the reader and the literary education from early 
childhood, understanding the early childhood period for the 
Early Childhood Education that includes children zero to fi ve 
years. This paper aims to make some notes on the teaching and 
learning of reading and its relationship to children’s literature 
and the formation of literary taste. It also discusses the role of 
mediation of the teacher in this process of literary education 
and the school as a space in which the mediation must occur in 
order to promote the formation of the reader since kindergarten 
children making them participants in the written culture. The 
arguments presented are based on the theoretical framework of 
Cultural History and Theory advocated by Vygotsky and his 
collaborators in the design of language and discourse genre 
from the perspective of Bakhtin and scholars on teaching and 
learning of reading and literature.

Keywords

Formation of readers; literary reading; Early Childhood 
Education.
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Introdução

Inserir-se na cultura escrita não é somente aprender a ler e 
a escrever é também modifi car sua relação com a linguagem 
e com o mundo a sua volta (BERNARDIN, 2003). Assim, é 
possível pensar que é na Educação Infantil que as crianças 
iniciam esse processo de inserção na cultura escrita e é na 
escola da pequena infância que se deve pensar nos modos de 
se promover vivências para que essa inserção ocorra de forma 
necessária e adequada.

Diante desses apontamentos, esse trabalho se propõe a pensar 
a literatura infantil como um meio de humanização das crianças 
desde a Educação Infantil e como um instrumento de inserção 
da criança na cultura escrita (ARENA, 2010). Para tanto, num 
primeiro momento serão feitas algumas considerações sobre o 
ensino da leitura e da literatura na tentativa de se compreender 
como estas ocorrem nas escolas. E num segundo momento, 
refl etir como a leitura literária pode mediar esse processo inicial 
de formação do pequeno leitor e da formação do gosto literário. 
Nessa trajetória, serão discutidos conceitos como humanização 
e cultura escrita relacionados ao papel mediador do professor e 
da escola no processo de apropriação da leitura e da literatura 
pelas crianças pequenas.

A leitura e a literatura na escola

No campo da leitura, desde 1980, destacam-se dois 
movimentos que se deram de forma lenta e gradativa, mas que 
de certa forma atuam para a valorização da literatura infantil e 
o seu reconhecimento como um gênero discursivo: o abandono 
dos materiais impressos destinados especifi camente ao ensinar 
e ao aprender a ler – os manuais como as cartilhas, etc – e, “a 
incorporação do livro de literatura infantil nas salas de aula, 
acompanhada pela rápida expansão de produção editorial de 
qualidade”. (ARENA, 2010, p. 13 – 14). Esses movimentos 
contribuíram para que novas discussões surgissem acerca das 
relações entre literatura infantil, alfabetização e o ensinar e o 
aprender a ler. Uma dessas discussões está relacionada ao fato 
de o texto ser usado como pretexto no ensino e na aprendizagem 

da leitura (LAJOLO, 1986) ou em outras palavras, a didatização 
ou pedagogização da literatura para crianças (ARENA, 2010, p. 
14) que de certa forma já está superada no Brasil.

Por outro lado, quando se discute a literatura infantil na 
sala de aula, seus usos e suas implicações diretas no fazer 
pedagógico, há que se considerar ainda que no processo de 
ensino da leitura ocorre, muitas vezes, a utilização de materiais 
escolares que apresentam textos descontextualizados, que 
priorizam o trabalho com letras ou sílabas e que geralmente não 
causam interesse e envolvimento por parte da criança. Outrora 
eram priorizados somente alguns gêneros discursivos por se 
acreditar que eram mais adequados para a fase inicial da leitura. 
Ao fazer isso, descartava-se a utilização de outros gêneros que 
poderiam contribuir para a apropriação da leitura das crianças, 
levando-as a se distanciar da concepção de leitura como uma 
tarefa eminentemente escolar. Nessa direção, Geraldi (2003) 
assinala que,

se considerarmos as práticas normalmente propostas 
por livros didáticos, toda lição ou unidade destes 
livros, organizados em unidades e, em geral, sem 
unidade, iniciam-se por um texto para leitura. Como 
tais leituras não respondem a nenhum interesse mais 
imediato daqueles que sobre os textos se debruçam, 
a relação interlocutiva a ocorrer deverá se legitimar 
fora dela própria. Ou seja, mesmo quando a leitura 
se inspira em concepções mais interessantes sobre 
textos e sobre leitura, as relações interlocutivas a 
se empreenderem em sala de aula não respondem à 
necessidade do estabelecimento destas relações. Daí, 
sua legitimidade se estatuir e não se instituir. Os alunos, 
leitores e portanto interlocutores, lêem para atender a 
legitimação social da leitura externamente constituída 
fora do processo em que estão, eles, leitores/alunos, 
engajados. (GERALDI, 2003, p. 168 – 169). 

A leitura somente se institui na relação interlocutiva 
que pressupõe o dialogismo (BAKHTIN, 1992). Em outras 
palavras, se institui somente quando o leitor estabelece uma 
relação com o texto e com autor numa atitude responsiva 
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que o torna capaz de refutar, refl etir e reavaliar o que leu. Do 
contrário, essa leitura não se constitui como tal, se fecha em 
si mesma sem trazer uma contrapalavra (BAKHTIN, 1992). 
Ao considerar a concepção discursiva de Bakhtin, que pensa 
a língua em movimento, a língua que existe na relação com 
o outro, entende-se que somente desenvolver a competência 
linguística não responde aos objetivos da Educação Infantil 
e nem mesmo aos objetivos do ensino da literatura. A língua 
nessa perspectiva tem que ser vista nas relações sociais, nas 
trocas, na atitude responsiva.

Partilhando dessa ideia, Foucambert (1994, p.31) explicita 
que:

Para aprender a ler, enfi m é preciso estar envolvido 
pelos escritos os mais variados, encontrá-los, ser 
testemunha de e associar-se à utilização que os outros 
fazem deles - quer se trate dos textos da escola, do 
ambiente, da imprensa, dos documentários, das obras 
de fi cção. Ou seja, é impossível tornar-se leitor sem 
essa contínua interação com um lugar onde as razões 
para ler são intensamente vividas [...]. 

Sobre o ensino e aprendizado da leitura é necessário 
enfatizar que:

Aprende-se a ler com textos, não com frases, menos 
ainda com palavras, jamais com sílabas [...], aprende-se 
a ler lendo textos que não se sabe ler, mas cuja leitura 
se tem necessidade. Lê-lo é procurar as respostas 
às perguntas que nos fazemos, as quais supomos 
estarem respondidas de alguma forma nos textos. Lê-
los signifi ca mobilizar tudo o que já sabemos, sobre 
a pergunta, sobre as possíveis respostas, sobre o 
funcionamento da escrita, para reduzir o espaço do que 
ainda é incompreensível. Ler – e, portanto, aprender 
a ler – é uma negociação entre o conhecido, que está 
na nossa cabeça, e o desconhecido, que está no papel; 
entre o que está atrás e o que está diante dos olhos. É 
um trabalho de detetive que utiliza índices (paginação, 
palavras conhecidas...) para elaborar hipóteses, 
verifi cá-las com base em outros índices, voltar aos 

pontos que permanecem obscuros com ajudas externas. 
(FOUCAMBERT, 1994, p. 37 – 38).

Diante desses apontamentos, como pensar na literatura 
infantil desde a Educação Infantil? Como o professor da pequena 
infância pode mediar esse processo de inserção da criança 
na cultura escrita por meio da literatura? Para tentar propor 
possíveis respostas a essas perguntas, inicialmente, é preciso 
esclarecer o que se entende por humanização e por cultura 
escrita neste trabalho com o intuito de se pensar a leitura e a 
literatura como objetos culturais, como meios de humanização 
das crianças. Para tanto, se recorrerá a Teoria Histórico-Cultural 
preconizada por Vygotsky e seus colaboradores. 

A Teoria Histórico-Cultural e o ensino e a aprendizagem 
da leitura e da literatura

A Teoria Histórico-Cultural enfatiza a natureza social do 
homem, o desenvolvimento da inteligência, da personalidade 
e da conduta humanas. Para a Teoria Histórico-Cultural, o 
homem não nasce humano, mas aprende a ser humano à 
medida que atua sobre a realidade e se apropria da cultura 
humana e a transforma. Por cultura humana pode-se entender 
o conjunto da produção humana e da natureza que existe fora 
dele, objetivamente, independente dele. É por meio da relação 
com os objetos socialmente criados e com os outros homens 
presentes e passados – e que deixam a marca de sua atividade 
nos objetos da cultura historicamente produzidos – que o 
homem se humaniza (MELLO, 1999).

Essa teoria vê o ser humano e a humanidade como produtos 
criados pelos homens ao longo da história. Em outras palavras, 
ao criar a cultura humana – os objetos, os instrumentos, a ciência, 
a lógica, os valores, os costumes e hábitos, as linguagens – criam 
a própria humanidade que é o conjunto das características e das 
qualidades humanas expressas pelas habilidades, capacidades e 
aptidões que foram se formando ao longo da história por meio 
da própria atividade humana. Essas aquisições humanas não 
são herdadas biológica ou geneticamente, mas se fi xam sob 
a forma de objetos externos da cultura material e intelectual. 
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Assim, cada nova geração nasce num mundo pleno de objetos 
criados pelas gerações precedentes, e nesses objetos estão 
acumuladas as qualidades humanas histórica e socialmente 
criadas e desenvolvidas. É preciso que as novas gerações se 
apropriem desses objetos de acordo com a função social para a 
qual foram criados (MELLO, 2007).

Conforme Vygotsky (1995), somente na relação social, com 
os pares mais avançados é que as novas gerações internalizam e 
se apropriam das funções tipicamente humanas como a fala, o 
pensamento, o controle da própria conduta, a função simbólica da 
consciência. Considerando a concepção de homem compreende-
se que o processo de educação é essencialmente um processo 
de humanização (LEONTIEV, 1978). Por essa razão o processo 
de educação é o processo de formação das características e 
qualidades humanas e assim, a escola deve ser o lugar de criar 
novas necessidades humanizadoras, de garantir experiências 
diversas às crianças para que o desenvolvimento das máximas 
qualidades humanas se realize plenamente. Os estudos dessa 
teoria contribuem para redimensionar o conceito de educação e 
o conjunto de concepções que subsidiam as práticas educativas 
principalmente na Educação Infantil e no que diz respeito à 
formação de crianças leitoras e leitoras de literatura infantil.

De acordo com Vygotsky, a criança nasce com uma única 
capacidade, a de criar capacidades. A infância é o período 
em que a criança entra na cultura humana e se apropria dela 
(LEONTIEV, 1978; MELLO, 2007; VYGOTSKY, 1995). Com 
base nesses pressupostos, Britto (2005) entende que o termo 
cultura escrita, de forma mais ampla, procura caracterizar um 
modo de organização social cuja base é a escrita. Esse autor 
esclarece que cultura escrita implica valores, conhecimentos, 
modos de comportamento que não se limitam ao uso objetivo 
do escrito e, nesse sentido, representa a “relação da escrita 
com o desenvolvimento; a inter-relação escrita/oralidade; as 
demandas por habilidades cognitivas e o modo de produção 
atual” (BRITTO, 2005, p. 15). Assim, é possível pensar que é na 
Educação Infantil que as crianças devem iniciar esse processo de 
inserção na cultura escrita e é desde a escola da pequena infância 
que se deve pensar nos modos de se promover vivências para que 
essa inserção ocorra de forma necessária e adequada.

Leitura e literatura: a formação do gosto literário

De acordo com Arena (2003), lemos porque temos 
necessidades que são criadas pelas relações sociais entre os 
indivíduos, por tal razão, afi rma que não lemos por hábito, 
gosto ou prazer. Nessa perspectiva, a escola tem o papel de 
criar essas necessidades de leitura nas crianças, permitindo que 
elas vivenciem situações reais em que possam participar dessas 
situações ativamente, sendo sujeitos de suas aprendizagens e 
percebendo a função social para a qual é destinada. Pode-se 
dizer que a educação literária se encontra nessas bases. Em 
outras palavras, a literatura deve fazer parte da vida da criança 
também na escola da pequena infância de forma provocada, 
intencional em que as situações de contato com a literatura 
sejam criadoras de novas necessidades de ler, de conhecer, de 
se expressar e de se comprazer por meio da relação dialógica 
que se estabelece com ela.

Diante desses apontamentos, vale ressaltar que o texto se 
constitui como tal no momento em que ocorre a leitura, e a 
leitura é a relação do leitor com o texto, ela existe no momento 
em que se realiza e que segundo Geraldi (1996, p. 80), “o texto 
somente se completa com o ato de leitura ao ser utilizado, 
operado linguística e tematicamente pelo leitor”. A relação que 
o leitor vai estabelecer com o texto está diretamente vinculada 
com a história de leitura de cada um. “A leitura é uma questão 
de natureza, de condições, de modos de relação, de trabalho, 
de produção de sentidos, em uma palavra: de historicidade” 
(ORLANDI, 1996, p. 9). 

Desse modo, é possível pensar que o gosto literário está 
diretamente ligado às vivências de cada sujeito, às relações 
estabelecidas por ele, às condições concretas de vida e educação 
que cada um possui (LEONTIEV, 1978), a sua própria história 
e a sua história de leitura. Em consonância com essas ideias, 
Geraldi (2003) esclarece que:

O produto do trabalho de produção se oferece ao leitor, 
e nele se realiza a cada leitura, num processo dialógico 
cuja trama torna as pontas dos fi os do bordado tecido 
para tecer sempre o mesmo e outro bordado, pois as 
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mãos que agora tecem trazem e traçam outra história. 
Não são mãos amarradas – se o fossem, a leitura 
seria reconhecimento de sentidos e não produção de 
sentidos; não são mãos livres que produzem o seu 
bordado apenas com os fi os que trazem nas veias de sua 
história – se o fossem, a leitura seria um outro bordado 
que se sobrepõe ao bordado que se lê, ocultando-o, 
apagando-o, substituindo-o. São mãos carregadas de 
fi os que no que se disse pelas estratégias de dizer se 
oferece para a tecedura do mesmo e outro bordado. É 
o encontro destes fi os que produz a cadeia de leituras 
construindo os sentidos de um texto. E como cadeia, 
os elos de ligação são aqueles fornecidos pelos fi os das 
estratégias escolhidas pela experiência de produção do 
outro (o autor) com que o leitor se encontra na relação 
interlocutiva de leitura. A produção deste, leitor, é 
marcada pela experiência do outro, autor, tal como 
este, na produção do texto que se oferece à leitura, 
se marcou pelos leitores que, sempre, qualquer texto 
demanda. Se assim não fosse, não seria interlocução, 
encontro, mas passagem de palavras em paralelas, 
sem escuta, sem contrapalavras: reconhecimento ou 
desconhecimento, sem compreensão. (GERALDI, 
2003, p. 166 – 167). 

Essas afi rmações trazem o princípio dialógico da 
linguagem sob a ótica bakhtiniana e da leitura como um 
encontro dos interlocutores, marcado pela atitude responsiva 
do leitor que interage com o texto e com o autor, e já traz no 
momento da leitura uma contrapalavra. Essa dinamicidade 
interlocutiva permite que o leitor considere, critique, avalie, 
retome, desconsidere, debata o texto e num contínuo processo 
de compreensão responda às suas próprias perguntas e àquelas 
propostas pelo autor que já tem dentro dele um leitor.

A concepção de leitura presente neste trabalho é a de 
leitura como compreensão, como produção de sentido e 
como prática cultural. Essa concepção vem ao encontro da 
concepção bakhtiniana de linguagem que permite pensar a 
prática educativa, o ensino e a aprendizagem da leitura numa 
perspectiva dialógica em que as relações travadas com o texto 
superam a mera decifração e oralização de sinais gráfi cos.

A aprendizagem da criança na escola se apóia na leitura 
e pode-se dizer que isso é consenso, uma vez que é por meio 
da leitura que a criança terá contato e poderá conhecer os 
diferentes conteúdos escolares. Embora haja o reconhecimento 
espontâneo de que ler é entender um texto, a escola contradiz 
com certa frequência essa afi rmação ao sustentar o ensino 
da leitura em exercícios e tarefas que aparentam garantir o 
aprendizado da leitura pelas crianças, “mas que paradoxalmente, 
nunca é prioritário o desejo de que entendam o que diz o texto” 
(COLOMER E CAMPS, 1996, p. 29). A leitura é uma via 
de acesso para participar da cultura escrita, e, desse modo, 
ler se constitui numa necessidade essencial para garantir o 
pertencimento e a atuação ativa nessa sociedade.

 Nessa perspectiva, a literatura deve aparecer no cenário 
escolar de modo a contribuir na formação de leitores e não de 
“ledores”. Perrotti (1999 apud SOUZA; GIROTTO, 2008, p. 
66) distingue o ledor do leitor ao ressaltar que

O ledor prefi gura aquele ser passivo, imobilizado, 
que pouco ou nada acrescenta ao ato de ler. O texto 
para o ledor não tem aberturas porque ele decifra 
mecanicamente os seus sinais. Não há mistério, nem 
criação. A leitura é defi nitiva. O leitor, no entanto, é 
móvel e tem um olhar indefi nido, errante e criativo 
sobre o texto, que se permite ler em suas linhas e 
entrelinhas, desvelando seus sinais visuais e invisíveis. 
Isto só ocorre quando se dá o pacto entre texto e leitor, 
que o ledor não se arrisca a fazer.

O enfoque dado no aspecto físico do signo subsidia muitas 
práticas educativas no início da aprendizagem da leitura. Pode-
se inferir que a preocupação excessiva com a fonética e com a 
decodifi cação forma crianças ledoras e não leitoras. Em outras 
palavras, são crianças que apenas repetem ou pronunciam 
as palavras e frases que compõem um texto, mas que não 
conseguem compreendê-los e não participam dialogicamente 
do processo de signifi cação da leitura pelas próprias condições 
educativas a que estão submetidas. 

A literatura implica diálogo, interação com o texto, com 
a estética e, por isso, requer para si leitores e não ledores. A 
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literatura exige do leitor uma interlocução, envolvimento, exige 
esforço para atuar no texto e com o texto ao lidar intensamente 
com os enunciados que desvelam e revelam em si o conteúdo 
temático, o estilo e a construção composicional (BAKHTIN, 
2003, p. 261). Esse esforço os ledores não dão conta de fazer. 
Nessa relação dialógica de leitor e texto literário há também 
por parte do leitor a sua própria criação e a sua imaginação que 
conferem e atribuem ao texto o sentido. Para Vygotsky (2009, 
p. 14)

[...] a imaginação, base de toda atividade criadora, 
manifesta-se, sem dúvida, em todos os campos da 
vida cultural, tornando possível a criação artística, a 
científi ca e a técnica. Nesse sentido, necessariamente, 
tudo o que nos cerca e foi feito pelas mãos do homem, 
todo o mundo da cultura, diferentemente do mundo 
da natureza, tudo isso é produto da imaginação e da 
criação humana que nela se baseia.

Arena (2010, p. 30) ao analisar as considerações de 
Vygotsky e a relação com a literatura aponta que

A imaginação transcende a própria criação literária 
porque move o próprio desenvolvimento da cultura 
humana em todas as áreas. Dessa forma, imaginar 
é inventar, criar, romper com o já construído para 
encontrar o ainda desconhecido. Imaginar, portanto, 
não faz apenas parte do mundo infantil, mas é 
uma faculdade do homem, social e historicamente 
desenvolvida, necessária para a própria e permanente 
formação do ponto de vista fi logenético.

 O pequeno leitor imagina situações, ações, falas, 
baseado em suas experiências, no que já viu, ouviu, sentiu, 
percebeu, no que constitui a sua história, a sua vivência. O 
pequeno leitor imagina baseado naquilo que já se apropriou e 
naquilo se apropria da cultura humana. Desse modo, o leitor ao 
lidar com os enunciados presentes na literatura, desenvolve sua 
imaginação e “quanto mais intensa for essa apropriação, mais 
imaginação desenvolverá” (ARENA, 2010, p. 31).

Ao considerar esses pressupostos é necessário entender 
que a criança, desde pequena, vive imersa numa sociedade do 
escrito, e por essa razão Jolibert afi rma que “ler é construir 
ativamente a compreensão de um texto, em função do projeto e 
das necessidades pessoais do momento, o que acontece a partir 
da educação infantil” (2006, p. 183). 

As crianças são desde pequenas capazes de estabelecer 
relações com o escrito de forma a questioná-lo, de fazer 
previsões, escolhas, de validar essas antecipações ou não e 
assim elaborar outras questões e outras respostas. Pode-se 
dizer que a relação entre o leitor e o texto é dialética, ou 
seja, o leitor no ato da leitura traz os seus conhecimentos 
para dialogar com o texto, para compreendê-lo e essa 
compreensão permite ao leitor criar, modifi car e elaborar 
novos conhecimentos.

Desse modo, pode-se inferir que a educação literária, o 
gosto pela leitura e pela literatura nasce de uma necessidade 
que é criada pelo professor, pelo contato com os leitores mais 
experientes e com as situações em que as crianças possam 
por em jogo suas ideias, sua imaginação, fazer previsões e 
antecipações e validá-las ou não. Lajolo (2005, p. 119) ao tratar 
do gosto literário faz uma proposta de educação do gosto ao 
revelar que não cabe somente a escola essa função, mas que 
compete a ela a tarefa de iniciar seus alunos nos protocolos, nos 
critérios e nos valores da leitura.

Isto posto, cabe à escola cuidar para que as crianças 
tenham contato com os diferentes gêneros discursivos – 
no caso em questão, com o gênero literário – ao longo dos 
anos de escolaridade e amplie sua capacidade de manejar 
o mais possível a diversa heterogeneidade dos gêneros do 
discurso (orais e escritos), suas variações estilísticas e suas 
possibilidades de intervir e de dialogar com eles. Desse modo, 
as crianças poderão se apropriar dos gêneros discursivos que 
circulam socialmente e se constituir gradativamente como 
leitores e como leitores literários atendendo para si próprio as 
especifi cidades da literatura.

Neste tópico buscou-se discutir a concepção de leitura para 
esse trabalho e as implicações dessas concepções na educação 
literária e na formação do gosto literário. O tópico a seguir 
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propõe-se a pensar sobre o papel mediador do professor e da 
escola na educação literária das crianças.

Educação literária: o professor e a escola como mediadores 
desse processo

Percebe-se nos dias atuais algumas iniciativas de professores 
e profi ssionais ligados à educação para a valorização da leitura 
e a preocupação em ampliar os tempos e os espaços para essa 
prática cultural. Intenta-se também diversifi car as estratégias 
de leitura para que a criança entre em contato com ela de forma 
lúdica e funcional.

Inúmeros pesquisadores têm-se empenhado em mostrar 
aos pais e professores a importância de se incluir o livro no 
cotidiano da criança. 

Comparada ao cinema, ao rádio e à televisão, a leitura 
tem vantagens únicas. Em vez de precisar escolher entre 
uma variedade limitada, posta à sua disposição por 
cortesia do patrocinador comercial, ou entre os fi lmes 
disponíveis no momento, o leitor pode escolher entre os 
melhores escritos do presente e do passado. Lê onde e 
quando mais lhe convém, no ritmo que mais lhe agrada, 
podendo retardar ou apressar a leitura; interrompê-la, 
reler ou parar para refl etir, a seu bel-prazer. Lê o que, 
quando, onde e como bem entender. Essa fl exibilidade 
garante o interesse contínuo pela leitura, tanto em 
relação à educação quanto ao entretenimento [...]. 
(HARRIS In: BAMBERGER, 1987, p. 13). 

No processo de ensino e aprendizagem da leitura, as 
atividades propostas devem ocorrer em situações reais para que 
a criança possa atribuir um sentido adequado à sua função social. 
Mello (1999) e Mukhina (1996) esclarecem que as condições 
pedagógicas ótimas para o desenvolvimento harmônico das 
crianças e das potencialidades não se apresentam por meio de um 
ensino imposto, forçado, com vista a transformar a criança pré-
escolar em escolar prematuramente (ZAPORÓZHETS, 1987).

A criança deve ser provocada para a leitura. Quando convive 
com a leitura e a escrita, a princípio realizadas pelo professor, 

enquanto vive muitas experiências signifi cativas em que possa 
se expressar através das diferentes linguagens, ela se apropria 
da leitura e da escrita de forma “natural”, ou seja, não imposta, 
mecânica, ou mesmo espontaneamente como algo biológico, 
mas provocada (MELLO, 2005).

 Ao relacionar o ensino e a aprendizagem da leitura 
com a literatura, faz-se necessário compreender o conceito de 
educação literária. Segundo Blanca (2006, s.p.), 

Entende-se por educação literária a adoção de uma 
metodologia que vai dotar o mediador com um 
conjunto de saberes culturais, literários, sociais, 
que fornecem as enciclopédias e os intertextos 
individuais, que permitem descobrir modelos, pautas, 
convencionalismos, símbolos, mitos, acontecimentos 
históricos... , uma reação individual perante uma obra 
literária. (BLANCA, 2006, s.p.).

 Nessa perspectiva, pode-se depreender que a 
educação literária se dá por ações específi cas e metodologias 
apropriadas. O professor medeia esse processo de formação 
do leitor literário quando planeja situações de leitura em que 
a criança entra em contato com o texto literário e com suas 
peculiaridades estéticas, linguísticas, artísticas de modo que 
ela aprenda a dialogar com o texto, valorizar e ativar seus 
intertextos – outros e diversos textos que já conhece – e assim, 
produzir sentido. Isso ocorre porque o sentido atribuído ao 
texto também decorre da intertextualidade presente nele. As 
crianças se apóiam nos textos que conhecem e já fi zeram 
repetidas leituras e assim, o relacionam com as características 
do texto que é apresentado a elas. Nessa direção é que 
“a intertextualidade na obra de Bakhtin é, antes de tudo, a 
intertextualidade “interna” das vozes que falam e polemizam 
no texto, nele reproduzindo o diálogo com os outros textos” 
(BARROS, 2003, p. 4).

No processo de formação de leitores literários, o professor 
deve se apropriar de elementos que corroboram e são 
indispensáveis para esse processo de inserção da criança na 
cultura escrita. Tais elementos se referem às características 
peculiares do próprio gênero discursivo – no caso o gênero 
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literário – no que diz respeito ao conteúdo temático, estilo e 
construção composicional (BAKHTIN, 2003). Por tal razão, o 
autor afi rma que

Quanto mais dominamos os gêneros tanto mais livremente 
os empregamos, tanto mais plena e nitidamente 
descobrimos neles a nossa individualidade (onde isso é 
possível e necessário), refl etimos de modo mais fl exível 
e sutil a situação singular da comunicação; em suma, 
realizamos de modo mais acabado o nosso livre projeto 
de discurso. [...] Os gêneros do discurso, comparados 
às formas da língua, são bem mais mutáveis, fl exíveis 
e plásticos; entretanto, para o indivíduo falante eles têm 
signifi cado normativo, não são criados por ele mas dados 
a ele. Por isso um enunciado singular, a despeito de toda a 
sua individualidade e do caráter criativo, de forma alguma 
pode ser considerado uma combinação absolutamente 
livre de formas da língua [...]. (BAKHTIN, 2003, p. 285). 

A leitura, por mobilizar o conceito de gênero, coloca em 
ação modelos estruturais, temáticos e estilísticos relativamente 
fi xos (contos, fábulas, crônicas de viagens, histórias policiais, 
poema épico, etc.) que funcionam como formas mais ou menos 
estabilizadas e, portanto, reconhecíveis. 

Desse modo, quando o professor domina as especifi cidades 
dos gêneros, e no caso do gênero literário, pode selecionar as 
obras literárias, os autores e as estratégias de leitura necessárias 
e adequadas para que as crianças sejam iniciadas no processo 
de apropriação do gênero literário.  Cabe à escola e ao professor 
cuidarem para que as crianças tenham contato com os diferentes 
gêneros discursivos ao longo dos anos de escolaridade e 
ampliem sua capacidade de manejar o mais possível a diversa 
heterogeneidade dos gêneros do discurso (orais e escritos), 
suas variações estilísticas e suas possibilidades de intervir e de 
dialogar com eles. Assim, as crianças poderão se apropriar dos 
gêneros discursivos que circulam socialmente e se constituir 
gradativamente como leitores e como leitores literários. 

A formação do leitor literário se constitui nessa perspectiva, 
ou seja, quanto mais contato e diálogo o pequeno leitor tem com a 
literatura – entendendo-a como gênero discursivo – mais domínio 

o leitor terá sobre ela e poderá empregá-la mais livremente em 
situações concretas de comunicação, realizar “de modo mais 
acabado” o seu livre projeto de discurso (BAKHTIN, 2003, p.15) 
e garantir o seu ingresso e participação ativa na cultura escrita.

Diante de tais apontamentos, a dimensão do dialógico 
que envolve as relações sociais, o espaço social e as matrizes 
geradoras de educação são discutidas neste trabalho de ensino e 
aprendizagem da leitura e da literatura, ao relevar o contexto em 
que esse processo se dá. Para Bakhtin, não existe uma realidade 
de linguagem fora do dialógico e, desse modo, não existe uma 
realidade de leitura fora do dialógico. Nessa perspectiva, o 
ensino da língua, da leitura e da literatura só ocorre se essa 
dimensão for considerada, ou seja, se for levado em conta 
o processo interativo da linguagem, as trocas linguísticas 
dinâmicas entre as pessoas e os valores próprios de sua cultura, 
da sua historicidade. Isto posto, pode-se dizer que

A literatura deve fazer pensar, questionar, compreender 
e interrogar e, depois de nos exigir algum esforço, nos 
fazer sair dela diferentes, transformados de alguma 
forma. E para nos transformar, deve nos atrair, viver 
dentro de nós. Gianni Rodari, no belíssimo A Gramática 
da fantasia, assinala: “Todos os usos da palavra a todos, 
parece um bom lema, sonoramente democrático. Não 
exatamente porque todos sejam artistas, mas porque 
ninguém é escravo”. (1982, p. 18). O que vem corroborar 
nossa tese sobre a necessidade de leitura de bons livros e 
textos. (SOUZA; GIROTTO, 2008, p. 69).

Ao considerar esses pressupostos é que pensamos que a 
educação literária deve iniciar desde a Educação Infantil e que 
os professores devem também se apropriar da literatura para 
poder dispor dos meios mais adequados no processo de ensino 
e de aprendizagem e assim, poder fazer dela um instrumento 
humanizador, um instrumento da cultura. 

Conclusão

 Na tentativa de discutir a formação do pequeno leitor e 
do pequeno leitor literário buscou-se nesse trabalho, repensar 
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aspectos do processo de ensino e de aprendizagem da leitura e 
da atuação da escola e do professor nesse processo. 

Desde a Educação Infantil, crianças ainda não alfabetizadas 
convencionalmente, podem estabelecer relações com o escrito 
atribuindo signifi cado e sentido de modo que essas relações 
podem desenvolver condutas de leitor e criar necessidades de 
leitura nas crianças. Ao perceber como essas relações se dão e 
ao compreender o processo de mediação da leitura literária é 
possível refl etir sobre as implicações pedagógicas no processo 
de ensino e aprendizagem da leitura e da literatura das crianças 
nessa etapa da escolaridade, e reconhecer a necessidade da 
promoção de um trabalho pedagógico intencional de leitura 
com os diferentes gêneros discursivos e, portanto, do gênero 
literário.

Conforme pressupostos da Teoria Histórico-Cultural 
preconizada por Vygotsky (1995) e outros estudiosos dessa 
teoria, a aprendizagem é a fonte do desenvolvimento. 
Percebemos que a criança desde pequena é capaz de 
estabelecer relações com o mundo que a cerca, que é capaz 
de aprender, de imaginar de criar. Por tal motivo, a infância 
é um dos períodos mais importantes da vida humana porque 
deve formar as bases orientadoras para novas aprendizagens. 
Se a escola e os professores compreenderem o papel 
essencial do processo educativo no processo de humanização 
e compreenderem como se dá o processo de aprendizagem, 
poderão organizar vivências na Educação Infantil que sejam 
intencionalmente provocadoras da aprendizagem e do 
desenvolvimento das crianças pequenas.

A formação do gosto literário desde a pequena infância 
ocorre pelas vivências que a criança tem, pelas relações que 
estabelece com o escrito, pela sua história de leitura que é 
tecida por tais vivências. Nesse processo de formação leitora 
por meio da leitura literária é fundamental que a escola – 
lugar em que as situações de leitura supostamente ocorrem de 
forma mais sistematizada e frequente – promova situações de 
leitura, desafi e os alunos a debaterem o texto, a construí-lo e 
desconstruí-lo, instigue as crianças a terem um comportamento 
ativo, vigilante, de construção inteligente de signifi cação 
(CHARMEUX, 1997), e coloque as crianças em interlocução 

com o estilo, a temática e a construção composicional do 
gênero literário. 

A formação do pequeno leitor e do leitor literário sob uma 
perspectiva humanizadora reside num processo pedagógico 
dialógico, porque se o dialógico está na base de todas as 
relações do homem com o homem, com o mundo, com as 
coisas, com o conhecimento, também deveria estar no ensino 
e na aprendizagem das crianças e no processo de apropriação 
da leitura. Pode-se afi rmar que esse processo é resultado de 
relações, de linguagens, de vozes, de relações polifônicas. A 
literatura nesse cenário se constitui como uma interlocutora da 
aprendizagem da leitura na Educação Infantil.
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Resumo

A pesquisa relatada neste artigo visou estabelecer relações 
entre a política pública de leitura do Recife e as unidades 
educacionais vinculadas àquele sistema de ensino. Como ênfase, 
buscou destacar, no processo de implementação da política pública 
de leitura, a biblioteca e o professor que dinamiza esses espaços 
como agentes fundamentais para articular as ações propostas pelo 
Programa Manuel Bandeira de Formação de Leitores no âmbito do 
município. Através da coleta de entrevistas, o objetivo do estudo 
foi identifi car a visão de diferentes agentes – gestores escolares, 
professores, estudantes - acerca das diretrizes e ações efetivadas no 
campo da formação de leitores. Como resultados, os participantes 
destacaram a necessidade da atuação de um profi ssional específi co 
– professor de biblioteca e/ou bibliotecário – como dinamizador 
destes espaços, e como mediador no planejamento e execução de 
ações de incentivo à leitura e à escrita na escola, articulando-as às 
propostas da rede municipal de ensino.

Palavras-chave

Política pública; leitura; Programa Manuel Bandeira de 
Formação de Leitores.

Abstract

This research aimed to establish a relationship between 
the public reading policy at the municipality of Recife and 
local schools. Along this paper, emphasis was given on the 
implementation process of the reading public policy and both 
libraries and library teachers are highlighted as cue instances to 
articulate actions proposed and carried out by Manuel Bandeira 
Reading Program. Data was collected by interviews with school 
principals, teachers and students, due to understand how they 
understand the local reading orientations and interventions. 
The main fi ndings were about the central role that teachers have 
when they work at the school library, planning and executing 
pedagogically oriented actions to encourage reading and 
writing in schools, linking them to the proposals of municipal 
goals in this fi eld.

Keywords

Public policy; reading; Manuel Bandeira Reading Program.
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Introdução

Este artigo relata uma pesquisa empírica já concluída e 
que teve por objetivo verifi car qual a importância atribuída 
por gestores, professores e estudantes à implementação 
de bibliotecas e à presença de professoras na articulação 
pedagógica daqueles espaços e no processo de implementação 
da política pública de leitura na Rede Municipal de Ensino do 
Recife. Naquela localidade foi implementado, desde 2006, o 
Programa Manuel Bandeira de Formação de Leitores (PMBFL), 
criado pela Secretaria de Educação, Esporte e Lazer (SEEL) da 
Prefeitura de Recife como estratégia para implementação de 
uma política pública de leitura direcionada à rede municipal 
de ensino.

Seja em instância federal, seja no âmbito municipal, ao 
se tratar de política pública de leitura, faz-se uma associação 
entre as áreas de Educação e Cultura, pois ambas têm um 
papel estratégico na formulação e execução das políticas que 
promovam o acesso ao livro e a formação de leitores como 
ações de cidadania, inclusão social e desenvolvimento humano. 
(BRASIL, 2008, p. 4).

Estes aspectos são muito discutidos ao se falar em escola 
pública de qualidade. Neste sentido, a existência da biblioteca 
no interior da escola é fundamental, considerando que, muitas 
vezes, é o único meio para que os estudantes, seus familiares 
e vizinhos tenham acesso ao livro e à leitura. No entanto, a 
realidade educacional brasileira evidencia que este ainda é um 
equipamento que não foi universalizado e que muitos municípios 
e estados não defi niram políticas do livro e da leitura, conforme 
preconiza a legislação nacional (Lei Federal n. 12.244/2010) e 
o Plano Nacional do Livro e da Leitura (BRASIL, 2006).

Além disso, é preciso reorientar o entendimento do que 
caracteriza uma biblioteca escolar, entendida aqui como 
ambiente que estimule a leitura e que esteja equipado com 
livros e com profi ssionais habilitados a desenvolver políticas 
públicas para a leitura comprometidas com a qualidade do 
ensino público no país. (LARGUI, 2009, p. 9). Isto é, também, 
destacado por Copes e Saveli (2003), ao enfatizarem que para 
formar leitores, é preciso mais que escolas e bibliotecas em 

pleno funcionamento. É preciso ter professores e bibliotecários 
capacitados para exercer a função de mediadores da leitura. 
(COPES e SAVELI, 2003, p. 2361). 

O Plano Nacional do Livro e Leitura – PNLL (BRASIL, 
2006), elaborado numa parceria dos Ministérios da Educação 
e Cultura preconiza, ainda, que a biblioteca não deve ser um 
mero depósito de livros e que precisa assumir

(...) a dimensão de um dinâmico pólo difusor de 
informação e cultura, centro de educação continuada, 
núcleo de lazer e entretenimento, estimulando a criação 
e a fruição dos mais diversifi cados bens artístico-
culturais; para isso, deve estar sintonizada com as 
tecnologias de informação e comunicação, suportes e 
linguagens, promovendo a interação máxima entre os 
livros e esse universo que seduz as atuais gerações. 
(BRASIL, 2006, p. 22)

Na experiência de Recife, articulada através do PMBFL, 
uma estratégia central para efetivar a dimensão afi rmada no 
PNLL foi a criação da função de professora de biblioteca, 
que deveria se aproximar de uma mediadora de leitura, 
atuando pedagogicamente num espaço de ampliação das 
aprendizagens, o que signifi cava redimensionar a função de 
regência (BANDEIRA, ROSA e BRANDÃO, 2009, p. 32). 

A consolidação desta função, embora já existente na RMER 
desde 2006 só ocorreu com a publicação da Instrução Normativa 
nº 12/2008 que estabeleceu normas, procedimentos e atribuições 
para a professora de biblioteca, cujo trabalho primordial passou 
a ser a mediação de leitura, o desenvolvimento do imaginário 
do estudante, incentivando, a orientação à pesquisa escolar, 
a valorização e divulgação da cultura local, o incentivo ao 
hábito da leitura, escrita e comunicação oral, dentre outras. O 
documento defi ne, ainda, outras funções para esta professora, 
a saber: catalogação do acervo, controle de empréstimos, bem 
como articulação entre as diferentes ações planejadas pela 
unidade educacional, e ainda, aquelas propostas pela SEEL e 
outros programas/eventos promovidos dentro ou fora da cidade. 

O estudo relatado neste artigo buscou entender como a 
implantação da política da leitura na instância municipal do 
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Recife se materializou nas unidades educacionais pertencentes 
àquela rede de ensino. Particularmente, procuramos identifi car 
se a estruturação de bibliotecas escolas municipais e a 
localização de professoras para desempenharem funções 
pedagógicas naqueles ambientes infl uenciava o modo como 
a política municipal de leitura era compreendida por gestores, 
educadores e estudantes vinculados àquela rede de ensino.

O caminho metodológico

Considerando os objetivos estabelecidos para o estudo 
em tela, a Rede Municipal de Ensino do Recife (RMER) foi 
agrupada a partir de três critérios, a saber:

  Categoria A – aquelas que possuíam espaço e professora de 
biblioteca atuando em, pelo menos, um de seus turnos de 
funcionamento.

  Categoria B – aquelas que contavam, apenas, com o espaço 
da biblioteca, mas não possuem professora de biblioteca 
em nenhum de seus turnos.

  Categoria C – aquelas que não tinham nem espaço, nem 
professora de biblioteca.

Defi nido esse modo de agrupamento, fez-se um segundo 
levantamento a fi m de identifi car a Região Político-
Administrativa (RPA) do município onde a política de leitura 
apresentasse mais difi culdades em se efetivar. Assim, apesar de 
contemplar o maior número de escolas (61), escolheu-se a RPA 
6 por apresentar os menores índices de unidades educacionais 
com espaço e professor de biblioteca (apenas 25%).  No escopo 
desta região, buscou-se identifi car bairros que tivessem escolas 
que contemplassem as três categorias aqui propostas. Desse 
modo, foi possível atuar em dois bairros do Recife: Ibura e Pina. 

Com o intuito de preservar a identidade das unidades 
de ensino, foram adotados, neste texto, nomes fi ctícios, 
considerando o bairro e a categoria nos quais cada escola estava 
inserida. Por exemplo: chamou-se Ibura A aquela que se 
localiza neste bairro e pertence à categoria A, portanto possui 
espaço e professora de biblioteca. Seguindo a mesma lógica, a 

Pina C, é aquela situada em bairro homônimo, classifi cada na 
categoria C, ou seja, não conta nem com espaço, nem com a 
atuação da professora de biblioteca. 

Nas seis unidades educacionais foram realizadas visitas para 
aplicação de questionários compostos por questões fechadas 
e alguns itens abertos quando era solicitada uma justifi cativa 
para as respostas e que eram anotadas pela pesquisadora (que 
é a primeira autora deste artigo). Os instrumentos de pesquisa 
foram entregues a todos os gestores e professores presentes no 
turno em que ocorreu a visita. Já em relação aos estudantes, 
foram aplicados os instrumentos de coleta a cinco discentes 
matriculados nas turmas de 5º ano do Ensino Fundamental 
existentes no turno da visita. Estes estudantes, em geral, foram 
indicados pela professora da turma.

Considerando todos os grupos de informantes, foram 
distribuídos 100 (cem) questionários, dos quais apenas 09 
(nove) não retornaram. Assim, foi possível analisar 91 (noventa 
e um) questionários, sendo 05 (cinco) de gestores escolares, 
41 (quarenta e um) de professores e 45 (quarenta e cinco) de 
estudantes, distribuídos em seis unidades educacionais, duas 
representando cada uma das três categorias estabelecidas 
previamente.

O que dizem gestores, professores e estudantes sobre a 
política municipal de leitura?

Todos os gestores, bem como os professores afi rmaram 
ser importante a existência da biblioteca no interior da escola, 
apontando, em suas justifi cativas, os seguintes aspectos:

  Incentiva a leitura;
  Oportuniza de realização de um trabalho que envolve 

ludicidade;
  Orienta a pesquisa escolar;
  Amplia as aprendizagens;
  Possibilita o acesso à leitura;
  Oportuniza a interação social;
  Incentiva e controla o empréstimo de livros;
  Apoia ações desenvolvidas por professores que atuam em 
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sala de aula;
  Forma leitores autônomos, capazes de escolherem a melhor 

leitura conforme o objetivo que tenham.

Vale destacar que, no grupo de professores que convivem 
diariamente, em suas escolas, com uma professora de biblioteca, 
foram identifi cados outros pontos, como por exemplo: o 
atendimento semanal a estudantes, levando-os à biblioteca, 
com oportunidade de realizar ações e projetos de incentivo à 
leitura e à escrita, tais como contação de histórias e empréstimo 
de livros.

Nas entrevistas foram identifi cados outros fatores 
envolvidos na implementação da política de leitura, além da 
presença ou não dos ambientes de biblioteca e de professores 
mediadores desses espaços.  Foi o que se constatou na fala, 
por exemplo, de uma professora da escola Ibura B, ao afi rmar 
que ...é uma pena, porque a biblioteca de nossa escola não 
funciona. As portas fi cam sempre fechadas para alunos e 
professores.  Em contraste, numa escola que não possui 
biblioteca nem professora com função de dinamizar a leitura 
na escola, uma professora informa que ...nossa escola não tem 
biblioteca, mas temos o carrinho de leitura que passeia pela 
sala semanalmente (Ibura C). 

Ambos os depoimentos geram uma refl exão acerca da 
atuação da gestão escolar, que pode também ser considerada 
como uma das mediações entre as políticas gestadas na instância 
central das secretarias de educação e o que se efetiva no âmbito 
das escolas. No primeiro depoimento, a escola possui uma 
biblioteca bem equipada – com acervo diversifi cado, cantinho 
de leitura, espaço multimídia – mas é inacessível. No segundo, 
tendo em vista as condições estruturais da unidade de ensino, 
encontrou-se uma alternativa para que estudantes e professores 
tenham acesso ao acervo da escola.

Direcionando o olhar para o grupo dos 45 estudantes, 
identifi cou-se que apenas 02 destes informantes afi rmaram 
não ser importante a existência de uma biblioteca no contexto 
da escola. Vale destacar a justifi cativa apresentada por eles. 
Ambos da Ibura C, apontaram problemas estruturais da 
escola, informando que, por suas características atuais, o 

prédio não comportaria uma biblioteca. E afi rmaram que, 
antes, seria necessário oferecer melhores condições nas 
próprias salas de aula para, só depois, pensar em outros 
ambientes. Dentre os que defenderam a relevância do espaço 
da biblioteca, os estudantes destacam como justifi cativas os 
seguintes aspectos:

  Acesso ao conhecimento;
  Realização de pesquisas escolares;
  Realização de empréstimo de livros;
  Espaço do brincar – caráter lúdico;
  Polo artístico-cultural – local onde se fazem os ensaios para 

apresentações artísticas diversas.

Nos três grupos de informantes, a contação de histórias 
apareceu como um dos destaques da biblioteca. Aprendemos a 
saber contar muitas histórias, afi rma um estudante.

Questionados acerca da importância da professora de 
biblioteca (PB), os gestores, com unanimidade, assinalaram 
como fundamental a sua atuação, destacando as seguintes 
características desta profi ssional (no caso da rede municipal em 
tela, todas mulheres):

  É mais uma profi ssional para desenvolver atividades de 
incentivo à leitura;

  Possui formação específi ca para atuar na biblioteca;
  É essencial para a dinamização do espaço – controle e 

incentivo de empréstimo de livros, contação de histórias, 
orientação e realização de pesquisas.

No grupo de docentes, 95% afi rmam ser fundamental 
a garantia de um professor específi co para atuar no espaço 
da biblioteca, registrando em suas respostas as seguintes 
justifi cativas:

  Dedicação exclusiva à biblioteca no turno em que atua 
como PB;

  Zela pelo espaço, mantendo-o organizado;
  Realiza parcerias com os professores de sala de aula;
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  Tem formação específi ca para atuar na biblioteca;
  Incentiva, em estudantes e professores, o hábito da leitura. 

Todos estes aspectos que foram elencados tanto por gestores 
quanto por professores estão, de alguma forma, previstos na 
Instrução Normativa nº 12/2008, ao nomear as atribuições do 
professor de biblioteca em seu artigo 6º.

(...)
c) Participar da formação continuada, encontros de 
professores de biblioteca e grupos de estudo;
d) Desenvolver atividades que envolvam os diferentes 
segmentos da comunidade escolar, a fi m de que todos 
sintam-se estimulados a participar do cotidiano da 
Biblioteca;
(...)
f) Incentivar o gosto pela leitura, escrita e comunicação 
oral, trabalhando com diferentes gêneros textuais, 
utilizando os mais diversos recursos e linguagens 
artísticas;
(...)
k) Participar do planejamento escolar e articular o 
trabalho desenvolvido na biblioteca aos projetos 
e planejamentos da sala de aula, laboratório de 
informática e outros espaços de mediação de leitura 
existentes na Unidade Educacional;
(...)
o) Zelar pelo espaço físico da biblioteca, tornando-o 
atrativo e acolhedor;
p) Catalogar todo o acervo, atualizando o livro tombo, 
sempre que necessário;
q) Incentivar e controlar os empréstimos de obras do 
acervo; (RECIFE, 2009)

Os 5% deste grupo que assinalaram não ser importante a 
atuação da professora de biblioteca, representam 02 docentes 
da Ibura B. Uma afi rma já ter havido na escola uma PB que não 
fazia a biblioteca funcionar e enfatiza que A prefeitura não sabe o 
que ocorre nas escolas. O depoimento desta professora reporta-
se diretamente à equipe gestora do Programa Manuel Bandeira 
de Formação de Leitores, setor da Secretaria de Educação de 

Recife, responsável pela seleção, formação e acompanhamento 
dos professores de biblioteca. Já a segunda professora declara 
que o espaço não deve ser ocupado por professor, mas por 
um bibliotecário. Em nenhum momento, pretende-se aqui 
negar a necessidade da atuação do bibliotecário nos ambientes 
de leitura das escolas. Há, porém, que se reconhecer que há 
uma clara distinção entre as atribuições do profi ssional de 
Biblioteconomia e de Educação, conforme posto por Bandeira, 
Rosa e Brandão:

No que concerne à revitalização da rede de bibliotecas 
escolares, vem emergindo cada vez com mais força 
a necessidade da competência do bibliotecário, para 
integrar as equipes de acompanhamento, o que não 
signifi ca que ele vá competir ou se confundir com a 
professora de biblioteca, pois se tratam de funções bem 
distintas.
Enquanto a professora de biblioteca deverá se ocupar 
com a dinamização do ambiente, articulando os saberes 
informacionais com o processo de apropriação da 
leitura, escrita e o desenvolvimento da aprendizagem, 
o bibliotecário, que também deve estar debatendo 
sobre as implicações da era da informática, sobre a sua 
identidade, certamente também irá encontrar seu novo 
espaço, para responder às necessidades relacionadas 
à sua competência específi ca. (BANDEIRA, ROSA e 
BRANDÃO, 2009, p. 39)

No grupo de estudantes, 96% afi rmam ser importante 
um professor atuando especifi camente na biblioteca, com as 
seguintes justifi cativas:

  Tem maior disponibilidade para realizar ações direcionadas 
à formação de leitores;

  Controla os empréstimos de obras do acervo;
  Trabalha com ludicidade, contando histórias e instigando a 

imaginação;
  Orienta a realização de pesquisas escolares;
  Incentiva o hábito da leitura;
  Organiza e zela pelo espaço.
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Destacam, ainda, que esta professora possui conhecimentos 
específi cos para atuar nestes espaços, conforme registra 
um estudante: Pode ter perguntas que só a professora da 
biblioteca saiba ou que uma professora na biblioteca sabe mais 
essas coisas de literatura, cordel e etc. No entanto, um dos 
informantes da Pina C afi rmou que, para conduzir as atividades 
na biblioteca, acharia melhor ser a professora da sala de aula 
porque ela ia explicar melhor as coisas... 

É importante destacar que esta escola foi escolhida 
por constar, no PMBFL, como uma unidade educacional 
que não possuía nem espaço, nem professor de biblioteca. 
Porém, no ato da visita, identifi cou-se que a mesma contava 
não só com o espaço da biblioteca, como ainda, havia uma 
bibliotecária, cedida pelo Governo do Estado de Pernambuco, 
atuando no turno em que ocorreu a visita da pesquisa. Em 
alguns depoimentos orais, os discentes informaram que a 
bibliotecária realizava atividades bem direcionadas às técnicas 
de biblioteconomia necessárias para a organização de uma 
biblioteca: catalogação e classifi cação do acervo, controle de 
empréstimos, confecção de carteirinhas para usuários, dentre 
outras. Tanto o registro escrito do estudante, quanto as falas de 
outros discentes, podem reforçar a ideia de que, na biblioteca de 
uma unidade educacional, é necessário que haja um profi ssional 
com formação pedagógica desenvolvendo ações e projetos de 
incentivo à leitura e à produção escrita. Do ponto de vista da 
política educacional, destaca-se o fato de que as informações 
disponíveis no setor da Secretaria de Educação responsável pelo 
PMBFL não espelharam, neste caso, a realidade vivenciada na 
escola, que de forma soberana colocou em funcionamento sua 
biblioteca e providenciou a lotação de um profi ssional para 
atuar naquele espaço.

Analisando as ações do Programa Manuel Bandeira de 
Formação de Leitores

No documento da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer – 
Prefeitura de Recife, que sistematiza a experiência do Programa 
Manuel Bandeira de Formação de Leitores encontram-se 
listadas 10 linhas de ação, conforme seguem descritas abaixo.

1. Reestruturação/instalação de bibliotecas escolares;
2. Fomento à criação de redes de leitores;
3. Ampliação do quadro de professores de biblioteca;
4. Formação continuada para mediadores de leitura 

(professores e estagiários);
5. Consolidação de uma linha editorial para publicação de 

estudantes e professores de todos os níveis e modalidades 
de ensino;

6. Criação de um conselho editorial para selecionar e organizar 
o material a ser publicado;

7. Publicação de coletâneas de estudantes e professores;
8. Realização de seminário de bibliotecas escolares;
9. Realização de ofi cinas de leitura para professores, 

educadores de escolas comunitárias, animadores culturais, 
mediadores de leitura;

10. Fomento à criação de acervos para estudantes, professores 
e mediadores de leitura.

Nos questionários dos três grupos participantes desta 
pesquisa, havia um item no qual os informantes iriam assinalar 
daquelas ações previstas no elenco proposto pela equipe gestora 
do Programa quais as que identifi cavam estarem sendo efetivadas 
junto às suas escolas. As ações para análise foram postas, para 
gestores e professores, conforme descrição da tabela 1.

AÇÃO DESCRIÇÃO

A Distribuição de livros para estudantes

B Distribuição de livros para biblioteca

C Bônus para aquisição de livros na Bienal 
Internacional do Livro

D Apoio para instalação ou reestruturação de 
biblioteca

E Participação em editais para publicação de 
textos dos estudantes

F Participação em editais para publicação de 
textos de professores
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G Participação em eventos promovidos/apoiados 
pelo Programa Manuel Bandeira de Formação 
de Leitores-PMBFL:
Festival Recifense de Literatura
Festival de Leitura e Escrita da Rede Municipal
Bienal Internacional do Livro

H Socialização de experiências pedagógicas 
de incentivo à leitura e à escrita em eventos 
promovidos/apoiados pelo PMBFL

I Visita de escritores promovida pela SEEL

J Recebimento de algum tipo de apoio ou 
incentivo da SEEL/PMBFL para a realização ou 
fi nalização de projetos de incentivo à leitura e à 
escrita

K Outros

Tabela 1 – Ações do Programa Manuel Bandeira postas nos questionários 
da pesquisa para serem apontadas, por gestores e professores, aquelas que, 

de fato, chegam às suas unidades de ensino.

Para o grupo de estudantes, a fi m de favorecer ao 
entendimento de cada um dos itens, as questões foram descritas, 
de acordo com a discriminação da tabela 2.

AÇÃO DESCRIÇÃO

Ação A Recebi livros de literatura para a minha 
biblioteca pessoal

Ação B Vejo sempre livros novos na biblioteca

Ação C
Participo da indicação e compra de livros na 
Bienal Internacional do Livro ou em outros 
momentos na escola

Ação D A biblioteca foi reformada para atender melhor 
aos estudantes

Ação E Escrevi texto(s) para publicação da Prefeitura

Ação F Escrevi texto(s) para publicação da Escola 
(jornal, rádio, cordel, livro...)

Ação G

Visitei ou fi z alguma apresentação em eventos 
fora da escola
Festival Recifense de Literatura – realizado em 
agosto
Festival de Leitura e Escrita da Rede Municipal 
– realizado entre outubro e novembro de 2010
Bienal Internacional do Livro – realizada em 
2009

Ação H
Em eventos realizados na escola, apresentei 
textos de minha autoria que foram orientados 
por minha professora

Ação I

Em eventos realizados na escola, apresentei 
textos de minha autoria que foram orientados 
pela professora da biblioteca ou pelo/a 
mediador/a de leitura

Ação J Assisti apresentação de escritor aqui na escola

Ação K Outros

Tabela 2 – Ações do Programa Manuel Bandeira postas nos questionários 
da pesquisa para serem apontadas, pelos estudantes, aquelas que, de fato, 

chegam às suas unidades de ensino.

Este item do questionário foi sistematizado por escola a fi m 
de se confi rmar, ou não, a hipótese inicial deste trabalho. Desde 
já, é importante destacar que alguns docentes informaram, 
verbalmente, a impossibilidade de analisar estas ações, tendo 
em vista estarem atuando na escola há pouco tempo. Alguns 
deles, há menos de um mês.

As escolas da categoria A – que possuíam espaço e professor 
de biblioteca atuando em um de seus turnos de funcionamento 
– se apresentam de modo bem diferente, conforme mostram os 
gráfi cos 1 e 2.
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Gráfi co 1 – Ações do PMBFL que, de fato, chegam à escola Pina A, 
conforme olhar de seus informantes.

Gráfi co 2 – Ações do PMBFL que, de fato, chegam à escola Ibura A, 
conforme olhar de seus informantes.

A escola Pina A teve assinaladas todas as ações por mais de 
50% dos informantes de cada grupo, conforme mostra o gráfi co 
1. Apenas a Ação K (outros) é indicada somente pelo grupo de 
estudantes ao citarem a produção de autobiografi as, fruto de um 

projeto recente da professora de biblioteca.
Tendo em vista a ausência de gestores no turno em que 

ocorreu a visita da pesquisa, este grupo não teve questionários 
para serem analisados. Nota-se que, assim como na Pina A, os 
informantes da Ibura A, quase que em sua totalidade apontam 
as ações referentes à aquisição de acervo como presentes em 
sua escola. No entanto, observa-se que a escola não recebeu 
apoio nem para reestruturação do espaço físico da biblioteca 
(Ação D), nem para a realização ou fi nalização de ações ou 
projetos de incentivo à leitura (Ação J).

As escolas da categoria B – aquelas que possuíam espaço, 
mas não contavam com a atuação de uma professora de 
biblioteca – as ações foram assinaladas conforme apresentação 
dos gráfi cos 3 e 4. 

Gráfi co 3 – Ações do PMBFL que, de fato, chegam à escola Pina B, 
conforme olhar de seus informantes.
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Gráfi co 4 – Ações do PMBFL que, de fato, chegam à escola Ibura B, 
conforme olhar de seus informantes.

Na Pina B, mais uma vez as ações ligadas a acervo são 
lembradas pela maioria dos informantes de todos os grupos. 
Os estudantes se destacam informando participação em 
publicações dentro e fora da escola (Ações E e F). 

Na Ibura B, como já citado anteriormente, a biblioteca 
fi cava fechada. Desse modo, apenas um discente afi rma ver 
livros novos neste espaço. Das ações referentes à aquisição 
de acervo, apenas a Ação A é indicada por todos, que também 
reconhecem a reestruturação do espaço físico da biblioteca 
(Ação D).

Os gráfi cos 5 e 6 mostram como as escolas da categoria C 
– das escolas que não possuíam nem espaço, nem professora de 
biblioteca – avaliaram a efetivação das ações do PMBFL.

Gráfi co 5 – Ações do PMBFL que, de fato, chegam à escola Pina C, 
conforme olhar de seus informantes.

Gráfi co 6 – Ações do PMBFL que, de fato, chegam à escola Ibura C, 
conforme olhar de seus informantes.

Também nesta categoria destacam-se as ações referentes 
à aquisição de acervo. Na Pina C, a gestora só não assinala 
as Ações F e I, que tratam respectivamente das publicações 
de professores e da visita de escritores na escola, promovida 
pela SEEL. Já os professores destacam, além do acervo, a 
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participação em eventos promovidos e/ou apoiados pelo PMBFL 
(Ação G). Os estudantes enfatizam na Ação K (outro) o uso do 
laboratório de informática para a realização de atividades de 
leitura e produção de texto.

Os professores da Ibura C indicam apenas 3 ações que se 
efetivam em sua escola, todas referentes à aquisição de acervo. 
Já os estudantes, indicam somente uma destas ações (Ação 
A – acervo pessoal). Outras três ações são apontadas pelos 
estudantes: a Ação F (publicações de textos de sua autoria 
dentro da escola), a Ação G (visita ou apresentação em eventos 
fora da escola) e a Ação H (apresentação de textos de sua 
autoria em eventos da escola). Vale ressaltar que a participação 
em eventos fora da escola foi posta, não nos eventos citados no 
questionário, mas em equipamentos próximos ao bairro, nos 
quais fi zeram apresentações de quadrilha no período junino.

Considerações fi nais

Este trabalho explora um tema ainda pouco explorado na 
pesquisa educacional. Ao longo desta pesquisa foi possível 
identifi car a visão de diferentes sujeitos que atuam nas escolas 
e estão envolvidos no processo de implementação da política 
pública de leitura proposta pela Secretaria de Educação, Esporte 
e Lazer à Rede Municipal de Ensino do Recife. 

Analisando os questionários, percebeu-se que os gestores 
e professores, como um todo, nas três categorias de análise 
adotadas (e que envolviam a presença ou não de biblioteca 
e de professores nesses espaços), demonstram conhecer o 
PMBFL e as ações a ele associadas. Observou-se, ainda, 
que a ausência de biblioteca e de professor de biblioteca não 
impede a participação da escola no Programa. Na ausência 
desses dois fatores, a gestão (dirigente/coordenador) ou outros 
professores assumem um papel de articular as ações de leitura 
e de atender às proposições da política (como, por exemplo, 
enviando material para editais, participando de seminários e 
outros eventos, socializando projetos, etc.). Essa constatação 
gera uma refl exão no sentido de que a política de leitura não 
se esgota nesses mediadores, podendo se ancorar em outros 
agentes educativos da escola.

No entanto, há que se considerar a natureza das ações 
assinaladas como recorrentes nessas unidades e a frequência 
com que elas acontecem. A participação em eventos ou em 
editais para publicação de textos, a socialização de práticas 
pedagógicas voltadas para o incentivo à leitura, como também 
a atualização de acervo, seja este destinado a estudantes, seja 
encaminhado à biblioteca, seja feito por meio de bônus para 
aquisição na Bienal Internacional do Livro, são pontuais, 
ocorrem num tempo e espaço defi nidos, sem que haja, 
necessariamente, uma continuidade.

A política de leitura a que o PMBFL se propõe a realizar 
vai além de ações eventuais. Visa uma mobilização no 
cotidiano escolar: crianças buscando livros, professores 
desenvolvendo projetos de leitura, produções expostas nas 
salas e nos corredores, contato com escritores e outros espaços 
de circulação de livros, pessoas contando histórias, declamando 
poesias, questionando, provocando debates... Tudo isto com o 
objetivo de formar leitores críticos e ativos, cidadãos atuantes 
na sociedade na qual estão inseridos. 

Cada agente tem as suas atribuições já defi nidas no 
contexto escolar. O professor de sala de aula é, por excelência, 
um formador de leitores. É ele quem está diariamente com os 
estudantes, podendo contribuir para que percebam a importância 
da leitura. Mas, esse professor precisa ainda desenvolver 
outras atividades próprias a sua função. Há um currículo pré-
estabelecido que deve ser cumprido, há conteúdos próprios 
àquele ano de ensino que precisam ser trabalhados. O professor 
de biblioteca atuará especifi camente no desenvolvimento de 
ações de incentivo à leitura, tendo inclusive a liberdade para 
defi nir o tempo pedagógico mais adequado a sua realidade. Um 
determinado projeto, por exemplo, pode iniciar em um ano e 
concluir no ano seguinte, sem problema algum. Estejam no 1º 
ou 9º ano do Ensino Fundamental, na Educação Infantil ou de 
Jovens e Adultos, os estudantes poderão continuar participando 
das mesmas atividades vivenciadas e propostas a partir da 
biblioteca. Os dados da pesquisa relatada neste trabalho, em 
alguma medida, confi rmam essa perspectiva, como se evidencia 
nas falas de gestores, professores e estudantes ao se referirem 
à presença e atuação pedagógica de professores de biblioteca.
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Vale salientar que o professor de biblioteca pode, ainda, 
ser o elo entre o planejamento da política de leitura da rede e 
a escola. Por sua ligação direta com o PMBFL, participa das 
discussões acerca das ações propostas pela SEEL e nutre a 
equipe do Programa com informações sobre aquilo que ocorre 
nas escolas. Ele assume, então, o papel de articulador entre as 
ações planejadas e executadas pela escola e o PMBFL.

Observou-se, ao longo da análise, que as escolas da categoria 
A – que contavam com espaço e professor de biblioteca – 
apresentaram, em todos os grupos de informantes, índices 
maiores de participação nas ações propostas pelo PMBFL, o 
que reforça a hipótese de que o professor de biblioteca constitui-
se como um diferencial no contexto escolar.

Ao tratar da concepção de biblioteca, das atribuições de 
um professor de biblioteca, há que se destacar uma distinção 
nas respostas dos informantes desta pesquisa, em especial no 
que concerne a um discurso hipotético e falas que remetem 
a fatos vivenciados no cotidiano escolar. Considerando que 
o discurso dominante sobre biblioteca e seus mediadores é 
bastante disseminado entre educadores, independente de terem 
a vivência concreta nas escolas, foi possível observar que, nas 
unidades de ensino onde não existia biblioteca, como também 
naquelas em que não havia agentes específi cos para este 
ambiente, as respostas dos informantes situam-se no campo da 
idealização, de como o trabalho aconteceria se, nela, existissem 
estes elementos. Já naquelas em que se encontram espaço e 
professora de biblioteca, os depoimentos indicam, muito mais, 
as ações que efetivamente são desenvolvidas no espaço e pelos 
agentes envolvidos no processo de formação de leitores.

É importante ressaltar como as ações do PMBFL se 
articulam com as orientações e determinações estabelecidas em 
leis e documentos norteadores, tanto em nível federal, quanto 
municipal. Os eixos propostos no PNLL, a universalização 
de bibliotecas prevista na Lei Federal nº 12.244/2010, a 
consolidação da função do PB e a garantia da formação 
específi ca para PB propostas na Instrução Normativa nº 12/2008 
estão presentes nas linhas de ação do Programa.

No entanto, para que todas as escolas da Rede Municipal 
de Ensino do Recife possam vivenciar essas ações, é preciso 

unir vontade política – que inclui dotação orçamentária e 
proposta de governo – a um desejo da escola em se articular 
com o poder público para a implementação de uma política 
pública de leitura para a rede. E é necessário lembrar que a 
política de leitura deve ir além da distribuição de livros e da 
construção de bibliotecas. É essencial oferecer condições que 
garantam, a todos, o direito do acesso ao livro e à leitura, 
bem com a democratização do conhecimento, buscando-se a 
formação do leitor-cidadão.
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Resumo

O presente estudo objetivou analisar diferentes práticas de 
ensino, focando a relação existente entre a compreensão do 
sistema de escrita alfabética e o desenvolvimento da consciência 
fonológica entre crianças concluintes da educação infantil, em 
duas turmas distintas da rede municipal de ensino do Recife. 
Tratando a escrita alfabética como um sistema notacional e não um 
código, concebemos que distintas habilidades metafonológicas 
podem assumir um papel importante no processo de apropriação 
do sistema de escrita alfabética (SEA), sobretudo as habilidades 
ligadas à refl exão sobre segmentos silábicos. Nossas análises 
foram consubstanciadas com base na realização de um ensino 
com/sem jogos de refl exão metafonológica, proporcionando ou 
não, na sala de aula, a ludicidade e a refl exão sobre signifi cantes 
orais e escritos de palavras e suas relações com a notação escrita. 
Para isso, foram analisados 30 protocolos de jornadas de aulas 
em cada turma e feitas diagnoses (em março, julho e dezembro) 
para verifi car o nível de escrita dos alunos, seus conhecimentos 
sobre convenções do SEA e seu desempenho em atividades de 
consciência fonológica. Os resultados revelaram que o emprego 
de jogos facilitou o desenvolvimento da consciência fonológica 
e o avanço na compreensão do SEA, sem que as crianças fossem 
introduzidas a um processo formal de alfabetização. Ademais, 
tal refl exão ancorada na ludicidade conviveu com a realização 
de práticas de leitura e produção de textos, na perspectiva de 
“alfabetizar letrando”.

Palavras-chave

Educação Infantil; consciência fonológica; aprendizado da 
escrita alfabética. 

Abstract

This study analyzed different teaching practices, 
focusing on the relationship between the understanding 
of the alphabetic writing system and the development of 
phonological awareness among children exiting kindergarten 
in two distinct classes in public schools of Recife. Considering 
the alphabetic writing as a notational system and not a 
code, we have pointed that metalinguistic skills can play an 
important role in the process of alphabetic writing system 
appropriation (SEA), especially the skills related to the 
consideration of syllabic segments. Our analysis was based on 
teaching experiences with / without metalinguistic refl ection 
games, providing or not, in the classroom, the playfulness 
and the refl ection on oral and written word signifi cants and 
their relation with the written notation. In order to do so, 
we have analyzed 30 hours of lesson protocols in each class 
and assessments to check the level of students’ writing, their 
knowledge of conventions of the SEA and their performance 
in phonological awareness activities (in March, July and 
December). The results revealed that the use of games has 
facilitated the progress and the development of phonological 
awareness in the understanding of SEA, without having 
the children introduced to formal literacy. Furthermore, 
this playfulness anchored refl ection was accompanied by 
practices of reading and text production, from a perspective 
of “literary literacy”.

Keywords

Early childhood education; phonological awareness; 
learning of alphabetic writing.
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Introdução 

Falar em alfabetização nos dias atuais signifi ca (re) 
pensarmos também os pressupostos com que se ensinava 
a leitura e a escrita há alguns anos atrás. Pois, tal como 
sabemos, as concepções de alfabetização e sobre o Sistema 
de Escrita Alfabética (SEA), nem sempre foram às mesmas. 
Historicamente houve uma série de mudanças sob a égide 
dessas diferentes conceituações. Há pouco tempo atrás, por 
exemplo, acreditava-se que para ler e escrever bastaria os 
alunos memorizarem e associarem as letras aos sons e que, para 
isto, os discentes deveriam alcançar um estado de “prontidão”. 

A partir dos anos 1980 e 1990, por sua vez, o debate sobre 
estes temas se ampliou, desencadeando uma refl exão sobre 
os usos e práticas da leitura e da escrita, sendo cada vez mais 
evidentes as discussões sobre o “Letramento,” no contexto 
brasileiro, infl uenciado por estudos sobre a linguagem e 
orientações sobre alfabetização. Segundo Soares (2003b, p.7) 
houve uma transição do saber ler e escrever em direção ao ser 
capaz de fazer o uso da leitura e da escrita, daí que o conceito 
de alfabetização vem sendo articulado ao letramento. 

Apesar desses avanços, é inegável que a questão da 
qualidade do processo de alfabetização continua sendo um 
problema a ser (re) pensado. Soares (2010) enfatiza que o 
conceito de alfabetização, por sua vez, não é uma habilidade, 
é um conjunto de habilidades, o que a caracteriza como um 
fenômeno de natureza complexa, multifacetado.

Essas facetas, segundo a autora, referem-se 
fundamentalmente às perspectivas psicológicas, 
psicolinguísticas, sociolinguísticas e propriamente linguísticas 
do processo. Sendo assim, recentemente, três importantes 
linhas de teorização ganharam destaque no cenário acadêmico:

• Psicogênese da Língua escrita (FERREIRO; 
TEBEROSKY, 1984; FERREIRO, 1985), por estimular 
rupturas signifi cativas, sobretudo, em relação às concepções 
dos métodos tradicionais de alfabetização (sintéticos e 
analíticos). As pesquisas dessa linha de teorização foram 
muito importantes no campo da alfabetização, pelo fato 

de proporcionarem contribuições sobre a psicogênese da 
língua escrita. Além disso, as autoras constataram que os 
sujeitos, crianças ou adultos, elaboram hipóteses sobre 
o que a escrita representa e como representa, além de 
demonstrarem que tais hipóteses evoluem num contínuo, 
compreendendo os níveis de escrita Pré- silábico, Silábico 
( inicial, quantitativo e qualitativo), Silábico alfabético e 
Alfabético. 

•  Estudos relacionados à Consciência Fonológica (FREITAS, 
2004; MORAIS, 2004; MORAIS & LEITE, 2005; LEITE, 
2006), revelando convergências e divergências, com a 
teoria antes mencionada. Nos dias atuais, há uma forte 
tendência baseada numa perspectiva interativa de que a 
consciência fonológica estaria associada também ligada 
à aprendizagem da notação escrita. Consequentemente 
entende-se que tanto a consciência fonológica auxiliaria 
o processo de apropriação do SEA, como o contato com 
a escrita contribuiria para o desenvolvimento de níveis 
de consciência fonológica, tais como, aqueles de análise 
fonêmica, considerados pouco mais complexos. Morais 
(2004), LEITE (2006) consideram fundamental considerar 
a refl exão fonológica como uma condição necessária, mas 
não sufi ciente para auxiliar os aprendizes na compreensão 
do funcionamento do SEA.

•  Letramento, linha que tem infl uenciado as práticas 
pedagógicas em geral e particularmente aquelas ligadas à 
alfabetização. Essa concepção contribuiu bastante para o 
ensino de língua portuguesa, contemplando de modo mais 
satisfatório a questão dos gêneros textuais e a compreensão 
de muitos estudiosos, em relação às dimensões do aprender 
a ler e a escrever e ao desafi o de ensinar a ler e a escrever. 
Pois, tal como sabemos há algumas décadas atrás, centenas 
de pessoas foram alfabetizadas através das antigas cartilhas, 
consideradas tradicionais, não só por confi gurarem uma 
visão empirista associacionista de aprendizagem, mas por 
apresentarem textos forjados, sem sentido para o aluno. 

Com tais contribuições, no contexto das práticas do 
ensino de leitura e da escrita, houve uma maior preocupação 
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dos especialistas das áreas de educação e das ciências da 
linguagem com as formas de pensar o saber a ensinar, ou 
seja, com a “didatização”, presentes em diferentes materiais. 
(CHEVALLARD, 1985).   

Vislumbrando tais considerações a respeito da alfabetização 
interessa-nos refl etir sobre como promover a compreensão da 
escrita alfabética no fi nal da educação infantil, articulando isso, 
ao “brincar com a Língua”, de forma prazerosa, por meio da 
exploração de diferentes gêneros textuais e de atividades que 
priorizem o uso de palavras com jogos de análise fonológica, 
assegurando aos alunos de meio popular um melhor desempenho 
quanto ao aprendizado do SEA e da inserção dos mesmos no 
mundo das práticas letradas, logo no início de sua experiência 
escolar.

Portanto, ao inserir as crianças na Educação infantil em 
atividades que lhes permitam conviver com a escrita alfabética 
como um sistema notacional, seria interessante incluir a 
refl exão metafonológica como parte das atividades de “refl exão 
sobre o funcionamento das palavras escritas” (cf. MORAIS, 
2006), privilegiando um trabalho sistemático através dos jogos 
de Linguagem.

Diante de tais considerações, concentramos nossas 
observações no âmbito da Educação Infantil, no grupo V, em 
duas turmas distintas, focando nossas análises em torno das 
práticas de ensino voltadas à compreensão do Sistema de escrita 
alfabética, doravante SEA, por meio dos jogos de linguagem.

Segundo dados recentes, divulgados pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Estatística) de 2010, cerca de 13 milhões 
de brasileiros são analfabetos e desses 19,20% estão concentrados 
na Região Nordeste. Essa região, de acordo com o que foi 
supracitado, é a que ainda fi gura com o maior número de analfabetos 
do Brasil. O estado de Pernambuco, por sua vez, ocupou a oitava 
pior colocação no ranking da taxa de analfabetismo.

Como podemos notar, essa situação é lamentável. E aí 
concordamos com LIMA (2010), que demonstrou, em um 
estudo recente, a necessidade de  repensarmos a Educação 
Infantil como um “espaço privilegiado, não só de aprendizagens 
lúdicas, mas também de construção de conhecimento sobre o 
Sistema de escrita alfabética (SEA)”. (LIMA, 2010: 13)

Diante do exposto, considerando as crianças de meios 
populares, participantes deste estudo, houve diversidade de 
condições em que se davam as práticas de leitura e escrita no 
meio em que viviam. Cabe perguntar: O que já sabiam sobre 
a notação escrita? Até que ponto seus conhecimentos podem 
ser infl uenciados pelo tipo de práticas de ensino que a escola 
pratica no dia a dia?

Caminhos da pesquisa...

A metodologia utilizada em nosso estudo, de cunho 
quantitativo e qualitativo, teve como objetivo analisar diferentes 
práticas de ensino, que diferiam quanto à exploração dos jogos 
de consciência metafonológica na Educação infantil. Dessa 
maneira, focamos a relação existente entre a compreensão 
do sistema alfabético e o desenvolvimento da consciência 
fonológica no grupo V do referido nível de ensino, em duas 
turmas, pertencentes a escolas públicas de Recife que tinham 
34 alunos com faixa etária entre 5 e 6 anos de idade, sendo 17 
em cada turma.

 Participaram da pesquisa duas professoras das duas turmas 
em pauta, uma com uma prática de ensino tradicional que não 
privilegiava nenhum tipo de trabalho sistemático com jogos 
de linguagem ou mesmo a exploração de textos poéticos, 
que promovessem a consciência fonológica das crianças, e 
outra docente, com uma prática que enfatizava a refl exão 
metalinguística, objetivando que seus alunos compreendessem 
as propriedades do SEA e avançassem em sua consciência 
fonológica.

As atividades desenvolvidas por elas foram classifi cadas 
em diferentes eixos: rotina, ensino da escrita alfabética, leitura 
de textos e produção de textos. Posteriormente, comparamos 
e analisamos o desenvolvimento da compreensão quanto ao 
processo de apropriação do SEA dos alunos e relacionamos 
com o ensino adotado pelas docentes.

A coleta de dados ocorreu em dois semestres de um ano 
letivo, em que realizamos, em cada turma, o registro de 30 
jornadas de aula. Aplicamos também testes de sondagem (em 
três momentos do ano letivo: Março, Julho e Dezembro) para 
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verifi car o nível de escrita das crianças. Elas eram solicitadas 
a escrever 6  palavras e seus nomes próprios, a fi m de 
diagnosticarmos o nível de hipótese de escrita de cada uma delas 
e o domínio de certas convenções do sistema alfabético (direção 
esquerda-direita, escrita de cima para baixo, espaçamento entre 
palavras, uso exclusivo de letras para escrever)  e, por último, 
o desempenho em três atividades de refl exão metafonológica 
(Identifi cação de palavras maiores, Identifi cação de palavras 
com rimas e Identifi cação de Palavras com as mesmas Sílabas 
iniciais)..

Análises dos resultados

O desempenho dos alunos na tarefa que visava a avaliar o 
nível de compreensão do SEA é apresentado na tabela 1, abaixo.

Tab. 1 Níveis de Compreensão da escrita alfabética em março, julho e 
dezembro de 2010.

HIPÓTESE 
DE ESCRITA

PROFESSORA TRADI-
CIONAL

PROFESSORA COM 
JOGOS

1ª COL. 2ª COL. 3ª COL. 1ª COL. 2ª COL. 3ª COL.

Pré- Silábico 30% 30% 20% 55% 25% 5%

Silábico Inicial 60% 50% 30% 35% 35% 15%

Silábico de 
Quantidade

-- -- 10% 5% 10% 5%

Silábico de 
Qualidade

10% 20% 30% 5% 20% 25%

Alfabético 
Silábico

-- -- -- -- 5% 25%

Alfabético -- -- 10% -- 5% 25%

Através desses dados, registramos melhores avanços na 
aquisição da base alfabética, em relação à turma da professora 
com a prática voltada à refl exão metalinguística, já que, ao 
fi nal do ano, metade de seus alunos estava nos níveis silábico-
alfabético ou alfabético e outros 25% já revelavam uma hipótese 
de escrita silábica qualitativa. Paralelamente, analisamos 
os conhecimentos das crianças sobre certas convenções e 
propriedades do sistema de escrita alfabética. Os resultados 
que aparecem na Tabela 2 indicam que, se considerarmos os 
níveis demonstrados no início do ano, os alunos da referida 
professora que promovia a refl exão metalinguística tiveram 
avanços bem mais expressivos. Apesar disso, ao fi nal do ano, 
de um modo geral, nas duas turmas quase todos escreviam 
da esquerda para a direita e de cima para baixo, e já usavam 
apenas letras para escrever palavras, que eram separadas por 
algum espaço na folha de papel.

Tab. 2 Propriedades e convenções do SEA nas duas turmas

PROPRIE-
DADES E 
CONVEN-
ÇÕES DO SEA

PROFESSORA TRADI-
CIONAL

PROFESSORA COM 
JOGOS

1ª COL. 2ª COL. 3ª COL. 1ª COL. 2ª COL. 3ª COL.

Escreve nome 80% 80% 80% 40% 85% 95%

Escreve da 
Esquerda para 
Direita

100% 100% 100% 85% 100% 100%

Escreve de cima 
para baixo

100% 100% 100% 85% 95% 95%

Separa palavras 80% 100% 100% 95% 100% 100% 

Escreve só com 
letras

70% 90% 100% 95% 95% 95%

 
Finalmente, ainda considerando os dados obtidos 

nas diagnoses realizadas ao longo do ano, analisamos os 
desempenhos dos alunos nas três habilidades de consciência 
fonológica testadas. Os resultados que aparecem na Tabela 3, 
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abaixo, mostram que algumas habilidades se mostravam mais 
complexas que outras, desde o início do ano letivo e que essas 
variações no grau de difi culdade ainda se revelavam ao fi nal do 
ano. Outro dado importante foi constatar que as crianças que 
brincaram com os jogos de linguagem avançaram bem mais 
em sua capacidade de refl exão metafonológica que seus pares 
submetidos a um ensino mais tradicional.

Tabela 3. Percentuais de Acerto nas Tarefas de Consciência Fonológica, 
ao longo do ano letivo.

PROPRIE-
DADES E 
CONVEN-
ÇÕES DO SEA

PROFESSORA TRADI-
CIONAL

PROFESSORA COM 
JOGOS

1ª COL. 2ª COL. 3ª COL. 1ª COL. 2ª COL. 3ª COL.

Identifi cação 
de Palavras que 
rimam

30 37 42 32,5 46,2 61,2

Identifi cação 
de Palavras 
Maiores

57 77 82 65 81,2 93,7

Identifi cação de 
Palavras com 
Mesma Sílaba 
Inicial

37 42 52 22,5 55 67,5

Considerando agora as práticas de ensino, analisemos, 
agora, como as docentes organizavam as atividades de Rotina. 
Sabemos que o cotidiano da sala de Traremos, a seguir, as 
evidências relativas a três eixos didáticos, durante os dois 
semestres em que realizamos a coleta dos dados: Atividades de 
Rotina, Atividades de ensino do SEA e de Atividades de leitura 
e compreensão textual. Vejamos a seguir, na Tabela 4, os dados 
relativos ao primeiro eixo:

Tabela 3- Atividades de Rotina praticadas pelas professoras

Prática Tradicional
Prática 

Com 
Jogos

ROTINA Prática 
Tradi-
cional

Prática 
Com 
Jogos

ROTINA TOT. TOT. TOT. TOT.

Agenda do 
dia

13/30 0/30 Pintura/
desenho

5/30 8/30

Música/
Canto

1/30 22/30 Jantar 0/30 0/30

Lavar as 
mãos

0/30 0/30 Despedida 0/30 0/30ª p

Lista de 
presença

0/30 0/30 Contagem 
dos alunos

0/30 0/30

Merenda 21/30 29/30 Oração 5/30 23/30

Boa tarde 0/30 0/30 Fila 2/30 20/30

Roda de 
conversa

1/30 2/30 Recreio 22/30 27/30

Roda de 
leitura

1/30 0/30 Calendário 2/30 13/30

Tarefa de 
classe

18/30 17/30 Cabeçalho 0/30 0/30

Tarefa de 
casa

4/30 12/30 Leitura livre 0/30 0/30

Jogo/
brinquedo/
massinha

8/30 8/30 Jogos de 
linguagem 

0/30 7/30

Movimento 0/30 0/30 Aula de 
música

0/30 0/30

Faz de conta 0/30 0/30 Outros   6/30 0/30

Tal como pudemos evidenciar, dentre as atividades de rotina 
da professora tradicional não foram privilegiadas aquelas que 
envolviam jogos de linguagem. Ao mesmo tempo, conversas 
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e leitura livre, foram pouco trabalhadas. Acreditamos, assim 
como outros autores (e.g., GARCIA, 2007; FREITAS; 
AMARILHA,2005), que a leitura e a discussão de histórias 
na Educação Infantil devem ser exploradas sistematicamente, 
levando os aprendizes a desenvolver habilidades argumentativas, 
à medida que lhes forem dadas condições para que estas se 
desenvolvam, sobretudo, através de intervenções de um adulto 
que assuma o papel de mediador desse processo. 

As tabelas abaixo apresentam um panorama geral, do 
trabalho desenvolvido pelas docentes em relação à frequência 
das atividades de ensino da escrita alfabética ocorridas nos 
30 dias observados. As mesmas estão organizadas conforme 
grandes categorias: Leitura, Identifi cação de Unidades e 
Nomeação, Comparação, Contagem, Partição, Exploração, 
Cópia e Escrita. Vejamos inicialmente as práticas de leitura de 
textos, frases, palavras e outras unidades linguísticas: 

Tab. 5: Frequência de ocorrência de práticas de leitura nas duas turmas

SEA/ LEITURA

Prática Tradi-
cional

Prática com 
Jogos

Leitura de letras/ alfabeto com 
auxilio

2/30 0/30

Leitura de letras/ alfabeto sem 
auxilio da profª

1/30 1/30

Leitura de silabas 3/30 4/30

Leitura de palavras 7/30 6/30

Leitura de palavras com auxilio 4/30 0/30

Leitura/ descoberta de palavras 0/30 0/30

Leitura de frase 0/30 0/30

Leitura de frases com auxílio 0/30 0/30

Leitura de texto 1/30 7/30

Leitura de texto com auxilio do 
professor

0/30 0/30

Diante do exposto, notamos que a leitura de texto, na prática 
Tradicional foi trabalhada apenas uma vez. Vimos, também, 
que a docente, ao longo do processo de compreensão, não 
estimulava os aprendizes a discutir de forma mais aprofundada 
o texto, analisando as características dos gêneros textuais, a 
autoria dos textos etc, realizando perguntas inferenciais, de 
opinião, entre outras.

Em contrapartida, a docente da prática que promovia a 
refl exão metalinguística mesmo antes da alfabetização, em 
cerca de ¼ das aulas observadas permitiu que seus alunos 
vivenciassem a leitura de textos (sobretudo cantigas e poesias). 
Além disso, a mesma também introduziu a leitura de unidades 
linguísticas como sílabas e palavras, sendo a última mais 
frequentemente explorada.

 A tabela 6, a seguir, traz as evidências relativas à 
identifi cação e nomeação de diferentes unidades linguísticas, 
praticadas nas duas turmas.

Tab. 6 Frequência de ocorrência de práticas de Identifi cação e 
Nomeação de Unidades Linguísticas nas duas turmas

SEA/ IDENTIFICAÇÃO/NOMEAÇÃO

Prática Tradi-
cional

Prática com 
Jogos

Diferenciação de letras/ pala-
vras/ números/ outros

0/30 1/30

Identifi cação de letras em 
posição X (inicial, medial e 
fi nal)

0/30 9/30

Identifi cação de letras (iguais) 
em palavras

2/30 4/30

 Identifi cação de letras (iguais/ 
diferentes) em sílabas

1/30 0/30

Nomeação de letras dentro de 
palavras (Diferenciação vogal/
consoante)

1/30 6/30
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Nomeação de letras soltas 
ou em sílabas/ de sílabas em 
famílias

4/30 12/30

Identifi cação de silaba  posição 
X (Inicial, medial e fi nal) c/ 
corresp. Escrita

2/30 10/30

Identifi cação de silaba em 
posição X sem correspondência 
escrita

0/30 4/30

Identifi cação de palavras 
“outros”

3/30 14/30

Identifi cação de palavras que 
possuam a letra X  posição X 
(inicial,medial,fi nal)

1/30 5/30

Identifi cação de palavras que 
possuam a silaba X em posição 
X

0/30 2/30

Identifi cação de rima com 
correspondência escrita

0/30 4/30

Identifi cação de rima sem 
correspondência escrita

0/30 5/30

Identifi cação de aliteração com 
correspondência escrita

0/30 0/30

Identifi cação de aliteração sem 
correspondência escrita

0/30 5/30

A professora com a prática mais tradicional não privilegiou 
de maneira sistemática, as atividades de Identifi cação 
explorando unidades linguísticas como sílabas e palavras. Ao 
contrário desta, a docente com a prática voltada à refl exão 
metalinguística privilegiou tais atividades, já que foram 
exploradas através de diferentes maneiras: tarefas elaboradas 
por ela e digitadas para os alunos, o que indicava busca de 
suplementação em relação à aplicação dos jogos de linguagem 
e/ou das leituras realizadas na sala de aula, além da exploração 
de gêneros textuais, sobretudo, os textos poéticos e as cantigas. 
Na prática da professora que usava jogos de linguagem, 
destacaram-se, principalmente, as categorias de Identifi cação 
de palavras “outros”, em que os alunos eram requisitados a 

encontrar determinada palavra no texto, aparecendo 14 vezes 
ao longo das 30 aulas e a nomeação de letras soltas ou em 
sílabas/de sílabas em famílias em 12 aulas e por último a 
Identifi cação de silaba em posição X (Inicial, medial e fi nal) 
c/ correspondência escrita, que foi feita com frequência cinco 
vezes maior que na prática da outra docente.

Além disso, as habilidades de Identifi cação estavam 
muitas vezes associadas a outras habilidades cognitivas como 
Contagem e Comparação, por exemplo. Vejamos agora a tabela 
7, referente às categorias de Partição e Exploração:

Tab. 7. Frequência de ocorrência de práticas de Partição e Exploração 
de Unidades Linguísticas nas duas turmas

SEA/ PARTIÇÃO e EXPLORAÇÃO

Prática Tradi-
cional

Prática com 
Jogos

Partição oral de palavras em 
silabas

2/30 14/30

Partição escrita de palavras em 
letras

1/30 2/30

Partição escrita de palavras em 
silabas

0/30 0/30

Partição escrita de frase em 
palavras

0/30 0/30

Exploração de diferentes tipos 
de letras

0/30 1/30

Exploração da ordem alfabética 0/30 0/30

Exploração da  segmentação 
das palavras

0/30 1/30

Exploração da  relação som/ 
grafi a

12/30 14/30

Exploração da pontuação 0/30 0/30

Pesquisas realizadas por Bryant e Bradley (1987); 
Leite (2006); Aquino (2007); Bezerra (2008) nos mostram 
a importância das atividades de Consciência fonológica no 
aprendizado da leitura e da escrita, tais como Identifi cação de 
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palavras que começam com o mesmo som, Partir e contar 
oralmente as sílabas de palavras etc. A categoria Partição 
possibilita, por exemplo, a refl exão das relações partes/todo e a 
própria escrita das palavras, em sua construção ou reconstrução. 
Vimos que tal atividade foi aplicada apenas em duas aulas da 
professora com prática mais tradicional, ao contrário da sua 
colega que investia na refl exão metalinguística, que praticou a 
Partição oral de palavras em sílabas em 14 dias. 

No tocante à prática tradicional, pudemos observar que as 
atividades mais exploradas estavam relacionadas à exploração 
da relação som/grafi a de palavras. Entretanto, essa docente em 
sua prática parecia adotar uma visão empirista associacionista de 
aprendizagem, tratando a Língua escrita como um código, através 
da apresentação das “famílias silábicas”. Na prática da professora 
que usava jogos havia um certo diferencial, especialmente nas 
atividades  Partição de palavras e Contagem. Durante a leitura dos 
cartazes, após identifi car certas palavras no texto, as crianças eram 
convidadas a contar, o número de sílabas das palavras oralmente, 
quantas a quantidade de vezes que as mesmas se repetiam etc. 
Assim, usufruíam de outras habilidades como Comparação 
quanto ao nº de letras, sílabas, presença/ausência de letras iguais, 
composição e decomposição de palavras, dentre outras. 

Vejamos agora, na Tabela 8, a ocorrência de atividades de 
cópia:

Tab. 8. Frequência de ocorrência de práticas de Cópia nas duas turmas

SEA/ CÓPIA

Prática Tradi-
cional

Prática com 
Jogos

Cópia de letra 0/30 0/30

Cópia de silaba 5/30 2/30

Cópia de palavra 7/30 8/30

Cópia de frase 0/30 7/30

Cópia de texto 4/30 4/30

Cópia do nome próprio 0/30 14/30

A docente com a prática mais inovadora explorou 
poucas vezes as cópias para que os alunos aprendessem as 
convencionalidades do SEA. Contudo, ela incentivava os alunos 
a copiar o nome próprio e palavras que apareciam repetidamente 
nos textos (cantigas, poemas etc.). Já a professora com postura 
mais tradicional, quando havia indisciplina na classe, escrevia 
uma palavra ou um texto no quadro, como forma de “castigo” 
e pedia para os alunos copiarem, sem propiciar uma refl exão 
mais consistente sobre as atividades propostas. 

Ainda com respeito às práticas de ensino do SEA, a tabela 
9 resume as evidências sobre a realização de Escrita, nos dois 
grupos-classe que acompanhamos.

Tab. 9. Frequência de ocorrência de práticas de Escrita de Unidades 
Linguísticas nas duas turmas

SEA/ ESCRITA
Prática Tradi-

cional
Prática com 

Jogos
Escrita de letra 1/30 0/30
Escrita de silaba (inicial, 
medial e fi nal) de palavra

2/30 0/30

Escrita de palavra 3/30 4/30
Escrita de palavra  a partir 
de letra/ sílaba dada/  com  
modelo

2/30
3/30

Escrita de palavra com auxílio 
do professor

0/30 2/30

Escrita de palavra com alite-
ração

0/30 0/30

Escrita de palavra com rima 0/30 0/30
Escrita de frase 0/30 0/30
Escrita de frase como souber 0/30 0/30
Escrita de palavra ditada para a 
professora ou para os colegas 0/30 0/30

Escrita do nome próprio 0/30 2/30
Escrita do nome com alfabeto 
móvel

0/30 0/30
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Na prática mais inovadora, a docente estimulava a escrita 
de palavras, por meio das atividades de classe e de casa e 
também após a aplicação dos jogos de linguagem. Esse fato 
foi observado em quatro aulas, enquanto na prática mais 
tradicional, os discentes escreviam muito pouco durante as 
aulas. Em nenhum protocolo de aula, nas duas turmas, foi 
observada a escrita de textos. 

Considerando o ensino de leitura de textos, as modalidades 
bem como as estratégias de leitura mais praticadas pelas 
docentes com os aprendizes, aparecem descritas na tabela 10, 
abaixo:

Tab. 10 Modalidades de Leitura de Textos praticadas na sala de aula

LEITURA/ MODALIDADE

Prática Tradi-
cional

Prática com 
Jogos

Leitura em voz alta pela profª 1/30 7/30

Mostrar livro/texto à turma à 
medida que lê;

0/30 2/30

Intercalar leitura com 
perguntas e/ou comentários dos 
alunos

0/30 2/30

Apresentar suporte 1/30 0/30

Apresentar título/autor 1/30 2/30

Leitura coletiva cantada 0/30 7/30

Leitura coletiva de textos 
outros

0/30 7/30

Pseudo leitura para a turma ou 
colega

0/30 2/30

Nas duas práticas as modalidades de leitura foram pouco 
variadas. A professora com a prática mais inovadora, lia os 
textos ritmados como poesias e cantigas realizando leituras 
cantadas e leituras coletivas, enquanto na outra turma, a 
docente se limitou, no único dia em que leu um texto, à na 
apresentação do título e o autor do livro e o suporte, sem explorar 

as características do gênero textual lido. Ao lado disso, como 
revela a tabela 11, abaixo, encontramos maior diversidade de 
estratégias de leitura na turma da professora que usava jogos e 
textos poéticos:

Tab.11 Estratégias de Leitura praticadas na sala de aula

LEITURA/ ESTRATÉGIAS

Prática Tradi-
cional

Prática com 
Jogos

Ativar conhecimentos prévios 
relativos aos conteúdos

1/30 13/30

Retirar informação explícita 
do texto (oralmente)

1/30 11/30

Identifi car tema ou aprender o 
sentido geral do texto

0/30 0/30

Inferir 0/30 2/30

Distinguir ponto de vista do 
“autor” de opiniões do leitor

0/30 0/30

Fazer hipóteses e confi rmá-las 
(o que vai acontecer?)

1/30 1/30

Exploração da intertextuali-
dade

0/30 1/30

Exploração do vocabulário e 
recursos coesivos

0/30 0/30

Exploração de imagens como 
elemento constitutivo das 
possibilidades de sentido

1/30 0/30

Emitir opinião sobre o texto 0/30 0/30

Extrapolação -crianças 
comentam o texto

0/30 3/30

Conto/Reconto de história a 
partir de imagens

1/30 0/30

Outros (Ex.: Desenhos para 
demonstrar compreensão)

0/30 1/30
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As estratégias de leitura trabalhadas pela professora com a 
Prática tradicional , no único dia em que leu um texto, foram 
ativação de conhecimentos prévios, formular hipóteses a 
serem confi rmadas e exploração de imagens como elemento 
construtivo das possibilidades de sentido, além de ter pedido 
aos alunos para “desenhar o que entenderam da história”.  

Tendo em vista, a perspectiva do alfabetizar letrando, a 
docente com a prática que promovia a refl exão metalinguística 
realizou a leitura de variados gêneros textuais, explorando 
principalmente, como já foi dito, textos poéticos como 
parlendas, poesias, cantigas de roda, trava-línguas e músicas 
que possibilitavam a realização de atividades de refl exão 
fonológica. Paralelamente, ela explorou estratégias de leitura 
como a ativação de conhecimentos prévios e a recuperação de 
informações presentes na estrutura dos textos. 

Considerações fi nais

Pretendemos que este estudo aponte sim, para a 
necessidade de pesquisas que busquem analisar as 
práticas atuais de ensino de Língua Portuguesa dos nossos 
professores da Educação Infantil, em relação ao processo 
de compreensão da escrita alfabética, não para aprovar ou 
reprovar o que eles fazem/não fazem, mas para compreender 
os efeitos que a experiência escolar tem sobre o percurso 
evolutivo vivido pelos aprendizes. 

Nossos dados indicam que, sim, é possível assegurar 
um espaço de ludicidade e a imersão em práticas letradas, 
ao mesmo tempo em que ajudamos nossas crianças de meio 
popular, a avançar em sua compreensão do sistema de escrita 
alfabética.

Sem ensinar BA-BE-BI-BO-BU-BÃO, é possível permitir 
que nossos alunos, concluintes da educação infantil, se 
benefi ciem de situações onde, além de viver o prazer de cantar, 
brincar, ler e ouvir textos, podem também exercitar a curiosidade 
sobre a notação escrita das palavras. Desse modo, poderão ter 
oportunidades de dominar o SEA idênticas às vividas por seus 
pares de classe média. 
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Resumo

A Coleção Menina e Moça, editada pela Livraria José 
Olympio Editora no período entre 1940 e 1960, consistia em 
traduções de romances franceses destinados a meninas e a 
moças na faixa etária entre 9/10 e 16/17 anos de idade.  Dos 
títulos levantados, inferem-se elementos extraídos de contos 
de fadas e do gênero aventura-mistério. Castelos, rainhas, 
princesas, raptos são os elementos que traduzidos do contexto 
francês e adaptados à sociedade brasileira da época poderiam 
instruir e educar meninas e moças das camadas médias em 
formação. Neste trabalho, com vistas a examinar a coleção, 
conjugam-se análises derivadas de aportes teóricos extraídos da 
História Cultural, da História da Leitura assim como da Teoria 
Literária, com especial ênfase nos paratextos das obras. Os 
resultados preliminares alcançados indicam que nem sempre 
se leram os romances que são considerados boa literatura 
contemporaneamente e as formas de produção do impresso são, 
da mesma forma, construções sociais e históricas.

Palavras-chave

Menina e Moça; leitura; literatura prescritiva. 

Abstract

The Girl and the Young Women Collection,  published by  José 
Olympio publishing house in the period between 1940 and 
1960, consisted of translations of french novels aimed at girls 
and young women aged between 9/10 and 16/17. Of the titles 
raised we infer elements which were extracted from the fairy 
tales and mystery-adventure genre. Castles, queens, princesses, 
kidnappings are the elements that translated from the french 
context and adapted to the brazilian society of the time could 
instruct and educate girls and young women of the middle class 
in training. In this work, in order to examine this collection, 
we combined analyzes which were derived from theoretical 
contributions drawn from the Cultural History, Reading 
History as well as Literary Theory, with special emphasis on 
the paratexts of the books.  The preliminary results indicate that 
not always reading novels that are considered good literature 
and contemporary forms of production are printed in the same 
way; they are social and historical constructions.

Keywords

Girl and young women; reading; prescriptive literature.
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A Coleção Menina e Moça foi lançada em 1934 pela 
Livraria José Olympio Editora após a transferência da livraria 
editora de São Paulo para o Rio de Janeiro. Tratava-se de 
traduções da famosa Bibliothèque de Suzette, uma coleção de 
romances franceses destinada a meninas e a moças, publicados 
no período entre 1919 e 1965. A editora Gautier-Languereau, 
alguns anos após o lançamento de La Semaine de Suzette em 
1905, revista semanal destinada às meninas, contendo jogos, 
quadrinhos e histórias em folhetins, investe no projeto editorial 
desses folhetins em volumes, no formato brochura ou em capa 
dura. Inicia-se, assim, a coleção de romances, que educaria 
meninas e moças francesas no período assinalado.

No Brasil, não parece exagerado afi rmar que um amplo 
projeto educativo regularia a produção desses romances 
traduzidos no período em que a Livraria José Olympio Editora 
passa a gozar de prestígio no circuito editorial. Alguns números 
levantados pelo pesquisador Hallewell (1985) ilustram com 
propriedade a posição da nova editora, pois: 

Ele decidiu mudar-se – geografi camente para o 
Rio de Janeiro e comercialmente para a moderna 
fi cção brasileira – precisamente no momento certo 
e, num mercado que voltava a avolumar-se, atingiu 
rapidamente uma posição de predomínio. Em 1933, 
lançara apenas oito livros. Em 1934, publicou trinta e 
dois e, em 1935 – o primeiro ano completo na capital 
do país – cinquenta e nove. Em 1936, que iria ser o 
melhor ano para a atividade editorial brasileira entre as 
guerras, saíram sessenta e seis novas edições da José 
Olympio, que então era, indiscutivelmente, “o maior 
editor nacional” no campo de edições literárias e livros 
não didáticos. (p.357)

Não obstante a projeção do editor no campo de edições 
literárias, como compreender o seu investimento em uma 
coleção de romances traduzidos do francês para meninas 
e moças situadas em uma transitória faixa etária entre 9/ 10 
e 16/17 anos de idade? Uma carta escrita por José Lins do 
Rego, que se tornara escritor da editora em 1934, dirigida a 
José Olympio, permite levantar a hipótese de que no ano do 

seu lançamento a coleção era ainda muito pouco conhecida, 
necessitando, portanto, de grande investimento publicitário por 
parte do editor:

Sem data
Caro José Olympio.
Um forte abraço.
Vi hoje a Coleção Menina e Moça no Cortio. Por que 
não mandou para as outras livrarias? Desconfi o que 
estes livreiros daqui tenham lhe passado um calho. Hoje 
estive com o Santos que recebeu maior quantidade de 
seus livros. Vendem 50 Banguês logo nos primeiros 
dias. Menino de Engenho vende 20. O Ramalho vendeu 
2 Banguês e 20 Menino. De Banguê há procura ainda. 
Eles disseram que mandaram pedir nova remessa. O 
que não acredito. Eles não lhe pagaram, esta é que é a 
minha impressão. Vou fazer grande propaganda sobre a 
Coleção Menina e Moça. É preciso que o seu esforço 
consiga alguma coisa. Por que não me respondeu 
a minha carta? Vou por estes dias lhe remetter os 
84$000 que lhe devo. Por que não me escreve? Estará 
aborrecido commigo?
Adeus e me recomende a sua excelentíssima senhora.
Lembranças aos rapazes da Livraria. E conte comigo.
José Lins do Rego
Ps: Mande-me de presente para a minha fi lha a Coleção 
Menina e Moça. (Grifos das autoras. Pasta José Lins 
do Rego. Arquivo Museu da Literatura Brasileira. Casa 
de Rui Barbosa, setembro de 2004)

Outra carta escrita por José Lins do Rego permite inferir 
que a solicitação fora, afi nal, atendida. A coleção deslocava-se, 
ao menos em um circuito privado entre editor e editado, do Rio 
de Janeiro para Recife, onde o escritor residia à época:

Caro José Olympio
É a terceira vez que lhe escrevo, sei que você me deve 
em carta. Nem uma linha siquer (sic). É importância 
ou falta de amizade? Escrevo-lhe para lhe agradecer 
os livros que me mandou para minha fi lha. Ela lhe 
agradece e pede para que você sempre que tiver editado 
livros da mesma natureza não se esqueça dela (....).
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Escreva-me, do seu
José Lins ( Pasta José Lins do Rego. Arquivo Museu da 
Literatura Brasileira. Casa de Rui Barbosa, setembro 
de 2004)

     
Como se lê na correspondência entre o autor José Lins 

do Rego e o editor José Olympio, a Coleção Menina e Moça 
anunciava impacto na produção editorial da época, mas 
era ainda pouco divulgada. Tornar-se-ia, todavia, objeto de 
interesse para aqueles que compunham o sistema literário em 
franca evolução: editor, autor e leitores em potencial. O exame 
preliminar de alguns paratextos3 dos romances permite levantar 
a hipótese de que a coleção era regulada por ordenamento 
discursivo por meio do qual emergem normas de conduta para 
meninas e moça à época. Que obras compunham a coleção e 
como eram dirigidas à menina e à moça, visando à formação 
desse público leitor? Com vistas a responder a essas questões, 
neste trabalho, examinam-se protocolos inscritos nos paratextos 
de algumas obras que compunham a coleção.

Estudos de tradição francesa e norte-americana na 
perspectiva da História Cultural indicam profícuos resultados 
(Chartier, 1996, 2000 e Darnton,1986) tanto na reconstituição 
de suportes de texto quanto em relação a práticas de leitura. 
No campo da História da Leitura, uma das perspectivas 
adotadas pelos pesquisadores consistem em indicar maneiras 
de se ler que já não ocorrem de modo idêntico no presente, 
restituindo-lhes as marcas projetadas pelos tipógrafos, editores, 
ilustradores, além do próprio autor. Investigar a leitura por 
essa chave signifi ca, pois, mapear as referências históricas das 
práticas de leitura tendo em conta o circuito das obras tanto 
quanto as mais diversas temporalidades. 

Roger Chartier (1996) assinala um conceito importante 
no âmbito da História da Leitura relacionado à possibilidade 
de recuperação de certos índices inscritos nos suportes 
examinados: os protocolos de leitura. Os protocolos, seguindo 

as refl exões do pesquisador, podem ser de dupla natureza: 1- 
os elementos inscritos no próprio texto pelo autor, de modo 
a assegurar a leitura desejada; 2- os elementos próprios do 
suporte tipográfi co inscritos na obra pelo editor, tipógrafo, 
designer gráfi co, ilustrador. De tal modo, os protocolos de 
edição constituem marcas essenciais no que diz respeito à 
compreensão dos sentidos do texto. Em resumo, conformam de 
dupla maneira as práticas de leitura ao longo do tempo. 

Como se pode observar em diálogo com pesquisas no campo 
da História da Leitura, concorrem para a compreensão das 
transformações das práticas de leitura noções fundamentais tais 
como  protocolos de leitura e apropriação da leitura (Chartier,1996, 
2000). Os protocolos, ao se referirem a índices materiais inscritos 
ou sugeridos no impresso, conferem sentidos àquilo que se lê, para 
além das palavras impressas. Merecem destaque, entre os muitos 
elementos de que são constituídos os livros, as ilustrações, o projeto 
gráfi co, a qualidade do papel. Trata-se de componentes materiais, 
os quais, a par do conteúdo veiculado pelo texto, conferem sentidos 
peculiares no que diz respeito à apropriação da leitura. 

Na perspectiva teórica indicada, examinam-se protocolos 
inscritos nos paratextos de algumas obras4 relativas à Coleção 
Menina e Moça, os quais permitem analisar concepções de 
leitura e representações sociais do público ao qual se destinava 
a coleção à época.

Literatura prescritiva nos  paratextos das obras

As folhas de rosto dos romances funcionavam, com 
frequência, como meio de propaganda para a Coleção anunciada 
como uma novidade. De tal modo, os romances forneceriam a 
um só tempo encantamento e material original. Acompanhe-se 
a retórica de apresentação de um desses romances:

“Nanette, a acendedora de lampeões”. “Livraria José 
Olympio Editora”. Os mais encantadores romances 

3 - O conceito é derivado da crítica literária e pressupõe o exame dos elementos periféricos ao texto, que lhe conferem sentidos ampliados: capa, orelha, folha 
de rosto, prefácio, dentre outros. Conferir em GENETTE, 2009.
4 - Neste trabalho, examinam-se quatro romances de 1947: Nanette, a Acendedora de Lampeões; O Segredo do Velho Martin; Senhorita Indesejável e Aven-
turas de Carlota.
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para a juventude feminina. Coleção Menina e Moça * 
* 10 a 16 ANOS * * única existente no Brasil. (Folha 
de rosto)

Ademais, estratégias discursivas em tom de grande cautela 
advertiam meninas e moças para a entrada na cultura letrada 
por intermédio da leitura de romances:

Oriente a leitura de sua fi lha, dando-lhe romances atraentes 
mas de absoluta confi ança. Os mais sedutores livros para a 
juventude feminina são divulgados  na Coleção Menina e 
Moça; única existente no Brasil. (Folha de rosto)

Interessante observar o fato de que os editores da Coleção 
Menina e Moça fi zessem uso das orelhas dos romances 
examinados, para veicular elementos recomendáveis extraídos 
da leitura nas obras. A avaliação de Alceu Amoroso Lima, 
Tristão de Athayde, Presidente da Ação Católica Brasileira, 
consistia em um desses destaques: 

Iniciativa altamente louvável. São raros os bons livros 
para moças, em português. Uma coleção como essa, em 
que a qualidade literária não perturba o nível moral e vice-
versa. É um grande serviço prestado à mocidade feminina.

Tom semelhante ao discurso do intelectual católico e crítico 
literário podia ser verifi cado na orelha do romance Aventuras 
de Carlota (1947), desta vez, na retórica do Monsenhor Álvaro 
Negromonte, diretor do ensino religioso na Arquidiocese de Belo 
Horizonte, cujas advertências pontuariam diversos paratextos da 
Coleção:

É uma coleção mimosa, de pequenas histórias 
interessantes, de bem acentuadas lições morais, de um 
discreto perfume religioso às vezes, que pode estar 
nas mãos de todas as adolescentes, divertindo-as, 
encantando-as, edifi cando-as.

  
A prescrição moral não consistia em matéria aleatória, visto 

ser possível observar orientações semelhantes contidas nos títulos 

de suas obras: A vida de Jesus para a Infância e a Juventude, 
Noivos e Esposas (Problemas do Matrimônio), A Educação 
Sexual (Para Pais e educadores), As Fontes do Salvador (Missa e 
Sacramentos – de acordo com o programa do curso secundário), 
O Caminho da Vida (Moral Cristã), Meu Catecismo. (Catálogo 
da Livraria José Olympio Editora, 1949, p.140).

A fi m de afastar tentações e qualquer risco de perigo 
advindo de uma leitura má ou perniciosa, o catálogo da Livraria 
José Olympio Editora de 1949 trazia  ainda em suas páginas 
trecho digno de atenção em meio à retórica legitimada nas 
palavras de outro padre, o ilustre Antonio Vieira, a propósito da 
importância da leitura:

São os livros uns mestres mudos que ensinam sem 
fastio, falam a verdade sem respeito, repreendem sem 
pejo, amigos verdadeiros, conselheiros singelos: e 
assim, com a força de tratar com pessoas honestas e 
virtuosas, se adquirem insensivelmente os seus hábitos 
e costumes, também, à força de ler os livros se aprende 
a doutrina que eles ensinam. Forma-se o espírito, 
nutre-se a alma com bons pensamentos e o coração 
vem por fi m a experimentar  um prazer tão agradável, 
que não há nada que se o compare: e só o sabe avaliar 
quem chegou a ter a fortuna de o possuir. (Catálogo da 
Livraria José Olympio Editora, 1949, p. 146)

Tendo-se preparado os espíritos das possíveis leitoras com 
muito zelo, podia-se, então, passar ao anúncio da Coleção 
Menina e Moça propriamente. Tratava-se de cerca de 30 
romances, ao preço módico de 480 cruzeiros, pagáveis em 10 
prestações mensais. E os números não se limitavam aos títulos 
e às formas de pagamento. Segundo a retórica do catálogo, a 
menina ou a moça teria disponível 5.000 páginas de “leitura de 
primeira ordem”.

Convém observar, então, os títulos relativo às 5.000 páginas 
de “leitura de primeira ordem” ou “da única coleção existente 
no Brasil para a idade feminina que vai dos 9 aos 17 anos”:

Volumes já publicados:
1- Sir Jerry, Detetive; 2- Aventuras de Cartola; 3- O 
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Jardim das Glicínias; 4- A Fugitiva; 5- O Mistério 
de Kerjonc; 6- As Estranhas Férias de Sir Jerry do 
Velho Martim; 7- O Quarto Misterioso; 8- Os Louros 
Fantasmas de Soudrac; 9- O Segredo do Velho Martim; 
10- O Inevitável Sir Jerry; 11- Senhorita Indesejável, 
12- O Mistério do Castelo de Morande; 13- O Segredo 
da Torre; 14- Sir Jerry na Bretanha; 15- Memórias de 
um Gato Aventureiro; 16- O Tesouro Maravilhoso; 17- 
A Casa dos Cravos Brancos; 18- Nanette, a Acendedora 
de Lampeões; 19- A Perigosa Missão de Sir Jerry; 20- 
A Herdeira de Ferlac; 21- A Princesa de Neve; 22- O 
Pequeno Rei de Bengala; 23- A Herança do Cigano; 
24- A Conquista da Torre Misteriosa; 25- Afi lhada das 
Abelhas; 26- Os Robinsons da Montanha; 27- O Exílio 
de Solange.
Mensalmente aparecem novos volumes. (Catálogo da 
Livraria José Olympio Editora, 1949, p. 168-169).5

Os títulos dos volumes em circulação sugerem uma gama 
variada de assuntos: aventura, mistério, suspense, e algumas 
temáticas próximas do interesse infantil, como princesas, 
castelos, fantasmas. Convém observar, por outro lado, que o 
mercado editorial para esse público leitor, representado pela 
infl uente Livraria José Olympio Editora, nas décadas de 1940 
e de 1950, mantinha apenas títulos traduzidos da legitimada 
Bibliothèque de Suzette, o que nos faz pensar em uma forma de 
modelar o gosto segundo a cultura francesa, considerada chique 
e de muito bom gosto ao longo do século XIX, representação que 
parece perdurar na primeira metade do século XX. Observe-se:

A “Menina e Moça” divulga os romances da famosa 
“Bibliothèque de Suzette”, tradicional coleção das 
moças de França. Sua fi lha, irmã, sobrinha ou afi lhada, 
os têm em nossa bela língua criteriosamente traduzidos 
e agradavelmente apresentados, fazendo assim 
despertar-lhes o bom-gosto para os preciosos tesouros 
da literatura que elas, rosas desabrochadas, certamente  
aprenderão a saborear. (Catálogo da Livraria José 

Olympio Editora, 1949, p. 168-169).

As estratégias de organizar obras em coleções têm lugar 
destacado na historiografi a do livro tanto quanto da edição, 
conforme se pode observar em pesquisas na área (Mollier, 
2008; Olivero, 1999). Na história da edição francesa, por 
exemplo, se o século XIX foi considerado o século da 
emergência dos dicionários, também fez circular enciclopédias 
e coleções. Destaque-se a concepção em voga pelos editores-
livreiros franceses na referida época, segundo a qual haveria 
a intencionalidade à completude e à universalidade, fosse por 
meio da produção das coleções romanescas ou dramáticas.

Mollier (2008) sublinha da mesma forma que nenhum editor 
destacado poderia se legitimar no mercado editorial se não 
propusesse aos leitores, em seus catálogos, diversas coleções 
de textos semelhantes, romances de aventura, romances para 
os jovens, para as mulheres, para as mocinhas, para as crianças 
(p.131).

No Brasil, as pesquisas sobre coleções destinadas a gêneros 
e a idades específi cas acentuam que, embora tenha havido 
investimento editorial no setor desde a segunda metade do 
século XIX, os editores brasileiros tendiam a entrar nesse 
circuito com grande cautela (Hallewell, 1985 e El Far, 2006.).

Cautela observável até mesmo nas estratégias discursivas 
veiculadas nas obras, com vistas a tornar o público leitor 
cativo. Ao examinar as orelhas, que compõem uma das obras 
da coleção, O Segredo do Velho Martin (1947), observam-se 
as mesmas recomendações expressas por Tristão de Athayde 
no Catálogo de 1949 e algumas prescrições, em acréscimo, 
registradas pelo padre Álvaro Negromonte, as quais servem de 
introdução cuidadosa à leitura:

É uma coleção mimosa, de pequenas histórias 
interessantes, de bem acentuadas lições morais, de um 
discreto perfume religioso às vezes, que pode estar 
nas mãos de todas as adolescentes, divertindo-as, 
encantando-as, edifi cando-as. 

5 - O levantamento de títulos realizado pela bolsista de IC/ FAPERJ Mariana Elena Pinheiro dos Santos de Souza no segundo semestre de 2011 nas obras gerais 
da FBN amplia consideravelmente esta relação, indicando um total de 49 títulos produzidos entre 1934 (um título) e 1954.
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Acresça-se às recomendações a análise às notas introdutórias 
registradas no volume Senhorita Indesejável (1947), que se 
iniciam com Menina e Moça, poema de Machado de Assis:

Está naquela idade inquieta e duvidosa,que não é dia 
claro e é já o alvorecer, entre-aberto botão, entre-
fechada rosa,um pouco menina e um pouco de mulher. 
Às vezes recatada, outras estouvadinha, casa no mesmo 
gesto a loucura e o pudor; tem cousas de criança e modos 
de mocinha, estuda o catecismo e lê versos de amor 
(...). É que esta criatura adorável, divina, nem se pode 
explicar nem se pode entender: procura-se a mulher e 
encontra-se a menina, quer-se ver a menina e encontra-
se a mulher! ( De Poesias Completas, Falenas).

Acompanha-se, pois, a sequência à apresentação deste 
volume da coleção, introduzida em tom poético, cuja fi nalidade 
parece ser o de delimitar a natureza do público leitor: “entre-
aberto botão, entre-fechada rosa”. Em seguida, lê-se a 
apresentação da linha editorial, que regularia as obras:

A Coleção Menina e Moça é constituída de pequenos 
romances que encantam e prendem pelo enredo, 
oferecendo ao mesmo tempo às suas leitoras oportuna 
advertência moral e ricos ensinamentos pelo que encerram 
de observações sobre a vida e a humanidade. São romances 
atraentes em que palpita a alma simples e sonhadora da 
juventude, envolta nas ciladas a que vive exposta a criatura 
humana desde o alvorecer da existência. Nem fantasia 
exagerada, nem sensacionalismo, nem pieguice. Tudo 
construído segundo as sóbrias leis do mundo real, tudo 
marcado de forte cunho de verossimilhança, tudo ditado 
pela própria realidade da vida. Assim, a par do recreio 
espiritual que lhes proporciona, a Coleção oferece ainda as 
moças o primeiro ensejo de refl etirem sobre a existência. 
Despede-se a alma feminina, na adolescência dos seus 
sonhos ainda ligados ao mundo das bonecas, para dar os 
passos iniciais da fase adulta, a idade do salto alto. Fase 
delicada da vida feminina, a dos 10 aos 17 anos, pois é nela 
que se vai ultimando a plasmação do caráter, e é nela que 
os olhos da moça se vão abrindo para o conhecimento do 

mundo. Exige por isso os maiores cuidados na orientação 
do que vai ler o “entre-aberto botão, entre-fechada rosa”, 
de que fala o nosso inexcedível Machado (...). Leia-os, 
pois, jovem leitora, mande-nos suas sugestões e aconselhe 
suas amigas a fazerem o mesmo, e vocês, na divertida 
companhia destes escritores franceses seus amigos, hão 
de passar horas deliciosas.

Os elementos registrados na apresentação da coleção dão a 
conhecer, por um lado, a tensão em que se inscrevem as obras 
elencadas: a fantasia, se existisse, não poderia aparecer em dose 
exagerada; o recreio, este  se convertia, em modelo de exercício 
espiritual. Por outro, nota-se o tom extremamente cuidadoso em 
torno de outro ponto de interesse, desta vez, relativo à elaboração 
das obras: o material fi ccional é constituído segundo as leis do 
mundo real – “tudo marcado de forte cunho de verossimilhança, 
tudo ditado pela própria realidade da vida”. Observa-se, por 
último,  o forte apelo comercial.  Ainda nesta esfera, não 
se deixavam de fora nem o conselho e nem a orientação da 
conduta, dado que as meninas e as moças eram convidadas a 
estenderem suas experiências de leitura de escritores franceses 
“amigos”, aconselhando-os às suas próprias amigas.

Como pudemos examinar, os paratextos constituem 
dispositivos que dão a conhecer, entre outros aspectos, a concepção 
de leitor criada pelos editores. No caso dos paratextos examinados 
nos limites deste estudo, a leitora idealizada ora aparecia como 
frágil, desprotegida, ameaçada pelos perigos da leitura considerada 
perniciosa; por vezes, sensível botão ou rosa, além de muito 
recatada. Ademais, os prefácios, orelhas e quartas capas orientavam 
ou mesmo controlavam as práticas de leitura. No caso da Coleção 
Menina e Moça, as possibilidades de devaneios próprios da leitura 
de fi cção emergiam controladas ora pelo discurso religioso, ora 
reguladas pela ordem moralizante.

 Dentre os principais resultados alcançados, destaca-se 
a leitura de romances para um seguimento social considerado 
“entre-aberto botão e entre-fechada rosa”, que merecia todo 
cuidado e controle no acesso à leitura de fi cção. Os romances, 
para que pudessem ser considerados de bom-gosto e inofensivos, 
eram traduzidos por renomados escritores da Livraria José 
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Olympio Editora como, Raquel de Queiroz, Gulnara Lobato, 
Waldemar Cavalcanti, dentre outros, e avaliados por padres e 
intelectuais católicos, como nos fazem pensar as advertências 
do padre Álvaro Negromonte, assim como as recomendações do 
intelectual católico Alceu Amoroso Lima (Tristão de Athayde).

Observou-se, portanto, tratar-se de um misto entre material 
de leitura prescritivo, capaz de oferecer ao mesmo tempo 
advertência moral e “nobres ensinamentos”. Além disso, o 
exame dos discursos registrados nos diversos suportes de 
texto permite inferir a intenção de fazer circular obra de fi cção 
inofensiva para a então considerada fase delicada feminina, 
entre 9/10 e 16/17 anos de idade, que todo cuidado deveria 
adotar para o conhecimento do mundo.

 Por último, a coleção era considerada boa literatura 
por conter a chancela dos renomados intelectuais e educadores 
católicos, como Padre Álvaro Negromonte e Alceu Amoroso 
Lima (Tristão de Athayde), os quais, por gozarem prestígio 
no campo da cultura e da educação, afi ançavam, segundo a 
doutrina católica, a produção e a circulação das obras. 
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Resumo

O presente artigo desenvolve uma analise sobre a realidade 
encontrada na formação inicial de professores na modalidade 
da Educação a distância, partindo de uma refl exão da história 
da Educação a distância, relatando o seu surgimento e 
desenvolvimento neste cenário. Retrata também a importância 
da formação inicial para professores, pois pensar no processo de 
formação envolve um conjunto de dimensões que se articulam 
na perspectiva de desenvolver um ensino de qualidade e como se 
dá esta formação inicial na modalidade de Educação a distância, 
pois esta modalidade veio em um momento que se tinha urgência 
em garantir de forma permanente a expansão e consolidação 
da formação inicial. Com esse trabalho pretende-se ressaltar 
ainda a utilização da educação a distância como uma alternativa 
contemporânea de qualifi cação docente, além de fazer uma 
refl exão acerca dos aspectos importantes e conclusões geradas 
sobre esta modalidade de ensino. 

Palavras-chave

Formação de professores; formação inicial; Educação a 
Distância.

Abstract

This article develops a review about reality found in initial 
teacher training in distance education mode, starting with 
a refl ection of the history of distance education, reporting 
its emergence and development in this scenario. It depicts 
the importance of initial training for teachers, because 
think of the training process involves a set of dimensions 
that are articulated from the perspective of developing a 
quality education and how is this initial training in distance 
education mode, because this mode came in a moment that 
had urgency ensured the expansion and consolidation of 
initial formation. With this work is intended to emphasize 
the use of distance education as an alternative teaching 
qualifi cation, and contemporary of make a refl ection about 
important aspects and conclusions generated about this 
teaching modality.  

Keywords

Teacher training; initial formation; Education to Distance. 
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Introdução

O presente artigo faz uma analise acerca da formação 
inicial de professores na modalidade da Educação a distância.  
É antes de tudo, um estudo constituído, a partir da importância 
da qualifi cação profi ssional na área de educação. 

A opção pelo tema ocorre por pretensão de conhecer 
algumas especifi cidades que integram o conjunto histórico, 
educacional e social que absorveu os profi ssionais em educação, 
“professores” interessados em atualizar-se pelo processo de 
formação inicial na modalidade de Ensino da Educação a 
distância.

Buscar perceber como se constitui a história da Educação 
a distância, a necessidade de uma formação inicial para 
professores, e compreender como se dá esta formação inicial 
na modalidade de ensino a distância torna-se um imperativo, 
não só pela possibilidade de seu uso no campo da educação 
não formal, como pelo seu papel de contribuir no sistema 
convencional de ensino. Nessa direção, se deve refl etir numa 
perspectiva que compreenda essa modalidade, observando o 
processo de formação de forma efi caz.

A característica principal e essencial da analise, foi 
construído a partir do estudo bibliográfi co e que interessa a 
todos os profi ssionais da área de educação. 

1. A história da Educação a Distância

Educação a distância é um processo de ensino-aprendizagem, 
mediado por tecnologias, onde professores e alunos estão separados 
espacial e/ou temporalmente. (MORAN, 2009 a, p. 1). Assim, 
com a informatização e as facilidades que a mesma proporciona 
para nossas vidas, tornou-se muito comum as discussões sobre a 
educação a distância. 

Seu início foi marcado no século XVIII, nos Estados Unidos, 
através de um jornal que enviava matérias anexadas, porém, existem 
controvérsias sobre este surgimento, pois alguns pesquisadores 
relatam que seu inicio foi em 1881, pela Universidade de Chicago, 
através de um curso de língua Hebraica, e outros consideram seu 
surgimento em 1890, na Alemanha, ambos por correspondência.

A história da educação a distância no Brasil teve início 
em 1904, com o ensino por correspondência. Na época, 
instituições privadas passaram a ofertar cursos técnicos sem 
exigir escolarização anterior. Este modelo foi consagrado com 
a criação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, concebida 
por um grupo liderado por Henrique Morize e Roquete Pinto 
(1923), e também com o surgimento do Instituto Monitor 
(1939), do Instituto Universal Brasileiro (1941) e de outras 
organizações similares. Entre 1970 e 1980, instituições privadas 
e organizações não governamentais (ONGs) começaram a 
oferecer cursos supletivos a distância, com aulas via satélite 
complementadas por kits de materiais impressos. Só com a 
internet e a banda larga, eles se tornaram viáveis na graduação 
e na pós-graduação. 

Segundo Moran (2009b), com o desenvolvimento de 
tecnologias pelo mundo, o Brasil por não possuir grandes 
instituições de Educação à Distancia conseguiu rapidamente 
passar do modelo de correspondência para o modelo digital 
sem grandes transtornos, por adaptar-se rapidamente a essas 
mudanças. 

No cenário brasileiro a Educação a Distância é adotada 
como uma ferramenta inerente ao cenário contemporâneo de 
transformação social a partir do uso que se faz das tecnologias 
para o processo de ensino-aprendizagem. O Ministério da 
Educação – MEC, tem uma secretaria especial para a educação 
a distância, com prioridade as escolas públicas brasileiras, 
que:

[...] atua como um agente de inovação tecnológica 
nos processos de ensino e aprendizagem, fomentando 
a incorporação das tecnologias de informação e 
comunicação (TICs) e das técnicas de educação a 
distância aos métodos didático-pedagógicos. Além 
disso, promove a pesquisa e o desenvolvimento voltados 
para a introdução de novos conceitos e práticas nas 
escolas públicas brasileiras. (BRASIL, MEC, 2009.)

Em 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases da educação 
nacional, o Brasil deu um grande salto na educação a distância, 
pois nesse período constituíram-se os primeiros cursos 
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superiores, já regulamentados pelo Ministério da Educação. A 
LDB incentiva “o desenvolvimento e a veiculação de programas 
de ensino a distância, em todos os níveis e modalidade de ensino 
e de educação continuada”.

Por sua vez, a Associação Brasileira de Tecnologia 
Educacional, em vários dos seus seminários, tem enfatizado 
que “a educação a distância é um dos únicos mecanismos do 
qual o País pode lançar mão para diminuir as diferenças sociais 
e dar dignidade a seu povo”.

Esta modalidade de ensino tem a crescido muito no Brasil, 
em razão da era da informatização e as facilidades que essa 
proporciona, e entre 2004 e 2005 o aumento se deu em torno 
dos 32%, com aproximadamente duzentos e quinze cursos 
reconhecidos pelo MEC.

Assim, a educação a distância no Brasil teve seu início 
favorecendo mudanças no campo pedagógico e social, 
funcionando como motor do desenvolvimento, à medida que se 
rompe as barreiras de espaço e tempo.

Vale ressaltar esta modalidade como instrumento de 
qualifi cação do processo pedagógico e do sistema educacional 
como um todo, contribuindo signifi cativamente para resgatar 
valores e propiciar o exercício pleno da cidadania.

2. A importância da formação inicial para o professor  

Pensar o processo de formação dos profi ssionais da 
educação envolve um conjunto de dimensões que se articulam 
na perspectiva de desenvolver um ensino de qualidade, que 
possua compromisso social, pautado em valores humanos e no 
compromisso com o projeto educativo que favoreça a formação 
técnico-científi ca para o mundo do trabalho, previsto pelas 
políticas públicas de cada tempo.

É imprescindível que, nesse mundo globalizado haja a garantia 
da efetivação das Diretrizes e Bases da Educação Nacional , 
expressas na Lei 9.394/96, para a busca de um ensino de qualidade 
e qualifi cação de professores, de acordo com as políticas públicas. 
A atual LDB apresenta um desafi o para toda a comunidade 
acadêmica quanto à formação de professores e acreditamos que é 
necessário caminharmos para além do discurso e viabilizar ações 

integradoras que contribuam com a formação. Para Ferreira (2004, 
p. 257), “pensar em políticas de ensino signifi ca pensar em políticas 
de formação de professores, de profi ssionais da educação”.

A garantia do desenvolvimento da qualidade do ensino 
e da qualifi cação de professores, em consonância com 
as políticas públicas que estabelecem o norte, vai ser 
garantida pela gestão da educação, entendida como 
coordenação e direção de uma prática que concretiza 
uma linha de ação, um plano, uma política mais geral de 
um processo a ser realizado (FERREIRA, 2004, p. 258).

A formação de professores vem constituindo-se no Brasil, 
principalmente na década de 90, em uma das temáticas de 
maior interesse. A produção internacional, especialmente a de 
autores como Nóvoa (1992;1995), Raymond e Tardf  (2000); 
Schön (1992), Alarcão (1996),  Carvalho e Gil-Pérez (1993) 
entre outros, tem orientado a pesquisa sobre os conhecimentos 
adquiridos pelo professor, sejam os provenientes do exercício 
profi ssional, sejam os de sua formação inicial e ou continuada.

Essa produção vem ressaltando a urgência quanto à 
reformulação da confi guração atual de oferta de cursos de 
formação de professores. De modo geral, os autores convergem 
quanto à importância de se considerar a prática pedagógica do 
professor como fonte de sua formação, porque esta permite que 
construam e (re)construa seu saber “conforme a necessidade 
da utilização dos mesmos, suas experiências, seus percursos 
formativos e profi ssionais” (Nunes, 2001, p.21).

O grande desafi o para as instituições de ensino superior 
consiste em olhar o passado e o presente para projetarmos o 
futuro, revendo métodos, conteúdos e concepções. Freitas 
(2002, p. 1098), salienta que: 

Pesar uma política de formação de professores requer a 
superação das condições atuais de produção da formação do 
magistério, avançando para formas superiores na formação 
de educadores, de profi ssionais da educação básica. 

A área de formação de professores está exigindo a defi nição 
de uma política global de formação e valorização do magistério 
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que vise à formação inicial de professores. Para Pardal (2001, 
p. 84), 

A profi ssão professor não pode estar voltada para 
uma visão mecanicista, na qual o docente deve ser 
Conhecedor de um avançado receituário didáctico-
pedagógico, dos modelos mais modernos de avaliação, 
das mais efi cazes tecnologias de informação, dos 
sofi sticados modelos de gestão pedagógica e escolar.

   
É necessário, portanto, implementar um processo de 

“educação continuada”, que tenha por objetivo básico o “educar 
para pensar”, e que promova nos alunos o desejo de “aprender 
a aprender”.

O sistema de ensino brasileiro obteve enorme fl exibilidade 
com a promulgação da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, 
cuja regulamentação propicia a criação de novas modalidades 
de cursos, de modo a poder incorporar novos conteúdos, 
práticas pedagógicas e procedimentos de avaliação.

No inicio de 1999, o Conselho Nacional de Educação 
aprovou o Parecer sobre inovações contidas nos Institutos 
Superiores de Educação, ampliando a sua carga horária e 
permitindo a formação a distância de professores e especialistas. 
Uma orientação verdadeiramente revolucionária, que teve 
origem no Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro.

Atualmente a utilização da Educação a distância  nos 
cursos de formação de professores torna-se um imperativo, 
não só pela possibilidade de seu uso no campo da educação 
não formal, como pelo seu papel de contribuir no sistema 
convencional de ensino. Em se tratando do uso da Educação à 
Distancia para qualifi cação profi ssional Moran (2009b) destaca 
a variedade de cursos nesta modalidade: cursos prontos para 
alunos individualmente, cursos para pequenos grupos, cursos 
para grandes grupos, parcerias e consórcios em Educação a 
distância, aulas por teleconferências, aula gravada e tutoria.

Na verdade, deve-se sempre pensar na Formação Inicial e/ou 
Continuada de forma efi caz onde se possa ampliar os conhecimentos 
dos profi ssionais em formação, pois emerge o modelo dos 
“professores como práticos e refl exivos”, os quais, envolvidos num 

processo de construção e desconstrução de saberes, vão elaborando 
a sua própria concepção de profi ssão e das boas práticas.

O desafi o não é simples. Em nosso país a complexidade 
da questão se amplia dadas nossas condições de ensino, onde 
boa parte daquilo que é fundamental e que em outras nações 
já se fez, aqui está por se fazer. O desafi o está em suprir as 
necessidades não satisfeitas até aqui ao mesmo tempo em que 
se atende aos novos cenários em desenvolvimento.

 
3. A formação inicial na modalidade da Educação a Distância

Educação a distância na formação de professores torna-
se evidente com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996), 
que atendeu a educação a distância como uma modalidade para 
o sistema de ensino, apesar das resistências ainda na década de 
1990. (MARTINS, 2009b).

Ainda segundo Martins (2009b), a educação a distância 
para formação de professores veio em um momento em que 
se tinha urgência em garantir de forma permanente a expansão 
e consolidação da formação continuada, possibilitando uma 
melhoria signifi cativa da prática docente para a formação do 
cidadão competente. E esclarece:

Associada a ideia da necessidade do resgate da profi ssão 
docente, o que se pode observar é um conjunto de 
mudanças estruturais que direta ou indiretamente 
implicam em novos papeis profi ssionais para o professor. 
Complementar, de forma emergente, a assistência 
regular do professor na aula presencial por uma nova 
proposta de Educação a Distância, pressupõe que 
determinadas condições sejam asseguradas, tais como: 
seleção rigorosa dos conteúdos fundamentais; tratamento 
didático-pedagógico dos materiais a serem utilizados 
nas diferentes linguagens; recursos diversifi cados 
de comunicação escrita e virtual e, sobretudo, 
acompanhamento, orientação e reorientação continuada 
por parte dos tutores com formação qualifi cada. (2009a)

Nesse contexto de Educação a distância e formação de 
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professores o foco não é redirecionado, buscando o processo 
de ensino-aprendizagem, mas aperfeiçoado, amadurecido 
em se tratando de formação para professores. Os novos 
caminhos dessa formação para professores têm o foco de uma 
pedagogia para formação inicial e/ou continuada mediada pelas 
tecnologias. Para Calixto, Oliveira e Oliveira (2009):

Rever o processo de ensino-aprendizagem, privilegiando 
o trabalho colaborativo entre formadora e formando(as) e 
contemplando o protagonismo do aprendiz ao indicar os 
pontos de avanço e os que precisam ser aperfeiçoados/
inovados, pode contribuir para a auto-formação contínua do 
docente-pesquisador sobre sua própria prática. Talvez seja 
esse um dos caminhos para a consolidação de uma cultura 
avaliativa refl exiva, investigativa e questionadora rumo 
à construção de uma nova pedagogia – com tecnologia – 
para a educação face-a-face e/ou a distância. (p. 9).

O que se apresenta como necessário a ser conhecido é o 
contexto característico de cada indivíduo e/ou grupo que se 
utilizará da Educação a distância como forma de qualifi cação, 
garantindo o que se estabeleceu como objetivos, propósitos e 
fundamentação para a aplicação da referida atividade.

Conhecer as ferramentas que serão utilizadas, forma, carga 
horária e tempo dedicado a realização das atividades propostas, 
são fatores fundamentais nesta modalidade, que difere da 
presencial, conforme observa Alves e Nóvoa (2003) apud 
Machado e Machado (2009, p. 3) 

O ensino a distância difere completamente, em sua 
organização e desenvolvimento, do mesmo tipo de 
curso oferecido de forma presencial. No ensino a 
distância, a tecnologia está sempre presente e exigindo 
uma nova postura de ambos, professores e alunos. 

No livro de Michael Moore, Educação a Distância – uma 
visão sistêmica (USA,1996), há uma conceituação de Educação 
a Distância:

Educação a distância é a aprendizagem planejada que 

geralmente ocorre num local diferente do ensino e, 
por causa disso, requer técnicas especiais de desenho 
de curso, técnicas especiais de instrução, métodos 
especiais de comunicação através da eletrônica e 
outras tecnologias, bem como arranjos essenciais 
organizacionais e administrativos.

No Brasil, ir aos encontros presenciais é necessário para 
os interessados desta modalidade. Tanto na graduação quanto 
na pós-graduação o curso precisa ser semipresencial para que 
seja reconhecido pelo Ministério da Educação. A presença é 
exigida com frequência, mas são as diversas as atividades que 
obrigam a sair da frente do computador. Avaliações, trabalhos 
em grupos, aulas em laboratório, busca de materiais de apoio e 
videoconferências via satélite são algumas delas.

As instituições utilizam vídeos exibidos nos pólos como 
material pedagógico. Além disso, os cursos oferecidos possuem 
bibliotecas tradicionais e acervos virtuais. Dessa forma, 
possibilita um interesse maior na busca de livros para estudo.

É preciso lembrar que os cursos de Licenciatura em 
Pedagogia nas diversas disciplinas devem cumprir a mesma 
carga horária de estágio que os matriculados na modalidade 
presencial. Os alunos precisam ir a uma escola da rede pública 
ou privada e desenvolver com as crianças da Educação Básica 
as atividades propostas pelo curso, os futuros professores têm 
a tarefa de registrar o andamento dos trabalhos realizados em 
sala e trocar com o responsável pela turma informações sobre o 
desenvolvimento de cada criança.

Infelizmente ainda há um grande preconceito em relação 
aos formados em Educação a Distância. Em parte, ele pode ser 
explicado pelo pouco tempo de existência dela na graduação. 
Alguns educadores acreditam que o mercado não conhece os 
formados a distância e há um desconhecimento muito forte 
sobre a qualidade dos cursos. 

O mercado deveria conhecer estes formados, pois, com os 
resultados do Enade de 2006, essa ideia caiu por terra. O curso 
de Pedagogia foi um dos que apresentaram maior desempenho 
na modalidade a distância do que na presencial. Ou seja, os 
alunos aprenderam. O que importa é verifi car se o programa 
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tem qualidade – do mesmo modo que se dá a escolha por 
uma faculdade presencial. Se o curso é bom e o estudante é 
empenhado, organizado e proativo, não há como não aprender.

Os cursos desta modalidade são bem planejados, rico em 
material básico e complementar, onde professores, tutores e 
estudantes participam de várias atividades para construir o 
conhecimento coletivamente. Numa pesquisa feita em 2008 com 
três Universidades privadas de Santa Catarina, Santos constatou 
que os alunos a distância liam, em média, 3 mil páginas por 
ano só de conteúdo básico estruturado (sem contar o material 
complementar). Os alunos precisam se dedicar a pesquisa, 
consultando várias fontes para que eles possam seguir adiante 
em suas atividades até que o tutor retome com ele o conteúdo.

As avaliações são feitas com presenças físicas dos alunos, o 
que garante a absoluta seriedade da proposta de ensino. O nível de 
exigências das provas, que são discursivas, é o mesmo aplicado 
nas faculdades presenciais, porém muitas vezes as provas se 
tornam mais difíceis pelo acumulo de conteúdos cobrados.

Assim podemos compreender, porque em alguns países 
da Europa, a Educação à distancia têm tradição e qualidade, 
além de serem constantemente avaliados pelo governo, os 
profi ssionais formados dentro dessa modalidade estão entre 
os mais disputados. Os motivos são simples. Eles se dedicam 
mais aos estudos, são autônomos, sabem se organizar melhor, 
resolvem problemas inesperados com mais agilidade e estão 
em busca de oportunidades para crescer.

Para melhor entender qual é essa característica de 
professores sendo formados por meio da Educação a Distância, 
Lévy (2009) esclarece:

“Os professores aprendem ao mesmo tempo que os 
estudantes e atualizam continuamente tanto seus 
saberes disciplinares quanto suas competências 
pedagógicas. (A formação contínua dos docentes é 
uma das aplicações mais evidentes dos métodos do 
aprendizado e a distância)”(p. 9).

Portanto, não cabe privar o indivíduo do seu direito de 
aprender e sujeitá-lo à tirania presencial do professor. A escola 

tradicional e a educação a distância podem e devem coexistir 
com suas velocidades próprias de acordo com a determinação 
de prioridades. O que não é admissível é condenar a educação a 
distância a priori, mas vê-la como capaz de propiciar o exercício 
da cidadania, melhorando em geral, dando liberdade para a 
aquisição de conhecimentos (independente da modalidade 
adotada), formando e aprimorando professores ou criando 
maiores oportunidades educacionais.

Algumas considerações

A educação a distância surgiu como uma alternativa 
para suplantar restrições decorrentes da aula presencial. Sua 
metodologia vem sendo muito debatida e questionada, sobretudo 
em decorrência do desenvolvimento dos meios de comunicação 
e do surgimento de novas tecnologias. Os últimos avanços 
tecnológicos tornaram a educação a distância mais confi ável 
e mais acessível. A possibilidade de uma maior interação, no 
espaço virtual, entre mestre e aprendiz criou condições para 
a realização de ensino e aprendizado em níveis próximos aos 
obtidos por meio das experiências presenciais. Moran(2009) 
defende que esta modalidade não é só um fast-food em que o aluno 
vai lá e se serve de algo pronto. Educação a distancia é ajudar 
os participantes a que equilibrem as necessidades e habilidades 
pessoais com a participação em grupos – presenciais e virtuais 
– em que avançamos rapidamente, trocando experiências, 
dúvidas e resultados. As tecnologias de ponta são atrativas, 
porém novos recursos devem ser incorporados adequada e 
moderadamente, considerando as reais possibilidades de acesso 
dos alunos. Prioritariamente, as políticas públicas precisam 
atender às demandas de formação e contínua atualização de 
docentes. Sobretudo, porque a democratização do ensino 
requer professores com valores, conhecimentos, habilidades, 
competências que lhes permitam responder aos desafi os que o 
cotidiano lhes apresenta. Desta forma a educação a distância 
pode contribuir para que professores vençam as barreiras do 
tempo, do espaço e da falta de recursos fi nanceiros. A educação 
a distância pode oferecer oportunidades não apenas aos 
professores que se encontram distantes dos centros de difusão 
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de informação, mas também àqueles que apesar de próximos 
a esses centros não dispõem de condições de regularidade no 
prosseguimento da sua formação.
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Resumo

Este estudo problematiza o ato de escrever, na universidade, 
especifi camente em um curso de Letras Vernáculas, do Campus 
XIV, da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), a partir de 
uma pesquisa de campo, realizada no período que se estendeu 
do semestre 2009.1 ao semestre 2011.1, envolvendo vinte alunos 
(do quinto ao oitavo semestre) e onze professores do referido 
curso, visando a uma compreensão de como se desenvolvem as 
práticas de escrita acadêmico-científi ca no cotidiano da sala de 
aula. Confi gurou-se como pesquisa de campo etnográfi ca, cujo 
objetivo foi analisar tais práticas, a partir de recortes discursivos, 
colhidos através de entrevistas semi-estruturadas e grupos focais, 
realizados com ambos os sujeitos, a fi m de compreender as 
difi culdades e possibilidades, por parte dos alunos, que escrevem, 
e dos professores, que propõem a escrita. Os postulados da Análise 
de Discurso Francesa (ADF), desenvolvidos por Pêcheux (1990; 
2006), e retomados, no Brasil, por Orlandi (2005a; 2005b; 2006), 
serviram de suporte teórico-metodológico para interpretação 
e compreensão do corpus, isto é, dos recortes discursivos, 
considerando os lugares a partir dos quais esses sujeitos produzem 
seus discursos. Os resultados da pesquisa apontam para uma 
fragilidade das práticas de escrita, que precisam ser reconfi guradas, 
com vistas a uma produção signifi cativa no curso de formação de 
professores de língua materna e, portanto, para a necessidade de se 
planejar, pensando a escrita acadêmico-científi ca como processo 
sócio-histórico, que gerará um produto para um público que está 
para além do professor.

Palavras-chave

Linguagem; escrita acadêmico-científi ca; texto; discurso; 
autoria.

Abstract

This study discusses the act of writing in college, 
specifi cally in a course of Vernacular Literature, XIV 
Campus of the University of Bahia (UNEB), from a fi eld 
research conducted in the period that spanned the semester 
2009.1 the semester 2011.1, involving twenty students 
(from fi fth to eighth semester) and eleven teachers of that 
progress, aiming at an understanding of how to develop 
writing practices academic-scientifi c in everyday classroom. 
Confi gured as ethnographic fi eld research, which analyzed 
such practices from discursive clippings, collected through 
semi-structured interviews and focus groups conducted with 
both subjects in order to understand the diffi culties and 
possibilities, by students’ writing, and teachers, offering 
writing. The postulates of French Discourse Analysis 
(IDA), developed by Pecheux (1990, 2006) and taken up 
in Brazil, by Orlandi (2005a, 2005b, 2006), served as a 
theoretical-methodological support for the interpretation and 
understanding of the corpus, this is, the discursive clippings, 
considering the places from which these individuals make 
their speeches. The survey results point to a weakness of 
the writing practices that need to be reconfi gured, with a 
view to a signifi cant production in the course of teacher 
training in language and therefore the need to plan, thinking 
academic and scientifi c writing as socio-historical process, 
which generates a product for an audience that is beyond the 
teacher.

Keywords

Language; academic-scientifi  c writing; text; discourse; 
authorship.
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Porque há o direito ao grito.
Então eu grito.

Grito puro e sem pedir esmola 
[...]

(Com excesso de desenvoltura estou usando a palavra escrita e isso 
estremece em mim que fi co com medo de me afastar da Ordem e cair 

no abismo povoado de gritos: o Inferno da liberdade.
Mas continuarei.)

(LISPECTOR, 1988, p. 27; 52-53)

1. No princípio era a oralidade; mas, com o advento da 
escrita...

No princípio era a oralidade primária, relacionada com “a 
oralidade de uma cultura totalmente desprovida de qualquer 
conhecimento da escrita ou da impressão” (ONG,1998, p. 
19), cujo registro e representação verbal se davam pelas 
estratégias de repetição, aliteração, assonância, que se 
materializavam por meio de fórmulas, clichês, enigmas, 
provérbios.  Tal caracterização a difere da oralidade 
secundária, vivenciada no contexto atual, “alimentada pelo 
telefone, pelo rádio, pela televisão ou por outros dispositivos 
eletrônicos cuja existência e funcionamento dependem da 
escrita e da impressão” (idem).

Com o advento da escrita, a dimensão dos elos interativos 
entre sociedade, língua e cultura sofreu mudanças; o 
conhecimento, até então limitado – porque não existia 
nenhum lugar, fora da mente onde pudesse armazená-lo 
(idem) –, necessitava de um discurso articulado, de um 
pensamento organizado, através de registro memorizado 
que favorecesse a recorrência a ele sempre que necessário 
fosse. Ao se estabelecer a oralidade secundária, um choque 
cultural se desencadeou, dando início ao período em que o 
registro do pensamento e os discursos passaram a ocorrer em 
tempo e espaço diferentes das circunstâncias em que foram 
produzidos; agora, o conhecimento era estocado pelo texto 
escrito (idem); houve uma evolução do texto para ser ouvido 
ao texto para ser lido.

Com a escrita, o processo cultural tomou dimensões 

histórica e social de grande relevância, pois, registrar 
os conhecimentos de modo impresso possibilitou a 
transformação e a ampliação das relações entre os homens: 
“[...] a escrita transformou a consciência humana” (idem, 
p. 93); e o ato de construir passou a ter um caráter de 
cientifi cidade, pois, os sujeitos passaram a construir regras 
articuláveis e de modo consciente. Através da escrita, os 
sentidos circulam em espaços de múltiplas dimensões; e, 
no jogo da linguagem, exposta a uma situação de deriva, de 
dispersão, quem escreve e quem lê, vive o duplo risco, ou 
o risco no seu duplo sentido; isto é, o traço e o perigo, que 
reside no fato de a palavra deixar-se interpretar, seguindo 
rumos de signifi cação infi nitos. A palavra ganha mundo, 
espalha-se no mundo: o mundo sussurra, fala e grita pela 
escrita. De que mundo e de que escrita falo nesse contexto? 
Do mundo acadêmico e da escrita acadêmico-científi ca, 
objeto de minha pesquisa de doutorado sobre o qual passo a 
falar nas próximas seções.

2. Trilhas e atravessamentos teórico-metodológicos

Na universidade, especifi camente, no curso de Letras 
Vernáculas, os sujeitos vivem, constantemente, os riscos 
de expor-se pela escrita; riscos que, muitas vezes, levam a 
maioria a recuar, calar-se, recolher-se a uma condição de 
não-saber, temer a escrita; e uma minoria a gritar, revelar-se, 
rebelar-se pelo ato de escrever. Nesse sentido, interessou-
me desenvolver um estudo que pudesse instaurar um 
lugar ou entre-lugares de debate e refl exão sobre os atos 
de escrita no referido curso, considerando que é através 
desse esse exercício que o aluno é convocado a escrever 
cientifi camente, delatando seus (des)conhecimentos, ao 
expor seus trabalhos teóricos e práticos, abrindo-se às 
possibilidades de indagações e de críticas.

Nesse percurso de estudos, teço dizeres, entre o já-dito e 
o inédito, que é o jeito diferente de dizer, para tratar de modo 
crítico-refl exivos sobre meu objeto de estudo: a escrita no 
curso de Letras Vernáculas do Campus XIV, da Universidade 
do Estado da Bahia (UNEB), a partir de uma pesquisa de 
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campo com vinte alunos (do quinto ao oitavo semestre) e onze 
professores2 do referido curso. 

Tive como objetivo analisar essas práticas, a partir dos 
recortes discursivos dos alunos e dos professores, envolvidos 
nesta pesquisa, realizada no período que se estendeu do semestre 
2009.1 ao semestre 2011.1. Na tentativa de compreender 
as difi culdades e possibilidades, tanto por parte dos alunos, 
que escrevem, como dos professores, que propõem a escrita, 
enfrentando o jogo de sentidos e signifi cados que permeiam 
as relações professor-escrita-aluno, parti dos seguintes 
questionamentos: em que medida as práticas de escrita 
acadêmico-científi ca propostas pelos docentes do curso de 
Letras Vernáculas do Campus XIV-UNEB têm proporcionado 
aos graduandos a oportunidade de compreenderem seu processo 
de produção textual, visando à construção de conhecimento? 
Que lugar ocupa o “escrever”, como gesto de interpretação e 
autoria nas ações pedagógicas cotidianas dos professores, na 
sala de aula do referido curso?

Interessou-me compreender como é dito e como produz 
sentido o que dizem esses sujeitos que, por entre as “dobras da 
língua portuguesa”, movimentam o cotidiano da universidade, 
a partir de seus lugares de produção. Ao mesmo tempo em que 
se movimentam, na tentativa de cumprir as tarefas acadêmicas, 
deslizam e tropeçam, muitas vezes, por entre palavras e 
discursos, os quais são constituídos de “atravessamentos 
subjetivos, polissêmicos, polifônicos, políticos”, exigindo dos 
professores uma escuta compreensiva e colaborativa.

Sobre os instrumentos para a coleta de informações que 
constituíram o corpus, optei pela entrevista semi-estruturada e 
pelo grupo focal. Para compreender e interpretar as complexas 
e dinâmicas relações que se dão entre os sujeitos – professores e 
alunos – no ato de escrever, optei por um trabalho de campo de 
abordagem qualitativa e de orientação etnográfi ca, que, como 
um caminho específi co de investigação qualitativa constitui 
“[...] uma certa aventura pensada sempre em projeto, e que 
demanda constantes retomadas. Não lida com objetos lapidados 

nem com a procura de regularidades” (MACEDO, 2000, p. 
147); aponta para uma ética de interação, de intervenção e 
de participação do pesquisador e dos envolvidos na pesquisa, 
numa relação intersubjetiva e dialógica.

Minha pretensão é contribuir para um pensar a escrita 
como prática que se desenvolve em estreita relação com 
os acontecimentos sociais e históricos; questionar, discutir, 
instaurar o debate no seio da universidade, sobre a concepção 
de escrita com a qual trabalham professor e alunos: o professor 
que, intencionando favorecer o espírito crítico, a refl exão 
e a criatividade de seus alunos, propõe-lhes a produção de 
textos acadêmico-científi cos; os alunos que, também como os 
professores, pressionados por prazos, normas, leis que regulam 
a vida acadêmica, terminam por reproduzir, de modo apressado 
e rotineiro, um texto-produto que não lhes proporciona a 
compreensão de como funciona a linguagem.

Para compreender como é dito e como produz sentido o 
que dizem esses sujeitos que movimentam o cotidiano da 
universidade, a partir de seus lugares de produção, fundamentei 
este estudo nos princípios e procedimentos da Análise de 
Discurso Francesa (ADF), postulados por Michel Pêcheux 
(1990; 2006) e Eni Orlandi (2005a; 2005b; 2006), os quais 
abordam o sujeito como um ser determinado pelas condições 
históricas e o discurso como linguagem em movimento, 
acontecimento, tecido histórico-social, constituído pelos ditos 
e não-ditos. 

A ADF se constitui, como uma disciplina de interpretação, 
constituída na intersecção de epistemologias distintas, tecida na 
contradição de três lugares teóricos: a linguística, que revela a 
não transparência da língua; o marxismo, cujos estudos falam 
sobre a materialidade da história; e a psicanálise, que reconhece 
a opacidade do sujeito e a não transparência da linguagem 
(ORLANDI, 2005a).

A discussão sobre a não transparência da linguagem conduz 
à refl exão sobre os ditos e os não-ditos do texto/discurso, à 
relação com os múltiplos sentidos, que remete à concepção de 

2 - Os sujeitos da pesquisa serão identifi cados da seguinte forma: SA, que corresponde a sujeito-aluno e SP, que se refere a sujeito-professor. Cada sujeito – 
professor e aluno – é caracterizado, após as letras, por um numeral.
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formação discursiva como lugar de construção dos sentidos, 
inscrita numa formação ideológica que determina “o que pode 
ou deve ser dito” (PÊCHEUX, 1990).

Parto desses fundamentos para compreender de que modo o 
texto – como materialidade discursiva – produz sentido; o que 
não deve ser confundido com “o que o texto quer dizer”, porque 
não há sentido dado; há, sim, a interpretação e a compreensão 
da relação do sujeito com o texto e aquilo que, a partir daí, 
é produzido. O termo compreender, nesse contexto, signifi ca 
“[...] saber como as interpretações funcionam [...] ‘escutar’ 
outros sentidos que ali estão, compreendendo como eles se 
constituem” (idem, p. 26); explorar o espaço que há entre o 
dito agora pelos sujeitos e um texto/discurso dito em outro 
momento, em outro lugar, ou seja, o interdiscurso, que faz com 
que aquilo que eles falam faça sentido.

O dialogismo bakhtiniano partilha com a ADF um 
comprometimento com a ideia de que os textos e os discursos 
dialogam entre si e que a linguagem se instaura a partir de 
um processo de relação entre sujeitos histórica e socialmente 
situados. Nesse sentido, sirvo-me das contribuições de Bakhtin 
(2003; 2004) para quem o texto é lugar em que coabitam 
diversas vozes interdiscursivas, o “outro” e o “eu”, por meio 
da linguagem, se constituem mutuamente e o discurso é sempre 
inacabado, provocando, como réplica, o enunciado do outro, 
o que gera uma alternância de vozes. É nessa movência que 
o texto, como forma material do discurso, como unidade de 
análise do discurso (ORLANDI, 2005b), ganha visibilidade, 
constitui-se como objeto de fruição, de manifestação pessoal 
dos sentimentos, das emoções, bem como das opiniões e 
defesas de ideias. 

Nessa perspectiva, “Escrever signifi ca [...] sempre (re)
escrever, interferir no processo, deixar-se marcar pelos traços 
do vivido e da escrita” (KRAMER, 2001, p. 110). Ao escrever 
textos, o sujeito reescreve novas histórias e nelas inscreve(-
se) novos sentidos. Mesmo não sendo fonte de seu dizer, esse 
sujeito precisa se fazer representar na origem do seu dizer, 
isto é, assumir a responsabilidade pelo que diz e como ele 
diz o que diz (ORLANDI, 2005a) e pelo que silencia. Porém, 
mesmo quando silencia, seus gritos ecoam por entre os muros 

da universidade, anunciando o desejo de constituir-se autor, de 
gestar o novo, de autorizar-se; lançar um novo olhar sobre o 
dito, criando um novo jeito de dizer, pois, como diz Possenti: 
“[...] nem vale a pena tratar de autoria sem enfrentar o desafi o 
de imaginar verdadeira a hipótese de uma certa pessoalidade, 
de alguma singularidade” (2001, p. 17).

A concepção de autoria que norteia essa refl exão relaciona-
se com o que enuncia Orlandi: “Não basta ‘falar’ para ser autor; 
falando, ele é apenas falante. Não basta ‘dizer’ para ser autor; 
dizendo, ele é apenas locutor. Também não basta enunciar 
algo para ser autor” (2006, p. 79). Portanto, o sujeito se torna 
autor quando o ato de escrever o engaja, quando ele se insere 
na cultura, assume uma posição no contexto histórico-social, 
aprende a se colocar. “Aprender a se colocar – aqui: representar 
– como autor é assumir, diante da instituição-escola e fora dela 
(nas outras instâncias institucionais) esse papel social, na sua 
relação com a linguagem: constituir-se e mostrar-se autor” 
(idem). Assim também entende um dos sujeitos-professores 
desta pesquisa: 

A escrita deve ter um caráter prioritariamente político 
que seja capaz de ser usada como instrumento de 
denúncia, de difusão de ideias transformadoras e 
esteja interligada a uma linguagem que negue as ideias 
elitistas e dominantes muito presentes, por exemplo, na 
sociedade atual que prioriza o ter em vez do ser. (SP7)

Entretanto, parece que essa compreensão linguístico-
pedagógica tem existido apenas em termos teóricos, não tem 
se materializado como prática, já que as questões normativas, 
burocráticas e o texto como apenas produto ainda são colocados 
acima do processo de produzir, da formação de um sujeito que 
se autoriza. Pois, se o sujeito é obrigado a escrever texto apenas 
para ser julgado pelo professor e não para interagir, a escrita, 
nesse sentido, converte-se em um cumprimento de tarefa 
acadêmica: o texto “para” o professor, o artigo “do professor 
fulano de tal”, cujo objetivo é puramente curricular; os sentidos 
não são partilhados. É por esse caminho que ele fi rma uma 
contrariedade com o escrever, cria um bloqueio, um desvio, 
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uma resistência, que gera gritos de angústia diante do ato de 
escrever; gritos cujos ecos ressoam dentro e se prolongam para 
além dos muros da universidade.

3. Gritos que ecoam na universidade: por um desejo de 
dizer(-se) pela escrita

Muitos são os gritos que ecoam na sala de aula da 
universidade, pelo ato de escrita, pela recusa às propostas de 
escrita, ou mesmo pelo silêncio como resposta a essas propostas. 
Esses gritos exigem que priorizemos a discussão sobre a prática 
de escrita acadêmico-científi ca como fundante para a formação 
do professor, para o funcionamento da relação pedagógica entre 
professor/aluno/escrita. Essa é uma questão não só pedagógica, 
mas também política, como observa um sujeito-aluno: “Então, 
a escrita é isso; é a oportunidade que vou dizer: vou me inserir 
politicamente, vou, vou afi rmar isso, né?” (SA13).

De acordo com Rancière (1995), a escrita é ato político, 
por ser práxis dos sujeitos no mundo, por ser instrumento de 
refl exão para transformação social, que começa pela refl exão 
madura e crítica sobre o que o sujeito faz e o que deixa de fazer 
consigo mesmo, o que ele diz e o que oculta, condição humana 
que se materializa pela linguagem, contribuindo para que ele, 
ao escrever, se reinvente, reconstrua concepções, inquiete-se e 
se constitua na relação com o outro. Para o autor,

O conceito de escrita é político porque é o conceito de 
um ato sujeito a um desdobramento e a uma disjunção 
essenciais. Escrever é ato que, aparentemente, não 
pode ser realizado sem signifi car, ao mesmo tempo, 
aquilo que realiza: uma relação da mão que traça linhas 
ou signos com o corpo que ela prolonga; desse corpo 
com a alma que o anima e com os outros corpos com 
os quais ele forma uma comunidade; dessa comunidade 
com sua própria alma. (idem, p. 7).

A escrita, sendo fl uxo e criação, inclui questões como 
memória e cultura, constitui-se como ato de natureza política 
por se ocupar do estético, do sensível que estabelece uma 
relação entre os modos do fazer, do ser e do dizer do sujeito. 

Ao escrever, no jogo de construção de sentidos e valores 
sociais, o sujeito revela-se; mostra, nas relações de saber-poder, 
sua posição no mundo, redesenha-o; cria fi os que se urdem, 
tramando a sua relação com os outros. Assim se pronuncia um 
sujeito-aluno em relação ao ato de escrever: 

Eu acho que a escrita é uma forma de você registrar 
aquilo que você pensa de verdade também né? Você 
deixa uma... uma ideia mais... como se diz... concreta 
no papel [...] não só pra fazer trabalhos acadêmicos, 
não só pra fazer coisas que vai servir mais pros os 
outros do que pra gente, mas uma forma também de 
você expressar o que você pensa, expressar o que você 
acha do mundo, das coisas [...]. (SA6)

Para esse sujeito-aluno, a escrita se confi gura como 
possibilidade enunciativa, intersubjetiva, que não se encerra 
nela mesma, mas que abre caminhos para que o sujeito possa 
refl etir sobre si mesmo, em relação ao seu processo de escrita. Já 
o recorte discursivo de outro sujeito-aluno revela que a escrita 
na academia não se confi gura como uma produção em que os 
sujeitos se sentem nela inscritos, por ela marcados, porque há 
uma voz que subjuga a sua: a voz do professor, a quem ele 
confere um lugar de saber e de poder:

[...] eu já tive oportunidade de me expressar, de dizer 
o que eu penso... e o professor me... puniu por isso. 
Então [...] na hora do artigo, na hora do texto escrito, 
na hora da apresentação oral ou escrita, eu vou colocar 
ali o que o professor quer ouvir, eu estou trabalhando 
com o método do professor, é a questão de escrever 
para o professor, não escrever visando a troca de 
conhecimento, ou visando um público. Então, meu 
público é o professor, eu sei o que ele espera ouvir 
(SA13, grifos meus).

Há, nesse caso, um sujeito que se vê espreitado por um olhar 
de desaprovação sobre seus escritos que o leva a censurar-se, 
recuar. “Escrever para o professor!”. Os textos que daí emergem 
se confi guram como escritas herméticas, autoritariamente 
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direcionadas, “[...] tessituras sem vida que afastam o leitor da 
possibilidade de interlocução” (MEIRA, 2007, p. 30). Por não 
se considerar a cor, a voz, e as vivências de quem produziu o 
texto, a escrita se torna um tormento, exercício estéril, mero 
produto para avaliação, fruto do desejo do professor e do 
modelo por ele pensado. Talvez, os mestres precisem aprender 
do poeta Carlos Drummond de Andrade, que confessa seu 
desprazer diante do óbvio, do previsível, do modelo: “Ah, 
não me tragam originais / para ler, para corrigir, para louvar / 
sobretudo, para louvar. / Não sou leitor do mundo nem espelho 
de fi guras que amam refl etir-se/ no outro / à falta de retrato 
interior [...]” (2001, p. 368-370). O professor precisa indignar-
se com o repetível, com o lugar-comum e manter a obsessão 
apaixonada pela criação que se converte em linguagem – apesar 
das “impurezas linguísticas” que ele julgue ter o texto do aluno 
–, não se deixando atrair pelos efeitos da simples técnica, da 
fôrma/forma. 

Enquanto isso não acontece, os gritos dos sujeitos-alunos 
ecoam, em forma de um certo mal-estar, causado pelo temor 
pelo empreendimento da atividade de escrita. O mal-estar se 
instaura na sua luta com as palavras que, “[...] não raras vezes, 
leva o redator à interdição ou à sublimação do ato de redigir um 
texto acadêmico [...]” (UYENO, 2010, p. 121), fazendo com 
que as palavras desertem do seu corpo e da sua mente, cedendo 
lugar a um texto produzido para cumprir normas da academia, 
um texto para o professor. Como enuncia Machado,

As letras são capazes de mobilizar efeitos no corpo [...] 
e podem repercutir em nossos desejos e ações. Mas, 
infelizmente, a maioria dos escritos são apresentados e 
trabalhados de uma tal maneira que acabam passando 
por nós, sem cor, sem graça e sem vida. Deixam-nos 
indiferentes, sendo apenas mais uma página virada 
(2000, p. 11).

As letras tornam-se letra isoladas, sem paixão, 
constituídas quase à revelia do sujeito, que termina por 
sufocar seu desejo para atender à exigência do ato de 
escrever acadêmico. Esse sentimento se faz presente nas 
marcas discursivas a seguir:

A gente tem que seguir aquela linha, o raciocínio do 
professor e não a nossa. Mesmo a gente já tendo leituras 
para ter pensamentos sobre determinado assunto para 
escrita (SA2).
Você acaba se policiando de tudo... o texto perde a 
essência... porque você... o texto deixa de ser seu... 
porque, pelo menos, o que eu vou escrever é assim: o 
que é que a professora vai pensar disso, será que ela 
vai gostar desse tema? Será que é isso mesmo que ela 
quer? (SA10).
Às vezes eu penso que essa possibilidade de escrita, 
ela pode ser um pouquinho barrada, porque o professor, 
quando ele pede essa escrita, ele tem uma intenção 
da... da sua escrita, ele quer que você escreva isto, 
na verdade. E quando tem o seu texto na mão, não é 
aquilo que ele esperava. Então, ali... vai lhe deixando 
frustrado. (SA7)

Constituído pelo efeito de sentido que as exigências de escrita 
do professor exercem nele, o sujeito vê-se sempre atravessado pelo 
desejo do outro; entram em jogo, nesse caso, as “[...] formações 
imaginárias que designam o lugar que A e B se atribuem cada um 
a si e ao outro, a imagem que eles fazem de seu próprio lugar e do 
lugar do outro.” (PÊCHEUX, 1990, p. 82); ou seja, a imagem que 
o sujeito-aluno tem da imagem que o outro, o sujeito-professor, 
dele faz, como também a imagem que esse sujeito faz do seu 
lugar como aluno. A noção de perda da liberdade de estilo causa-
lhe frustração por ter de escrever conforme as determinações do 
professor. Entretanto, é preciso que atentemos para um fato sobre 
o qual Meira nos chama a atenção:

A liberdade de usar recursos para expressar o que 
queremos na escrita não se refere a escrever com 
frouxidão nos conceitos trabalhados, tampouco na 
análise feita. Devemos ser fi rmes e profundos no que 
afi rmamos no papel, mas isso é diferente de escrever um 
texto padronizado, autoritário, fechado ou quadrado. 
Estéril (2007, p. 168).

O sujeito não deve ignorar, na sua produção, que existe 
uma prática e uma realidade acadêmico-científi ca a considerar; 
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mas é preciso, também, que se reconheça que, de fato, há um 
grande fosso entre o estilo acadêmico de escrita, proposto pelo 
professor, e o ato de escrever pela experiência da escuta aos 
sujeitos, aos seus desejos e necessidades. 

Pelo fato de seu ato de escrita depender do Outro (o querer 
do professor, “o raciocínio do professor”), e por ser apenas 
um efeito de linguagem, interpelado, um efeito-sujeito, dá-se 
a emergência do inconsciente pela falta instaurada, e por onde 
a falha se deixa ecoar. Como condição dessa interpelação, o 
assujeitamento se produz pela movimentação do sujeito dentro 
de um determinada formação discursiva: “[...] o assujeitamento 
é a própria possibilidade de se ser sujeito. Essa é a contradição 
que o constitui: eles está sujeito à (língua) para ser sujeito de (o 
que diz)” (ORLANDI, 2006, p. 19).

Para que o aluno seja “sujeito de”, à escrita acadêmico-
científi ca, produzida no interior da sala de aula, não pode ser 
colocado um ponto fi nal; o escrever precisa suscitar o ler – e 
vice-versa – e ambos os processos precisam extrapolar os 
muros da academia; os sujeitos precisam se desafi ar a tecer a 
partir de vários intertextos/interdiscursos. Isso exigirá dele um 
movimento de retorno ao mundo das palavras e das experiências 
cotidianas, para construir seu entendimento sobre os fatos, para 
assumir um ponto de vista, para autorizar-se. 

As práticas cotidianas de escrita, muitas vezes, se distanciam 
desse movimento, para se colocar a serviço dos malabarismos 
metodológicos apressados da academia, que se convertem em 
tarefa vazia de sentido, porque não se constitui como processo 
que o coloca frente às suas inquietações, contribuindo para a 
compreensão do escrever como algo fora de suas vivências, de 
sua história, de seu mundo:

[...] a habilidade de criação fi cou tão suprimida que 
ninguém cria mais, entendeu? E você não tem refl exão 
em relação à produção textual. Você lê, mas você não 
é capaz de refl etir sufi cientemente pra poder exprimir 
cada pensamento... [...] É essa a visão que eu tenho; 
desde que eu cheguei aqui que eu percebo essas coisas 
assim. (SA1)
Eu pensava o ato de escrever, antes, como algo 
obrigatório e vazio; ele era...ele não tinha sentido... se 

expressar pela escrita [...] não era uma possibilidade 
de dialogar com outra pessoa através da escrita, não 
era algo pra que as pessoas vissem e me dessem um 
retorno, [...] um elemento descartável... um elemento 
vazio. Pra mim não fazia sentido! A escrita não tinha 
sentido! (SA13)

A linguagem, nesse sentido, é trabalhada apenas como 
estrutura e não como acontecimento (PÊCHEUX, 2006); 
o texto escrito pelo aluno se torna instrumento de um falso 
diálogo com o professor, visto que este nem sempre objetiva 
responder às inquietações manifestadas no texto pelos sujeitos. 

O sujeito traça seu caminho na graduação embasado por 
essa concepção de escrita, que o faz cultivar uma descrença 
no que diz respeito ao signifi cado das práticas de produção de 
texto em sala de aula. Um dos sujeitos-professores comenta a 
respeito disso: “Uma coisa que tem que estar clara na cabeça 
deles também: escrever pra quê? Eles acham que não tem 
sentido escrever. E aí tá muito vinculado na nota” (SP7). Esse 
ponto de vista sobre a linguagem, lamentavelmente, ainda tem 
consolidado processos de produção de texto na universidade, 
mostrando-se insufi ciente pra dar conta de tal fenômeno, 
porque exclui os modos de participação do outro – “não era 
uma possibilidade de dialogar com outra pessoa através da 
escrita” –, quando, contrário a isso, deve-se tomar a escrita 
como prática sociocultural, de natureza mediadora.

Na instância desse discurso, há um eu que grita e enuncia 
uma angústia, uma resistência a esse processo do fazer 
pedagógico referente à escrita na universidade, em que a 
linguagem é tomada como ausência do “eu”, em que o ato 
de escrever se traduz, ainda, na reprodução de alguns poucos 
modelos consagrados – narração, descrição, dissertação –, uma 
espécie de correspondência privada entre professor e aluno 
que, até o último semestre do seu curso de graduação aguarda 
as palavras classifi catórias sobre seu texto, juntamente com a 
nota. Às vezes, o texto escrito sequer é devolvido ao aluno: 
“[...] muitas vezes a gente deixa pra o fi nal, o menino só recebe 
o texto lá no fi nal e você não teve a oportunidade de, ao longo 
do percurso fazer uma discussão” (SP6).
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Por conta dessa proposta de práticas de escrita em 
que, quase sempre, o que interessa é a prova corrigida e a 
nota atribuída, o texto não se torna objeto de diálogo para 
construção de conhecimento, não se encarna no sujeito. 
Assim, a sala de aula da universidade deixa de ser espaço de 
interlocução pelo texto escrito – a interlocução é própria do 
exercício da linguagem – e é preenchida pelo medo: “[...] o 
temor de escrever... a pressão de escrever certo, de ter que 
acertar” (SP4). O medo gera o silêncio. São muitos os textos 
silenciados. Porém, “o silêncio é garantia do movimento dos 
sentidos”, porque, mesmo onde o silêncio se instaura, as 
palavras teimam em fazer barulho, gritam, provocando um 
contínuo deslizamento de sentidos, como enuncia Caetano 
Veloso, em seus versos:

Casa da palavra
Onde o silêncio mora

Brasa da palavra
Hora da palavra

Quando não se diz nada
Fora da palavra

Quando mais dentro afl ora (Grifos meus)3

Entre as duas margens da palavra – o silêncio e o dizer – 
o sujeito revela suas angústias, suas faltas, que são “brasa da 
palavra”, porque esta, “quanto mais silenciada afl ora”. Portanto, 
pelas asas das palavras de um sujeito-professor, revela-se a 
escrita como objeto que leva o aluno a um “duro silêncio”, que 
impede ao sujeito atrever-se:

Uma aluna está produzindo um texto, ela está 
produzindo um trabalho, e ela me trouxe um texto 
manuscrito, e ela está seriamente preocupada como é 
que o outro vai ler o texto dela, como será esse olhar 
do outro sobre o texto dela. E, muitas vezes, a pessoa 
tem medo em atrever-se a escrever que é o caminho 
pra que o indivíduo desenvolva a prática da escrita com 
segurança. É o atrevimento, é a ousadia mesmo...  de 
escrever. (SP3)

O olhar censurador do outro – o professor – sobre o texto, a 
perscrutá-lo, na tentativa de captar até a última vírgula colocada 
fora do lugar, para despejar nas margens as observações 
classifi catórias, ainda que seja com a intenção de contribuir 
para que o aluno melhore sua escrita, muitas vezes, o leva a 
recuar por “medo de atrever-se a escrever”; o que não deveria 
existir, como enuncia SA9: “Pra escrever... eu acho que não 
deveria ter esse clima de fantasma assim, sabe? De medo... 
não deveria ter...”. Do fantasma dos olhares antropofágicos, 
do olhar canibal dos leitores, não foge aquele que escreve. Ao 
assumir a posição de leitor do texto de seu aluno, o olhar do 
professor, por uma imposição da profi ssão, do componente 
curricular, das normas acadêmicas, tende a selecionar alguns 
aspectos avaliáveis, segundo critérios que ele estabelece como 
importante: “Isso pra mim que é gramática do texto. É como 
é que esse texto tá sendo construído, no dia a dia, quais os 
substantivos, adjetivos, verbos, pronomes que foram usados ali, 
qual é a grandeza do seu texto”. (SP1)

Então, na correção, na maioria das vezes, ganham destaque 
apenas as observações sobre a estrutura do texto – introdução, 
desenvolvimento e conclusão –, sobre as difi culdades de 
expressão – vocabulário, ortografi a, acentuação, morfologia 
sintaxe. O olhar agudo, incisivo sobre o texto que faz com que 
o sujeito-aluno tema ser rejeitado pelo sujeito-professor, muitas 
vezes, tem funcionado como um dedo em riste; tem servido 
para sufocar o desejo de o sujeito dizer-se, de “[...] levantar a 
pele das palavras, fazer incisões, cortes, enxertos, inserções de 
si no corpo estranho do outro – palavra texto, que é sempre do 
outro e sempre meu ou de quem escreve, de quem assina [...]” 
(CORACINI, 2010, p. 31). 

Os discursos, na universidade, sempre defendem o ato de 
escrita como o caminho para a construção do conhecimento, 
possibilidade de o sujeito se constituir como produtor de textos, 
autor/co-autor; por isso, sempre lhe é “cobrado” registrar a 
partir de algum gênero científi co, maior parte do conhecimento 
construído. Mas, se esse exercício de escrita, ao contrário de 
dar prazer, tem levado o aluno ao desconforto, ao sentimento de 

3 - Versos da Canção “A terceira margem do rio, de autoria de Caetano. Disponível em: http://letras.terra.com.br/caetano-veloso/201521/. Acesso em 18 nov. 2011.
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frustração, ao mal-estar, pois não constroem a partir da “alegria 
do artista em criar, em dar corpo às suas fantasias” (FREUD, 
1996, p. 87), urge humanizar essas práticas.

4. Concluindo para abrir espaço a outros diálogos

Os desafi os teórico-metodológicos que envolvem a prática 
de escrita acadêmica são muitos e não há como driblá-los; é 
preciso, ao contrário, deixá-los emergir em meio aos confl itos; 
onde há confl itos, há possibilidades de mudança, há indicativo 
de que algo não se ajusta, está fora de lugar; há a falta impulsiona 
a dizer, a gritar; e este é um indicativo de por onde o professor 
precisa atuar no seu planejamento.

Os resultados dessa pesquisa apontam para uma fragilidade 
das práticas de escrita com vistas a uma produção signifi cativa 
no curso de formação de professores de língua materna; 
levam à compreensão de que a produção do texto acadêmico-
científi co, na graduação em Letras Vernáculas, confi gura-se 
ainda como o simulacro de uma escrita tecida sem desejo e 
sem paixão, apenas para atender à demanda do professor e dos 
conteúdos da disciplina. Para mudar essa situação, o professor, 
ao planejar as atividades de escrita com seus alunos, precisa 
pensar a produção de textos – estes entendidos como objetos 
sócio-históricos – para um público que está para além de uma 
autoridade acadêmica: o professor.

Esse é um convite à análise do texto como objeto de 
interpretação, aberto a uma leitura historicizada, imerso numa 
circularidade de diferentes sentidos e interlocutores, espaço 
em que a polissemia supera a padronização das estruturas, a 
formatação rígida e única, contra a qual protesta Machado, 
quando defende que o aluno precisa “[...] experimentar-se na 
folha, de modo que ele possa produzir um resultado, examiná-
lo, degustá-lo, conhecê-lo, reagir a ele, analisá-lo, criticá-lo, 
refazê-lo, isto é, aprender a partir dele, crescer” (2007, p. 191).

Escrever, nessa perspectiva, é ganhar direito à vida, que 
faz o sujeito projetar seus sonhos para além dos limites da sala 
de aula, lançando-se e lançando seu grito ao mundo, por um 
desejo de escrever e inscrever-se, que nasce da fascinação pela 
linguagem, através da leitura.
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Resumo

Este artigo analisa as histórias de leituras de 03(três) sujeitos 
com escolarização incompleta, moradores da Caatinga do Moura, 
comunidade rural pertencente ao município de Jacobina–Bahia. É 
uma pesquisa de natureza qualitativa e toma a narrativa oral como 
objeto de estudo. Investiga as diversas experiências com a leitura, 
em espaços formais ou informais de educação, os materiais de 
leitura, as condições favoráveis ou não ao desenvolvimento das 
práticas de leitura, as representações sociais da leitura naquela 
comunidade e as condições a que foram submetidos os leitores 
na roça. Para isso, recorre-se às contribuições teóricas da História 
Cultural, especialmente os estudos relacionados à História da 
Leitura, que considera a leitura como prática cultural historicamente 
estabelecida. Os dados analisados apontam a diversidade de objetos 
e maneiras de leitura, legitimadas ou não, que contribuem para a 
constituição de sujeitos leitores na roça, considerando as condições 
sócio-histórico-culturais que constantemente os desafi am.

Palavras-chave

Leitura; história da leitura; formação do leitor.

Abstract

This article examines the readings histories 
of 03 (three) individuals with incomplete schooling, living 
in Caatinga do Moura, a rural community in the municipality 
of Jacobina, Bahia. It is a qualitative research and take 
the storyteller as the object of study. It investigate the various 
experiences with reading in the formal or informal education, 
reading materials, the conditions favorable or unfavorable to 
the development of reading practices, social representations of 
reading in that community and the conditions they were 
subjected to readers in fi eld.  To do so, refers to the theoretical 
contributions of Cultural History, especially studies 
related to the History of Reading, who considers reading 
as historically established cultural practice. The study 
reveals data that demonstrate the social, historical, political and 
cultural factors that infl uence the constitution of the  subject-
readers.
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Reading, history of reading; reader development.
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Este artigo é parte da minha dissertação de mestrado 
apresentada no Programa de Pós-graduação em Estudos de 
Linguagem (PPGEL-UNEB), intitulada: “Ser leitor na roça: 
histórias de leituras na Caatinga do Moura”. Revela as histórias 
de leituras de 03(três) sujeitos com escolarização incompleta, 
moradores da Caatinga do Moura, comunidade rural 
pertencente ao município de Jacobina–Bahia,  considerando os 
aspectos históricos e culturais que infl uenciam no processo de 
constituição desses leitores. 

Utilizo o nome real dos participantes, D. Marota, D. 
Licinha e Sr. Reinaldo, uma vez que se tornaram co-autores 
do conhecimento construído, colaborando diretamente na 
produção deste trabalho. Não obstante, foi o desejo manifestado 
por eles durante a coleta dos dados de serem identifi cados 
publicamente que me levou a tal decisão. Desse modo, por 
meio das experiências vividas por cada um, considerando suas 
especifi cidades, busco uma referência histórico-cultural da 
leitura naquela comunidade.

Nascidos entre as décadas de 1920 e 1940, todos os 
colaboradores tiveram grande parte de suas experiências 
vivenciadas na Caatinga, onde residem desde a infância. 
No entanto, ainda que tenham desfrutado de condições 
sócio-histórico-culturais semelhantes, que caracterizam a 
comunidade, os modos de interação bem como de apropriação 
dos valores e saberes são singulares e vão infl uenciando no 
processo de constituição do leitor.

1.1.  No contexto da educação no Brasil

Protagonistas das histórias de leituras da comunidade de 
Caatinga do Moura, os sujeitos colaboradores desta pesquisa 
vivenciaram um período em que se tentava galgar os primeiros 
passos no plano da educação popular no Brasil cujo acesso à 
instituição formal de educação era bastante restrito. Em 1930, 
quando se criou o Ministério da Educação e Saúde Pública, 

apenas 30% da população em idade escolar estava matriculada 
nas escolas.

O início do século XX é marcado por grandes movimentos 
políticos no Brasil e a educação torna-se ponto de pauta de 
diversas discussões travadas por educadores do Movimento 
Renovador da Educação, a Escola Nova, destacando-se nomes 
como Anísio Teixeira, Lourenço Filho e Fernando de Azevedo 
que, em 1932, lançam ao público o Manifesto dos Pioneiros da 
Escola Nova em defesa da educação pública.

A importância da educação e a defesa do ensino público, 
obrigatório e laico tornaram-se o discurso da sociedade que 
atendia a uma nova forma de organização, mobilizada pelo 
crescimento industrial e pela explosão demográfi ca na zona 
urbana. 

Em artigos assinados por um colaborador do Jornal 
O Lidador2, encontramos as mesmas ideias vigentes no 
Manifesto, de que a educação regenera e dá honra ao homem, 
sendo a alfabetização a solução de todos os problemas sociais, 
pois, do contrário, seria considerado sujeito ignorante, reduzido 
à condição de um ser qualquer, contribuindo para o atraso do 
país. Assim, é evidente o ideal de progresso da nação brasileira 
a ser conquistada por meio da educação, conforme podemos 
evidenciar em alguns trechos extraídos do periódico:

 [...] Doloroso é ver-se o sertanejo trabalhador, honesto, 
valoroso, heróico mesmo na luta pela vida, a carregar 
o pesado fardo de sua ignorância completa [...] O 
analfabetismo é um grande mal, o maior dos males, 
podemos afi rmar! (Jornal O Lidador, 13 de outubro de 
1933, n. 06, p. 01)

Apesar dos discursos em favor da educação pública, os 
números revelam um quadro desanimador quanto ao acesso à 
instituição escolar. Em artigo intitulado Mais escolas!3, o Sr. 
Antonio Souza, colaborador do periódico, apresenta dados 
referentes ao ano de 1930, extraídos, segundo ele, do Anuário 

2 - O jornal O Lidador circulava em Jacobina na década de 1930. É um acervo pertencente à família Barberino. Em 2004, foi digitalizado pelo Núcleo de Estudos 
Orais, Memória e Iconografi a, do DCH – Campus IV, da Universidade do Estado da Bahia, como parte do projeto Acervos e Fontes para História de Jacobina e região. 
3 - Jornal O Lidador. 19 de janeiro de 1934. p. 01.
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Estatístico da Bahia, os quais apontam o município de Jacobina 
com percentual de menos de 1% da população matriculada em 
escolas, ocupando o último lugar na média de matrículas em 
relação aos municípios circunvizinhos.

Como se vê, os ideais de progresso condicionados à 
educação não conseguiam resolver a enorme carência de 
escolas que havia na região, deixando muitos excluídos do 
processo de escolarização. A esses, restava apenas carregar 
o estigma que lhe era imposto de sujeito inábil, estúpido e 
subdesenvolvido, acentuando a desigualdade social. Havia uma 
preocupação com a formação do homem urbano e compromisso 
com a industrialização, a escola era tida como instrumento de 
renovação e progresso.

Mediante as difi culdades de acesso à escola e o alto índice de 
analfabetismo, os nossos colaboradores ratifi cam o que temos 
abordado até então, quando falam da comunidade da Caatinga 
do Moura no período em que tiveram o primeiro contato com a 
leitura no seu processo de escolarização.

Minha fi lha, naquela época, escola era difícil. Eu saí no 
2º ano, então foi leitura muito pouca. Pra hoje, a leitura 
de hoje, eu posso dizer que só sei assinar o nome (Sr. 
Reinaldo).
Aqui na Caatinga tinha um analfabetismo horroroso, 
mas tinha alguém que sabia, viu? Porque nessa época 
eram poucas pessoas que se dedicavam botar os fi lhos 
na escola. Antes de mim, os mais velhos do que eu (...) 
eram poucas pessoas que sabiam (D. Marota).

Além das questões de escassez de unidades de ensino, 
havia uma resistência entre algumas famílias em relação à 
funcionalidade da alfabetização, especialmente das meninas, 
uma vez que aprender a ler e escrever poderia representar uma 
ameaça ao pudor das jovens, tornando-se de difícil controle, 
principalmente porque muitos pais eram analfabetos. Sobre 
isso, D. Licinha, mostra-se indignada ao relatar a experiência 
vivenciada por algumas mulheres, inclusive sua mãe, que 
foram  privadas do processo de alfabetização:

Minha mãe mais meu pai dizia a mim que não ia botar 
a gente não porque quando fi car mocinha vai escrever 
pra namorado”. Naquele tempo atrás, não botava a 
menina na escola pra não escrever pra namorado. Já 
pensou? (D. Licinha).

Outra questão diz respeito à própria condição de 
funcionamento da escola pública, em espaços improvisados, 
com poucos recursos didáticos e com professores despreparados 
e sem qualquer compromisso, o que colaborava para o seu 
descrédito, conforme relato a seguir:

Então, pai, naquele sacrifício todo, botou a gente 
pra estudar. A gente estudando, era o dia todo, mas a 
professora não se interessava pelos alunos, de maneira 
nenhuma. Ela deixava a gente à toa, ia namorar. Às 
10 horas era a hora do recreio, quando entrava, já 
era meio-dia. Se desse lição bem, se não desse, bem 
também. E aí, na parte da tarde, a gente ia de novo.
[...] Dava a lição. Se acertou, bem, se não acertou, a 
gente tornava voltar pra trás. [...] Nessa altura, pai foi 
desgostando que a gente não tava aprendendo nada 
(Sr. Reinaldo).

O projeto da escola pública, mobilizado pelos ideais de 
modernidade, de transformação de um Brasil atrasado por meio 
da educação que devia ‘civilizar’ o seu povo, legitimando saberes 
científi cos, parecia fracassar em meio às péssimas condições de 
ensino oferecidas às camadas populares: o aluno não conseguia 
aprender e a escola não promovia a aprendizagem. 

Ao descrever as formas de organização da rede escolar 
no Brasil, durante a Primeira República, o professor Paschoal 
Lemme4, fala das escolas que funcionavam nas comunidades 
rurais, afi rmando que:

Em todo vasto interior do país havia precárias 
escolinhas rurais, em cuja maioria trabalhavam 
professores sem qualquer formação profi ssional, que 
atendiam as populações dispersas em imersas áreas: 

4 - Foi professor no ensino público e atuou na ala esquerda do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932.
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eram as substitutas das antigas aulas, instituídas pelas 
reformas pombalinas, após a expulsão dos jesuítas, em 
1763 (apud GHIRALDELLI Jr., 2001, p.27).

Semelhantemente, ao discutir as relações existentes entre 
o saber e o poder nas escolas públicas brasileiras, ao longo da 
história, Leopoldo Comitti afi rma que:

(...) no fi nal do século XIX e início do XX, a oferta de 
cursos primários às populações rurais, com a utilização 
de professores leigos, e a pequena quantidade de escolas 
secundárias em centros maiores, com professores 
qualifi cados, atesta uma política educacional voltada 
para a formação de leitores/eleitores passivos e a 
manutenção de uma elite por meio da capacidade da 
produção textual. (2003, p.147)

Assim, na história da educação brasileira, parece que 
a escola pública, especialmente oferecida às populações 
rurais, está fadada ao descaso e fracasso. Desse modo, 
muitos pais, apesar de terem a opção de matricular seus 
fi lhos na instituição pública, se esforçavam para oferecer 
a aprendizagem da leitura e escrita, colocando seus fi lhos 
nas escolas particulares que funcionavam em residências, 
quando algum familiar vindo da cidade, muitas vezes com 
escolarização incompleta, resolvia ministrar aulas ou, ainda, 
na igreja, por iniciativa dos responsáveis pela paróquia. 
Dos nossos depoentes, apenas Sr. Reinaldo não frequentou 
a escola particular, o que, segundo ele, difi cultou seu 
desempenho em relação às atividades escolares. 

Era comum também contratar professores particulares para 
atender às necessidades das famílias que possuíam melhores 
condições fi nanceiras, geralmente os fazendeiros da região que 
queriam garantir uma boa educação escolar aos seus fi lhos. 
Esses professores, muitas vezes, percorriam quilômetros, pois 
vinham da cidade, e se sujeitavam a passar meses na casa 
dos contratantes para ensinar as primeiras letras às crianças. 
Segundo Alberto Manguel (2001), tal prática já ocorria na 
Idade Média, quando o ensino se iniciava em casa, seguido da 
contratação de professores como tutores particulares Na análise 

feita por Sr. Reinaldo, essa era a forma efi ciente de se aprender, 
mas não era possível a todos:

Muita gente lá [Caatinga] só aprendeu porque compadre 
Conrado ajuntou mais o povo de Manoel do Ouro e 
botaram a professora Celeste pra ensinar as famílias 
de quem tinha condições e aquelas famílias pobres 
tinham de apelar pra professora [da escola pública]. A 
professora não se interessava então os pais sabiam disso, 
aqueles pais mais sabidos que tinham condições, então 
traziam uma professora daqui [Jacobina] botava dentro 
de casa, pagava por conta própria e ela ia ensinar. [...] 
Nosso pais, muito pobres, não tinham condições nem 
de fazer a feira, que dirá de botar uma pessoa dentro de 
casa pra pagar (Sr. Reinaldo).

Evidencia-se, assim, o poder econômico determinando 
quem deveria aprender ou não. Aos que podiam garantir a 
instrução de seus fi lhos, geralmente os grandes fazendeiros da 
região, era possível montar sua própria escola particular, que 
atendesse com exclusividade às necessidades das crianças de 
sua família, as quais, quase sempre, estavam destinadas a se 
tornarem doutores. Aos demais, restava mesmo esperar que, 
entre um intervalo de aula e outro, a leitura fosse fruindo nas 
escolas públicas.

A difi culdade econômica, mais cedo ou mais tarde, se 
tornava um empecilho à vida escolar das crianças mais 
pobres. Aqueles que conseguiam cursar os primeiros anos 
de escolarização nas escolas particulares eram, a partir do 
5º ano, obrigados a continuar seus estudos na cidade, uma 
vez que não havia o curso, na época, chamado ginasial, o 
que signifi cava, para muitos, parar de estudar. Foi o que 
aconteceu com uma de nossas colaboradoras, conforme 
relato:

Eu li, minha fi lha, que hoje em dia eu não estou comendo 
porque meus pais não podiam me jogar em Jacobina 
porque não tinha colégio [em Caatinga do Moura]. Era 
ganhador de dia em roça, ganhava 5 mil réis, que agora 
tá no valor de 5 reais. Como é que ele comprava um 
livro desse pra mim estudar? (D. Licinha).
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A depoente lamenta, por diversas vezes, não ter tido 
a oportunidade de dar continuidade aos seus estudos por 
difi culdades fi nanceiras, o que, segundo ela, poderia ter lhe 
proporcionado melhores condições de vida. Assim, restou-lhe 
apenas a opção de realizar as atividades no campo. 

D. Licinha estudou  na escola da professora Geovanina, 
a qual resolveu ministrar aulas particulares na casa de 
sua irmã, na Lagoa da Caatinga do Moura. Segundo ela, 
funcionavam duas turmas, mas o critério de divisão estava 
baseado no sexo: meninos em uma classe e meninas em 
outra. Declara que havia um extremo rigor para garantir 
que os grupos não se misturassem, inclusive, durante o 
recreio, era permitido a estas brincar no quintal e, àqueles, 
na rua. Portanto, o sistema de ensino não estava organizado 
em séries, pois havia crianças de idade e níveis diferentes, 
constituindo-se numa classe de ensino multisseriada. 
Ao descrever a rotina da sala de aula, a depoente revela 
a estratégia metodológica utilizada pela professora para 
atender às diferentes necessidades da turma:

Um estudava aquela lição pela manhã, o que estava 
naquela série. Tinha que decorar ela [a lição] para onze 
e pouca ela tomar a lição. [...] Só aqueles alunos que já 
tinham aquela série que já pegavam os livros maiores. 
Que tinha uns que ainda não tavam nessa série. [...] 
Uns iam lendo a cartilha, que ainda não sabiam ler, e os 
outros já liam os livros maiores. E ela [a professora] ia 
tomando a lição. Era assim (D. Licinha).

Também denominadas unidocentes, pois funcionam com 
um só professor que atende no mesmo espaço e tempo a 
alunos das quatro primeiras séries do fundamental, a despeito 
das diferentes idades, níveis de aprendizagem e escolaridade, 
as classes multisseriadas têm sido consideradas inefi cientes, 
desestruturadas, de segunda categoria, uma vez que os 
professores são, em sua maioria, leigos, despreparados, e não 

são oferecidos recursos pedagógicos que garantam um ensino 
de qualidade. 

Sobre isso, o ex-coordenador do projeto Escola Ativa5, 
Fernando Piza (apud ENSINO, 2008) concluiu que “as 
multisseriadas são as unidades de ensino mais pobres do 
País”, ratifi cando o quadro de precariedade existente nessas 
escolas. Nesse sentido, Sr. Reinaldo, ao denunciar o descaso 
da escola pública por ele frequentada no seu processo inicial de 
escolarização, revela algumas das difi culdades de funcionamento 
enfrentadas pela comunidade escolar, como número excessivo 
de alunos e a prática pedagógica assistemática:

Mas, pela professora mesmo, a gente não aprendia 
não. Inclusive era uma professora pra mais de 
cinquenta alunos e tinha aluno de todo tamanho. 
Aluno que já era pra estar se formando no ginásio 
ainda tava na cartilha, que só estudava até o 5º ano 
[na escola multisseriada]. Quem estudava até 5º ano 
era formado (Sr. Reinaldo).

O multisseriamento caracteriza o ensino rural ao longo 
da história da educação brasileira. Esse modelo de ensino 
ainda hoje é adotado por todos os países da Europa, além do 
Canadá e Estados Unidos, sendo muito bem conceituadas. 
No Brasil, entretanto, desde o início do século XX quando 
se instituiu a escola organizada por série, por infl uência de 
educadores americanos, a escola multisseriada tem sido 
sinônimo de atraso, decadência do sistema educacional, 
justifi cado pelos índices alarmantes que revelam o baixo 
desempenho dos seus alunos. Ainda assim, no ano 2003, 81 
mil escolas tinham classes multisseriadas segundo dados 
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
(INEP), do Ministério da Educação (MEC), sendo que o 
Estado da Bahia detém o número maior dessas escolas, em 
torno de 14 mil escolas, correspondendo a um número de 
aproximadamente 370 mil alunos.

5 - A Escola Ativa é uma proposta pedagógica voltada para as classes multisseriadas, adotada no Brasil desde 1998 com o intuito de melhorar a qualidade 
de ensino, diminuindo o índice de evasão e repetência dos alunos das escolas rurais das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Disponível em: http://www.
tvebrasil.com.br/salto/boletins2001/cms/cmstxt3.htm.
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1.2. Os livros de leitura 

Segundo livro de leitura intermediária. Li um pouco 
daquele Felisberto Carvalho. Li um pouco também 
daquele Erasmo Braga. Não conseguia ler o fi nal do 
livro, mas de todos eu lia um pedaço. (D. Marota).
A gente lia livro. Livro 1º, 2º. Era em livro. Os pais 
da gente que compravam. Livro Felisberto Carvalho, 
primeiro livro. Segundo, Erasmo Braga. Eram os 
números dos livros. Eu li, minha fi lha, gostava de ler 
(D. Licinha).

D. Marota inicia o seu relato apontando os livros lidos 
durante o seu período de escolarização, ocorrido na década de 
1940. Semelhantemente, D. Licinha apresenta tais obras como 
fontes de leitura no seu processo de decifração da escrita. É 
nítida, para elas, a lembrança dos nomes dos autores Felisberto 
de Carvalho e Erasmo Braga, os quais produziam livros 
especialmente para o treinamento da leitura, conhecidos como 
livros de leitura. 

A partir da segunda metade do século XIX e nas primeiras 
décadas do séc. XX os livros de leitura, ao lado dos paleógrafos6, 
eram amplamente utilizados no ensino primário e considerados 
inovadores naquela época, possuíam algumas ilustrações em cores. 
Esses livros traziam lições cujos conteúdos referiam-se a diversas 
áreas do conhecimento. Até que nas décadas de 1950 e 1960 
vão sendo substituídos por obras didáticas que, além dos textos, 
continham exercícios de gramática e vocabulário e atividades de 
redação, fazendo desaparecer o livro de leitura (BATISTA, 2008).

Composto por uma antologia de textos, quase sempre do 
próprio autor, os livros de leitura de séries graduadas eram 
produzidos com o propósito de atingir um público infantil e 
escolar, destinado, portanto, às séries iniciais da educação 
básica, servindo como material de leitura para alunos e 
professores. Apresentavam, pois, diferentes graus de instrução, 
compreendendo do 1º ao 5º livro, incluindo a alfabetização. 

Entretanto, em geral, ler até o 3º livro já era sufi ciente para 
atender às demandas sociais daquele período.

D. Licinha, que estudou até o sétimo ano, descreve como 
eram os livros de leitura, revelando as estratégias utilizadas pela 
professora para possibilitar o acesso, uso e controle desse material:

Agora eu li, eu estudei até a sétima série. Mas os livros 
altos, grandes, ela que já arrumava aos alunos. Não vê 
o livro de cartório, era dessa altura. [...] Ela quem tinha 
e dava aos alunos. [...] Esses livros fi cavam na escola. 
Era dela, esses altos, era dela mesmo. Eram dois livros 
que ela tinha (D. Licinha).

Ao falar sobre o material de leitura utilizado na escola, D. 
Marota lembra-se que os livros de leitura eram ilustrados e tinham 
a capa colorida e também continham muitas histórias. E, apesar do 
pouco tempo de escolarização, alguns dos textos lidos foram por ela 
memorizados, conforme podemos constatar no seu depoimento:

Os livros tinham muitas histórias, tinha umas historinhas 
de uma vovó. Essa era da Cartilha das Mães, que era 
da vó e o netinho. Então o netinho chegava, dizia à 
avó: Vovó, por que não tem dente e anda rezando só e 
treme como os doentes quando [...] Esse era do leitura 
intermediária, essa história (D. Marota).

No texto narrado pela depoente, encontramos como 
características o fato de ser curto e possuir rimas, o que 
garantiria a sua memorização mais facilmente. Os personagens 
fazem parte de um contexto familiar, um dos temas recorrentes 
nos textos escolares, garantindo o diálogo entre a avó e o neto. 
Quanto à fonte de origem do texto, não há precisão se seria do 
livro de leitura intermediária, nesse caso, de autoria de um dos 
dois autores, já citados por ela, ou da Cartilha das Mães7, que 
aparece como outra fonte de leitura do processo de formação 
de D. Marota.

6 - Os paleógrafos eram livros destinados ao ensino da leitura de textos manuscritos, contendo diferentes modelos de caligrafi as.
7 - Arnaldo de Oliveira Barreto publicou a primeira edição da Cartilha das Mães em 1896, denominado por ele como método analítico-sintético, baseando-se 
nas novas discussões que surgiam entre os educadores a respeito dos métodos de alfabetização.
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Os textos, portanto, produzidos como material de leitura 
no processo de escolarização, apresentavam temáticas que 
colaboravam para a manutenção da ordem, de modo a instaurar 
comportamentos tidos como aceitáveis pela sociedade vigente. 
A respeito disso, de acordo com o trabalho de Corsetti e Garcia 
(2008), os textos da Série Braga revelam uma nítida preocupação 
com a estrutura familiar, a defesa pelo trabalho e pelo respeito à 
propriedade privada, a preocupação com os hábitos de higiene 
pessoal, os cuidados com o corpo e orientações sobre como 
garantir a hierarquia social. À educação é atribuído o papel 
de difundir todos esses valores, assumindo, assim, relevância 
social, o que contribuía para a defesa de que a escola era 
indispensável à formação do indivíduo, pois o tornaria um ser 
lapidado.

É importante ressaltar que cabia aos pais adquirir o 
material de leitura para as instruções escolares, os quais 
eram indicados pelos professores, conforme atesta uma das 
depoentes:

Os livros primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, 
ela dava a nota. Os pais da gente era quem comprava 
(D. Licinha)

Na região de Jacobina, entre as décadas de 1930 e 1940, a 
venda dos livros de leitura era divulgada por meio do Jornal O 
Lidador, cuja sede funcionava como uma papelaria, conforme 
podemos atestar por meio de um anúncio que se repetia por 
várias edições do periódico:

Segundo e Terceiro livros de Felisberto de Carvalho. 
Acaba de receber a papelaria do ‘O Lidador’, vendendo-
os pelo preço de catálogo (Jornal O Lidador, 04 de 
junho de 1937, p. 5).

Dessa forma, os livros de leitura de Feliberto de Carvalho, 
ao lado de Erasmo Braga, dentre outros autores, eram 
amplamente difundidos e, certamente, utilizados nos diversos 
espaços formais que existiam por ali, incluindo as escolas 
da comunidade da Caatinga do Moura. Essas obras foram 

garantindo a iniciação e o treinamento do ato de ler no início 
do séc. XX.

1..3  Escola versus roça ou escola e roça

Ao lado do número insufi ciente de escolas para suprir as 
necessidades da população existiam as questões de ordem 
social que acentuavam ainda mais o analfabetismo. Parece que 
a crença de que o domínio da leitura e da escrita seria garantia 
de sucesso, conforme criação da nossa sociedade e presente no 
discurso da própria comunidade escolar, não era sufi ciente para 
atender às expectativas dos alunos ou dos seus pais, visto que 
não garantia o sustento de sua família, voltando-se, portanto, 
para o trabalho da roça e abandonando a escola, conforme 
depoimentos abaixo:

O povo não se dedicava a estar lendo nada para os 
outros, só se dedicava à roça, trabalhar. (D. Marota).
Naquele tempo muita gente era analfabeta, que os pais 
botavam era pra roça. Não botava na escola, não podia. 
(D. Licinha).
A professora dava aula dentro de uma igreja de crente, 
adventista. [...] e aí ela fi cou ensinando a turma, já 
outro grupo grande. Eu já estava na roça trabalhando, 
pouco interesse tive mais. Fiquei dentro de casa (Sr. 
Reinaldo).

Muitas famílias optavam por manter as crianças em 
atividades mais rentáveis do que a escola, onde nada se 
produzia. Neste caso, o trabalho no campo tornava-se 
prioridade, o que poderia representar uma das principais causas 
de impossibilidade de o indivíduo frequentar a escola.

Apesar disso, a ideia de que as crianças deveriam frequentar 
uma escola era tão propagada por toda a comunidade que muitos 
pais aderiam a ela, ainda que não entendessem muito bem o 
sentido disso, mas por ouvirem dizer que isso era algo bom e 
necessário ao indivíduo. É o que revela um dos depoentes:

Nunca a gente pensava que amanhã, depois, podia viver 
da leitura. Achava que podia viver da roça, da leitura 
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não. [...] Nem pai da gente sabia nada, nem a mãe da 
gente sabia nada, botava a gente na escola porque ouvia 
os outros falar que escola era bom. (Sr. Reinaldo).

Ser alfabetizado, ter acesso ao mundo letrado, era o 
primeiro passo para deixar a condição, acentuada pela escola, 
de sujeito ignorante, despreparado. Dessa forma, para Sr. 
Reinaldo, o fato de seus pais possuírem conhecimentos úteis 
e indispensáveis às tarefas e necessidades diárias o levava a 
acreditar que eles fossem alfabetizados, apesar de nunca tê-los 
visto na condição de leitores ou escritores. Tratava-se de um 
acúmulo de saberes diferentes que tinham grande valor naquela 
comunidade, a ponto de serem vistos pelos seus fi lhos como 
modelos de sujeitos letrados, pois acreditavam que os mesmos 
estariam, indubitavelmente, preparados para realizar as tarefas 
consideradas por eles indispensáveis.

A escola, então, para Sr. Reinaldo, apenas consistia em 
um espaço a ser frequentado obrigatoriamente, mas não 
possibilitava ao indivíduo grandes expectativas. Viver da roça 
era algo certo, isso ele já podia atestar, pois sua família dependia 
unicamente do que se produzia no campo, mas viver da leitura 
não era algo possível para ele, uma vez que não vivenciava tal 
realidade.

É assim que, quando questionado se costumava ler na 
infância, o depoente revela que as atividades realizadas por ele, 
fora do espaço escolar, foram, na sua história de vida, muito 
mais signifi cativas:

Era cantando goiaba na roça, era capinando terra, era 
amarrando carneiro na roça, era cortando linha, era 
juntando os animais pra pai, que pai era tropeiro. Fui 
criado como, eu não cheguei a conhecer, mas o povo 
fala, negócio de cativeiro. A gente trabalhava como 
doido e foi o que eu aprendi e é o que eu to agradecendo 
hoje em dia (Sr. Reinaldo).

As atividades realizadas na roça, com a agricultura e 
pecuária, foram se constituindo num acervo de saberes que 
jamais foram apreciados pela escola, de onde pouco ele 
aprendera, mas que garantiram a Sr. Reinaldo a preparação 

para a sua vida, sendo consideradas de inigualável importância, 
apesar de reconhecer que o trabalho era, por demais, pesado.

Ocorre que os interesses e conhecimentos do homem da 
roça divergem do que a escola e o professor valorizam e sabem, 
como acentua o sociólogo José de Souza Martins (2008). Para 
ele, o grande problema não está no fato de terem conhecimentos 
diferentes, é até importante que isso exista, caso contrário, não 
haveria o que se ensinar, mas está no fato de o professor não 
colocar-se pronto a ouvir a comunidade rural, sua cultura, seus 
saberes, pois:

A ideologia do educador, no campo, é via de regra 
a ideologia que considera a cultura, os costumes, o 
saber da população que ele quer educar como cultura 
primitiva de povos ignorantes, formas incivilizadas 
de conhecer a vida e interpretar o mundo. Não raro, o 
educador é o grande responsável por abrir um amplo 
abismo cultural entre as gerações do mundo rural. 
(MARTINS, 2008, p.02)

Apesar de terem surgido no fi m do século XIX as primeiras 
propostas de educação rural, só foi nas primeiras metades do 
século seguinte, especialmente a partir da década de 1930, que 
foram criados programas relevantes para as populações do 
campo. Entretanto, 

A educação rural no Brasil, por motivos socioculturais, 
sempre foi relegada a planos inferiores, e teve por 
retaguarda ideológica o elitismo acentuado do 
processo educacional aqui instalado pelos jesuítas e a 
interpretação político-ideológica da oligarquia agrária, 
conhecida popularmente na expressão: “gente da roça 
não carece de estudos. Isso é coisa de gente da cidade” 
(anônimo) (LEITE, 2002, p. 14).

Desse modo, é inegável que não apenas a falta da 
escola como também a existência de uma escola rural cujas 
características revelam problemas de estrutura física, escassez 
de material e professores despreparados têm sido um dos 
principais fatores de migração para a cidade, levando famílias 
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a buscarem melhores condições de educação para seus fi lhos, 
conforme acentua o sociólogo, pois, para ele “a escola rural 
seria mais um espaço para alfabetizar do que para educar” 
(MARTINS, 2008, p.03). 

No embate das questões socioculturais, nas primeiras 
décadas do século XX, já era possível, na região de Jacobina, 
acompanhar as discussões a respeito da função e estrutura 
da escola rural, defendendo, por vezes, um programa e 
materiais didáticos específi cos para atender às necessidades do 
trabalhador rural, conforme encontramos num artigo intitulado 
Alfabetismo e urbanismo, em que o autor compara o sistema 
educacional brasileiro ao da França, trazendo à tona as questões 
relacionadas à educação rural.

É que a escola alfabetiza e geralmente furta, ao campo, um 
trabalhador. Aprendendo a ler, o jovem agricultor começa 
a alimentar novos sonhos, que povoam sua imaginação. 
E a cidade com seu cortejo de seduções, entra nos seus 
planos, atraindo-o insistentemente. Também, na França, a 
escola é o elemento de urbanisação (sic) porque lá, como 
aqui, não existe o tipo da escola adequada ao campo com 
professor rigorosamente especialisado (sic), programa 
e livros destinados ao ensino rural etc. [...] Aqui, o 
movimento tem que ser outro:em favor da instrução e da 
escola rural autentica que ajude o trabalhador a fi xar-se ao 
solo (sic).(Jornal O Lidador. Alfabetismo e Urbanismo. 9 
de janeiro de 1938,n. 219,  p. 04) 

Nesse caso, a preocupação em relação à escola residia no 
fato de que esta deveria estar preparada para garantir a fi xação 
do homem  no campo, adequando o seu programa de forma que 
atendesse às necessidades da vida rural, mantendo-o distante 
da cidade, evitando, assim, a perda do trabalhador rural. A ideia 
é de que o acesso à cultura letrada provocaria no sujeito uma 
expectativa que não poderia ser correspondida na roça, pois esta 
representava um espaço deprimente, atrasado. Assim, ele seria 
impulsionado a desejar desfrutar dos bens do mundo moderno 
proporcionado pela cidade. 

No entanto, possibilitar o acesso à modernidade, alterando 
a ideia de que o rural representa o atraso econômico e social é, 
segundo o sociólogo um dos ideais da reforma agrária. O campo 
tem sofrido um processo de revalorização, em função das ações 
e projetos que têm sido difundidos8. Em contraposição, a cidade 
tem sido apresentada como lugar inadequado para se viver, o que 
implicaria na necessidade de uma ressocialização do educador.

Considerações Finais

Ao analisar histórias de leituras na Caatinga do Moura, este 
trabalho revelou dados que evidenciam as conjunturas sociais, 
históricas, políticas e culturais que infl uenciam na constituição 
dos sujeitos-leitores. 

Ser leitor na roça em muitos aspectos se aproxima da condição 
de ser leitor nas áreas periféricas da cidade. Fatores como a 
escassez de material e a ausência de espaços especializados 
destinados à prática de leitura são encontrados em ambas as 
realidades, o que desafi a os seus moradores a enfrentar as 
condições que lhes são impostas e constituir-se leitor.

O sujeito que teve seu processo iniciado por uma escola que 
mal funcionava, contando com recursos escassos e professores 
despreparados para iniciá-los na prática da leitura precisa enfrentar 
a própria condição a que são destinados: não ser leitor. Ler o bê-
a-bá, textos sem sentido, enfadonhos, sofrer repressão, castigos; 
decorar; repetir. Infringir para ler ou ser submisso às seleções 
realizadas pela escola, pela igreja e também pela família. 
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Resumo

Diante da crescente discussão acerca do papel da escola na 
formação de leitores literários e considerando as duas instâncias 
fundamentais ao processo de realização da obra, autor e leitor, 
propõe-se, com esse texto, uma discussão acerca dos fatores, de 
naturezas diversas, que interferem no contexto de produção da 
obra de literatura infanto-juvenil e dos fatores que interferem 
nos contextos de leitura promovidos pela instituição escolar. 
Frente a essa discussão, objetiva-se perceber quais possíveis 
problemas a relação entre esses dois conjuntos de fatores pode 
suscitar ao efeito do texto e à natureza do literário.  Em relação 
à instância do autor, são discutidas as possíveis infl uências 
dos documentos educacionais e dos editais de convocação do 
governo para publicação, via PNBE, no processo de criação 
literária. Lança-se como hipótese, em função desses dispositivos 
legais, a confi guração de uma demanda, e são apontados 
possíveis problemas às especifi cidades da literatura. Em 
relação à instância do leitor, focaliza-se o momento da leitura 
sob a mediação do contexto escolar, corporifi cada na fi gura do 
professor, cujo papel no ensino da leitura literária é essencial. 
Dessa forma, são apontadas possibilidades acerca da maneira 
pela qual a articulação entre os contextos de confi guração das 
duas instâncias comprometem, ou não, a leitura do texto de 
literatura infanto-juvenil.

Palavras-chave

Literatura infantojuvenil; leitura; educação.

Resumen

Frente a la creciente discusión a respecto del papel de 
la escuela en la formación de lectores literarios y teniendo 
en cuenta las dos instancias fundamentales del proceso de 
realización literaria, autor y lector, se propone, con este texto, 
un análisis de los factores, de diversa naturaleza, que interfi eren 
en el contexto del trabajo de producción de la literatura infantil 
y de los factores que interfi eren en los contextos de lectura 
promovidos por la escuela. Dado este debate, el objetivo es 
conocer cuáles son los problemas potenciales que la relación 
entre estos dos conjuntos de factores puede traer a los efectos 
del texto y la naturaleza de lo literario. En cuanto a la instancia 
del autor, se analizan las posibles infl uencias de los documentos 
educativos y avisos de llamadas para la publicación del gobierno, 
a través de PNBE, en el proceso de la creación literaria. Se lanza 
la hipótesis, frente las disposiciones legales, de que se produce 
una demanda, y son hechos apuntes sobre problemas potenciales 
de las especifi cidades de la literatura . En cuanto a la instancia del 
lector, se centra en el momento de la lectura, con la mediación 
del contexto escolar, encarnado en la fi gura del profesor, cuyo 
papel en la enseñanza de la lectura literaria es esencial. De este 
modo, señala las posibilidades acerca de cómo la relación entre 
la confi guración de los dos organismos pueden o no interferir en 
la lectura del texto de la literatura infantil.

Palabras clave

La literatura infantil; lectura; educación.
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“a partir do momento em que temas e valores se 
colocam em confl itos causados por diverso agentes 
manipuladores do fazer social, as próprias relações 
humanas são concretizadas em textos, ou seja, a 
complexidade dos textos nada mais é do que a 
complexidade de relação de valores que se faz presente 
nas estruturas sociais.” (GREGORIN FILHO, 2011: 
61)

A leitura do texto literário tem um papel essencial no 
processo de formação do sujeito. Primeiro, pela possibilidade 
do exercício da percepção e da decorrente imaginação que 
promovem articulações cognitivas e sistemas de pensamento 
dialógicos. Depois, por proporcionar o contato com o outro, seja 
ele o autor, o próprio livro, o espaço, o tempo, a personagem, 
ou o contexto sócio-histórico presente nas obras. Assim, 
dialeticamente, pelo confronto/ contato entre as diferentes 
instâncias do ‘literário’, evidencia-se, nessa interação, um 
processo de desenvolvimento das capacidades críticas, 
analíticas e refl exivas, pelo sujeito, acerca de si mesmo, numa 
perspectiva do autoconhecimento, e do mundo.

“Toda produção humana fruto da arte/ ciência/ 
tecnologia decorre de atividades cognitivas e 
metacognitivas tais como a percepção, a imaginação e 
as formas de raciocínio.” (CUNHA, 2009: 30)
“Somos todos feitos do que os outros seres humanos 
nos dão: primeiro nossos pais, depois aqueles que nos 
cercam; a literatura abre ao infi nito essa possibilidade 
de interação com os outros e, por isso, nos enriquece 
infi nitamente. Ela nos proporciona sensações 
insubstituíveis que fazem o mundo real se tornar mais 
pleno de sentido e mais belo. Longe de ser um simples 
entretenimento, uma distração reservada às pessoas 
educadas, ela permite que cada um responda melhor à 
sua vocação de ser humano.” (TODOROV, 2009: 24)

Hoje, já no início da segunda década do terceiro milênio, 
nos deparamos com situações e condições que tendem a 
promover efeitos da leitura literária que talvez não atendam 
ou remetam às justifi cativas de importância acima apontadas. 

Os processos de produção do texto literário e os contextos de 
leitura literária, na condição de situações de comunicação, têm 
apresentados alguns ruídos que tendem a modifi car os efeitos 
da literatura no sujeito. 

Tal situação passa, inevitavelmente, pelas condições e 
contextos de formação do leitor literário e pela natureza dos 
textos que aos sujeitos são oferecidos. Nesse sentido, tornam-
se imperativas problematizações acerca da literatura infantil 
e juvenil do ponto de vista da produção literária e da leitura, 
pois os contextos de produção e de leitura trazem no bojo do 
processo de interlocução entre autor e obra e entre obra e leitor 
- pelas dinâmicas sociais, culturais e históricas nas quais estão 
inseridos - espaços, lacunas, ou como apresenta Bhabha (1998), 
os entre-lugares que são preenchidos pelo autor (na interlocução 
entre autor e obra) e pelo leitor (na interlocução entre a obra e 
o leitor), possibilitando leituras cada vez mais subjetivas, cujos 
efeitos são diversos.

“O que é teoricamente inovador e politicamente 
crucial é a necessidade de passar além das narrativas 
de subjetividades originárias e iniciais e de focalizar 
aqueles momentos ou processos que são produzidos na 
articulação de diferenças culturais. Esses ‘entre-lugares’ 
fornecem o terreno para a elaboração de estratégias de 
subjetivação – singular ou coletiva – que dão início 
a novos signos de identidade e postos inovadores de 
colaboração e contestação, no ato de defi nir a própria 
sociedade.” (BHABHA, 1998: 20)

De acordo com a pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil” 
e com os números de escolas atendidas pelo PNBE, os contatos 
iniciais do sujeito com a literatura ocorrem na escola, instituição 
que, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é 
responsável formação “inspirada nos princípios de liberdade e 
nos ideais de solidariedade humana, tem por fi nalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualifi cação para o trabalho.” (LDB: art 2º ).

Além das condições diferentes que são originadas por 
situações distintas de letramento e repertoriação do sujeito, 
cabe considerar que a escola, sendo entendida conforme os 
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princípios expressos pela LDB, é o lugar onde o contato 
institucional com a infância e com a juventude é mais intenso, 
sistemático e dotado de intencionalidade pedagógica; isso, 
para o que pretendemos discutir, é fundamental, pois norteia 
a discussão a respeito das duas situações centrais do problema 
da leitura literária. O primeiro, do ponto de vista da produção 
literária para crianças e jovens, entendemos como a ‘literatura 
sob demanda’; o segundo, que considera as relações entre autor, 
obra e leitor, refere-se aos ‘ruídos comunicativos no processo 
de mediação da leitura’.  

Literatura sob demanda 

Diante da importância da literatura para a formação 
do sujeito e da emergência de uma literatura voltada para 
as crianças em processo inicial de formação, a escola, por 
congregar infância e intencionalidade pedagógica, passa a 
ser um espaço privilegiado para ações voltadas à formação 
integral do sujeito. Portanto, passa a ser vista, historicamente, 
como espaço ideal para a apresentação de textos literários aos 
estudantes em formação. 

A aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no 
ano de 1996, trouxe concepções de sujeito, aprendizagem, de 
ensino e de cultura diferentes da até então vigente, Lei 5692/71. 
O estudante passou a ser visto como protagonista do processo 
de ensino e de aprendizagem, suas especifi cidades passaram a 
ser consideradas nas atividades de planejamento e avaliações 
dos docentes e a cultura passou a ser abordada com foco na 
pluralidade cultural. 

“É evidente que todos os preceitos, conceitos e teses 
guardam sua relatividade, tomam-se em consideração 
fundamentalmente a mobilidade histórica da sociedade 
humana e as tendências da cultura em cada país e, por 
consequência, dos valores e padrões de suas teorias de 
educação.” (ARROYO, 1990: 41)

Além disso, principalmente após a publicação, dois anos 
depois, dos Parâmetros Curriculares Nacionais, os PCNs, 

consagram-se nas instituições escolares os chamados Temas 
transversais, dentre os quais a pluralidade cultural, ética, saúde, 
meio ambiente, orientação sexual, ética e educação e trabalho. 
Mais recentemente, em 2008, como modifi cação da Lei de 
Diretrizes e Bases, foi aprovada a Lei 11.645, para incluir no 
currículo ofi cial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática 
“História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”.

“Art. 1o  O art. 26-A da Lei no 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 26-A.  Nos estabelecimentos de ensino fundamental 
e de ensino médio, públicos e privados, torna-se 
obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira 
e indígena. 
§ 1o  O conteúdo programático a que se refere este 
artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura 
que caracterizam a formação da população brasileira, 
a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo 
da história da África e dos africanos, a luta dos negros 
e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e 
indígena brasileira e o negro e o índio na formação da 
sociedade nacional, resgatando as suas contribuições 
nas áreas social, econômica e política, pertinentes à 
história do Brasil. 

O teor dessa lei, principalmente por ser destinada às ações 
pedagógicas voltadas para camadas da juventude e da infância 
em todo o país, confi gura uma política educacional e cultural 
que parece ter sua gênese no temor a que Jameson (2001) se 
refere ao discutir as infl uências do aspecto cultural e econômico 
da globalização nas culturas locais.

“Toda política cultural se confronta necessariamente 
com uma alternância retórica entre o orgulho desmedido 
da afi rmação da força do grupo cultural e da diminuição 
estratégica dessa força, e isso por razões políticas. Pois 
essa política pode ressaltar o heróico, apresentando 
imagens inspiradoras do heroísmo do subalterno – 
mulheres fortes, heróis negros, a resistência, como 
queria Fanon, dos colonizados – a fi m de encorajar 
o público-alvo; ou pode insistir na miséria do grupo, 
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na opressão das mulheres ou dos negros ou dos povos 
colonizados. Esses retratos do sofrimento podem 
ser necessários para causar indignação, para tornar a 
situação dos oprimidos mais conhecidas, e até para 
converter partes da classe dominante para a causa. 
Mas o risco é que quanto mais se insiste na miséria 
e na impotência, mais essas pessoas aparecem como 
pobres vítimas passivas, facilmente domináveis; em 
imagens que podem ser consideradas ofensivas e 
até fragilizar ainda mais os que representam. Mas 
essas imagens de representação são necessárias na 
arte política e não podem ser conciliadas. Talvez 
correspondam a diferentes momentos históricos de 
luta, e envolvam oportunidades locais e necessidades 
específi cas de representação. Mas é impossível resolver 
essa antinomia peculiar do politicamente correto, a 
menos que as consideremos de uma maneira política e 
estratégica. (JAMESON, 2001: 21)

As concepções epistemológicas e culturais presentes em 
tais dispositivos legais apresentaram caráter doutrinário para a 
escola e parecem infl uenciar as instâncias a ela relacionadas, 
como, por exemplo, a produção de materiais didáticos, de livros 
didáticos e também a produção literária voltada para crianças 
e jovens. 

O Programa Nacional da Biblioteca da Escola, o PNBE, 
possibilita essa leitura, pois nota-se a cada ano, em seu acervo, 
uma parcela signifi cativa de livros que tratam de temáticas 
africanas, indígenas e das temáticas transversais. Assim, são 
produções literárias cuja pulsão expressiva não se confi gura, 
necessariamente, como a apontada por Bourdieu (1989).

“É certo, no entanto, que, contra todas as espécies de 
escapism que levam a achar na arte uma nova forma de 
ilusão dos mundos imaginários, a ciência deve apreender 
a obra de arte na sua dupla necessidade: necessidade 
interna desse objecto maravilhoso que parece subtrair-
se à contingência e ao acidente, em suma, tornar-se 
necessário ele próprio e necessitar ao mesmo tempo 
do seu referente; necessidade externa do encontro 
entre uma trajectória e um campo, entre uma pulsão 

expressiva e um espaço dos possíveis expressivos, que 
faz com que a obra, ao realizar as duas histórias de que 
ela é produto, as supere.” (BOURDIEU, 1989: 70)

Nesse contexto, ou campo educacional, as necessidades 
externas parecem ter mais força a ponto de infl uenciar os 
espaços dos possíveis expressivos dos autores. A necessidade 
de expressão ganha uma nova dimensão que não é a de 
uma trajetória pessoal expressiva, mas a de uma pulsão 
mercadológica.  

Até as livrarias das grandes cidades do país, apresentam 
nos espaços destinados à literatura infantil e juvenil prateleiras 
específi cas de textos literários tematizados. Trata-se de 
uma reconfi guração daquilo o que Abdala Jr (2003) chama 
de horizonte macrocontextual que indiretamente acaba 
infl uenciado as produções ou, ainda, como o mesmo autor 
afi rma, escamoteando a fonte.

“Nas confi gurações históricas, entre a redução 
dominante e seu pólo diferente, de abertura ao diverso, 
forma-se um horizonte macrocontextual. Lá estão os 
sistemas de expectativas dos autores e dos leitores e 
a matéria discursiva dos múltiplos campos sêmicos do 
trabalho humano. Entre um pólo e outro há uma matéria 
viva de que a história da literatura precisa dar conta, 
a partir do estudo dos próprios textos, verifi cando 
a historicidade de suas formas, ou, como mostram 
os procedimentos críticos de Antonio Candido, 
verifi cando como os fatores externos interiorizam-se 
no texto literário.” (ABDALA Jr. 2003: 37)

“As formas que marcam um período vêm de uma 
apropriação ideológica dominante, associada a grupos 
hegemônicos. A ideologia – modo de pensar/ trabalhar 
o real segundo a visão particular desses grupos – nivela 
os contrários, trazendo uma atualização/ presentifi cação/ 
concretização que ponde tender à redução. Este é o pólo 
marcado da tensão dialógica e que dá caráter dominante 
do período. Há, entretanto, o outro pólo de tensão – o da 
diversidade -, onde muitas vezes a ideologia dominante se 
alimenta, escamoteando a fonte.” (ABDALA Jr. 2003: 37)
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Claro que, diante da complexidade do processo de criação 
e das trajetórias especifi camente distintas dos autores que 
produzem literatura para crianças e jovens, não temos o intento 
de incorrer a nenhuma generalização; entretanto, é possível 
pensarmos que o lugar de onde falam os autores ou, como 
prefere Bhabha, o local da cultura, está envolto num campo, 
numa macroestrutura, cuja disposição dos possíveis expressivos 
é motivada pelas alterações nos documentos que regem a 
educação nacional e nas demandas do cotidiano escolar. 

Evidentemente que atender à demanda, ou não, tem muita 
relação com a condição ideológica do autor e à maneira como 
essa pulsão distorcida atende, inclusive às suas necessidades de 
sobrevivência em nosso capitalismo tardio.

Embora, por razões temáticas e metodológicas, não 
tenhamos feito referência ao papel dos editores nesse processo 
de produção do texto literário, reconhecemos sua importância 
e infl uência no produto literário. Inclusive, os procedimentos 
adotados pelo Ministério da Educação para a seleção das 
obras que fazem parte do Catálogo do PNBE inicia-se por 
uma convocação aos editores por meio de um edital. Tais 
editais geralmente trazem especifi cações e classifi cações 
prévias para que as obras literárias sejam aceitas, ou não. 
Essas especifi cações vão da qualidade dos textos, passando 
pela temática abordada até o projeto gráfi co que, segundo 
propõe, seria o aceitável. 

“1.2 Adequação temática: As obras deverão estar 
adequadas às faixas etárias e aos interesses das 
crianças da educação infantil, do ensino fundamental 
e de jovens, adultos e idosos da EJA. Entre suas 
características, serão observados a capacidade de 
motivar a leitura, o potencial para incitar novas leituras, 
a adequação às expectativas do público-alvo, as 
possibilidades de ampliação das referências do universo 
dos diferentes públicos e a exploração artística dos 
temas. Não serão selecionadas obras que apresentem 
didatismos, moralismos, preconceitos, estereótipos 
ou discriminação de qualquer ordem. Na composição 
dos acervos serão considerados, além da diversidade 
temática, os diferentes contextos socioeconômicos, 

culturais, ambientais e históricos que constituem a 
sociedade brasileira.” (Edital de convocação para 
inscrição de obras no PNBE-2010 – Critérios de 
seleção – Anexo-III)

As produções literárias para crianças e jovens, passam, 
assim, por uma espécie de controle de qualidade que, por mais 
que se diga ao contrário (conforme o próprio edital), são a 
expressão da confi guração mercadológica da literatura infantil 
e juvenil. Essa situação remonta as ideias de Jameson acerca da 
globalização e das relações entre economia e cultura.

“Vamos considerar primeiramente a dimensão 
econômica da globalização, dimensão esta que parece 
sempre estar se expandindo para todo o resto: controla as 
novas tecnologias, reforça os interesses geopolíticos, e, 
com a pós modernidade, fi nalmente dissolve o cultural 
no econômico – e o econômico no cultural. A produção 
das mercadorias é agora um fenômeno cultural, no qual 
se compram os produtos tanto por sua imagem quanto 
por seu uso imediato. (JAMESON, 2001: 22)

A intencionalidade pedagógica, intrínseca à natureza 
da escola, parece passar a ser a tônica também desse tipo de 
abordagem temática pré-determinada, uma literatura sob 
encomenda. Esse tipo de estratégia pode oferecer um risco 
à literatura infantil e juvenil, ao processo de leitura e, por 
consequência, tende a mudar os efeitos possíveis do texto.

Há uma série de produções literárias cujos enredos 
são protagonizados por personagens supostamente afro-
descendentes, tanto no catálogo do PNBE, quanto nas prateleiras 
das principais livrarias do país. Embora muitas se apresentem 
esteticamente bem organizadas, algumas são tendenciosamente 
articuladas para evidenciar ou enfatizar aspectos da cultura 
afro-brasileira. Esse esforço de representação de uma “minoria” 
(que é maioria, neste caso) desconsidera as complexas relações 
de contatos e contingências que se articulam na constituição 
dos hibridismos. O resultado desse tipo de representação, pode 
ser uma tomada de consciência identitária às avessas, na qual as 
estereotipias se retroalimentam.
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“A representação da diferença não deve ser lida 
apressadamente como o refl exo de traços culturais 
ou étnicos preestabelecidos, inscritos na lápide fi xa 
da traição. A articulação social da diferença, da 
perspectiva da minoria, é uma negociação complexa, 
em andamento, que procura conferir autoridade aos 
hibridismos culturais que emergem em momentos de 
transformação histórica. O ‘direito’ de se expressar a 
partir da periferia do poder e do privilégio autorizados 
não depende da persistência da tradição; ele é 
alimentado pelo poder da tradição de se reinscrever 
através das condições de contingência e contrariedade 
que presidem sobre as vidas dos que estão “na minoria”. 
(BHABHA, 1998: 21)

Embora os editais de convocação não explicitem os temas a 
serem abordados pelos textos literários, as grandes fontes, como 
já dito, são os documentos ofi ciais da educação. Entretanto, há de 
se considerar outro fator que está relacionado aos documentos, 
mas que dependendo da maneira como é apresentado, pode 
manifestar certa autonomia. Assim, a frequente abordagem das 
mazelas educacionais pelo aparelho midiático revela situações 
que precisam ser resolvidas e, como forma de trazer discussões 
pautadas nos problemas para a sala de aula, surgem livros que 
buscam abordá-los numa perspectiva pedagógica e didática, 
logo, utilitária. Dessa forma, não nos surpreendamos com 
o aumento da presença de textos literários que tematizem o 
bullying, de alguma forma também uma temática transversal da 
ética, no próximo catálogo do PNBE. Trata-se de uma tendência 
contrária ao que propõe Arroyo (1990).

“Queremos dizer, em síntese, que a natureza da literatura 
infantil, o seu peso específi co, é sempre o mesmo e 
invariável. Mudam as formas, o revestimento, o veículo 
de comunicação que é a linguagem. A fábula de Esopo é 
imutável desde seu nascimento e desde que consagrada 
pelo único critério válido em literatura infantil – o 
gosto do leitor infantil – permanecerá despertando 
interesse até o fi m do mundo. Esta realidade específi ca 
não pode ser confundida com exercícios intelectuais ou 
pedagógicos estritos, fórmulas de moral ou de pureza 

gramatical, variáveis em suas vinculações históricas 
(grifo nosso). Deixa-se bem claro o valor fundamental 
do gosto infantil como único critério de aferição da 
literatura infantil” (ARROYO, 1990: 25)

Essa situação está tão arraigada e tão presente no interior 
da escola que chega a ser comum ouvir professores buscando 
obras que “trabalham” determinado tema ou buscando livros 
para serem “usados” nas aulas para promoverem a discussão 
de determinados assuntos. A perspectiva, então, deixa de ser 
literária e encaminha-se ao didatismo, foco do nosso segundo 
ponto de discussão. 

Mediações da leitura

Como vimos, a escola é inegavelmente o principal espaço 
onde ocorre o contato dos leitores incipientes com os textos 
literários. No âmbito desse contato, entre uma produção 
literária, sua realização e efeito no leitor, existem mediações 
possíveis do ponto de vista do acesso às obras. Uma delas, a 
que aqui nos interessa e talvez a mais importante, é a relativa 
ao ensino da leitura e da literatura nas instituições escolares. 
Entra, então, em cena outro intelectual, a priori, segundo Said, 
o professor.

“... os intelectuais são indivíduos com vocação para a 
arte de representar, seja escrevendo, falando, ensinando 
(grifo nosso) ou aparecendo na televisão. E essa 
vocação é importante na medida em que é reconhecível 
publicamente e envolve, ao mesmo tempo, compromisso 
e risco, ousadia e vulnerabilidade” (SAID, 2005: 27)

Como propõe Said (2005: 31), “O objetivo da atividade 
intelectual é promover a liberdade humana e o conhecimento.” 
Se é irrefutável também a condição de intelectuais dos autores 
de literatura infantil e juvenil e se consideramos adequada a 
proposição de Said acerca do intelectual, basta, no entanto, 
pensarmos em como esse efeito da construção de conhecimento 
e da construção da liberdade são problematizados frente aos 
leitores. 
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Antonio Candido apresenta duas tendências de análise do 
objeto artístico, a primeira é a relativa à maneira como a arte é 
expressão da sociedade; a segunda é referente ao interesse da 
obra nos problemas sociais. Nesse sentido, Candido enfatiza 
que:

“ambas as tendências tiveram a virtude de mostrar que 
a arte é social nos dois sentidos: depende da ação de 
fatores do meio, que se exprimem na obra em graus 
diversos de sublimação; e produz sobre os indivíduos um 
efeito prático, modifi cando a sua conduta e concepção 
do mundo, ou reforçando neles os sentimentos dos 
valores sociais.” (CANDIDO, 2000:19)

Diante disso, considerando o contexto de produção, 
que compreende o campo intelectual e a pulsão interna das 
expressões possíveis do autor; considerando os horizontes 
de expectativas do leitor, seu repertório e o contexto “sócio-
histórico-psico-cultural” pelo qual está envolto; o efeito da 
recepção do texto literário tende a ser imponderável, dada a 
complexidade do imbricamento entre os fatores envolvidos.

Entretanto, na constituição do processo de hibridismo, 
como propõe Bhabha, existe uma fenda (os ‘entre-lugares’) 
entre o signifi cante e o signifi cado que caracteriza o sujeito 
e o local da enunciação. Assim, a enunciação, a recepção e 
o efeito de qualquer discurso dependerão de características 
particulares e complexas dos sujeitos interlocutores. Portanto, 
o autor e receptor (leitor ou ouvinte) estão imbricados num 
processo comunicativo cujas determinantes e efeitos são (como 
dito) imponderáveis, mas também manipuláveis. Dessa forma, 
corre-se o risco de que a alienação, possivelmente causada pela 
anulação da capacidade crítica dos sujeitos – sejam eles autores 
ou receptores - nos processos de comunicação, torna-se fi m e 
efeito do discurso hegemônico para a manutenção do staus quo.

O mesmo espaço que existe entre os interlocutores no 
processo de comunicação e que também existe entre signifi cante e 
signifi cado, abrindo portas aos contatos entre culturas e contextos 
na constituição de informações e produções híbridas, também é 
o espaço por onde ocorre o processo de mediação da leitura na 

escola e que, dependendo das concepções de leitura, cultura e 
literatura do docente, pode trazer os ruídos comunicativos.

Se o tratamento do texto literário para crianças e jovens, por 
parte do docente, se desenvolve, geralmente, com base numa 
função utilitária, do ponto de vista do uso e da aplicação para 
a resolução mazelas ou problemas educacionais, a condição de 
literariedade, mesmo existente no texto, não se realiza do ponto 
de vista do efeito no sujeito. Portanto, não se podem esperar 
efeitos que promovam o autoconhecimento, a percepção 
e mobilizações cognoscitivas em função desse tratamento 
“didático-dilacerante” do texto literário. Assim, a obra tende 
a realizar-se de maneira superfi cial, rasa, sem a profundidade 
que emancipa o sujeito da realidade e que o faz apropriar-se de 
si mesmo.

A situação pode tornar-se ainda mais complexa, 
quando a literariedade do texto é questionável pelas pulsões 
circunstanciais e mercadológicas que já apontamos. Anulam-se 
as possibilidades de ruptura, pela previsibilidade dos discursos 
e da linguagem de cunho didatizante. 

“Os múltiplos discursos da vida sociocultural 
transforma-se em textos que são literários na medida em 
que romperem, em termos de teoria da comunicação, 
com as formas de redundância em função de 
informações novas. A informação nova (ruptura) abre 
um projeto que tende ao devir. E será nessa perspectiva 
crítica que tende que o aluno pode apreciar as formas 
do presente, de seu presente.” (ABDALA Jr. 2003: 37)

Conjugando dessa ideia, Todorov (2009: p. 38) aponta 
que ainda existe uma tendência universitária de considerar a 
obra literária como encarnação de um pensamento e de uma 
sensibilidade, diante da qual não se considera sua possibilidade 
de interpretação do mundo.

 
“Permanece o fato de que a tendência que se recusa a 
ver na literatura um discurso sobre o mundo ocupa uma 
posição dominante no ambiente universitário, exercendo 
uma infl uência notável sobre a orientação dos futuros 
professores de literatura” (TODOROV, 2009: 40)
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Assim, na esteira desses procedimentos de formação 
docente, presentes nas esferas acadêmicas, revela-se novamente 
o problema relacionado à mediação do texto literário diante 
das crianças e dos jovens. Pois, partindo do pressuposto que o 
espaço de formação docente tem reproduzido uma concepção 
de literatura também utilitária e fragmentária, a ação docente, 
como se tem constatado, fi ca comprometida.

Perrone-Moisés, retomando o contexto da globalização e 
do desenvolvimento tecnológico, apresenta um ponto de vista 
importante a respeito do ensino da literatura.

“Os efeitos dessa situação no ensino da literatura têm 
sido devastadores. Seduzidos pelas novas ofertas da 
informática e dos meios de comunicação de massa, e 
na esperança de captar o interesse dos alunos, muitos 
professores de literatura têm tentado assimilá-las em 
suas aulas. Ora, a única maneira de aderir a essa nova 
situação é abandonar de vez tudo o que justifi ca o 
ensino anterior da literatura, desde o mais elementar: 
o livro, a leitura solitária, seletiva e refl exiva. Não 
é possível uma verdadeira aliança entre as antigas 
análises de texto e a espetacularização dos mesmos, a 
não ser como mais um dos numerosos simulacros da 
indústria cultural. Um CD-ROM com imagem, som 
e hipertexto pode ser, no máximo um arremedo das 
infi nitas possibilidades sinestésicas sugeridas por um 
texto literário.” (PERRONE-MOISÉS, 2000: 347)

Diante disso, considerando agora especifi camente a 
literatura, é possível pensar no papel dos autores e dos 
críticos como o de intelectuais capazes de lançarem mão de 
estratégias discursivas, por meio da linguagem literária, a 
fi m de promoverem uma espécie de tomada de consciência 
acerca da condição dos contextos sociais e dos sujeitos na 
pós-modernidade. Como propõem Aguiar e Vasconcelos 
(2004: 97) “Signifi ca, isso sim, que o trabalho da crítica exige 
mais pesquisa, mais afi nco, mais discernimento e o esforço 
concentrado de promover a reformulação de nossos processos 
educativos e de divulgação.”

Se a mediação do processo de leitura é comprometida, o 

efeito é brando, dada a superfi cialidade da leitura. Assim, 
por mais que a linguagem literária balize a qualidade estética 
do texto e por mais que o “empenho/ engajamento” do autor 
marque tal fazer artístico, o efeito fi ca comprometido. Ainda 
pelo mesmo motivo a repertoriação do leitor fi ca prejudicada 
além, é claro, da anulação do processo de formação crítica e 
analítica do leitor.   

Perspectivas

Frente ao que foi apresentado, nota-se como maior 
problema a natureza da relação que o texto literário estabelece 
com o autor e com o leitor. Torna-se inadequado o contato 
do leitor com o texto de maneira a constituir uma hierarquia. 
Quando o leitor, geralmente sob a mediação docente, do auto 
de suas “necessidades epistemológicas”, trata o texto como 
objeto de estudo, para dissecação e visualização microscópica 
das temáticas que apresenta, o efeito ‘do literário’ esmaece pelo 
desequilíbrio das forças (referencialidade/ didatismo x estética 
literária) que tendem aos usos. Quando o contato entre o texto 
e o leitor, a leitura, são recriações numa esfera equilibrada de 
forças, o leitor se apropria do texto e o mesmo se concretiza 
nessa apropriação, os efeitos do fazer literário tendem a 
ultrapassar a esfera do pragmatismo, adentrar os locais outros 
do imaginário e,  dialogicamente, transformar o sujeito e sua 
visão de mundo.

O mesmo ocorre na relação entre o autor e a obra. 
Quando as necessidades externas do processo de produção 
da obra – utilitarismos, didatismos, pragmatismos e questões 
mercadológicas – se sobrepõem às pulsões expressivas do 
autor, seja por fi nalidades pedagógicas ou mercadológicas, 
evidencia-se um desequilíbrio antes mesmo da gênese, quando 
a profusão imaginativa no terreno dos possíveis expressivos, 
ainda não o concretizou. 

O contato entre o leitor e obra deveria ser equilibrado, 
sem a supremacia pedagógica na constituição do texto ou no 
tratamento dele pela ação docente. Nessa interlocução leitor-
texto, a fricção das instâncias literárias com a complexa e 
imponderável recepção do leitor deveria constituir-se, por 
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mediações adequadas, com instabilidades, rupturas e revezes 
cada vez mais densos e profundos originados de estratégias de 
leitura críticas e analíticas por parte do sujeito. “Nesse cenário, 
considera-se a premência de ressignifi car relações entre 
Pedagogia e Arte.” (CUNHA, 2009: 20) 

Não buscamos semear o pessimismo, mas seu oposto; 
numa proposição que se constrói por meio da utopia concreta 
pautada num otimismo militante. O que vislumbra a esperança 
é uma tomada de consciência dos sujeitos acerca das “imagens”, 
construtos da esfera literária, que podem ser alcançadas mesmo 
diante de circunstâncias aparentemente tão adversas. Em maior 
ou menor grau, as lentes para as leituras precisam ser aprimoradas 
para que possam refratar as imagens que constroem e emancipam 
sujeitos no complexo jogo de espelhos entre vida e a literatura.
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Resumo
O trabalho problematiza a temática da formação universitária 

de professores indígenas, retomando questões surgidas nos 
primórdios deste debate - na perspectiva do movimento indígena, 
no contexto dos Encontros de Professores Indígenas da Amazônia: 
seus gritos, ecos e “escutas” - para chegar às iniciativas atuais de 
inserção das Universidades, através das Licenciaturas específi cas, 
conhecidas como Licenciaturas Interculturais. A análise mostra 
que, desde o I Encontro dos Professores Indígenas do Amazonas 
e Roraima (1988), quando, ao fazer a crítica aos processos e 
resultados da escolarização na vida dos povos indígenas, refl etiam 
sobre a possibilidade de a escola vir a ser uma instituição que 
pudesse contribuir positivamente nos seus projetos de presente 
e futuro, a questão da formação já aparecia como algo central. 
Tendo como referencial a autonomia indígena e a problemática 
da ofi cialização das escolas indígenas, a busca por formação 
ecoou no marco das discussões realizadas pelo movimento dos 
professores indígenas da Amazônia e seus esforços visando 
construir uma política indígena para a educação escolar, processo 
este em constante embate com as políticas da educação nacional. 
Para situar historicamente a refl exão proposta, aborda-se a base 
legal que ampara tais iniciativas e as políticas públicas que as têm 
ancorado. Focaliza mais de perto a Licenciatura “Formação de 
Professores Indígenas”, desenvolvida pela Universidade Federal 
do Amazonas, enfatizando um de seus maiores desafi os: o da 
promoção concreta de um diálogo que se quer interdisciplinar, 
intercultural e intercientífi co. Encerra trazendo depoimentos de 
como estes princípios e metas do Curso têm sido avaliados pelos 
próprios discentes indígenas.  

Palavras-chave
Formação universitária de professores indígenas; curso de 

licenciatura específi ca.

Abstract
The paper discusses the issue of university education 

of indigenous teachers, resuming issues raised in this earlier 
debate - from the perspective of the indigenous movement, in 
the context of the meetings of the Amazon indigenous teachers: 
their screams, echoes and listening - to reach the current 
initiatives of university insertion, through specifi c graduate 
courses, known as intercultural graduation. The analysis shows 
that since the First Meeting of Indigenous Teachers of Amazonas 
and Roraima (1988), when, while making the criticism of the 
processes and outcomes of schooling in the lives of indigenous 
peoples, they refl ected on the possibility of the school to become 
an institution that could contribute positively in their present 
and future projects, the issue of training has already appeared 
as a central one. Taking as reference the indigenous autonomy 
and problem of formalization of indigenous schools, the search 
for training echoed on the discussions held by the movement 
of Amazon Indigenous teachers and their efforts to build an 
indigenous policy for school education, a process in constant 
struggle with the policies of national education. To situate 
historically the proposed refl ection, we address the legal basis 
that supports such initiatives and the public policies that have 
given the basis for them. The paper focuses more closely the 
“Education of Indigenous Teacher” graduate course, developed 
by the Federal University of Amazonas, emphasizing one of its 
biggest challenges: the concrete promotion of a dialogue that 
wants to be interdisciplinary, intercultural and inter scientifi c. 
It closes bringing testimonies of how these principles and goals 
of the course have been evaluated by the indigenous students.   

Keywords
University education of indigenous teachers; specifi c 

graduate course. 
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Se nós professores não dominamos essa política educacional, não 
sabemos o que se passa no nível nacional sobre educação (e como 
as populações indígenas estão enfrentando essa difi culdade), se a 

gente não dominar essa problemática, eu acho que nós não vamos 
conseguir a escola realmente indígena que tanto a gente almeja.2 

Introdução

Para pensar a questão da formação universitária de 
professores/professoras indígenas propomos, neste trabalho, 
iniciar retomando algumas questões surgidas já nos primórdios 
deste debate - na perspectiva do movimento indígena, no 
contexto dos Encontros de Professores Indígenas da Amazônia: 
seus gritos, ecos e “escutas” - para chegar à problemática 
central: o desafi o e as iniciativas atuais de inserção concreta 
das Universidades, através das Licenciaturas específi cas, 
mais conhecidas como Licenciaturas Interculturais. Passando 
brevemente pela base legal que ampara tais iniciativas e pelas 
políticas públicas que as têm ancorado, focalizaremos mais 
de perto a Licenciatura “Formação de Professores Indígenas” 
desenvolvida pela Universidade Federal do Amazonas enquanto 
um curso regular da Faculdade de Educação.

Nossa refl exão parte da problemática da exclusão histórica 
a que foi submetida grande parte da população brasileira, 
destacando os processos de escolarização - com interesse 
central na temática do acesso dos povos indígenas ao ensino 
superior - em especial os Cursos de Licenciatura Específi ca 

para Formação de Professores Indígenas nas Instituições de 
Ensino Superior (IES) públicas e seus desafi os. Atualmente 
são mais de 20 IES que estão envolvidas, em conjunto com 
diversas organizações de professores indígenas, em ações de 
ensino de graduação, construindo e vivenciando uma forma de 
protagonismo compartilhado3.

Formação de professores/professoras como estratégia 
político-pedagógica e identitária

Quando, em 1988, durante a realização, em Manaus/
AM, do I Encontro dos Professores Indígenas do Amazonas e 
Roraima4, os participantes ali reunidos, ao fazer a crítica aos 
processos e resultados da escolarização na vida dos povos 
indígenas, refl etiam sobre a possibilidade de a escola vir a 
ser uma instituição que pudesse contribuir positivamente nos 
seus projetos de presente e futuro, a questão da formação dos 
professores já aparecia como algo central5.

Nos passos indicados como necessários para chegar à 
escola que desejavam, os professores Ticuna presentes ao 
evento deram destaque à questão da formação: “A capacitação 
dos professores bilíngue - sem essa capacitação não podemos 
fazer nada para nossa comunidade, para os alunos. Precisamos 
de uma orientação mais avançada para alcançar aquilo que 
queremos”6.

Durante o II Encontro (Manaus/AM, 1989), a temática 

2 - Depoimento do Prof. Sebastião Duarte, povo Tukano, Rio Negro/AM. Relatório do IX Encontro dos Professores Indígenas do Amazonas, Roraima e Acre. 
São Gabriel da Cachoeira/AM, 1996. As citações de professores indígenas estarão destacadas em itálico.
3 - A ideia de “protagonismo compartilhado” entre universidade e povos indígenas foi desenvolvida por Silva; Horta (2010).
4 - Maiores informações sobre os Encontros dos Professores Indígenas da Amazônia podem ser encontradas na tese “A autonomia como valor e a articulação 
de possibilidades: um estudo do movimento dos professores indígenas do Amazonas, Roraima e Acre a partir de seus encontros anuais” (SILVA, 1998).
5 - No artigo “Afi nal, quem educa os educadores indígenas”, publicado no livro “Experiências Étnico-culturais para a formação de professores”, organizado por 
Nilma Lino Gomes e Petronilha B. Gonçalves e Silva (2002), uma das autoras do presente texto procurou reunir algumas das questões cruciais que envolvem 
este tema. Nós as retomamos aqui, já que entendemos que elas continuam pertinentes e atuais: a escola entre os povos indígenas - um dos principais instru-
mentos usados durante a história do contato para descaracterizar e destruir as culturas próprias - pode vir a ser hoje um instrumental decisivo na reconstrução 
e afi rmação das identidades sócio-político-culturais? Pressupondo-se esta possibilidade, qual é o papel dos novos agentes político-culturais que surgem nesta 
nova situação educativa, quer seja, os professores indígenas? Quais são os saberes necessários a essa nova prática pedagógica? Onde e como “adquiri-los”? 
Afi nal, quem educa os educadores indígenas?
6 - Relatório do I Encontro dos Professores Indígenas do Amazonas e Roraima. Manaus, 1988.
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surgiu novamente e ao fi nal, como um dos pontos importantes 
defi nidos pelo movimento, consta o entendimento da necessidade 
de garantir “a formação dos professores na região”7. No 
documento encaminhado ao Congresso Nacional, na mesma 
ocasião, com reivindicações e posicionamentos quanto à 
temática das escolas indígenas, no contexto das discussões da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional (LDB) - então 
em elaboração/tramitação – consta: “Todos os professores 
indígenas terão direito ao curso bilíngue. A formação bilíngue 
deve ser garantida com cursos de capacitação”.

No X Encontro (Manaus/AM, 1997), o objetivo principal 
foi fazer um balanço do que mudou na realidade da educação 
escolar indígena na região amazônica, a partir da existência do 
movimento dos professores indígenas, assim como explicitar 
as questões e problemas a serem ainda enfrentados. Desde 
logo, houve o consenso de que as “conquistas superaram 
as difi culdades” (Prof. Fausto Mandulão, Macuxi8), e de 
que a grande força do movimento é seu caráter de formação 
político-pedagógica. Destacaram-se entre os avanços: as 
iniciativas concretas quanto à necessidade de formação 
específi ca (como, por exemplo, à época, o Magistério 
Indígena, coordenado pela Secretaria Estadual de Educação, 
em Roraima).

Como podemos perceber, o problema da formação de 
professores/professoras indígenas - tendo como referencial o 
tema da autonomia indígena e a problemática da ofi cialização 
das escolas indígenas - ecoou no marco das discussões realizadas 
pelo movimento dos professores indígenas da Amazônia e 
seus esforços visando construir uma política indígena para a 
educação escolar, processo este em constante embate com as 
políticas da educação nacional.

Assim, a questão da formação tem se destacado nos 
últimos anos, no cenário indígena e indigenista, quer enquanto 
reivindicação do próprio movimento indígena, em especial dos 

professores, quer enquanto políticas públicas, que procuram 
atender essa nova demanda. 

Formação de professores/professoras indígenas: base legal 
e políticas públicas 

Como afi rmou Carlos Roberto Jamil Cury, no Parecer nº 
010/2002 do Conselho Nacional da Educação9, aprovado em 
11/03/2002, 

é inegável que a Constituição Federal de 1988 tanto 
garante às populações indígenas a cidadania plena, 
satisfazendo com isto o princípio da igualdade (art. 
5o.), quanto reconhece nelas uma diferença identitária 
quando assevera no art. 231: São reconhecidos aos 
índios sua organização social, costumes, línguas, crenças 
e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-
las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. O art. 
210, § 2o. da CF/88 assegura às comunidades indígenas 
também a utilização de suas línguas maternas e processos 
próprios de aprendizagem. Dentro do espírito de respeito 
às diferenças, o art. 215 e o art. 242, em seus parágrafos 
primeiros, reconhecem e dispõem respectivamente: Art. 
215, § 1o. - O Estado protegerá as manifestações das 
culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de 
outros participantes do processo civilizatório nacional. 
Art. 242, § 1o. - O ensino da História do Brasil levará em 
conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para 
a formação do povo brasileiro.

A nosso ver, tão somente o artigo 231 da Constituição 
bastaria para garantir o direito dos povos indígenas a uma 
educação escolar específi ca e diferenciada e, consequentemente, 
a formação de professores/professoras indígenas também 

7 - Relatório do II Encontro dos Professores Indígenas do Amazonas e Roraima. Manaus, 1989.
8 - Relatório do X Encontro dos Professores Indígenas do Amazonas, Roraima e Acre. Manaus, 1997.
9 - Tal parecer foi gerado em atendimento a uma consulta da Organização dos Professores Indígenas de Roraima (OPIR), acerca do Curso que, na época, esta-
vam pleiteando junto à Universidade Federal de Roraima (UFRR), conforme Carta de Canauanin/RR. O Curso – Licenciatura Intercultural – encontra-se hoje 
em pleno funcionamento, no âmbito do Instituto Insikiran, tendo já formado duas turmas.
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específi ca e diferenciada. Fica explicitado, no referido artigo, 
o direito a uma educação escolar própria já que dentre os “bens 
indígenas”, estão os de natureza material (riquezas naturais, 
patrimônio e integridade física dos membros das nações) e 
imaterial (valores culturais e morais), estando contidos neles, 
a escola e, junto a ela, a questão da formação de professores/
professoras.

Focalizando especialmente o caso aqui tratado, 
acrescentamos o documento Diretrizes para a Política Nacional 
de Educação Escolar Indígena, elaborado pelo Ministério da 
Educação e Cultura (MEC) em 1994, através do antigo Comitê 
de Educação Escolar Indígena10. O item 4.3. Formação de 
recursos humanos, diz: 

As comunidades indígenas exigem, e têm direito a isso, 
que sejam índios os professores de suas escolas. (...) 
Para isso, é imprescindível e urgente, dado que a escola 
indígena deve ser intercultural, bilíngue, específi ca e 
diferenciada, que se criem condições necessárias para 
a formação especializada de índios como professores.

As Diretrizes sugerem ainda o permanente diálogo entre as 
culturas, o respeito, o “envolvimento e o compromisso” dos 
agentes e co-autores do processo de ensino e aprendizagem e 
recomendam que os professores das escolas indígenas sejam os 
próprios índios. 

A LDB - Lei 9394/96, pela primeira vez na história da 
educação brasileira, incluiu dois artigos (78 e 79) que tratam 
especifi camente da educação escolar indígena. Da mesma 
forma, o Plano Nacional de Educação (PNE), lei 10.172 de 
09/01/01, dedicou um capítulo, com 21 objetivos e metas, à 
Educação Escolar Indígena como modalidade de ensino. 
O PNE reconhece a necessidade de uma formação inicial e 

contínua dos próprios índios, “enquanto professores de suas 
comunidades”11.

Recentemente, a Lei nº 12.416, de 9 de junho de 2011, 
modifi cou o artigo 79 da LDB  - para dispor sobre a oferta 
de educação superior para os povos indígenas -incluindo um 
terceiro parágrafo, com a seguinte redação:

Parágrafo 3º - No que se refere à educação superior, 
sem prejuízo de outras ações, o atendimento aos povos 
indígenas efetivar-se-á, nas universidades públicas e 
privadas, mediante a oferta de ensino e de assistência 
estudantil, assim como de estímulo à pesquisa e 
desenvolvimento de programas especiais.

No projeto de Lei nº 8.035/2010 - do novo Plano Nacional 
de Educação (decênio 2011-2020) – não há um artigo 
específi co sobre a temática da educação escolar indígena, nem 
tampouco no Anexo (Metas e Estratégias). A problemática da 
escolarização indígena aparece diluída, a exemplo do parágrafo 
3º do artigo 7 do referido projeto de Lei que diz:

A educação escolar indígena deverá ser implementada por 
meio de regime de colaboração específi co que considere 
os territórios étnico-educacionais e de estratégias que 
levem em conta as especifi cidades socioculturais e 
linguísticas de cada comunidade, promovendo a consulta 
prévia e informada a estas comunidades.

A Meta 12, que trata da elevação da taxa bruta de matrícula 
na educação superior estabelece duas Estratégias que têm 
ligação com o tema aqui tratado: 

12.9) Ampliar a participação proporcional de grupos 
historicamente desfavorecidos na educação superior, 

10 - No lugar do antigo Comitê, foi criada, desde 2004 a Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena (CNEEI) vinculado ao Ministério da Educação.
11 - Destacamos as metas que tinham ligação direta com o assunto aqui analisado: Meta 6. Criar, dentro de um ano, a categoria ofi cial de “escola indígena” 
para que a especifi cidade do modelo intercultural e bilíngue seja assegurada; Meta 15. Instituir e regulamentar, nos sistemas estaduais de ensino, a profi ssio-
nalização e o reconhecimento público do magistério indígena, com a criação da categoria de professores indígenas como carreira específi ca do magistério; 
Meta17. Formular, em dois anos, um plano para a implementação de programas especiais para a formação de professores indígenas em nível superior, através 
da colaboração das universidades e de instituições de nível equivalente.



FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE PROFESSORES E PROFESSORAS INDÍGENAS: GRITOS, ECOS E “ESCUTAS” NA LUTA...

2569LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

inclusive diante a adoção de políticas afi rmativas, na 
forma da lei.
[...]
12.13) Expandir atendimento específi co a populações do 
campo e indígenas, em relação a acesso e permanência, 
conclusão e formação profi ssionais para atuação junto 
a estas populações.

Sobre a formação de professores, dentro da Meta 15, pode-
se ler a estratégia de “implementar programas específi cos 
para formação de professores para as populações do campo, 
comunidades quilombolas e povos indígenas” (Estratégia 15.6).

 

Encontram-se em fase de elaboração fi nal e início das 
discussões no Conselho Nacional de Educação (CNE) as 
novas Diretrizes da Educação Escolar Indígena. Para tanto, 
a Portaria nº 593/2010 criou um Grupo de Trabalho Técnico 
Multidisciplinar para reformulação das Diretrizes atuais 
(presentes na Resolução 03/1999 e no Parecer 14/1999, ambos 
do CNE) “tendo como objetivo fortalecer a educação escolar 
indígena a partir de marcos políticos, culturais, conceituais 
e pedagógicos em etapas da Educação Básica que não foram 
objeto de orientação extensa na legislação citada e, ainda as 
Diretrizes para a Formação de Professores indígenas para a 
Educação Básica”12.

Ancoradas nesta ampla base legal - que procura garantir, 
em termos da Legislação, o direito dos povos indígenas a uma 
educação escolar própria (específi ca, diferenciada, intercultural 
e de acordo com a realidade sócio-linguística) - atualmente, no 
Brasil, algumas iniciativas têm procurado – não sem confl itos e 
contradições – dar conta de responder aos desafi os da inclusão 
social na perspectiva do atendimento à diversidade sócio-
cultural. Podemos identifi car propostas e ações governamentais 
que apontam nesta direção: é o caso, dentre outras, da criação, 

em 2004, no MEC, da Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade (SECAD)13. 

Em meio aos anseios que circundam o processo de 
concretização do Ensino Superior para os povos indígenas, as 
políticas de inclusão e os programas de fi nanciamento exercem 
papel fundamental no que diz respeito à garantia e permanência 
desses povos nas universidades. 

Em 2005, através de uma articulação institucional entre a 
SECAD, a Secretaria de Ensino Superior (SESu) e o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o MEC lançou o 
Edital do Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas 
Indígenas (Prolind), com possibilidade de fi nanciamento, para IES 
públicas, de projetos distribuídos em três eixos: 1) Implantação de 
Cursos de Licenciaturas Específi cos para Formação de Professores 
Indígenas; 2) Preparação de Cursos de Licenciaturas Específi cos 
para Formação de Professores Indígenas, e 3) Apoio a estudantes 
indígenas em Cursos de Graduação. 

O Prolind é hoje a principal via de fi nanciamento que tem 
oportunizado aos povos indígenas, através das Universidades 
públicas, a continuidade de seus projetos de formação superior 
de professores/professoras. Funcionando através de Editais - de 
forma instável e com prazos previstos para seu fi m - o programa 
tem gerado incertezas e descontinuidades no que diz respeito à 
garantia de formação superior dos professores indígenas. Isto 
tem se dado apesar das reivindicações das Instituições públicas 
de Ensino Superior que mantém Cursos de Licenciaturas 
Específi cas/Interculturais para que o Prolind deixe de ser um 
programa e se torne uma política pública permanente. 

Tal programa já lançou quatro Editais: em 2005, 2008, 
2009 e 2010. No primeiro edital, a partir de solicitação da 
Organização dos Professores Indígenas Mura (OPIM), a 
UFAM participou14, tendo proposta aprovada no Eixo 2, com o 
Projeto de Elaboração de Curso de Licenciatura Específi ca para 

12 - Relatório do GT - Texto subsídio para elaboração das Diretrizes para educação escolar indígena: educação básica e formação de professores indígenas. 
Versão apresentada pelas relatoras Adir Casaro Nascimento e Rosa Helena Dias da Silva à CONEEI, em reunião em Brasília no dia 10/8/2011.
13 - A partir de 2011, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI).
14 - O projeto foi elaborado pelo Grupo de Pesquisa “Formação do(a) educador(a) no contexto amazônico” (Diretório CNPq), ligado à Linha de Pesquisa 
“Formação e práxis do(a) educador(a) frente aos desafi os amazônicos”, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFAM que, desde 2002, atuava em 
ações de pesquisa e formação continuada com o povo Mura na região de Autazes/AM.
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Formação de Professores Indígenas (Turma Mura, Autazes/
AM). Em 2008, teve aprovação de outro projeto, para apoio ao 
desenvolvimento do referido Curso (Turma Mura). Em 2009, 
novo projeto obteve fi nanciamento, para adequação da Matriz 
Curricular para oferta de mais duas Turmas, uma com o povo 
Sateré-Mawé e outra com o povo Munduruku. Em 2010 foi 
aprovado projeto para implantação dessas duas novas Turmas.

A UFAM e a inclusão dos povos indígenas no ensino 
superior: problematizações iniciais

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM), enquanto 
uma Instituição de Ensino Superior pública situada em uma 
região como a Amazônia – caracterizada pela presença de 
imensa e signifi cativa sócio e biodiversidade, destacando-se a 
diversidade étnico-político-cultural que diz respeito aos povos 
indígenas que aqui vivem – foi chamada a responder os desafi os 
da construção de uma política institucional que dê conta do 
acesso e da permanência dos índios na universidade. 

Os processos de construção de alternativas frente à questão 
do acesso dos povos indígenas ao ensino superior têm dois 
atores principais: de um lado, os índios e suas necessidades 
atuais, que resultam, através de seus Movimentos, em demandas 
organizadas. De outro, as Universidades e os esforços por 
construir políticas de inclusão que dêem conta da diversidade 
cultural. É uma problemática bastante complexa, inundada de 
tensões, contradições e desafi os. Dentre os principais desafi os 
a interdisciplinaridade e a interculturalidade tornam-se, neste 
contexto, exigências. 

Com relação à interdisciplinaridade, de acordo com Candau 
(1997), caminha-se na perspectiva interdisciplinar sempre que, na 
prática universitária, se enfatiza o diálogo, a intercomunicação, 
o trabalho em comum entre alunos e professores de diferentes 
áreas do conhecimento e a busca mais abrangente de problemas.

Nas palavras de Lima e Hoffmann (2007), ao incluir os 
indígenas nas universidades:

 há que se repensar as carreiras universitárias, as disciplinas, 
abrir novas (e inovadoras) áreas de pesquisa, selecionar 
e repensar os conteúdos curriculares que têm sido 
ministrados e testar o quanto as estruturas, que acabaram 
se tornando tão burocratizadas e centralizadoras, podem 
suportar se colocar ao serviço de coletividades vivas 
histórica e culturalmente diferenciadas (p. 17).

Como argumenta Brand (2005), 

não se trata de questionar o direito dos povos indígenas ao 
ensino superior, mas das Universidades se perguntarem 
sobre o tipo de ensino que oferecem aos povos indígenas. 
Entendo que o desafi o está posto, antes de tudo, para as 
Universidades, no sentido de repensar e construir novas 
concepções de ensino que, superando a fragmentação 
e questionando o saber academicamente sedimentado e 
hegemônico, que perpassa e está subjacente em nossas 
práticas pedagógicas, possam permitir o ‘exercício 
constante da interculturalidade’ em todas as abordagens 
da realidade. (p.216)

O Curso de Licenciatura “Formação de Professores 
Indígenas”

O Curso coloca-se entre as iniciativas institucionais que 
assumem como possibilidade pedagógica o diálogo entre 
os diferentes saberes, confi gurando-se assim, uma forma de 
inclusão que acolhe “o diferente” deixando-se questionar, 
permitindo-se transformar. 

Foi elaborado ao longo do ano de 2006 e início de 2007, a 
partir de solicitação da OPIM e com base em projeto aprovado 
no Edital Prolind/2005. 

No dia 18 de abril de 2007, a criação do curso foi aprovada 
pela Câmara de Ensino de Graduação do Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão da UFAM (Resolução 010/2007) sendo 
que, no dia 01 de maio de 2008, teve início a primeira Turma 
do Curso, com 60 alunos do povo Mura. Em 2011, houve a 
implantação de duas novas Turmas15: uma com alunos do povo 

15 - Para dar conta da ampliação da oferta de novas Turmas, conforme demandas apresentadas por outros povos indígenas da região, a Resolução 041/2009 
(CEP/PROEG) alterou o nome do Curso, inicialmente “Formação de Professores Indígenas Mura”, para “Formação de Professores Indígenas”.
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Munduruku, no Município de Borba/AM e outra com o povo 
Sateré-Mawé, no Município de Maués/AM.

O Curso caracteriza-se por dois princípios fundamentais: 
1) a perspectiva da interculturalidade – do diálogo entre as 
diferentes histórias e os diferentes saberes; 2) a perspectiva 
da interdisciplinaridade. É considerado uma Licenciatura 
Específi ca porque procura atender às necessidades e interesses 
dos povos indígenas e articula a formação de seus professores 
com o Projeto Político-Pedagógico de suas escolas, discutindo, 
em especial, a implantação do 6º ao 9º ano do ensino fundamental 
e o futuro ensino médio nas comunidades e aldeias.

Consta como Objetivo Geral do Curso: Formar, em nível 
superior, numa perspectiva intercultural e interdisciplinar, 
professores indígenas para atuar na 2ª etapa do ensino fundamental 
e no ensino médio, nas escolas indígenas, com habilitação plena nas 
áreas de Ciências Humanas e Sociais; Ciências Exatas e Biológicas; 
Letras e Artes. Os Objetivos Específi cos são: contribuir para o 
avanço do projeto político-pedagógico das escolas indígenas; 
oferecer condições para que as escolas indígenas, através do 
trabalho educativo integrado dos professores e comunidades, 
possam promover o acesso aos saberes científi cos historicamente 
construídos pela humanidade, bem como a valorização do 
patrimônio territorial, cultural e ambiental indígena, propiciando 
um diálogo intercultural, a partir da lógica e valores indígenas; 
possibilitar aos professores indígenas um processo de formação 
que contribua para a construção de condições de promover em sala 
de aula o processo educativo que, fundamentado na cultura e forma 
de pensamento indígena, possa estar orientado para a melhoria das 
condições de vida, através da apropriação crítica de bens culturais 
e recursos tecnológicos advindos de outras sociedades.

Ofertado na modalidade modular, o Curso é realizado em duas 
etapas intensivas por ano e tem duração de cinco anos. É composto 
por: a) uma etapa de formação geral, com duração de dois anos 
e carga horária de 1320 horas, para estudo dos fundamentos e 

noções básicas (disciplinas pedagógicas e das três grandes áreas), 
com todos os alunos estudando juntos; b) uma etapa de formação 
por três grandes áreas: 1. Ciências Humanas e Sociais (História; 
Geografi a; Antropologia; Sociologia; Filosofi a); 2. Ciências 
Exatas e Biológicas (Matemática; Química; Física; Biologia) e 3. 
Letras e Artes (Língua Portuguesa; Língua Indígena, Expressão 
Cultural e Práticas Corporais), com duração de dois anos e carga 
horária de 840 horas, para completar o estudo da formação geral 
e dos conteúdos específi cos de cada grande área, de acordo com a 
opção de cada discente e c) uma etapa de integração das áreas, com 
duração de meio ano, momento no qual todos os alunos juntar-
se-ão novamente para discutirem os resultados dos trabalhos de 
pesquisa, de estágio, os Trabalhos de Conclusão de Curso e outras 
questões relevantes que forem surgindo ao longo do Curso. 

Questões destacadas na experiência do curso: com a 
palavra os alunos

Para fi nalizar, destacamos alguns dos maiores desafi os de 
uma ação institucional como esta aqui relatada: o da promoção 
concreta de um diálogo que se pretende interdisciplinar, 
intercultural e intercientífi co16 e de como estes princípios e 
metas do Curso têm sido avaliados pelos próprios discentes 
indígenas.  

Traremos aqui alguns depoimentos dos alunos da Turma 
Mura – por ser a mais antiga e pelo fato de estarem já cursando 
seu penúltimo ano do Curso. Eles estão avaliando a atuação de 
professores/professoras e a sua inserção/presença na Universidade 
por meio de instrumentos que fazem parte da própria dinâmica 
político-pedagógica do Curso, como os roteiros de avaliação das 
disciplinas17 e os registros da visita que realizaram no Campus da 
UFAM, em Manaus18.

Penso na trajetória da conquista do curso universitário, 
houve um momento de identifi carmos e delimitarmos 

16 - A ideia de um diálogo intercientífi co, no contexto das Licenciaturas para Formação de Professores Indígenas foi trabalhada por Silva; Horta; Cavalcante (2007).
17 - Tal processo de avaliação e os resultados que têm sido alcançados foram descritos e analisados por Costa; Moraes; Silva (2011).
18 - Atividade prevista no projeto político-pedagógico do Curso, a visita dos universitários Mura à UFAM realizou-se nos dias 29 e 30 abril de 2010. Todas as 
citações que se seguem são de relatórios individuais que cada discente produziu após a referida visita. (Arquivo/Secretaria do Curso).
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nosso território pedagógico na universidade; 
atualmente, estamos vivendo a aprendizagem e 
maturação dessa relação.
Na UFAM, fi quei impressionado com a estrutura: 
tudo organizado no seu cada qual, eu não imaginava 
que existia todo aquele patrimônio. Eu pensava em 
um Campus como uma coisa simples, mas em minha 
visita pude analisar que é muito complexo. Fiquei 
orgulhoso de saber que hoje os Mura fazem parte desse 
maravilhoso patrimônio. Entendi assim: os Mura, 
fi nalmente e certamente foram demarcar sua área na 
UFAM! 
Embora eu não tenha conhecido todos os laboratórios 
e todos os programas que a Universidade oferece à 
população, pude ter uma pequena ideia do espaço 
conhecido como “Universo dos Conhecimentos e 
dos Saberes” e o formigueiro de pessoas que estão à 
procura disso. Quanto à visita nos institutos específi cos 
(ICE - Instituto de Ciências Exatas e ICB - Instituto 
de Ciências Biológicas), foi muito importante observar 
as condições laboratoriais que a universidade possui 
para desenvolver na prática as aulas; o que me deixa 
consciente das limitações que temos no nosso curso... 
No entanto, me alegro quando visualizo nossa 
fi losofi a – onde não é estudada apenas uma verdade (o 
conhecimento científi co), mas também a nossa própria; 
alguns percebemos imediatamente, outros, estamos 
a perceber. Não somente nós, mas também a própria 
universidade.

E neste aprendizado conjunto, na perspectiva aqui 
anunciada, do protagonismo compartilhado e do diálogo 
intercultural, interdisciplinar e intercientífi co - que se faz 
acompanhar de enormes desafi os, tensões, contradições, limites 
e possibilidades - entendemos com Freire (1976) que

A transformação radical e profunda da educação, 
como sistema, só se dá – e mesmo assim não de 
forma automática e mecânica – quando a sociedade é 
transformada radicalmente também. Isto não signifi ca, 
porém, que o educador que deseja, e mais que 
deseja, se compromete com a transformação radical 

ou revolucionária de sua sociedade, não tenha o que 
fazer. Tem muito o que fazer, sem que haja fórmulas 
prescritivas para o seu que fazer, pois que deve 
descobri-lo e descobrir como faze-lo nas condições 
concretas históricas em que se acha... Em história se faz 
o que historicamente é possível e não o que se gostaria 
de fazer (p. 146-147).

 
É neste sentido que nos envolvemos e nos comprometemos 

a levar adiante este esforço institucional na formação 
universitária de professores/professoras indígenas na 
Amazônia, avaliando, aprimorando e consolidando o Curso de 
Licenciatura “Formação de Professores Indígenas”. 

Que os gritos dos professores e professoras indígenas da 
Amazônia e seus ecos possam somar-se a outros gritos que 
lutam por “escutas” compromissadas e solidárias contribuindo 
na construção de possibilidades outras para o presente e futuro 
da Universidade brasileira.
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Resumo

Vivemos em um mundo globalizado, que vem desenhando novos 
contornos à sociedade do século XXI. Logo, ganha notoriedade 
nesse cenário o debate em torno da educação e da formação de seus 
profi ssionais, as quais necessitam assumir papel de centralidade, 
em razão de está sob sua responsabilidade a formação de novos 
atores sociais. Nesta direção, este artigo apresenta uma discussão 
teórica em torno das possibilidades e do papel da Leitura na 
Iniciação Científi ca (IC) para a Formação Inicial do Pedagogo(a). 
Sendo assim, temos como objetivo analisar a importância da leitura 
que se materializa pela prática da (IC) no Currículo dos Cursos de 
Pedagogia. Apontamos o Currículo como chão dessa discussão por 
se constituir um importante espaço de deliberações e confronto 
de ideias. Nessa perspectiva, como base para nossa discussão 
teórica apoiamo-nos em Silva (2005); Calazans (2002); Lopes e 
Macedo (2005). Tomamos como caminho teórico-metodológico a 
Análise do Discurso na perspectiva que trabalha Orlandi (2010), 
e como campo de pesquisa duas Instituições de Ensino Superior 
situadas no município de Caruaru – PE. Como considerações 
parciais, identifi camos serem necessárias políticas educacionais 
e curriculares comprometidas com a disponibilização de uma 
formação docente sólida, que compreenda o papel formativo da 
Leitura e da IC para a formação de profi ssionais refl exivos, capazes 
de interpretarem não só o texto, mas o contexto, que se anunciam.

Palavras - chave

Leitura; iniciação científi ca; formação inicial de pedagogos 
(as); currículo. 

Abstract

We live in a globalized world that is drawing new contours 
to the society of XXI century. Therefore, in this scenario the 
debate around the education and the formation begins take 
notoriety and assumes the central role, due to its importance 
for the formation of new social actors. In this direction, this 
paper presents a theoretical discussion around the possibilities 
and the role of reading in Scientifi c Initiation (SI) for the initial 
formation of the pedagogue(a). So, our objective is analyze 
the importance of reading practice that is embodied by the 
practices of reading in the scientifi c initiation in the curriculum 
of Pedagogy course. We point out the curriculum as a basis for 
this discussion, because he is an important area of   deliberations 
and confrontation of ideas.  From this perspective, as the basis 
for our theoretical discussion we rely on Silva (2005); Calazans 
(2002); Lopes e Macedo (2005). We take the Discourse 
Analysis from the perspective that works Orlandi (2010) as 
a theoretical-methodological way, and as a research fi eld two 
institutions of higher education located in the municipality of 
Caruaru - PE. We identifi ed that are needed educational policies 
and curricular engaged with providing a solid teacher training, 
to understand the formative role of Reading and the SI for the 
formation of refl ective practitioners, able to interpret not only 
the text but the context, which is announced.

Keywords

Reading; scientifi c initiation; initial training of pedagogues; 
curriculum.
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Introdução

A sociedade do século XXI é uma sociedade globalizada 
emergida de constantes transformações em suas esferas, a 
exemplo da política, economia, educação, e, que, portanto, 
exige mudanças na formação dos sujeitos que a constitui. Essa 
exigência exerce grande peso sobre a atuação dos profi ssionais 
da educação, em especifi co professores e professoras que 
carregam a responsabilidade de formar novos cidadãos, 
comprometidos com o avanço da estrutura social que integram. 
Sendo, portanto, indispensável a esses sujeitos à interpretação 
da realidade através de uma leitura detalhada e sistêmica dos 
fatos sociais. Logo, o sistema de ensino tem como desafi o 
proporcionar uma educação de qualidade para todas as camadas 
sociais, embora essa idealização nem sempre apresente uma 
concreticidade. 

Diante disso, se faz necessário políticas educacionais e de 
formação que propiciem ao futuro pedagogo (a), condições de 
criar percepções mais críticas e menos românticas da realidade 
anunciada, para que seja capaz de desenvolver leituras 
diferenciadas da mesma, pois a própria sociedade exige-lhe 
essa competência. De modo que ao confrontarem-se com seus 
alunos em sala de aula, possam criar meios para que eles também 
construam essas percepções. Sendo assim, necessitamos de uma 
formação que busque transpor a supremacia da racionalidade 
técnica que a tempos vem orientando a formação docente, 
atribuindo-lhe valores meramente técnicos e apresentando 
uma formação com lacunas que difi culta ao sujeito engendrar 
debates mais críticos em favor de um processo educativo 
emancipado. Em razão disso, se torna urgente uma formação 
que possibilite a esses profi ssionais a construção de saberes 
interligados, problematizadores que se inter-relacionem e dê 
vazão a construção de novos saberes. 

Por essa razão, o objetivo desse artigo é analisar a 
importância da leitura que se materializa pela prática da 
Iniciação Cientifi ca (IC) no Currículo do Curso de Pedagogia. 
Ao considerarmos que tanto a leitura quanto a IC, são princípios 
necessários à formação docente, capazes de suscitar um melhor 
desenvolvimento profi ssional, bem como, a melhoria da relação 

ensino-aprendizagem. Já que a leitura é uma necessidade de 
toda e qualquer sociedade e se faz presente na pesquisa, que 
por sua vez exige uma leitura sistemática que transita desde 
a leitura de textos e livros como a leitura da própria realidade 
que toma forma na sociedade e que se apresenta como campo 
de investigação. 

Há, portanto, nesse processo a realização de uma dupla 
leitura: a leitura da palavra e a leitura do mundo, (FREIRE, 
1989), que juntas se tornam uma só, pois, 

a leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí 
que a posterior leitura desta não possa prescindir da 
continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se 
prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser 
alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das 
relações entre o texto e contexto (FREIRE, 1989, p. 9).

Nessas circunstâncias, é imprescindível que o currículo 
dos cursos de pedagogia, enquanto espaço de materialização 
de diferentes práticas, prime pela efetivação de uma formação 
que incorpore a relação ensino-pesquisa, a fi m de propiciar uma 
formação inicial de pedagogos (as) de caráter investigativo, 
que possibilite refl exões sistêmicas a respeito do papel da 
pesquisa, do pedagogo (a) e da própria prática pedagógica. 
Contudo, esses elementos passarão a ganhar forma, quando 
forem mediatizados pela leitura crítica do que vem a compor as 
necessidades básicas da formação de pedagogos e pedagogas. 

Iniciamos essa discussão, porque a própria literatura nos 
aponta uma ausência de políticas educacionais e curriculares 
comprometidas com a disponibilização de uma formação 
sólida, que possibilite aos docentes em formação um estágio 
refl exivo de sua prática pedagógica. Contrariamente, o que tem 
prevalecido é a presença de currículos burocráticos que pouco 
tem contribuído à construção de uma nova identidade docente. 
Tendo em vista, que muitos fazem uma leitura distorcida 
da realidade, não querendo perceber que a educação, bem 
como, a formação de seus profi ssionais requerem uma ação 
emancipatória e refl exiva, para que se alcancem mudanças 
concretas.
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Focamos no curso de Pedagogia, porque além de se propor 
a refl etir sobre os propósitos da educação, tem como objeto 
a formação de professores para atuar na Educação Infantil e 
nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Profi ssionais que 
carregam desde o início de sua formação a responsabilidade de 
formar sujeitos leitores, que interpretem não apenas os códigos 
escritos, mas, as mensagens que surgem diante de si, em razão 
de suas relações com o mundo e com o outro, e, que por se 
mostrarem diferentes exigem abordagens diferenciadas de 
leitura. 

Tomamos esses elementos como lócus de discussão por 
acreditarmos que uma formação inicial que conjugue ensino-
pesquisa, torna-se um dos caminhos à construção de refl exões 
críticas e rebeldes, capazes de propiciar a àquele que dela se 
apropriar à reestruturação de sua prática docente em favor de 
um processo pedagógico realmente signifi cativo, sendo assim, 
agente ativo no cenário onde se constitui sujeito histórico, e 
não um ser sobrante ou um tarefeiro (KUENZER, 1999). Há 
nessa fala a clara necessidade de se compreender que não é 
só o exercício da pesquisa que é importante, mas o que ele 
traz arrolado a si, ou seja, a prática da leitura sem a qual seria 
impossível pesquisar, pois a leitura entre outros condicionantes 
age como um instrumento de acesso a cultura e aquisição de 
experiências (SILVA, 2005). Pesquisa e leitura são, portanto, 
dois elementos indissociáveis.

Além disso, a partir do momento que essa necessidade 
for reconhecida e reafi rmada pelas políticas curriculares nos 
Currículos dos Cursos de Pedagogia, está se garantido entre 
outros fatos, a esses docentes em formação, a compreensão 
que o mencionado curso não se encerra entre os muros da 
escola. Que o campo de atuação do pedagogo (a) vai além 
do imaginado por muitos sujeitos, fazendo-se, portanto, uma 
leitura não unilateral, mas, multidirecional acerca dos fatos 
observados e da própria atuação do pedagogo (a). 

Além do mais, não podemos negar o fato que por apresentar 
uma função formativa, a IC servirá não unicamente a quem 
se propõem a seguir uma carreira acadêmica e a atuar como 
pesquisador (a), mas, também àqueles que querem se dedicar 
exclusivamente a sala de aula. O importante é que essa questão seja 

compreendida e necessariamente ultrapasse o nível do discurso e 
atinja fi ns práticos, para que se compreenda também que a pesquisa 
é uma ferramenta de aquisição de novos saberes, e, que, portanto, 
sua vivência é imprescindível a uma prática pedagógica inovadora. 

O caminho metodológico 

Este estudo está embasado na Abordagem Qualitativa 
de pesquisa, pois os dados da pesquisa qualitativa não são 
isolados, acontecimentos fi xos, captados em um instante de 
observação, tendo em vista que em tal abordagem os fenômenos 
são igualmente importantes e preciosos (RAMPAZZO, 2005), 
permitindo, assim, focalizar a realidade em suas mais variadas 
formas. A intenção de realizar um estudo dessa natureza 
se justifi ca pelo fato de querermos analisar a importância 
e a contribuição da leitura que se materializa pela prática da 
Iniciação Científi ca - IC no Currículo dos Cursos de Pedagogia. 

Nessa direção, elencamos como campo de investigação 
duas Instituições de Ensino Superior - IES, uma pertencente 
a rede pública e outra a rede privada ambas localizadas no 
município de Caruaru - PE. Essa escolha se pautou pelo fato 
de essas entidades se apresentarem como instituições de maior 
representatividade na formação de docentes desse município.

 No que diz respeito as fontes de pesquisa, tomamos 
os Currículos dos Cursos de Pedagogia oferecidos pelas 
mencionadas instituições, objetivando com a análise desses 
documentos, compreender as concepções e modalidades de 
IC deferidas, além de identifi car como a prática da leitura 
está sendo abordada na formação inicial do pedagogo (a), e se 
essa tem sido vivenciada de modo que permita ao sujeito em 
formação realizar interpretações diferenciadas do texto e do 
contexto. Contudo, nesse primeiro momento, apresentaremos 
apenas considerações teóricas a respeito da temática abordada. 

Por fi m, como procedimento de análise, tomamos a Análise 
de Discurso na perspectiva proposta por (ORLANDI, 2010) 
uma vez que a, 

Análise de Discurso, como seu próprio nome indica, 
não trata da língua, não trata da gramática, embora todas 
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essas coisas lhe interessem. Ela trata do discurso. E a 
palavra discurso, etimologicamente, tem em si a ideia 
de curso, de percurso, de correr por, de movimento. 
O discurso é assim palavra em movimento, prática 
de linguagem: com o estudo do discurso observa-se o 
homem falando (ORLANDI, 2010, p. 15).

Pretendemos com essa abordagem metodológica, propor 
contribuições para refl exões acerca da formação inicial do 
pedagogo (a), a qual necessita formar profi ssionais que 
compreendam a complexidade presente em sua atuação 
profi ssional, bem como, suscitar novos debates, que permitam 
engendrar novas mudanças à formação docente.

A iniciação científi ca como instrumento de diferentes leituras 

Considerando que a Iniciação Científi ca (IC), faz parte da 
formação inicial dos estudantes do curso de Pedagogia e que este 
por sua vez tem o papel de articular a relação ensino-pesquisa, 
sendo, portanto, instrumento de formação de um sujeito leitor. 
É que enfatizamos ser imprescindível ao sujeito em formação 
aprender a discutir ciência e seus caminhos de construção, para 
que posteriormente atinja a condição de elaborador de ciência 
(DEMO, 2006).

Desta forma, por propiciar meios de sistematização, refl exão 
e construção de novos saberes, a pesquisa poderá contribuir à 
construção de práticas pedagógicas transformadoras, considerando 
o fato que essas estarão mediatizadas por novos conhecimentos. 
Sendo assim, é preciso romper com práticas que impulsionam à 
reprodução desses saberes, em favor de daquelas que direcionem os 
sujeitos a construção dos mesmos. É preciso fomentar práticas que 
tragam um novo sentido a formação inicial docente, e que permita 
a esses profi ssionais engendrar práticas educativas e pedagógicas 
inovadoras e autônomas, bem como, entender que a mudança 
requer sensibilidade e interpretação a qual precede bem mais que a 
leitura da palavra, mas sim a leitura da realidade que se faz presente.

Nessa direção, tomamos ao longo desse estudo, o Currículo 

como sendo o chão dessa discussão, por entendermos que é nele 
que são travadas grandes discussões a respeito das demandas 
educacionais. Em razão do fato de o Currículo ser uma práxis e 
não um objeto estático (SACRISTÁN, 2000) e, por muitas ações 
intervirem em sua confi guração, já que também é uma intersecção 
de práticas (PACHECO, 1996). Logo, as ações e relações travadas 
em seu seio sempre serão marcadas por confl itos, luta pelo controle 
das ações, e visões dualistas de grupos que tentam se reafi rmar e 
validar seus saberes. Tendo em vista que também é “uma forma de 
representação que se constitui como sistema de regulação moral e 
de controle” (LOPES e MACEDO, 2005, p. 28).

Noutra perspectiva, o Currículo também é uma fonte de 
conhecimento que irá assumir papel de elo entre fatos sociais, 
culturais, econômicos, políticos e educativos. Requer, portanto, 
uma leitura detalhada e a compreensão de ser notado como um 
importante instrumento de formação. Desta forma, precisa está 
organizado de modo que favoreça uma formação abrangente, 
a começar pela importância da construção do conhecimento 
através da relação teoria e prática. A qual se materializará 
pela vivência do binômio ensino-pesquisa e de uma leitura 
contextualizada dos fenômenos.

Entendemos que aliar pesquisa e ensino não se assume 
tarefa fácil em razão de muitas políticas curriculares, bem como, 
Instituições de Ensino Superior manterem esses elementos em pólos 
opostos, dissociando o que naturalmente deveria ser indissociável. 
Seguindo essa linha de raciocínio e canalizando essa discussão em 
torno da Iniciação Científi ca3, tal dualidade acarretaria a perca de 
seu caráter formador, pois, não podemos esquecer que essa prática 
constitui uma via de mão dupla entre ensino e pesquisa a qual irá 
aportar um novo signifi cado ao ensino de graduação, ao conceber a 
sala de aula como mais um espaço de construção de conhecimento 
(MASSI e QUEIROZ, 2010).

Nosso interesse em abordar essa questão parte do entendimento 
que as atividades de IC, por conduzirem os universitários a uma 
aproximação com a pesquisa, são capazes de proporcionarem 
aos mencionados sujeitos a maturação dos saberes por eles 

3 - As atividades de Iniciação Científi ca tiveram início com a criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifi co e Tecnológico – CNPq, por meio 
de concessões de bolsas de fomento a pesquisa na graduação.  (MASSI e QUEIROZ, 2010).
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construídos, bem como, a compreensão e desmistifi cação da 
realidade vivenciada. Pois, terão diante de si a oportunidade de 
realizar uma leitura não só de textos, mas do contexto. Assim 
sendo, ratifi camos nossa defesa em torno dessa questão, pois, 
convergimos com o pensamento de Demo (2006, p. 16), ao nos 
expor que pesquisa, “não é ato isolado, intermitente, especial, mas 
atitude processual de investigação diante do desconhecido e dos 
limites que a natureza e a sociedade nos impõem”. 

 A pesquisa ainda estreita a relação dos sujeitos com a 
leitura, como bem estamos pontuando, seja a leitura da palavra, 
materializada nos estudos rotineiros dos livros e textos necessários 
a discussão e construção de novas perspectivas, seja a leitura do 
mundo, (FREIRE, 1989), que se torna evidente no contato com 
a realidade a ser investigada, e que requer total sensibilidade por 
parte de quem faz pesquisa. Pois quando nos propomos a fazer 
pesquisa estamos nos propondo a fazer uma leitura da realidade, 
mesmo que essa leitura seja apenas um recorte dessa realidade. 
Nessa ótica, a pesquisa compartilha com o sujeito a prática 
essencial da leitura, e essa última por sua vez, se faz necessária 
em qualquer área do conhecimento, bem como, à própria vida 
do ser humano. Já que se traduz numa forma de o homem se 
situar com o mundo, além do mais, a leitura também possibilita a 
aquisição de diferentes pontos de vistas e alarga as experiências, 
pois ler é antes de tudo compreender e ao experienciar a leitura 
se executa a compreensão do mundo (SILVA, 2005).

Nessa perspectiva, acreditamos que uma formação que 
correlacione esses elementos corrobora para que o futuro 
pedagogo (a) obtenha uma formação sólida, problematizadora, 
e, acima de tudo direcionada para além da sala de aula e dos 
muros da escola. Tendo em vista que as produções emergidas 
dos programas de IC podem reafi rmar o interesse pela pesquisa 
na universidade, garantindo além de um exercício profi ssional 
diferenciado, condições para o ingresso em programas de pós-
graduação no que concerne a cursos de Mestrado e Doutorado. 

Acreditamos também que a IC fomenta um processo 
sistemático e efetivo de reelaboração de saberes, é indagadora 
da realidade e por essa razão permite a articulação entre teoria 
e prática. Levando em consideração que não se resume a uma 
atividade livresca baseada no acúmulo de conhecimentos, mas, 

a um processo formativo importante à maturação e construção 
do conhecimento e autonomia intelectual (CALAZANS, 2002; 
DAMASCENO, 2002). Não obstante, por se manter diretamente 
associada a práticas de leitura, tendo em vista que seria impossível 
sua efetivação sem o ato de ler, ratifi ca o fato de a leitura está 
intimamente relacionada com o sucesso acadêmico do ser que 
aprende, permitindo ao sujeito situar-se com os outros, levantar 
discussões e críticas para se chegar a práxis (SILVA, 2005).

Encontramos nas considerações apresentadas a defesa para 
buscarmos compreender as contribuições da IC na formação 
inicial do pedagogo (a), porque constantes transformações 
surgem diante de nossos olhos e desenham uma paisagem 
plural (étnica, cultural e/ou mesmo religiosa), e, é nesse cenário 
dinâmico que presenciamos a desqualifi cação do trabalho 
docente. Ao focarmos essa questão na formação inicial é 
notório que essa não tem sido garantia de uma prática educativa 
autônoma e questionadora da realidade.

Diante disso, por referir-se a “um conjunto de conhecimentos 
e habilidades específi cos a um determinado campo de atividade 
prática ou intelectual” (BRZEZINSKI, 2008, p. 5), a formação 
inicial, necessita formar os sujeitos integralmente, levando-os 
a questionamentos constantes da realidade onde constroem sua 
historicidade. Tendo em vista, que o termo “inicial” refere-se 
a expressão pré - serviço, logo, é a “formação inicial que vai 
habilitar o ingresso na profi ssão e deverá garantir um preparo 
específi co, com um corpo de conhecimentos que permita ao 
profi ssional a condição do trabalho pedagógico e o domínio 
desse trabalho” (BRZEZINSKI, 2008, p. 7).

 Nessa direção, o Currículo enquanto espaço de 
materialização das práticas educativas, precisa está atento a real 
função da formação inicial, pois o pedagogo (a), bem como o 
professor (a), precisará ser conhecedor da realidade social, das 
relações efetivadas nas esferas educacional e econômica, dos 
conteúdos específi cos, do aluno que constitui a razão do seu 
trabalho, das formas de ensinar, precisará construir a necessária 
competência para conhecer os saberes tácitos, organizar 
diferenciadas situações de aprendizagem, deverá possibilitar 
situações que conduzam seus alunos a transição do senso 
comum ao comportamento científi co, e entre outros elementos 
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(KUENZER, 1999). 
Entretanto, como o pedagogo (a) irá estruturar tantos 

conhecimentos e empregar tantas habilidades? A formação 
inicial oferecida aponta para a construção dessas competências? 
Essas indagações inquietam-nos porque as exigências em 
torno da atuação do pedagogo (a) são muitas, no entanto, 
a formação oferecida tem apresentado lacunas para que 
esses profi ssionais articulem e sistematizem seus saberes, 
permitindo-os engendrar uma transposição do senso comum 
à consciência crítica e fi losófi ca. Se hoje nos deparamos com 
professores cuja qualifi cação profi ssional não os permitem 
compreender a pluralidade teórico-prática das informações, 
é, sem dúvida mediante a ausência de uma formação que os 
impulsione a construção de refl exões mais profundas acerca de 
sua prática educativa e pedagógica, ao hábito de uma leitura 
contextualizada, bem como, de sua própria identidade. 

Agir na urgência tem sido prática cada vez mais frequente 
no protagonismo docente, pois, ignoram-se as ambiguidades, 
as contradições e as imprevisibilidades presentes nesse 
campo profi ssional e por essa razão muitos pedagogos (as) 
são conduzidos a perpetuação de saberes fragmentados que 
vem contribuindo ao desprestígio da profi ssão e a falência do 
aparelho educacional. Isso ocorre porque não se compreende 
que a formação é muito mais que o treinamento ao desempenho 
de destrezas, como bem nos coloca Freire (1996), tampouco ao 
acúmulo irracional de saberes que se tornam disformes por não 
serem devidamente interpretados. 

É importante a compreensão desses elementos, porque a 
organização dos cursos de Pedagogia

 
tem-se realizado, historicamente, de forma cartorial, 
burocrática, desprezando a dimensão epistemológica 
que deveria fundamentá-los, e assim os profi ssionais 
pedagogos não conseguem ordenar sua profi ssionalidade 
com base na identidade que lhe é própria. A não-
consideração da natureza epistemológica da Pedagogia 
como campo cientifi co da educação tem produzido 
difi culdades para a construção e compreensão da 
identidade profi ssional e para a formação do pedagogo 
(FRANCO; LIBÂNEO; PIMENTA, 2007, p. 74).

Diante disso, é imprescindível um curso de formação de 
pedagogos que compreenda a dimensão epistemológica da 
Pedagogia e o papel que o pedagogo (a) desempenhará perante 
a escola, a academia e a sociedade, assim como, o papel 
formador que a leitura assume na construção de sujeitos mais 
intelectualizados, comunicativos e conscientes de seu papel. Nesse 
sentido, tal formação necessitará garantir o acesso a pesquisa, e 
consequentemente a aproximação com os diversos acontecimentos 
sociais, como forma de questionamento e crítica da realidade posta. 

Primeiras conclusões 

A partir da discussão dos elementos assinalados ao longo 
desse ensaio e da literatura estudada, apontamos como primeiras 
conclusões a urgência de uma formação inicial de pedagogos 
(as) que compreenda a relação ensino-pesquisa como um 
dos caminhos a construção de saberes mais signifi cativos 
e integralizados. Que entenda o ato de ler como princípio 
educativo e cultural capaz de promover o enfrentamento do 
sujeito com diversas realidades. Assim como, compreender que 
a pesquisa é mais que um componente curricular, é um princípio 
formativo e educativo capaz de suscitar novas refl exões e 
debates acerca das práticas educativa e pedagógica.

Entendemos que a vivência da relação ensino-pesquisa é uma 
ação desafi adora, pois, a academia ainda está a mercê da ação de 
grupos dominantes. Ao consideramos o fato que o Currículo é um 
instrumento de poder e controle, e por essa razão, a formação dos 
profi ssionais da educação permanece pautada na racionalidade 
técnica, a qual necessita ser superada a fi m de construir novos 
rumos e discussões acerca da educação superior em nosso país. 
Logo, o que impede que essas questões sejam percebidas e postas 
em prática é a ausência escancarada de leitura, de leitura do 
mundo, que nessa colocação interpretamos como a falta de leitura 
da realidade que se faz presente e atuante no contexto da formação 
inicial do pedagogo (a), onde se fazem necessárias percepções 
mais sensíveis e atitudes concretas. Que suscitem novos debates 
acerca dessa formação e garanta mudanças signifi cativas. 

Nessa linha de pensamento, também se faz necessária a 
compreensão da Pedagogia como um campo singular de estudos, 
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e, que, portanto, necessita formar o pedagogo (a) numa perspectiva 
refl exiva e problematizadora. A fi m de formar profi ssionais capazes 
de construir um pensamento organizado e inteiro ao invés de um 
pensamento fracionário, sem possibilidades de inter-relação, que 
servirá unicamente a construção de blocos isolados de saberes. 
Superar essas fragilidades constitui um desafi o, como bem pontuamos 
no período anterior, mas é preciso superá-lo para que possamos 
dispor de uma formação inicial de pedagogos (as) que habilite esses 
profi ssionais ao enfretamento das adversidades da profi ssão, bem 
como, do contexto onde se situam, possibilitando-lhes interpretações 
mais conscientes dos fatos e contextos a serem investigados.
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Resuumo

O presente estudo teve como objetivo analisar que 
concepções a escola e as professoras têm sobre a leitura; como 
é o planejamento para o ensino desse eixo didático; e como vem 
sendo realizado, de fato, seu ensino. A pesquisa foi realizada 
com 4 professoras do 2° ano do 1° ciclo da Rede Municipal 
de Camaragibe-PE. Entrevistamos as professoras no início do 
ano letivo, a respeito de seu planejamento para o ensino da 
leitura e observamos 9 aulas de cada docente, ao longo do ano. 
Os resultados demonstraram que as professoras não têm, ao 
início do ano, um planejamento específi co e sistemático para o 
ensino da leitura. Além disso, elas afi rmaram que concebiam a 
leitura como compreensão, porém o que observamos em suas 
práticas, é que as conversas sobre os textos e as perguntas de 
compreensão não eram priorizadas. As leituras eram feitas, de 
forma geral, apenas para amparar outras atividades, ou para 
analisar a desenvoltura oral do leitor em questão. 

Palavras-chave

Ensino da leitura; compreensão leitora; planejamento.

Abstract

This paper has the objectives of analyzing teacher´s and 
school´s reading conceptions; of perceiving how they plan 
their classes to teach it and how their practice while teaching 
reading in fact is. The research was realized with four teachers 
from Camarigibe´s town primary schools, second grade. We 
interviewed the teachers at the beginning of the school year, 
talking about their plannings for the reading classes. After that, 
we observed nine classes of each of them, throughout the year. 
The results have shown that they don´t have a specifi c plan 
for reading classes at the beginning of the year. Besides that, 
teachers said they conceived reading as comprehension, but, in 
their practice, it was possible to notice they didn´t prioritized 
questions about the text and its comprehension. Reading was 
generally used, in these classes, either to guide other language 
activities or to analyze student´s development in the oral 
language. 

Keywords

Teaching reading; reading comprehension; planning.
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Introdução

As concepções e práticas sobre a leitura e seu ensino têm 
variado bastante ao longo dos tempos. Tradicionalmente, o 
ensino da leitura se dava sob o modelo ascendente (bottom up), 
onde a leitura era considerada um processo centrado no texto e 
o sujeito ia decodifi cando letras, palavras até chegar à totalidade 
do texto. A partir da segunda guerra mundial, na década de 40, 
a leitura passa a ser considerada como um processo psicológico 
específi co, sob o modelo descendente (top down), no qual o 
leitor era visto como o eixo e partia-se das unidades globais 
para as mais discretas. 

Ultimamente, a leitura passou a ser incluída entre os 
processos gerais de representação humana da realidade, sob a 
perspectiva teórica de um modelo psicolinguístico-cognitivo, no 
qual tanto o leitor quanto o texto são considerados importantes. 
Este é o modelo interativo, que faz uma integração do modelo 
ascentente (bottom up) com o modelo descendente (top down).

Nessa perspectiva, atualmente, a leitura e a compreensão 
são tidas como sinônimos, ou seja, o ato de ler implica 
necessariamente no processamento de informação de um texto 
escrito com a fi nalidade de interpretá-lo. Porém, apesar de já 
haver um consenso teórico geral sobre esta última concepção 
da leitura, as práticas educativas atualmente desenvolvidas nas 
escolas, como alertam Colomer e Camps (2002), nem sempre 
estão muito próximas ou atendem exclusivamente a ela. 

Estas autoras revelam a falta do ensino da compreensão 
leitora, afi rmando que, via de regra, as práticas pedagógicas 
desse eixo se dão através de atividades orientadas ao ler para 
aprender ou através de atividades orientadas ao aprender a ler. 
O primeiro tipo de prática seria então a leitura de textos de 
disciplinas escolares, e o segundo tipo se refere à compreensão 
de texto como um questionário de signifi cados, e a manipulação 
/ exercitação de aspectos formais da língua. Assim como as 
autoras, reconhecemos essas atividades como importantes, 
porém insufi cientes, pois elas comprometem o uso social da 
língua.

Além disso, muitas vezes a escola tem falhado na 
prática de ensino da leitura, por fazer um corte abrupto do 

gozo da palavra, desencantando, assim, a relação com a 
escrita (YUNES, 2009). A própria presença e os usos dos 
textos na sala de aula cumprem funções variadas, que nem 
sempre são interessantes e produtivas, já que na escola o 
texto vira pretexto (bom ou ruim), podendo se tornar um 
intermediário apenas de outras aprendizagens, que não ele 
mesmo (LAJOLO, 1982). 

Dessa forma, diversas concepções, práticas e utilizações 
da leitura vêm convivendo no âmbito escolar e infl uenciando 
diretamente as práticas pedagógicas, visto que “a concepção 
que a escola tem sobre o que é ler refl ete-se necessariamente 
na proposição de seu ensino” (COLOMER e CAMPS, 2002, 
p.59).

Diante disso, ao observamos práticas pedagógicas nos 
anos iniciais do ensino fundamental (através da realização de 
pesquisas), percebemos que nem sempre as(os) professoras(es) 
conseguem desenvolver um bom ensino da compreensão 
leitora e muitas vezes demonstram não ter muita clareza do que 
signifi ca ler, de como se dá a aprendizagem dessa competência 
e, consequentemente, de como ensinar a ler.  

Partindo dessa perspectiva, nos questionamos: Que 
concepções tem a escola sobre a leitura? Como é o planejamento 
para o ensino da leitura? Como vem sendo realizado seu ensino?

Para colaborar no desvelamento de tais questões, buscamos 
refl etir sobre o ensino da compreensão leitora, através de uma 
discussão teórica sobre o tema e da análise de entrevistas com 
quatro professoras do 2° ano do 1° ciclo do município de 
Camaragibe sobre seus objetivos/metas para o ensino de leitura, 
bem como a partir da análise de observação de nove aulas de 
cada professora, refl etindo sobre as modalidades de leitura, os 
tipos de atividades e perguntas de compreensão realizadas nas 
turmas. 

Marco teórico

Nesta seção, enfocaremos dois grandes tópicos de discussão. 
De início, trataremos sobre o que é ler; Num segundo momento, 
discutiremos conceitos e evidências atuais sobre o ensino da 
leitura.
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Ler: O que é e o que representa  

Em uma sociedade como a nossa, que supervaloriza a 
alfabetização e o letramento, vendo-os como pré-requisito 
para o progresso, ler é uma competência essencial. O acesso à 
linguagem escrita é fundamental e, através dele, o sujeito pode 
utilizar a língua de forma prática ou funcional para adaptação, 
para potencializar e adquirir conhecimentos e/ou como acesso ao 
prazer estético proporcionado pela leitura. Assim, ao aprender 
a ler temos a possibilidade de participar mais ativamente de 
um amplo conjunto de práticas de nossa sociedade. Ou seja, 
mesmo reconhecendo que a leitura não pode resolver todos 
os problemas das sociedades, sabemos que ela pode ampliar, 
e muito, as perspectivas dos indivíduos (YUNES, 2009). Por 
tudo isso, podemos confi rmar que esta é uma aprendizagem 
básica e fundamental a todas as pessoas. Nesse sentido, cabe 
à escola, que tem este como um dos objetivos prioritários do 
ensino fundamental, ensinar e estimular a leitura, ensinar as 
estratégias de compreensão e oferecer muitos e variados textos. 

Ler é compreender e interpretar um texto. A leitura é uma 
atividade que tem como fi nalidade primeira a compreensão. 
Ao ler, os sujeitos vão signifi cando o texto e construindo 
uma interpretação. Assim, como afi rmam Colomer e Camps 
(2002),

“... ler, mais do que um simples ato mecânico de 
decifração de signos gráfi cos, é, antes de tudo, um 
ato de raciocínio, já que se trata de saber orientar 
uma série de raciocínios no sentido da construção 
de uma interpretação da mensagem escrita, a partir 
da informação proporcionada pelo texto e pelos 
conhecimentos do leitor e, ao mesmo tempo, iniciar 
outra série de raciocínios para controlar o progresso 
dessa interpretação, de tal forma que se possam detectar 
as possíveis incompreensões produzidas durante a 
leitura” (p.31-32).

Com isso, compreendemos que o ato de ler não é uma 
tarefa fácil, mas, sim, uma tarefa especialmente complexa, que 
exige muito esforço mental. À medida que lemos entramos em 

contato com o autor e suas ideias e recorremos às nossas ideias, 
verifi cando o que já sabemos sobre um assunto, se criticamos ou 
concordamos, se gostamos mais ou menos do texto, buscando, 
assim, sentido e articulando as novas informações com as que 
já temos. 

Uma das habilidades importantes envolvidas no processo 
da leitura é a decodifi cação. Se um sujeito se depara com um 
texto escrito e não consegue decodifi car as palavras, isso, 
certamente, irá difi cultar a sua compreensão e tornar a atividade 
ainda mais trabalhosa, visto que será preciso tentar reter 
palavra por palavra do texto, além de tentar, em segundo plano, 
construir sentido. Porém, apesar de esta habilidade fazer parte 
do processo, “saber decifrar, saber reconhecer palavras direta 
ou indiretamente não fornece (infelizmente!) a chave de todos 
os escritos, mesmo quando é, evidentemente, uma competência 
necessária” (CHARTIER, CLESSE e HÉBRARD, 1996, 
p.114), ou seja, somente a decodifi cação não dá conta do ato 
da leitura. 

No processo de interação entre o leitor e o texto, o primeiro 
usa elementos para realizar previsões, verifi cações e elaborações 
e compreender o texto. Assim, “para ler, é necessário dominar as 
habilidades de decodifi cação e aprender as distintas estratégias 
que levam à compreensão” (SOLÉ, 1998), como: compreender 
os propósitos implícitos e explícitos da leitura; ativar os 
conhecimentos prévios relevantes para a leitura em questão; 
dirigir a atenção ao fundamental; avaliar a consistência interna 
do conteúdo expressado pelo texto e sua compatibilidade 
com o conhecimento prévio e o sentido comum; comprovar 
se a compreensão ocorre mediante a revisão, recapitulação e 
autointerrogação; e elaborar e comprovar inferências de vários 
tipos. 

A leitura também envolve a memória. Tanto a memória 
de trabalho ou de curto prazo, que permite o armazenamento 
temporário e a recuperação de informações, quanto a memória 
de longo prazo, onde estão guardados sentimentos, sensações 
e percepções. O ato de ler provoca memórias e chama ao 
exercício de pensar sobre si e sobre o mundo. Este ato promove 
um encontro de intersubjetividades e memórias que resultam na 
interpretação (YUNES, 2009).
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A interação entre o conteúdo do texto e o leitor é regulada 
pela intencionalidade da leitura, visto que a consciência 
explícita dos objetivos e fi nalidades da leitura direcionam a 
compreensão do sujeito. Além disso, “o papel central da leitura 
não é ler para aprender a ler, mas ler por um claro interesse em 
saber o que diz o texto para algum propósito bem defi nido” 
(COLOMER e CAMPS, 2002, p.90), mesmo que no âmbito 
escolar não seja sempre assim.

Sabemos ainda que “a compreensão começa antes da leitura, 
na tomada de consciência dos usos da escrita e na instauração 
de fortes vivências em torno dos textos” (CHARTIER, CLESSE 
e HÉBRARD, 1996, p.114-115). Assim, quanto maior o 
repertório de leituras de uma pessoa, quanto mais experiências 
de leitura ela tiver, quanto mais ela conhece o mundo e a 
linguagem, melhor ela lê.

Nessa perspectiva, o ato da leitura necessita não apenas 
do entendimento do texto, mas, também, da mobilização 
do universo de conhecimento do leitor, para dar sentido 
ao texto. “A leitura, como as demais aprendizagens, é um 
processo de construção pessoal a partir dos conhecimentos e 
das experiências de cada um” (GIL e SOLIVA, 2003, p.112). 
Os signifi cados de um texto não representam a soma de 
signifi cados das palavras ou os signifi cados literais, pois os 
signifi cados se constroem nas relações. Consequentemente, 
interpretar é um ato de associação entre o sujeito e o 
discurso, e esse ato está sempre marcado pelo contexto, 
tempo e sociedade do universo do leitor. Assim, a leitura 
é produzida, tanto do ponto de vista psicológico quanto 
do sociológico, à medida que o leitor interage com o texto 
(DELL’ISOLA, 2001). 

Enfi m, toda leitura se dá a partir da percepção inicial 
do texto, da interpretação intelectual e da recepção afetiva 
(YUNES, 2009), e envolve decodifi cação, compreensão, 
inferenciação, recepção afetiva e avaliação a partir do discurso 
escrito.

No tópico seguinte discutiremos mais especifi camente 
sobre o ensino da leitura, seu planejamento e as atividades de 
compreensão.

Ensino da leitura: entre concepções e práticas

Antigamente, ler e escrever eram consideradas atividades 
profi ssionais, desenvolvidas por poucos. Com o passar dos 
tempos, multiplicaram-se os leitores e os textos e passou-se a crer 
que essas atividades não eram uma profi ssão, mas uma obrigação 
para a cidadania. Porém, como nos chama atenção Ferreiro (2009),

“a democratização da leitura e da escrita veio 
acompanhada de uma capacidade radical de torná-
la efetiva: criamos uma escola pública obrigatória 
precisamente para dar acesso aos inegáveis bens do 
saber contidos nas bibliotecas, para formar o cidadão 
consciente de seus direitos e de suas obrigações, mas 
a escola ainda não se afastou totalmente da antiga 
tradição: ensinar uma técnica” (p.13).

Portanto, os ensinos da leitura e da escrita foram, desde sua 
origem, entendidos como a mera aquisição de uma técnica. 

Porém, como alerta Solé (1998), o problema do ensino da 
leitura não se restringe apenas ao nível metodológico, mas implica

“(...) na própria conceitualização do que é a leitura, da 
forma como ela é avaliada pelas equipes de professores, 
do papel que ocupa no Projeto Curricular da escola, dos 
meios que se arbitram para favorecê-la e naturalmente, 
das propostas metodológicas que se adotam para 
ensiná-la” (p.33).

A difi culdade de mudar a visão de “ensino de uma técnica” 
decorre do fato de a escola assimilar a aprendizagem da 
leitura à aquisição do código e à decodifi cação. Como a escola 
não compreende bem o que é a leitura e como se dá a sua 
aprendizagem, acabaria insistindo sobre certos procedimentos 
e reproduzindo o ensino que reconhecemos como “tradicional”, 
como treino de uma técnica.

Numa perspectiva diferente, compreendemos que “o 
ensino inicial da leitura deve garantir a interação signifi cativa e 
funcional da criança com a língua escrita” (SOLÉ, 1998, p.62). 
Para isso, é necessário que os alunos leiam diferentes tipos de 
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texto, com diferentes intenções e funções; que os professores 
ajudem os alunos a interpretarem textos, conversando e 
questionando, a partir de textos de difi culdades progressivas, 
para que estes desenvolvam sua autonomia leitora; e que se 
exercitem as habilidades específi cas envolvidas no ato de ler 
(COLOMER e CAMPS, 2002). 

 
Metodologia

Para desenvolver esse estudo a respeito do ensino da leitura 
investigamos quatro professoras do 2° ano do 1° ciclo do 
município de Camaragibe. A escolha das docentes se deu por 
indicação de pares que as reconheciam como boas profi ssionais. 
A coleta de dados se deu através de uma entrevista semi 
estruturada sobre os objetivos/metas para o ensino de leitura, 
bem como a partir da observação de nove aulas de cada docente, 
ao longo de um ano letivo.

Breve caracterização das professoras participantes

Antes de iniciar a discussão sobre as entrevistas e 
observações de aula das professoras, vamos, brevemente, 
caracterizar as docentes investigadas nesta pesquisa, no 
que diz respeito à formação e à experiência profissional. 
Além de ter cursado o magistério no ensino médio, nossas 
professoras eram todas graduadas em Pedagogia, tendo a 
maioria (3) estudado em universidades públicas. Quanto 
a pós-graduação, uma já tinha concluído um curso de 
especialização em instituição privada e duas estavam 
cursando. Todas eram profissionais experientes, com oito 
a vinte e quatro anos de ensino, e todas tinham experiência 
recente nos anos iniciais de ensino (1° ciclo). As quatro 
professoras lecionavam nos dois turnos, sendo que 
duas delas o faziam na mesma escola, e duas em escolas 
diferentes. Nenhuma delas estava desempenhando outras 
atividades profissionais além de lecionar. Vale ressaltar que 
estas professoras participavam, regularmente, de formação 
continuada no município.

Análise das concepções e práticas de ensino das docentes 
participantes

Agora que conhecemos o perfi l das professoras em 
questão, iremos analisar como elas estavam organizando o 
ensino da leitura para suas turmas. Para tal, o quadro abaixo 
sintetiza as respostas das professoras a nossa pergunta sobre 
seus objetivos/metas e o planejamento do ensino da leitura.

P1 P2 P3 P4

1. Objetivos/metas para o ensino de leitura

1.1  Compreender textos X X X X

1.2 Reconhecer a importância social 
da leitura X

1.3  Identifi car os tipos de textos X

1.4  Ler palavras X

2. Planejamento para o ensino de leitura

2.2 Atividades

2.2.1  Leitura individual / coletiva X X X X

2.2.2  Leitura de imagens X X

2.2.3  Produção de texto a partir da 
leitura X

2.2.4  “Montagem”/Ordenação de 
história X

2.2.5  Exploração de palavras do 
texto X

2.3 Materiais que pretende utilizar

2.3.1 Utilização de gêneros textuais 
diversos X X X X

QUADRO 1 – Planejamento do ensino da leitura
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Como podemos observar no quadro, todas as professoras 
pareciam compartilhar da concepção de que ler é compreender, 
visto que todas citaram como objetivo ‘compreender textos’. 
A professora 3, por exemplo, apontava em eu discurso que 
gostaria que seus alunos “Lessem com compreensão, porque 
muitos lêem e quando a gente começa a fazer as perguntas eles 
não sabem, então eles não compreenderam” (Prof.3, 2010). 
Nessa citação, ela também nos deixa claro que as perguntas 
sobre o texto são, para ela, uma medida de avaliação sobre a 
compreensão da leitura.

A professora 1 afi rmou que seu objetivo é “...a compreensão 
textual. E ler e saber o que tá lendo, por que tá lendo e a 
importância que aquilo representa” (Prof.1, 2010), levantando 
também a questão da importância social da leitura. Isso é 
fundamental, pois

“a condição básica e fundamental para um bom ensino 
de leitura na escola é a de restituir-lhe seu sentido 
de prática social e cultural, de tal maneira que os 
alunos entendam sua aprendizagem como um meio 
para ampliar suas possibilidades de comunicação, de 
prazer e de aprendizagem e se envolvam no interesse 
por compreender a mensagem escrita” (CAMPS e 
COLOMER, 2002, p.90).

Ou seja, a escola deve proporcionar um ensino da leitura que 
tenha como objetivo maior “capacitar os alunos para que, fora 
da escola, lidem competentemente com as imprevisibilidades 
das situações de leitura (no sentido amplo e no restrito da 
expressão) exigidos pela vida social” (LAJOLO, 2009, p.105).

A professora 4 foi a que citou mais objetivos para o ensino 
da leitura (3), afi rmando que “Gostaria que eles identifi cassem 
os tipos de textos, e que eles aprendessem a ler mesmo as 
palavras e que eles entendessem o que estão lendo” (Prof.4, 
2010). Esta professora parece classifi car a leitura de palavras, 
no sentido de decodifi car palavras, como leitura. Talvez, com 
isso, podemos inferir que ainda existe uma concepção de que 
a decodifi cação é a principal habilidade envolvida na leitura, 
visto que esta professora não cita nenhuma outra. Além disso, 
ela aponta o desejo de que os alunos identifi quem os diferentes 

tipos de textos, o que é uma aprendizagem fundamental e se 
remete ao letramento.

Segundo Solé (2003), o ensino da leitura deve ser pensado 
em uma tripla dimensão: Como objeto de conhecimento 
(aprender a compreender o que se lê; ter contextos signifi cativos 
de leitura), como instrumento de aprendizagem (ler para 
aprender com a leitura; utilizar estratégias de leitura), e como 
meio para o prazer, o desfrute e a distração (ler por ler, por 
querer). Na fala das professoras só conseguimos identifi car a 
primeira dimensão, visto que todas tinham como objetivos que 
seus alunos pudessem aprender a compreender o que liam, as 
demais dimensões não foram citadas.

Com relação ao planejamento, as professoras citaram 
algumas atividades que pretendiam utilizar para alcançar seus 
objetivos no ensino da leitura. Todas informaram que iriam 
‘realizar leituras individuais e coletivas’. Duas professoras 
disseram que iriam ‘trabalhar com leitura de imagem’, 
valorizando também os textos não verbais. Duas professoras 
informaram que atrelariam a leitura à produção de textos, 
sendo que uma delas citou como atividade ‘a produção de 
texto a partir da leitura’, e outra a ‘montagem/ordenação de 
história’ (no sentido de “remontar início, meio e fi m” de uma 
narrativa). A professora 4, que tinha como um de seus objetivos 
fazer com que os alunos lessem palavras, citou que pretendia 
fazer ‘exploração das palavras do texto’, através da análise 
fonológica, confi rmando assim sua priorização para o ensino 
do sistema de escrita alfabética. 

A nosso ver, as professoras citaram poucas atividades e 
não especifi caram muito bem como seriam desenvolvidas 
essas atividades e com que fi nalidades específi cas (apesar de 
serem questionadas a esse respeito). Sobre os materiais que 
pretendiam utilizar para o ensino da leitura, todas citaram que 
utilizariam gêneros textuais diversos (e não só os presentes nos 
livros didáticos), o que implica em uma variedade e diversidade 
de textos.

Após esta análise sobre os objetivos e planejamento 
do ensino da leitura, discutiremos sobre as práticas dessas 
professoras, nos apoiando no quadro a seguir.
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Atividades
Prof. 1 Prof. 2 Prof. 3 Prof. 4 Total

9 aulas 9 aulas 9 aulas 9 aulas 36 
aulas

Modalidades de leitura

1 – Leitura de texto em voz 
alta pelo aluno

1 2 4 1 8

2 – Leitura de texto em voz 
alta pela profª

7 2 2 3 14

3 – Leitura de texto coletiva 2 2 6 2 12

4 – Leitura silenciosa 2 - 3 1 6

5 – Leitura livre - - 1 - 1

Interpretação de leitura

6 – Interpretação oral de 
textos

2 1 2 1 6

7 – Interpretação escrita de 
textos

- - - - -

Tipos de perguntas

8 – Perguntas de ativação 
de conhecimentos prévios

- - - 2 2

9 – Perguntas de locali-
zação de informação

3 - 2 - 5

10 – Perguntas inferenciais 2 - - - 2

11 – Perguntas subjetivas 
(opinião, avaliação, extra-
polação)

3 2 2 1 8

QUADRO 2 – Frequência de ocorrência de distintas modalidades de leitura, 
de atividades de interpretação dos textos lidos e de tipos de estratégias de 

leitura praticados nas aulas.

Com relação às modalidades de leitura, vimos que as 
professoras priorizavam atividades onde elas conduziam 
a leitura e as crianças eram apenas ouvintes; este tipo de 

leitura aconteceu em 14 das 36 aulas que observamos. Assim, 
essas crianças não eram tão solicitadas a ler, mas sim a ouvir 
textos lidos. Outra modalidade bastante utilizada era a leitura 
coletiva, que ocorreu em 12 das 36 aulas, porém observamos 
que algumas crianças não liam, apenas repetiam a leitura dos 
demais. A leitura em voz alta pelo aluno apareceu em 8 aulas, 
estas eram realizadas por alunos que tinham mais autonomia e 
já “decodifi cavam” sem mais atropelos. 

A leitura silenciosa aconteceu em apenas 6 das 36 aulas e 
vale ressaltar que esta servia de “ocupação” para os alunos que 
terminavam a tarefa adiantadamente, como forma de silenciá-
los. Vale enfatizar, ainda, que a leitura livre só aconteceu em 
1 das 36 aulas, com o que concluímos que, nessa amostra, os 
alunos praticamente não tinham a oportunidade de realizar 
leitura para fruição e não tinham a liberdade de escolher os 
textos que iriam ler. A professora 3 foi a única que oportunizou 
esse tipo de leitura, ela foi a que mais realizou leituras em sua 
sala e em várias modalidades, sendo a leitura coletiva a mais 
utilizada.

Nos chama atenção a baixa ocorrência das atividades de 
interpretação de textos nessas turmas. Dentre as 36 aulas ela só 
ocorreu em 6 dias, e só ocorreu de forma oral, nunca de forma 
escrita. Isso nos revela que os momentos em que a leitura esteve 
presente em sala de aula não foram muito bem “aproveitados” 
ou foram utilizados como pretexto para outras atividades, e os 
alunos foram, assim, impedidos de dialogar sobre os textos. 
Essa situação entra em confl ito com os objetivos citados por 
estas professoras para o ensino da leitura que remetiam a 
compreender, ou seja, as professoras desejavam que seus alunos 
aprendessem a compreender os textos, mas não ensinavam a 
compreensão da leitura.

Essa constatação nos leva a concordar com Brandão e Rosa 
(2011) sobre a ideia de que “a conversa sobre os textos precisa 
ser mais valorizada em sala de aula” (p.69), visto que esse tipo 
de conversa, se bem planejado e guiado pelo professor (que 
é um leitor mais experiente), pode desempenhar um papel 
fundamental para a formação de leitores: ajuda a avaliar a 
compreensão dos alunos e contribui para que eles aprendam a 
abordar um texto de forma refl exiva. Infelizmente, observamos 



PLANEJAMENTO E ENSINO DA LEITURA EM UMA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

2588LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

que as práticas dessas professoras não priorizavam as conversas 
sobre os textos. As leituras eram feitas, de forma geral, não 
para conversar e compreender, mas, sim, para amparar outras 
atividades. A título de exemplo, vimos que, num dos dias, a 
professora 4 leu para os alunos uma historinha, intitulada “Por 
que o focinho do porco é curto” (lenda africana que conta a 
história de um porco que perde o focinho longo, por não pagar 
uma dívida), do livro: Histórias de Ananse, dos autores Adwoa 
Badoe e Baba Wagué Diakité. Após a leitura, a docente avisou 
que a aula seria sobre consumo, e começou a questionar as 
crianças sobre tal assunto, esquecendo do texto (Prof.4, Aula 
6, 2010).

Com relação às perguntas de compreensão feitas nas poucas 
atividades de interpretação oral de textos, vimos que essas, pela 
quantidade de aulas observadas, foram também muito escassas. 
Em 36 aulas, das 4 professoras, apenas 17 perguntas foram 
feitas, sendo 2 de ativação de conhecimentos prévios, 5 de 
localização de informação, 3 de inferência e 8 subjetivas.

As perguntas de ativação dos conhecimentos prévios 
são feitas, em geral, antes da leitura, e são importantes para 
“convidar os leitores ou ouvintes a entrar no texto que será lido, 
trazendo para a situação de leitura conhecimentos que possam 
ser relevantes para sua compreensão” (BRANDÃO e ROSA, 
2011, p.79). Ou seja, tais perguntas mobilizam os leitores para 
o texto, fazendo-os relacionarem os saberes que já têm sobre o 
tema com a leitura. A título de exemplo, na 4ª. observação, a  
professora 4 mostrou o livro ‘As formas’ de Germán Montalvo 
e perguntou aos alunos: Que formas existem aqui na sala? 
Quais formas a gente pode ver aqui ao nosso redor? E os alunos 
foram apontando vários exemplos”. Esse tipo de pergunta só 
foi realizado duas vezes e por uma única professora. Com isso, 
vemos que as professoras quase não utilizavam estrátégias 
antes da leitura, e iniciavam a leitura do texto sem conversar ou 
questionar sobre o assunto nele tratado.

As perguntas de localização de informação “são aquelas 
cujas respostas estão explicitamente colocadas, sendo, portanto, 
encontradas diretamente no texto” (BRANDÃO e ROSA, 2011, 
p.79). Esse tipo de pergunta foi explorado em apenas 5 aulas e 
por apenas 2 professoras (P1 e P3). Porém seu uso resultava em 

provocação para outra atividade, como nos exemplos abaixo, 
registrados em nosso diário de campo

 “Após a leitura do texto sobre animais (o título e o 
autor não foram citados), a professora pergunta: Quais 
são os animais presentes no texto? Após isso, lista-os 
no quadro e vai, junto aos alunos, separando as sílabas 
dessas palavras” (Prof.2, Aula 2, 2010). 
“A professora leu o texto ‘Casa de avó’ de Roseane 
Murray e após a leitura perguntou: Nesse poema sobre 
a vovó, está falando sobre um meio de transporte. Que 
meio de transporte é esse? E as crianças responderam 
navio” (Prof.3, Aula 4, 2010). 

No primeiro caso, fi cou evidente que a professora leu um 
texto com a fi nalidade de retirar palavras para compor outra 
atividade. Já no segundo exemplo acima, após a pergunta de 
localização de informações, seguiu com atividades sobre os 
transportes, desviando-se, assim, do texto. 

As perguntas inferenciais “vão além das informações 
explicitamente colocadas no texto, pois implicam o 
estabelecimento de relações por parte do leitor, ora de 
natureza mais simples, ora de natureza mais complexa” 
(BRANDÃO e ROSA, 2011, p.80), ou seja, implicam uma 
operação mental em que o leitor constrói novas proposições 
a partir de outras já dadas. Estas também foram pouco 
presentes, sendo utilizadas apenas pela professora 1, em 
2 aulas. Num daqueles dias, a professora leu a fábula “A 
raposa e a cegonha”, e depois questionou as crianças: 
A cegonha conseguiria comer em prato raso? Por quê? 
Algumas crianças disseram que não e uma disse que sim, 
com as mãos (...)” (Prof.1, Aula 8, 2010).

As perguntas subjetivas (opinião, avaliação, extrapolação) 
foram as mais presentes nas aulas, sendo utilizadas em 8 aulas e 
por todas as professoras. Essas perguntas “são as que solicitam 
a opinião e/ou conhecimento do leitor e, embora tomem o texto 
como referência, a resposta dada não pode ser deduzida dele” 
(BRANDÃO e ROSA, 2011, p.80). São exemplos desse tipo 
de pergunta que extrapolam o texto os registrados nos casos 
abaixo: 



PLANEJAMENTO E ENSINO DA LEITURA EM UMA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

2589LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

“A professora leu um texto de ciências sobre higiene 
pessoal (o título e o autor não foram citados) e 
questionou aos alunos: Quem gosta de tá limpo? Quem 
escova os dentes nas horas corretas? Quem toma 
banho direitinho? (Prof.1, Aula 4, 2010).
“A professora leu o texto ‘Casa de avó’ de Roseane 
Murray e após a leitura perguntou: Quem aqui tem 
avó? Quem gosta da avó? E as crianças começaram a 
conversar sobre suas avós. (Prof.3, Aula 4, 2010). 

Compreendemos que o ideal seria que as professoras 
em questão tivessem conversado mais sobre os textos lidos, 
questionando os alunos de forma mais diversifi cada, a fi m de 
dar conta da construção de signifi cados e desenvolvimento da 
compreensão leitora.

Considerações fi nais

Para concluir nossa refl exão sobre o ensino da leitura 
retomamos as questões feitas inicialmente, respondendo-
as de acordo com nossa análise. Sobre a primeira questão 
‘Que concepções tem a escola sobre a leitura?’, vimos que as 
professoras tinham a concepção de que ler é compreender e por 
isso, traçavam esse como objetivo principal de suas práticas. 
Porém, quando iam planejar e colocar em prática seu objetivo, 
aquelas docentes sentiam certa difi culdade.  Vimos que as 
professoras não tinham, no início do ano, um planejamento 
muito claro para o ensino da leitura, talvez por não conhecerem 
de forma tão profunda e específi ca o que é esse processo e quais 
são as habilidades envolvidas. E diante disso não conseguiam 
desenvolver um ensino adequado. Queriam que os alunos 
compreendessem textos, mas não ensinam a compreensão.

Concebemos que o ideal seria que as professoras em questão 
tivessem conversado mais sobre os textos lidos, feito mais 
perguntas e diversifi cado mais essas perguntas, para dar conta 
da construção de signifi cados e favorecer o desenvolvimento 
da compreensão. Porém, entendemos que o ensino desse eixo 
é algo complexo e as difi culdades em desenvolver uma boa 
prática podem ser advindas das formações iniciais, por isso, 

consideramos que a formação continuada sobre o ensino da 
leitura é algo fundamental e urgente.

Aprender a ler é essencial para a vida social, por isso, 
interpretamos que o ensino dessa competência deveria ser mais 
valorizado. Dessa forma, o planejamento e desenvolvimento 
de atividades específi cas de refl exão e sistematização da 
compreensão do texto é fundamental, pois permitirá que os 
alunos tenham uma consciência de como operar sobre o texto e 
isso os levará a um maior domínio e automatização da leitura. 
Para isso, entendemos, como Brandão e Rosa (2011), que “o 
professor ensina a compreender um texto quando formula 
perguntas interessantes sobre ele, quando escuta e reage às 
respostas das crianças” (p.73), ou seja, o professor deve ajudar 
o aluno a desenvolver a capacidade de compreender textos.

Por fi m, ressaltamos que não tivemos a pretensão, com essa 
discussão, de esgotar esta ampla e importante temática. Nossos 
dados nos permitem, mais uma vez, trazer a tona o alerta sobre 
a falta de ensino sistemático da leitura e a necessidade de 
investimento nessas práticas.

Referências 

BRANDÃO, Ana Carolina P.; ROSA, Ester C. de S. A leitura 
de textos literários na sala de aula: é conversando que a gente 
se entende... In: Coleção Explorando o Ensino – Literatura 
/ Ensino Fundamental. 2011, MEC/SEB, vol. 20, p. 69-106, 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=12314&Itemid=811> Acesso em 26 de abril de 
2011.

COLOMER, Teresa; CAMPS, Anna. Ensinar a ler, ensinar a 
compreender. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

DELL’ISOLA, Regina Lucia Peret. Leitura: inferências e 
contexto sociocultural. Belo Horizonte: Formato Editorial, 
2001.

FERREIRO, Emilia. Passado e presente dos verbos ler e 
escrever. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2009.



PLANEJAMENTO E ENSINO DA LEITURA EM UMA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

2590LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

GIL, Rosa; SOLIVA, Maria. Cantos para aprender a ler. In 
TEBEROSKY, Ana et al. Compreensão de leitura: a língua 
como procedimento. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

LAJOLO, Marisa. O texto não é pretexto. In: ZILBERMAN, 
Regina (org.). Leitura em crise na escola: as alternativas do 
professor. Porto alegre: Mercado Aberto, 1982.

LAJOLO, Marisa. O texto não é pretexto. Será mesmo? 
In: ZILBERMAN, Regina; ROSING, Tania (orgs.). Escola 
e leitura: velha crise, novas alternativas. São Paulo: Global 
editor, 2009.

SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. Porto Alegre: Artmed, 
1998.

TEBEROSKY, Ana et al. Compreensão de leitura: A língua 
como procedimento. Porto Alegre: Artmed, 2003.

YUNES, Eliana. Tecendo um leitor: uma rede de fi os 
cruzados. Curitiba: Aymará, 2009.



ADIVINHA – O TEXTO ORAL NA BRINCADEIRA DE APRENDER
Maria Claurênia Abreu de Andrade Silveira1

1 - Professora, no Centro de Educação e no Programa de Pós-Graduação em Linguística (PROLING) – Universidade Federal da Paraíba - UFPB.

Resumo

As adivinhações, como denominava o contador de histórias 
Manoel Domingos e tantas pessoas no Nordeste do Brasil, 
ou adivinhas, como são mais conhecidas, são textos curtos, 
pertencentes ao universo da cultura popular que são ditos e 
trocados como um jogo que exige dos participantes o domínio 
de um acervo variado de textos para que o embate cause 
empolgação. Adivinhas compõem-se a partir de objetos, ações 
e aspectos do cotidiano. Neste trabalho procura-se demonstrar, 
partindo de aporte teórico principal de Zumthor (1997), uma 
análise de momentos performances de um contador de histórias 
com um público constituído por alunos, em uma sala de aula, 
utilizando adivinhas, que esses textos, além de servirem ao 
próprio jogo da adivinhação, também podem ser usados como 
textos motivadores de relatos de histórias de vida, de usos e 
costumes dos antepassados da região, constituindo-se como 
material importante para o desenvolvimento de uma proposta que 
vem apoiar uma prática leitora do mundo e também da palavra.

Palavras-chave

Texto oral; adivinhas tradicionais; contador de histórias; 
sala de aula; performance.

Abstract

The divinations, as he called the storyteller Manoel Sundays 
and so many people in the northeast of Brazil, or riddles, as 
are best known, are short texts belonging to the universe of 
popular culture that are said and exchanged as a game that 
requires participants to the domain from a varied collection 
of texts so that the contest cause excitement. Riddles made 
up from objects, actions and aspects of daily life. This work 
seeks to demonstrate, on the basis of theoretical contribution of 
Zumthor (1997), a times analysis of performances a storyteller 
with an audience consisting of students in a classroom, using 
riddles, that these texts, as well as the game itself of divination, 
can also be used as motivating texts of reports of life stories, 
usages and customs of the ancestors of the region, becoming 
as important to the development of a proposal that comes to 
support a practice world reader and also of the word.

Keywords

Oral text; traditional riddles; storyteller; classroom; 
performance.
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O novo olhar que se lança sobre a educação, estabelecendo 
novos parâmetros para o ensino e aprendizagem abre espaço 
para a multiplicidade de apelos à comunicação e à busca do 
conhecimento, que dizem respeito a todos os envolvidos 
no processo ensino aprendizagem. O incentivo ao respeito à 
diversidade constitui uma das linhas mestras desse pensamento 
construtivista que preconiza a ampliação das possibilidades de 
descobertas dos vários modos de chegar ao conhecimento tanto 
por parte do professor como no que se refere ao aluno.

Essa interação de conhecimentos amplia-se ao infi nito. 
O seu dado primordial refere-se ao intercâmbio dos saberes 
que interagindo possibilitarão uma crescente ampliação das 
possibilidades de expressão da pessoa humana. Os saberes 
escolares seriam formados a partir dos saberes informais, 
aqueles que o aluno traz da sua vivência fora da escola. As 
chamadas disciplinas escolares deveriam ampliar-se e criar 
forma de conhecimento para cada envolvido no processo de 
ensino-aprendizagem a partir da sua capacidade de compreensão 
da matéria em estudo.

Textos orais na sala de aula: a adivinha

A interdisciplinaridade orientaria a abordagem dos 
conteúdos a serem desenvolvidos na escola. Observe-se aqui 
o ensino fundamental. A análise aqui apresentada parte da 
observação de uma turma de 5º ano, em alguns momentos da 
atuação de um contador de histórias (Seu Manoel Domingos, no 
caso desta experiência com adivinhas) na sala de aula, durante 
um semestre letivo. Além de contar histórias, o contador 
conversa com os alunos cuja faixa etária é de 10 a 14 anos. 
Na conversa surgem textos como anedotas, contos dos mais 
variados tipos, provérbios e adivinhações que são os textos 
sobre os quais trata esta comunicação.

Para que o jogo da adivinhação possa surtir efeito, fazendo 
com que a brincadeira seja instigante para os que nela estão 
envolvidos, faz-se necessário o conhecimento de um repertório 
de adivinhas. Para que o texto da adivinhação tenha sentido, e 
mais ainda, para que se possa ‘inventar’ adivinhações é preciso 
se estabelecer uma relação de compreensão do modo como se 

estrutura esse tipo de texto. Se a adivinha é posta e o objeto em 
questão não consta do universo de conhecimento daquele que 
deve responder à indagação, mesmo sendo dada a resposta por 
aquele que perguntou, esta perde a força de signifi cação por não 
fazer sentido para uma das partes envolvidas no jogo. 

Adivinhas referentes a coisas, costumes que utilizam 
palavras fora do uso dos participantes, tendem a fazer diminuir 
o interesse pela brincadeira. No entanto, se o condutor do jogo, 
como se mostrou o contador na ocasião, conhece o universo 
de adivinhas e lança os textos aos ouvintes de forma a instigá-
los a compreender o texto e redescobrir os signifi cados que ele 
teve para as gerações anteriores à deles, a adivinha pode não 
surtir o efeito de busca da elucidação do texto, mas, passa a 
mencionar aspectos referentes aos costumes que entraram em 
desuso naquela região da qual se sentem parte.

- Contador de histórias em performance

O contador de histórias, usando da sua capacidade de 
lançar os textos e envolver os ouvintes realiza o que Zumthor 
(1997) denomina de ‘performance’, ou seja a interação texto/
ouvinte/contador. O contador, como detentor da voz, realiza a 
performance que para o autor é sempre oral ou realiza-se através 
de uma vocalidade, ou seja, da capacidade que tem essa voz de 
comunicar, de conduzir a palavra envolvente e de se integrar 
com quem participa desse ato de fala, ouvindo, interagindo 
com quem fala e complementa esse dizer com gestos que 
complementam essa interação. O corpo, a voz de quem fala, 
o contador nesse caso, se integra à presença e à interação de 
quem ouve e participa, compondo a ‘performance’.

Em cada visita que o contador fez à sala de aula ocorreu 
essa interação mediada principalmente pelas adivinhas, 
textos preferidos dos alunos, em detrimento das histórias que 
ele intentava contar. Por isso as ‘performances’ passaram a 
ter as adivinhas como texto principal. A partir delas toda 
a conversa se construía. O contador demonstrava às vezes 
claramente que os textos orais eram sentidos por ele como 
oriundos de uma mesma fonte e que não havia difi culdade 
para ele de iniciar a conversa se referindo a um provérbio e 
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terminar com uma anedota ou dizer uma adivinha e ampliá-
la com um conto.

Durante a permanência do contador com os alunos observou-
se que algumas adivinhações que foram ditas por ele necessitaram 
de explicações para ser compreendidas pelos meninos, por 
referirem-se a costumes já em desuso na região.  Assim, o contador 
intercalava as adivinhações trocadas agilmente com os alunos com 
aquelas que passaram a servir como motivo para uma “revisão 
histórica” dos costumes que fi zeram parte da comunidade e que 
não têm mais espaço no doa a dia das famílias do lugar. Observe-se 
a adivinha estruturada como um texto narrativo:

– Vão uma moça e um rapaz, cada um em um barco pelo mar. 
Por aceno, tentam se comunicar. A moça pergunta o nome do 
rapaz e ele aponta para o mar e em seguida pega duas pratas 
(moedas) e bate uma na outra. Como é o nome do rapaz?

A primeira questão colocada é sobre o costume de comunicar-
se através de aceno que segundo o contador era uma forma 
bastante utilizada quando os jovens não podiam namorar mais 
de perto e se comunicavam por gestos que eram denominados 
‘acenos’. A resposta a essa adivinhação é ‘Martim’. Exemplifi ca 
um tipo de adivinha com base linguística, a ‘charada’, em que 
cada parte do questionamento, neste caso, forma uma sílaba da 
palavra pretendida como resposta. Esta adivinhação motivou 
explicações sobe os costumes vigentes na sociedade brasileira 
do início do século, quando a proximidade dos namorados 
estava longe de ser a que se desfruta hoje.

Se algumas adivinhações não surtiam o efeito desejado 
como jogo, prestavam-se a outro objetivo que era o de 
informar e discutir sobre os modos de vida da região em épocas 
passadas. Se a questão colocada não encontrava ressonância 
nos costumes atuais da localidade, abriam-se possibilidades 
de saber sobre hábitos das gerações anteriores e as possíveis 
causas das mudanças dos costumes.

Como hoje preconizam as orientações pedagógicas com 
base nos parâmetros curriculares nacionais, que buscam um 
ensino centrado no aluno, construindo o conhecimento a partir 
da vivência do aluno, ampliando a partir do seu mundo, das 

condições socioeconômicas da comunidade à qual a escola 
presta serviço, os textos populares utilizados por um contador de 
histórias tradicional demonstrou ser um rico material que bem 
cumpre o seu papel de motivador da busca do conhecimento, 
não esquecendo o caráter lúdico de que se reveste a atividade 
de trocar adivinhações.

Ainda relatando o registro das atividades em sala de aula, 
algumas adivinhações referiam-se a coisas que não existiam 
mais na região, ou que por quaisquer motivos a sua presença se 
fazia mais rara. Na adivinhação:

– São duas irmãs de um só parecer. Uma se come e outra serve 
de comer.

Nesta adivinhação, cuja resposta é ‘lima’ (laranja e objeto de 
metal para raspagem de ferro ou madeira) gerou discussões. Se 
alguns desconheciam a existência da ferramenta, a maioria não 
sabia da existência desse tipo de laranja. Os fatores causadores 
de variações climáticas que motivaram o desaparecimento na 
região de espécimes como a laranja-lima foram referidos, além 
das relações de produção no campo que, entre outros problemas 
socioeconômicos da região desestabilizaram algumas culturas 
que garantiam divisas ao município e um melhor poder 
aquisitivo aos agricultores. Um aspecto que o contador 
ressaltou, para surpresa de alguns alunos, foi a fartura em 
frutas e hortaliças que caracterizavam as localidades serranas 
do município, famosas em toda região, pela beleza e sabor e 
pela colheita garantida, quando da época em que se registravam 
chuvas regulares na região. 

A palavra comer, de forte apelo sexual, provocou risos nos 
alunos mais velhos (entre 13 e 15 anos). A alusão a duas mulheres, 
uma comendo e outra servindo de comer, foi identifi cado pelos 
alunos como um texto de duplo sentido, quando, frente à resposta 
dada, o sentido conotativo dissolveu-se no denotativo. O ‘comer’, 
para o contador, que propôs a adivinhação, seria ‘a chave’ para 
chegar à resposta esperada. O que não era esperado: o franco 
desconhecimento dos objetos em questão. 

O contador lamentou o desconhecimento pelos meninos 
de tantos aspectos familiares para os antigos moradores do 
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município, como a fartura e a facilidade de habitar e dispor 
de um pedaço de terra para trabalhar. Alunos e contador 
constataram que a pobreza parece ter crescido em todos os 
sentidos. Não só na mesa, onde a comida tem rareado a cada 
dia para mais e mais famílias, mas também na informação 
pois na sua opinião, ‘os meninos de hoje não sabem mais 
nem brincar’. A estiagem quase permanente teria mudado 
a face da região, retirando mais do que a natureza poderia 
repor a cada ano. A mudança nas relações de trabalho no 
campo, estabelecidas por leis trabalhistas que parecem atuar 
contra o empregado e o empregador teria determinado a 
impossibilidade para o trabalhador rural vir a ser ‘morador’ de 
qualquer ‘dono de terra’. Sem lhe ser garantida a possibilidade 
de dispor do seu espaço e sustento nas fazendas, as famílias 
emigram para as periferias das cidades, o que vem criando 
gerações de deserdados não só da terra, onde produziam 
lavoura de subsistência, mas também das relações culturais, 
interpessoais que se estabeleciam naquelas comunidades hoje 
dissolvidas.

Entre as adivinhações que empolgaram os alunos na busca 
da solução e também necessitaram ser explicadas para garantir 
a compreensão dos alunos estavam estas:

1 – Sou verde da cor do lodo, sou branco da cor de prata. 
Minha carne engorda e cria, meu sangue envenena e mata.
2 – Zigue-zigue vai voando com vontade de morder. Mastigando, 
vomitando, engolir não pode ser.
3 – O que é o que é: papai emprensa e mamãe se mija.?

Trata-se de adivinhas ligadas à cultura da mandioca e 
seu benefi ciamento artesanal nas ‘casas de farinha’ que hoje 
contam com poucos agricultores na região a se dedicarem a 
essas atividades de agricultura de subsistência. Os textos, 
apresentados pelo contador, referem-se à transformação da 
mandioca em produtos bastante consumidos na região, como a 
farinha, o beiju, a goma e a ‘massa de mandioca’.

A adivinhação de nº 1 refere-se à mandioca que tem as 
folhas verdes e o tubérculo, livre da casca, branco. A carne seria 
a ‘massa’ da qual se faz a farinha de onde se retira, moendo e 

espremendo, um líquido, denominado ‘manipueira’, seu sangue, 
que tem alto grau de toxicidade. A segunda adivinhação diz 
do ‘rodete’, uma engrenagem onde a mandioca é moída nesse 
processo de transformação. A terceira adivinha apresentada é 
uma alusão jocosa ao ‘rodete’, que seria o papai e a massa de 
mandioca que seria a mamãe.

Observem-se as imagens criadas por estas adivinhas que 
utilizando imagens de personifi cação, referindo-se a relações de 
proximidade entre os seres determinados expõe características 
da produção de um componente da cesta básica que faz parte 
do cotidiano dos meninos. O texto da adivinhação, em sua 
linguagem cifrada, aponta aspectos de um fazer desconhecido 
para muitas crianças. As referências do texto foram devidamente 
complementadas pelas informações que se cruzaram quando o 
contador contou experiências vividas e os alunos procurando 
compreender, complementavam com fatos ouvidos dos 
familiares ou já vistos em livros. O texto da adivinhação servia 
de apoio à memória do contador no tocante à sua história de 
vida que ali estava sendo relatada aos meninos que desfrutavam 
da oportunidade de emprestar raízes à construção da sua própria 
história de morador daquele lugar.

O processo de fabrico da farinha foi explicado pelo 
contador para os meninos que distanciados dos tempos de 
fausto da região, veem a ‘farinha de roça’ chegar à mesa, mas 
não conhecem mais os biscoitos, os bolos e mesmo o ‘grude’ 
(cola caseira), à base da goma provinda da mandioca. Aqueles 
meninos embevecidos pelas lembranças que o contador lhes 
revelava lamentaram a distância em que estavam das relações 
interpessoais que se criavam a partir de atividades comunitárias 
como as ‘farinhadas’. E eles riem como se acordassem 
das lembranças quando o contador comenta: Era a farinha 
queimando no fogo e a gente dizendo piada, contando história.

Entre outras adivinhas que suscitaram discussões sobre 
processos de produção e de transformação, utilizados pelas 
gerações anteriores podemos escolher a seguinte ainda como 
referência:

– Cru não existe e cozinhado não se come.
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Esta adivinhação cuja resposta é ‘carvão vegetal’, refere-
se ao fabrico do carvão vegetal. Mereceu alguns momentos 
de conversas e explicações tanto do contador como dos 
alunos, uma vez que muitos conheciam a adivinhação e 
todos tinham uma colocação a fazer. O fabrico do carvão, 
devido a proibições impostas pelo IBAMA, já está em franca 
decadência na região. A aproximação que o contador fez com 
as caieiras, que são construídas para a chamada ‘queima’ 
dos tijolos, eram bem familiares aos alunos, o que suscitou a 
discussão em torno de um assunto polêmico: como se constrói 
uma caieira e quanta lenha se queima nessas atividades de 
fazer carvão e tijolos.

Além da aprendizagem do que se refere aos aspectos 
sugeridos pelo texto da adivinhação, um ponto bastante 
frisado foi a importância de memorizar e dizer adivinhações 
consideradas bem feitas e bonitas por todos, tanto contador 
como alunos. O contador chamava a atenção dos meninos 
para os textos mais elaborados, evidenciando a sua construção. 
Interessado em motivar os alunos a buscarem memorizar as 
adivinhas mais complexas, afastando-se dos textos de duplo 
sentido que tanto divertiam a todos, apresentou e incentivou 
os alunos a apresentarem também adivinhas qualifi cadas como 
‘muito bonitas’. Observe-se a adivinha:

– Não sei de onde venho, não sei pra onde vou. Só sei o meu 
nome, não sei da minha cor.

A rima e o ritmo do texto, unidos à ambiguidade que 
caracteriza a adivinha, constroem um texto que embora utilize 
palavras de fácil compreensão, cria a oposição e fecham o texto 
na aparente contradição. A resposta à adivinha vem expor a 
simplicidade que se esconde entre o saber e o não saber das 
coisas que apenas nos ‘parecem difíceis’. Esta adivinha foi 
apresentada pelo contador e tem como resposta ‘o vento’.

Ainda observando as adivinhas consideradas ‘mais bem 
feitas’, observe-se o texto apresentado por um dos alunos:

– São três irmãs de um só parecer. Uma nasce, vai embora. 
Outra quer ir, mas não pode. Outra fi ca até morrer.

A resposta que lhe foi dada revela a metáfora nascida do 
fogo. As três irmãs, neste caso, seriam de um só parecer, por 
apresentarem uma mesma origem: o fogo. A fumaça nasce, 
vai embora. A labareda quer ir, mas não pode, a brasa fi ca até 
morrer, transformada em cinzas. Atente-se para o ritmo em que 
são construídas as três últimas das quatro frases que compõem 
a adivinha, cada uma dedicada a uma ‘irmã’, se aproximam do 
ritmo de uma canção, todas obedecendo a uma mesma métrica. 
Tanto no enunciado como na forma como são apresentadas, 
reforçam a afi rmação de que ‘são três irmãs de um só parecer’. 

No estudo oral da mensagem possível do texto, contador e 
alunos lembraram o fogo de lenha, para muitos deles símbolo 
das difi culdades que envolvem a vida de pessoas pobres como 
eles que além de ter de trabalhar no roçado para abastecer a casa 
ainda precisam enfrentar a difi culdade de ‘fazer o fogo’ para 
cozinhar os alimentos, trabalho reconhecidamente feminino.

A linguagem fi gurada que esconde e ao mesmo tempo 
revela o objeto ou o contexto a ser desvendado pelo texto 
da adivinhação remete para signifi cações as mais variadas, 
conduzindo os meninos a sair do estranhamento inicial causado 
pela questão que é posta para realizar a sua decomposição, 
realizando comparações e associações até chegar à metáfora 
fi nal. O contador detinha um repertório maior e mais variado 
de textos que o grupo de alunos e pretendia que a classe, além 
de conhecer as adivinhações que estavam sendo apresentadas, 
atentasse também para maneiras de multiplicar esse acervo, 
inclusive construindo outras adivinhações a partir daquelas já 
conhecidas.

- Concluindo, por enquanto...

Usando de sua experiência com o jogo de adivinhação, o 
contador de histórias, na sua familiaridade com as palavras 
e as estruturas da língua, esforçava-se inclusive para fazer 
com que os alunos entendessem o sentido da metáfora nos 
textos. Esse termo técnico é desconhecido do contador, mas 
na prática sabe reconhecê-la e utilizá-la com desenvoltura. 
O ‘estudo da adivinhação’ realizado sempre que necessário 
para elucidar as signifi cações contidas nos textos, para o 
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contador, objetivava proporcionar aos alunos a descoberta de 
uma linguagem mais rica, ágil e clara. Além disso, também 
possibilitou acesso a informações sobre aspectos geográfi cos, 
históricos e linguísticos daquela região onde está inserida a 
escola, aproximando a todos os participantes da performance, 
através da memória, de alguns usos e costumes da região, hoje 
quase desaparecidos. Os diversos tipos de textos das adivinhas 
mostraram-se bem adequados a esse trabalho interdisciplinar 
de ensino e aprendizagem, tendo a língua como fi o condutor 
da ação pedagógica, a partir de fontes orais do conhecimento.

Nessas performances em sala de aula, o contador usava 
dizer aos alunos participantes uma adivinha que não seria 
elucidada por ele e cuja resposta deveria ser trazida pelo grupo 
no próximo encontro ali agendado. Tal adivinha era lançada. 
Ele esperava a resposta. Se alguém do grupo respondesse, era 
lançada outra adivinha. Se não soubessem elucidar a questão, 
os alunos fi cariam ‘embatucados’ até o próximo encontro. “Que 
procurem a resposta”, dizia ele. A título de exemplo, observe-se 
esta adivinha, também da lavra do contador em questão:

– Eu vou e volto, comigo não vai ninguém. Se comer do que eu 
levo, volta comigo também.

E como orientava o contador, apoiado pelos meninos 
envolvidos no jogo, esta adivinha fi ca para que vocês me deem 
a resposta no nosso próximo encontro, que aconteça em breve. 
Eu vou e volto...
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Resumo

Nesse artigo, buscamos investigar o conhecimento de 
professoras da Educação Infantil acerca da Proposta Curricular 
de Olinda, analisando a infl uência deste documento na concepção 
e planejamento do ensino de leitura. Apresentamos na pesquisa, 
de cunho qualitativo, análise documental da Proposta e análise de 
questionários aplicados com seis professoras de da Rede Municipal 
desta cidade. As orientações de leitura estão pautadas em discussões 
atuais, através de uma proposta de ensino interacionista, buscando 
desenvolver diferentes habilidades nas variadas modalidades 
de ensino. Percebemos que há consonância entre os princípios 
teóricos trazidos pelo documento com a prática das professoras 
investigadas no campo da leitura. Foi constatado que as docentes 
utilizam o documento para planejar suas aulas e reconhecem a 
importância de desenvolver diferentes competências. De modo 
geral percebemos que a Proposta Curricular da Rede Municipal de 
Olinda trouxe contribuições diretas desde sua fase de elaboração, 
possibilitando perceber no discurso docente a concepção de leitura 
abordada, mostrando-se como um rico recurso pedagógico, que 
pode contribuir signifi cativamente para que os docentes planejem 
o ensino e tracem seus objetivos. 

Palavras chave

Currículo; ensino; leitura.

Abstract
  
In this article, we investigate the knowledge of teachers 

about the Early Childhood Education Curriculum Proposal 
of Olinda, analyzing the infl uence of this document in the 
design and planning of reading instruction. It’s presented 
in this research, a qualitative document analysis of the 
Proposal and analysis of questionnaires with six teachers 
of this city. The guidelines read in current discussions are 
guided through a teaching interaction, seeking to develop 
different skills indifferent learning modalities. We see a line 
between the theoretical principles brought the document with 
the practice of the teachers surveyed in the fi eld of reading. 
It was found that teachers use the document to plan their 
lessons and recognize the importance of developing different 
skills. In general we see that the Proposed Course of Olinda 
brought direct contributions from its preparation, allowing 
teachers to understand the speech addressed conception of 
reading, showing himself as a rich educational resource 
which can contribute signifi cantly to the teachers teaching 
plan and map your goals.

Keywords

Curriculum; teaching; reading.
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Neste artigo, apresentaremos refl exões qualitativas oriundas 
de análise documental da Proposta Curricular de Olinda e de 
análise de questionários aplicados com seis professoras de 
Educação infantil da Rede Municipal desta cidade. Objetivamos 
investigar o conhecimento dos professores acerca da Proposta, 
analisando a infl uência deste documento na concepção e 
planejamento do ensino de leitura.

Introdução
 
Os currículos são documentos ofi ciais que buscam orientar 

o professor em sua prática pedagógica, sugerindo conteúdos, 
metodologias de ensino, formas de avaliação, trazendo 
subsídios teóricos para o trabalho docente. 

As formas de conceber cada proposta curricular estão 
relacionadas a fatores políticos, econômicos, sociais, trazendo 
para as diferentes realidades educacionais formas diversifi cadas 
de perceber a prática pedagógica. 

Diante disso, não podemos caracterizá-los como neutros. 
Concordamos com Coll (1997), quando afi rma que “querendo 
ou não, uma proposta curricular comporta sempre um projeto 
social e cultural, uma visão do tipo de sociedade e de pessoas 
que se pretende promover na escola” (p. 30). 

Assim, na construção dos currículos, modelos diferentes 
podem ser concebidos, o que nos permite confi rmar, de acordo 
com Sacristán (2000), que “os currículos são a expressão do 
equilíbrio de interesses e forças que gravitam sobre o sistema 
educativo num dado momento, enquanto que através deles se 
realizam os fi ns da educação no ensino escolarizado” (p. 17). 

Desta forma, refl etiremos a respeito das concepções sobre 
currículo de um modo geral, focando em seguida as discussões 
em torno da área de língua portuguesa, mais especifi camente no 
que diz respeito ao eixo de leitura, assim como as implicações 
para o planejamento da prática pedagógica.

                                                                                                                                                                
Concepções de currículo e suas repercussões 

Para compreendermos melhor a forma como os currículos são 
concebidos, apresentaremos embasado em Silva (1999) algumas 

teorias que propõem diferentes concepções entre currículo e 
sociedade, classifi cadas em três: tradicionais, críticas e pós-críticas. 

Numa concepção tradicional de currículo, busca-se uma 
educação com fi ns técnicos em que se enfatizam os conteúdos a 
serem ensinados na escola. A escola cumpre, nesta perspectiva, 
uma função de preparação para fi ns práticos e produtivos. Esta 
visão tradicional enfatiza o que deve ser abordado no currículo, 
há uma preocupação em aspectos prescritivos. 

Uma segunda teoria, crítica, busca uma compreensão 
diferente da perspectiva anteriormente apresentada. A partir 
dessa nova concepção, pretende-se investigar os efeitos 
provocados pelos currículos, como os diferentes aspectos 
estão relacionados às questões políticas, às relações de poder 
apoiadas nos diferentes discursos. Enfoca-se, portanto, como o 
currículo atua na sociedade e os efeitos que o mesmo ocasiona. 

  A teoria pós-crítica vem aprofundar a visão da teoria 
crítica, enfatizando que as relações de poder estabelecidas nas 
práticas sociais não estão centradas apenas nas classes sociais, 
mas imersas em questões de gênero, etnia, entre outras. Esta 
forma de compreensão busca entender o porquê determinados 
aspectos são negligenciados nas propostas curriculares e como 
a delimitação de alguns conteúdos direciona as relações de 
poder inseridos em diferentes aspectos da sociedade. Essa nova 
perspectiva de currículo inclui:

planos e propostas (o currículo formal), o que de fato 
ocorre nas escolas e nas salas de aula (o currículo em 
ação), bem como as regras e as normas não explicitadas 
que governam as relações que se estabelecem nas salas 
de aula (o currículo oculto). Aponta, assim, para o fato 
de que no currículo desenvolvem-se representações, 
codifi cadas de forma complexa nos documentos, a 
partir de interesses, disputas e alianças, e decodifi cadas 
nas escolas, também de modo complexo, pelos 
indivíduos nelas presentes. Sugere, ainda, a visão do 
currículo como um campo de lutas e confl itos em torno 
de símbolos e signifi cados (MOREIRA, 2003, p. 15).

 Assim, através de uma análise dessas três teorias que 
perpassam as concepções de currículo, não podemos concebê-
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lo como imparcial, sem interesses políticos, o que implica 
em ressaltar a intencionalidade de projetos sociais e modelos 
“adequados” de educação. 

Apesar de compreendermos, como Kramer (2002), que 
defi nir currículo não é tarefa fácil, concordamos que este 

 
deve incluir defi nições sobre o tipo de escola que 
se deseja, o que se pretende oferecer, a forma de 
administrá-la, o contexto histórico, ideológico, 
fi losófi co, sociológico, cultural, político, econômico 
e psicológico em que se insere; trata das relações da 
escola e seu currículo com a sociedade como um todo, 
as metas, os conteúdos, os recursos, a avaliação (...) 
(KRAMER, 2002, p. 7). 

Kramer (2002) aponta que defi nir currículo não é tarefa 
fácil, visto que esta é uma palavra polissêmica e cheia de 
sentidos construídos em distintos tempos e espaços sociais. 
Além disso, “sua evolução não obedece a uma ordem 
cronológica, mas se deve às contradições de um momento 
histórico, assumindo, portanto, vários signifi cados em um 
mesmo momento” (p. 12).

Vale ressaltar ainda que a elaboração das propostas 
curriculares pode ser caracterizada como mais fl exíveis e 
abertas ou mais fechadas. Nos sistemas fechados, os objetivos, 
conteúdos, estratégias são comuns a todos e a avaliação 
visa o resultado. Já em sistemas mais abertos, as diferenças 
individuais e os contextos são valorizados, o processo é 
considerado na avaliação, um envolvimento interdisciplinar 
se faz necessário. 

Diante disso, Coll (1997) defende “uma estrutura 
essencialmente aberta de currículo, deixando ampla margem 
de atuação ao professor, que deve adaptá-lo a cada situação 
particular, conforme as características concretas dos alunos e 
outros fatores presentes no processo educativo” (p. 63).

Assim, o papel desempenhado pelos professores diante 
das propostas curriculares também estão estabelecidos nessa 
estrutura. Desse modo, deverão estar inseridos desde o momento 
de elaboração, considerando os sujeitos que a utilizarão, 
até os ajustes necessários na sua utilização diária. Devemos 

considerar, portanto, que em práticas mais fl exíveis não deve 
haver um distanciamento entre os sujeitos que elaboram as 
propostas e aqueles que estarão na prática pedagógica. 

Portanto, os diferentes componentes curriculares devem 
ser pensados de forma coletiva, considerando o contexto. 
Pensar nos conteúdos, nas diferentes estratégias didáticas, na 
organização sequencial, nos objetivos, nas formas de avaliação, 
requer proporcionar aos nossos alunos um melhor ensino e uma 
aprendizagem mais signifi cativa. 

A seguir discutiremos sobre currículo e ensino de língua 
portuguesa, enfocando o eixo da leitura, objeto de investigação 
neste trabalho.

Currículo e ensino de leitura

Assim como ocorreu em outras disciplinas, o ensino 
da língua também passou por grandes mudanças. Ao longo 
do processo educacional, diferentes concepções de língua 
pautaram as propostas curriculares, o que refl etiu, entre outros 
aspectos, no modo como a leitura era trabalhada.

No que se refere ao eixo de ensino da leitura, a proposta 
curricular, com seus projetos sociais e culturais, implica 
diretamente na formação do leitor, visto que 

a concepção que a escola tem sobre o que é ler refl ete-
se necessariamente na proposição de seu ensino, 
de maneira que, quando se analisa a evolução das 
atividades de leitura mais frequentes na escola, pode-se 
ver sua correspondência com a evolução dos conceitos 
envolvidos nessa aprendizagem. (COLOMER e 
CAMPS, 2002, p.59). 

Historicamente, é só a partir da década de 80 que a 
concepção de língua, como discurso e enunciação, passa a ser 
discutida. De acordo com Soares (1998), essa nova concepção 
“vê a língua como enunciação, discurso, não apenas como 
comunicação, e que, portanto, inclui as relações da língua com 
aqueles que a estimulam, com o contexto em que é utilizada, 
com as condições sociais e históricas de sua utilização” (p. 59).  
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Nessa perspectiva, a língua é vista como produção histórica 
produzida por diferentes interlocutores. Para Bakhtin (1997), 
“a utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais 
e escritos), concretos e únicos, que emanam dos integrantes 
duma ou doutra esfera da atividade humana” (p. 279).

Assim, nesses pressupostos o ensino da leitura e da escrita 
são vistos como “processos de interação autor-texto-leitor, em 
determinadas circunstâncias de enunciação e no quadro de práticas 
sócio-culturais contemporâneas de uso da escrita” (SOARES, 
1988, p. 59). A leitura, nesse sentido, é vista como atividade social. 
De acordo com Solé (1998), ela é um processo de interação entre 
leitor e texto, mediante o qual se compreende a linguagem escrita.

Nessa perspectiva, o objeto do ensino visa o trabalho com 
os diferentes gêneros orais e escritos, em diferentes situações 
comunicativas. Desse modo, o ensino da leitura passa a ter um 
maior signifi cado e, entender sua natureza e os modos como 
podemos trabalhá-la em sala de aula é bastante importante. 
Assim, autoras como Kato (2007), Solé (1998), Solé (2003) 
vem discutindo sobre os processos de leitura, trazendo assim 
três modelos: o ascendente (bottom up), o descendente (top 
down) e o modelo interativo. 

No primeiro modelo, ascendente (bottom up), o leitor 
processa a leitura das unidades menores, pelas letras, até as 
mais amplas e globais, palavras, frases. De acordo com esse 
modelo o eixo principal é o texto. 

No segundo, descendente (top down), o leitor partiria das 
unidades mais globais para as mais discretas. “O leitor não 
processa letra por letra, mas usa seu conhecimento prévio e 
seus recursos cognitivos para estabelecer antecipações sobre o 
conteúdo do texto, fi xando-se neste para verifi cá-las” (SOLÉ, 
1998, p.23-24). Aqui, a ênfase é no leitor.

O terceiro modelo, ou a aproximação interativa, integra e 
transcende as contribuições dos modelos anteriores. Segundo 
Solé (2003),

 
na leitura ocorre um jogo de processamentos 
descendentes e ascendentes simultaneamente na busca 
do signifi cado. Leitor e texto são importantes, embora 
o leitor oriente a leitura como os objetivos que deseja 

alcançar e com as decisões que toma em seu transcurso, 
as informações de todo tipo integram-se de forma a 
elaborar uma interpretação pessoal do texto (p.24). 

Nesse modelo, o leitor é um processador ativo do texto. 
Diante disso, compreendemos que é fundamental um trabalho 
sistematizado do eixo da leitura de modo que proporcione ao 
aluno a interação com o texto de maneira crítica e autônoma. 

Porém, o ensino da leitura ainda é um dos grandes desafi os 
no meio educacional, como salientam Ferreira e Dias (2002), 
o acesso ao aprendizado da leitura apresenta-se como um dos 
múltiplos desafi os da escola e, talvez, como o mais valorizado 
e exigido pela sociedade. 

É através da valorização da leitura e da escrita que muitas 
pessoas atribuem a esses conhecimentos a chance de mudança de 
status sociais e os classifi cam como conhecimentos necessários 
para praticar a cidadania de forma consciente. Segundo Petit 
(2008) “a leitura, em particular a leitura de livros, pode ajudar 
os jovens a serem mais autônomos e não apenas objetos de 
discursos repressivos ou paternalistas” (p. 19), ou seja, a leitura 
é um dos instrumentos que possibilita a conscientização do 
sujeito para que os mesmo não sejam facilmente alienados.

Assim, fi ca claro que as atividades realizadas em sala 
de aula devem favorecer a compreensão do texto e a função 
social da leitura. Diante disso, Solé (1998) explica que existem 
estratégias de leitura que são utilizadas de forma inconsciente 
por leitores experientes, no entanto as pessoas que não lêem 
convencionalmente ou leitores inexperientes precisam aprender 
as estratégias de leitura e como elas melhorarem a compreensão 
do texto.

Serra e Oller (2003) explicam que as estratégias de leitura 
são ativadas durante a leitura. Elas “atuam como procedimentos 
reguladores da própria leitura” (SERRA; OLLER, 2003, p. 
35), porém Solé (1998) adverte que o importante não é que as 
crianças possuam amplos repertórios de estratégias e sim que 
saibam utilizá-las de forma adequada para compreender o texto. 

Para que o aluno compreenda melhor os textos lidos 
através das estratégias de leitura, o professor deve proporcionar 
atividades específi cas e deixar clara a intencionalidade da 
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leitura. Autores como Serra e Oller (2003); Quintanal (2003) 
salientam que o ensino das estratégias não deve limitar-se 
apenas as aulas de Língua Portuguesa, devem estar presentes 
nas outras disciplinas do currículo escolar, pois em todas 
as áreas do conhecimento precisamos utilizar estratégias e 
habilidades de leitura. 

Diante de tantas propostas para o ensino da leitura, percebemos 
que o ensino de hoje é muito diferente do ensino que tivemos há 
décadas atrás, com práticas que valorizavam principalmente a 
decodifi cação. Desta forma, uma proposta de ensino da leitura 
pautada na interação se faz necessária nas propostas curriculares 
de modo a auxiliar os professores em sala de aula. 

Metodologia

Utilizamos nesta investigação, de abordagem qualitativa, 
os procedimentos de análise documental da Proposta Curricular 
do Município de Olinda, selecionando os tópicos que abordam 
o ensino da Língua Portuguesa, mais especifi camente o eixo de 
leitura, bem como, aplicação de questionário com 6 professoras 
da educação infantil, selecionadas através de indicação de seus 
pares por desenvolverem uma boa prática docente. 

Das seis professoras participantes, todas possuem 
graduação, e quatro delas pós-graduação. O tempo de atuação 
na rede municipal de ensino varia de 2 meses a 10 anos. 

No tópico a seguir, apresentaremos a análise dos 
instrumentos citados anteriomente.

Análise dos dados

O documento, “Proposta Curricular da Rede Municipal de 
Ensino Olinda: uma construção coletiva” foi publicada no ano 
de 2010. É composto de apresentação, em que é contextualizado 
o processo de sua elaboração; introdução, que traz suas 
concepções de currículo, ensino e aprendizagem; avaliação, 
com a perspectiva adotada. Em seguida, são discutidas as nove 
disciplinas: arte, ciências, educação física, ensino religioso, 
geografi a, história, língua espanhola, língua inglesa, língua 
portuguesa e matemática.

A cada disciplina são apresentadas fundamentações 
teóricas com alguns resgates históricos da área, bem 
como as especificidades de cada disciplina para cada 
modalidade de ensino e nível de escolaridade. Em seguida, 
são apresentadas sugestões bibliográficas e quadros com 
as competências por ano, da educação infantil ao ensino 
fundamental (1º ano ao 9º ano) e Educação de Jovens e 
Adultos (níveis 1 ao 5).

A proposta afi rma estar sintonizada com as Diretrizes 
Nacionais e com a Base Curricular comum do Estado de 
Pernambuco (BCC), além disso, está embasada numa opção 
sociointeracionista e socioconstrutivista da aprendizagem 
(OLINDA, 2010). 

Para este trabalho, como dito anteriormente, apresentaremos 
as discussões relacionando as análises do documento, no que se 
refere à língua portuguesa, focando o eixo da leitura, com os 
discursos apresentados pelas professoras.

Proposta Curricular de Olinda: conhecimento, elaboração, 
discussão e utilização pelas docentes 

 Buscando investigar diferentes aspectos relacionados 
ao currículo e ensino da leitura, iniciamos o questionário 
com questões mais gerais em torno do currículo e em seguida 
focamos as orientações de leitura.

Sobre o conhecimento da proposta curricular do município 
de Olinda, todas as professoras afi rmaram conhecê-la, pois 
conforme disseram, receberam uma versão digital e impressa 
do documento. E esse conhecimento, segundo as docentes, ia 
além de saber apenas da existência do documento, pois todas já 
haviam lido a proposta.

Quando questionadas sobre os momentos de discussões 
em torno da elaboração do documento, das seis professoras 
pesquisadas apenas duas disseram não ter participado, talvez 
pelo fato de estarem na rede a pouco tempo (menos de um ano). 
Já as outras quatro professoras afi rmaram ter participado de 
discussões sobre o documento, sendo três, desde o momento 
inicial de sua elaboração, conforme observamos no extrato 
abaixo:
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Participei das discussões que antecederam a elaboração da 
proposta. A rede proporcionou em alguns momentos encontros 
para que pudéssemos discutir, sugerir e avaliar a proposta 
curricular. (Prof. E).

Com relação ao processo de elaboração da proposta, as três 
docentes que participaram relataram que isto se deu através de: 

formações e conferencias com muitos estudos e debates com 
toda a comunidade escolar, ou seja, participaram gestores, 
educadores, alunos, havendo seminários e trabalhos nas 
escolas. Assim foram juntando todos os documentos necessários 
para a elaboração da proposta. Após este processo cada escola 
selecionou um educador responsável por cada área de ensino 
para que juntos analisassem os matérias armazenados e assim 
elaborassem um documento fi nal, que seria no caso, a nossa 
proposta curricular (Prof. B).  

Em consonância com o trecho acima, a proposta traz a 
afi rmativa de que o processo de elaboração foi um “trabalho 
coletivo de refl exão e produção, realizado durante dois anos 
por professores, coordenadores pedagógicos, gestores e 
especialistas” (OLINDA, 2010, p. 7). 

Em relação às formações oferecidas pelo município para 
discutir a proposta curricular, das seis professoras questionadas, as 
duas, que não participaram das discussões de elaboração, afi rmaram 
também não ter participado de formação sobre o tema, pelo motivo 
já citado de pouco tempo de trabalho na rede. As outras quatro, 
mencionaram que participaram dos momentos de discussão, tanto 
no âmbito geral da rede, como no âmbito de cada escola. 

Entretanto, uma delas afi rma que a formação teve como maior 
objetivo a apresentação do documento e não a sua discussão. Com 
isso, percebemos que o processo de elaboração do documento 
foi bastante positivo, visto que essa proposta foi construída e 
discutida com os professores da rede, nas escolas, tornando os 
professores não apenas atores coadjuvantes nesse processo e sim 
atores e autores principais na construção da proposta. 

Com isso, ressaltamos a participação de todos os sujeitos 
na elaboração dos documentos que irão nortear suas práticas 
como um aspecto importante e que permite ao professor ter 

maior clareza sobre suas metas para o ensino de acordo com as 
competências de cada área de conhecimento. 

Outro aspecto relevante é a distribuição do documento a 
todos os professores, pois este acesso contribui para construção 
de seus conhecimentos, tal como aparece em seus discursos. 
Além disso, esse acesso pode fazer com que o documento torne-
se, como observamos nas respostas das docentes, um norteador 
dos planejamentos pedagógicos. Isso foi constatado com as 
professoras investigadas, visto que todas afi rmaram utilizar 
a proposta em seus trabalhos pedagógicos, nos momentos de 
planejamento de suas aulas e estudo, conforme extratos abaixo:

Utilizo ao elaborar meu planejamento anual, pois nos é 
cobrado e considero importante andar conforme a proposta do 
município. (Prof. A).   

Procuro seguir suas diretrizes (documento) na construção 
do meu planejamento e nos objetivos que elenco para serem 
desenvolvidos no decorrer do ano letivo (Prof. E).

Utilizo no planejamento anual e diário das atividades 
curriculares de sala de aula (Prof. F).

Diante do exposto, destacamos a importância do 
conhecimento do documento pelas docentes da rede. E neste caso, 
o processo de elaboração coletiva da proposta foi fundamental, 
pois participar das discussões em torno da proposta curricular, 
mesmo que só inicialmente, motivou as professoras a fazer uso 
deste documento em seus planejamentos. Assim, o documento 
passa a servir, de fato, como norteador do ensino.

Proposta Curricular de Olinda: refl exões docentes sobre o 
ensino da leitura 

Em relação às orientações para o trabalho com o eixo da 
leitura, o documento defende que este deve:

desenvolver competências relativas à ampliação 
das possibilidades de compreensão do mundo pelos 
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estudantes, tomando como objetos de leitura textos 
escritos, textos não verbais e textos multimodais, 
oriundos de diversas esferas de comunicação, 
pertencentes a gêneros diversos e veiculados em 
suportes variados. (OLINDA, p. 303, 2010).

Todas as professoras reconhecem a função social da leitura 
e defendem o princípio de que para formar leitores profi cientes 
se faz necessário que estes sejam inseridos em práticas de 
leitura desde os anos inicias. Como no seguinte trecho:

Trabalho muito a leitura espontânea dos alunos dos livros, 
como também a interpretação oral dos textos lidos na aula. 
Concordo com a proposta, pois, o estímulo nesta fase é 
importante na formação de futuros leitores. (Prof. D).

Assim como afi rma a docente, a proposta curricular do 
município destaca que mesmo sem ter domínio do sistema de 
escrita, os alunos 

têm muito a aprender sobre os textos escritos e já 
podem começar a desenvolver estratégias importantes 
para lidar com textos lidos por outras pessoas. Podem 
aprender a elaborar inferências, interpretar frases e 
expressões, comparar textos, emitir opinião sobre os 
textos lidos (OLINDA, 2010, p. 303).

Questionadas sobre o uso das orientações para o ensino 
da leitura em suas aulas, seis professoras afi rmaram seguir a 
proposta como norteadora do planejamento e demonstrando 
real familiaridade com o documento. Contudo, uma delas (Prof. 
D) fez a ressalva de não perceber muitas orientações sobre o 
ensino da leitura destinadas à educação infantil. Voltando-nos 
à proposta, percebemos quadros em que são apresentadas as 
competências previstas para o ensino de leitura, em que 12, 
das 35 citadas, são destinadas também a tal modalidade, além 
de dedicar um tópico de orientação sobre o ensino de língua 
portuguesa para este nível.

No geral, o discurso dessas professoras mostra que elas 
seguem a proposta não só como documento institucionalizado, 

mas também como uma orientação ou um norte para seus 
planejamentos, porque concordam com os princípios propostos 
e acreditam na perspectiva trazida pelo mesmo. 

As professoras apresentam uma perspectiva 
sociointeracionista visando um ensino de leitura signifi cativo e 
contextualizado, que busque motivação e funcionalidade para o 
ato de ler. Podemos observar tal pressuposto no trecho abaixo:

Trabalhando com a educação infantil procuro intermediar o 
acesso ao mundo letrado. (Prof. E)

Em suas respostas visualizamos ainda a consciência de 
que a leitura é uma prática social e não apenas uma tarefa de 
decodifi cação. 

Quanto aos objetivos e metas para o ensino de leitura, o 
mais citado pelas professoras foi o incentivo e desenvolvimento 
do gosto pela leitura, citado por cinco das seis docentes (Profªs. 
A, C, D e E). Além desse objetivo principal, foram citados 
também: Conhecer diferentes gêneros textuais (Profªs. D e E); 
Ampliar vocabulário (Profª A); Interpretar textos (Profª. D); e 
Recontar histórias (Profª. C).

As docentes parecem estar a par do documento (OLINDA, 
2010) quando elenca, de forma mais extensa e específi ca, as 
seguintes competências: Sentir-se parte da comunidade de 
leitores, compartilhando diferentes práticas culturais de leitura; 
Compreender textos não verbais, associando-os, se necessário, 
a textos verbais; Identifi car alguns gêneros discursivos, suas 
fi nalidades e formas composicionais; Compreender, com ajuda, 
diferentes gêneros escritos, utilizando conhecimentos sobre o 
tema, o portador, o gênero e o sistema de escrita; Familiarizar-
se com um repertório variado de textos literários e da tradição 
oral; Reconstruir as relações temporais, em ordem cronológica, 
das partes que estruturam a narrativa, e identifi car/caracterizar 
personagens de um texto; Identifi car pontos de vista, cadeias 
de causa/consequência e explicação em textos de diferentes 
gêneros em situações de textos; Resgatar conhecimentos 
prévios e usá-los para antecipar sentidos relativos aos textos 
a serem lidos; Utilizar diferentes estratégias de compreensão 
em situações de escuta de textos; Emitir opinião própria sobre 
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os textos lidos e sobre as temáticas tratadas neles; Relacionar 
ideias e situações de um texto a novas situações; e Comparar 
textos diferentes ou versões de um mesmo texto quanto ao 
tratamento temático ou estilístico.

As professoras revelaram também que buscam efetivar 
essas orientações da proposta curricular em suas aulas, através 
de atividades bem variadas que atendam a diferentes objetivos. 
Todas as docentes citaram atividades semelhantes como roda 
de histórias, conversa sobre os textos lidos e outras, como na 
resposta da Professora E:

Atividades de leitura individual, partilhada, coletiva, 
momentos de escuta, de leitura deleite, exposição e 
apresentação de textos diversos, assim como a realização de 
projetos que contemplem poemas, contos, fábulas, receitas e 
outros gêneros que adequem-se à faixa etária de meus alunos, 
são frequentemente executados por mim, enquanto educadora.

A sistematização do ensino de leitura é importante e assim 
que os objetivos vão sendo alcançados, pois de acordo com 
Schneuwly e Dolz (2004), um ensino sistemático é indispensável 
a uma boa apropriação da capacidade de ler e produzir diferentes 
gêneros discursivos. Sendo assim, as professoras que têm 
essa consciência, conseguem articular melhor as orientações 
dos diferentes documentos de orientação pedagógica e suas 
estratégias didáticas para desenvolver o ensino da leitura de 
forma atrativa e bem sucedida, conquistando o interesse e a 
aprendizagem dos seus alunos.

É importante a propriedade com que essas professoras 
falam sobre os princípios da proposta e como transportam 
bem essas orientações para suas realidades em sala de aula. 
Demonstram, de fato, familiaridade com o documento e uma 
base teórica consistente que lhes permite dialogar com tais 
orientações. Tudo isso só vem a contribuir positivamente com 
o ensino de língua portuguesa, elevando a qualidade do ensino 
do eixo de leitura.

As professoras afi rmam a necessidade de inserir as crianças 
desde a educação infantil em práticas de leitura e escrita reais, 
para que sejam alfabetizadas e letradas aprendendo a fazer 

uso das linguagens oral e escrita nas mais variadas situações 
sociocomunicativas que ocorrem dentro de uma sociedade. 
Necessidade essa, reafi rmada por Cunha e Garcia (2008) quando 
defendem que a escola deve propiciar essas práticas desde os 
anos iniciais. E em consonância com as discussões trazidas pela 
Base Curricular Comum de Pernambuco (1998) que afi rmam 
que o estudo do Português somente se torna válido a partir de 
práticas signifi cativas e uso real da linguagem, constituindo 
assim, habilidades fundamentais no estudo de qualquer área de 
conhecimento.

Observamos assim, um alto grau de concordância entre as 
perspectivas trazidas pelo documento que direciona o trabalho 
docente e os princípios teóricos com a prática das professoras 
investigadas no campo da leitura. 

Considerações fi nais 

Nesse estudo podemos perceber que embora a leitura seja 
um conhecimento privilegiado pela sociedade, seu ensino ainda 
é causa de preocupação no âmbito escolar. O ensino de leitura 
não é tarefa simples, como se pensava a alguns anos, quando 
bastava o aluno decodifi car e localizar as informações no texto 
para ser considerado um bom leitor. Hoje, a concepção de 
leitura vai bem além disso, e nessa nova perspectiva o sujeito é 
levado a entender que ler é uma prática social. 

Como tarefa complexa, ensinar a ler requer planejamento 
e conhecimento do professor, tendo em vista que a concepção 
de leitura que o professor adota infl uenciará bastante na sua 
prática. Em nossa investigação, observamos que os professores 
têm consciência da importância desse eixo e transmitem essa 
clareza quando citam um trabalho voltado para a formação de 
um leitor crítico e autônomo.

Além disso, percebemos que o currículo é um importante 
instrumento, que auxilia o professor a elencar seus objetivos de 
ensino e desenvolver um bom trabalho.

Apontamos ainda, que a posse e o conhecimento da 
proposta da rede de ensino infl uenciaram as docentes no 
caminho pedagógico traçado, pois como constatamos no 
decorrer do texto, todas as professoras afi rmaram utilizar 
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esse documento para planejar suas aulas. Isso é um fator 
relevante e que propicia maior força ao trabalho do docente, 
que não se baseará no espontaneísmo, mas sim terá a 
consciência do que precisa ensinar e da forma como irá 
trabalhar seus objetivos.

Vale ressaltar, que o documento traz contribuições para 
o ensino, desde a Educação Infantil, visto que aborda tal 
modalidade de ensino como uma entrada das crianças no 
mundo letrado.

Diante do exposto, concluímos que a proposta curricular 
além de infl uenciar diretamente nas concepções de ensino dos 
professores, mostrou-se como um rico recurso pedagógico, que 
pode contribuir bastante para os mesmos planejarem o ensino e 
traçarem seus objetivos.
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QUANDO ELES ME MOSTRAM QUEM SOU EU
QUANDO ME ENSINAM A SER PROFESSORA

Vanessa Franças Simas1

Resumo

Este texto discorre sobre como eu, na posição de professora 
iniciante de um segundo ano do ensino fundamental de uma escola 
pública – ao narrar minhas práticas e atentar-me para manter um 
olhar e uma escuta sensíveis – vou me enxergando nos meus 
outros, como esses me constituem nesse ofício e, ainda, como 
ao produzir acabamentos provisórios, no ato de escrever, posso 
ressignifi car minhas ações e me fazer professora. Para isso escrevi 
narrativas autobiográfi cas sobre a minha prática de ensino e sobre 
acontecimentos da sala de aula. Compartilhei essas narrativas com 
um grupo de profi ssionais da área de educação que mantiveram 
comigo uma interlocução sobre o que dizia e mostrava através 
de minhas palavras. A leitura dessas narrativas, as interlocuções 
possíveis e o olhar e a escuta atentos para aquilo que ocorria na 
minha sala de aula possibilitou com que notasse a necessidade de 
reorganizar algumas ações minhas. Por fi m, explico e evidencio 
– a partir das narrativas autobiográfi cas que escrevi  – como o 
olhar e as respostas do outro vêm me constituir e, mais, como as 
interlocuções estabelecidas proporcionam-me um excedente de 
visão e me provocam questões acerca do trabalho pedagógico.

Palavras-chave

Professora iniciante; narrativas autobiográfi cas; sujeito 
situado.

1 - Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Continuada – Faculdade de Educação – UNICAMP – GEPEC – (simasvanessa@yahoo.com.br).

Abstract

This article explain how I – a beginner teacher in a second 
year of an elementary education at a public school – learn to 
be a teacher when I observe how my students, teachers and 
professionals of the education act in response of my acts. 
Besides, this text shows how I see myself inside these others 
and how they constitute me as a teacher. I notice it through 
the autobiographical narratives that I wrote and keeping a 
sensitive listening in school. I shared these narratives with 
a group of education professionals who have maintained a 
dialogue with me about what I said in these. The reading 
of the narratives, the dialogues and the attentive look and 
listening to what happened in my classroom were what 
allowed me to notice that I needed to reorganize some of my 
actions. Finally, I have noticed – from the autobiographical 
narratives that I wrote - how the look and the responses of 
others come to me and how the established dialogues give 
me a excess of seeing and tease me questions about the 
pedagogical work .

Keywords

Beginner teachers; autobiographical narratives; socially 
located subject.
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De onde, o que e porque falo

... o atalho onde eu seja fi nalmente eu, isso não encontrei. Mas 
sei de uma coisa: meu caminho não sou eu, é outro, é os outros. 

Quando eu puder sentir plenamente o outro estarei salva e pensarei: 
eis o meu porto de chegada.

Clarice Lispector

Na condição de professora iniciante, de uma escola pública 
do interior do estado de São Paulo, de uma classe de segundo ano 
do ensino fundamental, venho pesquisando, sob a orientação do 
Prof. Dr. Guilherme do Val Toledo Prado, como que ao narrar e 
construir minhas práticas me invento e me reinvento professora 
e, ainda, o que o outro representa neste processo. Isto é, como os 
meus outros - meus alunos, professores, diretor, coordenadora, 
funcionários da escola, pais e profi ssionais da educação do 
GEPEC (Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Continuada, 
da Faculdade de Educação da UNICAMP) com quem mantive 
um diálogo - vêm me constituindo neste ofício. Ao atentar-me 
para manter um olhar e uma escuta sensível perante as relações 
estabelecidas no cotidiano escolar, ao estabelecer interlocuções 
acerca do fazer pedagógico e ao escrever e reler as narrativas 
autobiográfi cas - signifi cando e ressignifi cando a minha prática 
docente - é inevitável perceber como o outro é meu espelho, 
como através dele e com ele venho me tornando professora.

Acreditando, pois, que é na relação com o outro que o eu se 
constitui, se desenvolve e constrói conhecimento, visto que o 
homem é um ser cultural, assume-se neste texto uma perspectiva 
sócio-histórica (Vygostsky, 1994). Considerando, ainda, o que 
ensinam Vygotsky e Bakhtin: para que a consciência possa se 
formar e se manifestar ela precisa da linguagem, como tão bem 
explica Ponzio:

o signo é o termo mediador na dialética entre a base 
e a superestrutura; concretamente o signo verbal, que 
constitui o material de que são feitas todas as relações 
sociais em qualquer nível, desde as relações de trabalho 
até as de tipo artístico literário, que estabelecem as 
conexões de inter-relações entre o nível das ideologias 
já institucionalizadas, dominantes, e o nível das 

ideologias não ofi ciais ou em formação. (PONZIO, 
2008, p.77)

Os pressupostos teóricos assumidos aqui, na qual 
as interlocuções e as narrativas são consideradas como 
constituintes do sujeito - são os anunciados por L.S. Vygotsky 
e M. Bakhtin.

Ademais, surgem algumas perguntas (que guiam o trajeto 
investigativo desta que aqui apresenta suas questões) quando 
Tardif, ao trazer Marx, explica que 

toda práxis social é, de uma certa maneira, um 
trabalho cujo processo de realização desencadeia 
uma transformação real no trabalho. Trabalhar não é 
exclusivamente transformar um objeto ou situação 
numa outra coisa, é também transformar a si mesmo no 
e pelo trabalho. (TARDIF, 2010, p.56)

Pensando no trabalho docente e na transformação 
que este causa no outro e no eu, de que forma o professor 
iniciante ao exercer sua prática docente vai se transformando, 
tornando-se professor e, desse modo, provocando também 
um autodesenvolvimento? De que maneira os outros vão 
constituindo esse sujeito e, mais, como através do ato de 
narrar-se ele vai construindo acabamentos provisórios que 
possibilitam uma refl exão sobre as suas ações? O que muda no 
sujeito quando sua prática muda? 

Ao enxergar-me em meus outros, ao perceber as 
consequências de minhas atitudes e o que me falta através do 
excedente de visão que o outro tem de mim, pude reorganizar 
minha prática de ensino e ressignifi car as relações existentes no 
cotidiano escolar.

Para isso foi necessário realizar uma pesquisa 
autobiográfi ca, considerando sempre as interlocuções que 
foram se estabelecendo na escola e com alguns profi ssionais 
da área de educação do GEPEC. Os outros a quem me refi ro 
são crianças que foram meus alunos num 2º ano do ensino 
fundamental, da periferia de uma cidade do interior de São 
Paulo, crianças essas que estudaram em período integral, sendo 
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que pela manhã tiveram aulas específi cas (inglês, educação 
física e artes) e atividades sob orientação de monitores e, pela 
tarde tinham aulas comigo; além disso, constituíram uma turma 
agitada, devido à organização escolar a que foram e estão 
submetidas – uma escola de tempo integral em que as aulas 
da professora responsável pela turma acontecem no período da 
tarde – porém muito criativa e interessada. Além dos alunos, 
refi ro-me também aos pais, que estiveram caminhando junto 
com a turma, estabelecendo uma parceria comigo; a equipe 
da direção, equipe rígida, que sempre exigiu primeiramente 
disciplina e organização; aos funcionários, que em conversas e 
desabafos me fi zeram enxergar coisas sobre a minha prática antes 
imperceptíveis; e, ainda, os professores e outros profi ssionais 
da educação, que integram o GEPEC, com os quais estabeleci 
uma relação dialogal sobre minhas ações e refl exões.  

A partir da pesquisa autobiográfi ca (escolha metodológica) 
– na qual escrevi narrativas pedagógicas – visei construir 
conhecimento e refl etir sobre a minha própria prática, por meio 
de um processo de investigação e formação (Souza, 2008). 
Abrahão (apud SOUZA, 2008, pp.38 e 39) contribui para 
esta discussão quando nos ensina sobre as contribuições das 
narrativas autobiográfi cas, afi rmando que estas possuem um 
tríplice aspecto:

como fenômeno - o ato de narrar-se; como método 
de investigação – recolha e construção de fontes para 
a pesquisa e, ainda, como processo de auto-formação 
e de intervenção – refl exão sobre as dimensões da 
formação, no que concerne à construção identitária de 
professores. 

Assim, na pesquisa autobiográfi ca, quando o sujeito narra-
se, além de contar ao outro a sua experiência, ele também 
investiga a sua prática e, nesse processo, se autoforma, se 
inventa e se reinventa. 

As narrativas autobiográfi cas e as interlocuções que 
estabeleci com os meus outros são os dados que me possibilitaram 
uma maior refl exão e ressignifi cação do quanto que os outros 
vêm me constituindo enquanto professora. Através da releitura 

das narrativas é possível ressignifi car as práticas docentes e 
colocar-me num lugar exotópico para entender com maior 
clareza como vai acontecendo o desenvolvimento profi ssional. 

Ademais, a partir do excedente de visão (Bakhtin, 2010) 
que o outro possui sobre o eu, é possível perceber como fui 
sendo constituída pelos outros da escola e pelos colegas que, 
também, me proporcionaram interlocuções acerca do cotidiano 
escolar e das práticas que venho exercendo desde que me 
invento professora.

O outro para mim

Entre as coisas mais lindas que eu conheci
Só reconheci suas cores belas quando eu te vi

Entre as coisas bem-vindas que já recebi
Eu reconheci minhas cores nela então eu me vi

Nando Reis

Segundo a concepção de sujeito situado, anunciada por 
Bakhtin, na qual este enfatiza o aspecto ativo do sujeito, o 
caráter relacional e a construção negociada do sentido, há a 
proposta de “conceber um sujeito que sendo um eu-para-si” é, 
ainda, “um eu-para-o-outro (...) que lhe dá sentido”. Decerto, 
ao mesmo tempo que o sujeito se defi ne através do outro ele 
também o defi ne. (Sobral, 2010, p. 22)

Concordando com o fundamento de sujeito situado, este 
artigo traz à tona os modos como os meus outros vêm me 
constituindo. Assim, devo ser uma professora ativa (buscar 
transformar a educação) e fazer isso através das relações que 
estabeleço com o outro, que a todo momento, me faz refl etir e 
agir e, mais, confere sentido aos meus atos.

Com a fi nalidade de expor a maneira pela qual os 
meus outros vêm me constituindo, escolhi alguns trechos 
das narrativas que escrevi que ilustram esse processo de 
constituição do meu eu. Meus outros sempre foram meus 
espelhos, agindo responsivamente, de modo que eu pudesse 
construir acabamentos provisórios e, assim, ir mudando e 
desenvolvendo-me profi ssionalmente.

Foi no exercício de construir um olhar e uma escuta 
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sensíveis, nas interlocuções estabelecidas, na escrita e na 
leitura das narrativas, que pude notar como o outro vem me 
constituindo e me auxiliando neste processo de me criar 
professora.

No que se refere à escrita das narrativas acho relevante 
começar com o que Faraco (2010: 43) ensina sobre o ato de 
escrever proporcionar a construção de acabamentos provisórios:

Ao escrever uma autobiografi a, o escritor precisa se 
posicionar axiologicamente frente à própria vida, 
submetendo-a a uma valoração que transcenda os 
limites do apenas vivido (...) para isso o autor precisa 
dar a ela um certo acabamento, o que ele só alcançará 
se distanciar-se dela, se olhá-la de fora, se tornar-se um 
outro em relação a si mesmo (...) precisa olhar-se com 
um certo excedente de visão e conhecimento. 

Não posso deixar de concordar com o autor quando este 
traz a questão do lugar onde está o escritor quando da escrita de 
uma autobiografi a. No exercício das narrativas autobiográfi cas 
consigo me colocar num lugar exotópico e, deste ponto, posso 
enxergar meus atos e suas consequências com maior clareza, a 
partir de certo distanciamento que essa escrita possibilita. Não 
somente este lugar, mas também os outros possibilitam com 
que eu vá construindo acabamentos provisórios, pois apenas 
dessa forma é possível realmente enxergar o que se é, para 
depois poder agir de acordo com o que foi ressignifi cado. 

Portanto, como ensina Bakhtin (2010) somos todos 
inacabados e é somente assim que podemos viver. No entanto, 
são os acabamentos provisórios possíveis de serem construídos 
a partir das narrativas e das respostas responsivas que os outros 
nos dão que permitem que nos percebamos com os olhos dos 
outros e passemos a enxergar novos horizontes.

Pude perceber que as crianças respondem aos meus atos 
através de suas atitudes e essas, por sua vez, me possibilitam 
uma refl exão sobre a minha prática. As respostas que eu 
preciso para me organizar e proporcionar espaços-tempos de 
aprendizagens signifi cativas, portanto, estão mais perto do que 
eu imaginava, são as crianças que me dão... Por que um dia 

é tão ruim e outro é tão bom? O que as crianças me dizem, 
através de seus atos, que pode responder a essa pergunta? O 
dia que foi bom para mim foi bom para as crianças também, 
e o que foi ruim, será que as crianças também acharam ruim?

(...)
Acredito que essas crianças estejam me respondendo a 

algumas questões, ao mostrarem o que faz sentido para elas, 
como aprendem, o que aprendem e o que não é signifi cativo. 
Preciso conhecer mais e mais essas crianças, saber tudo 
sobre elas! Elas estão me dando respostas, cabe a mim agora 
interpretar essas respostas e pensar o que fazer com elas e com 
o que penso sobre elas. (SIMAS, Quando caminhamos juntos, 
outubro de 2010)

No trecho que citei é possível notar como a escrita 
autobiográfi ca proporcionou que eu me colocasse num lugar 
exotópico e percebesse que as atitudes dos meus alunos eram 
todas responsivas aos meus atos enquanto professora. Diante 
disso, a partir das respostas que davam a uma atividade ou 
outra, a partir do interesse que demonstravam, da disciplina 
ou indisciplina gerada na sala de aula era possível que eu 
vislumbrasse – ao recordar, signifi car e escrever – as razões 
pelas quais estavam agindo de determinada maneira e, 
fi nalmente, mudasse algumas atitudes e práticas minhas a fi m 
de possibilitar situações de aprendizagens mais signifi cativas. 
O mesmo acontece quando uma criança mostra-me o que as 
ações dentro da escola representam para ela e, dessa maneira, 
evidencia quais das minhas práticas são ou não signifi cativas e 
o que precisa ser mudado.

– Eu não to entendendo.
– O que você não está entendendo meu bem?
– O fi lme.
– Ué, o que não entende do fi lme?
– O fi lme prô. Você sempre diz para terminar a atividade, 

para não enrolar e hoje tem fi lme por quê?
(...)
A garotinha volta pro seu lugar, talvez pensando no futuro 

da turma do leão. Pois no fi nal da aula, após termos visto o 
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fi lme e feito uma carta coletiva cheia de perguntas sobre robôs 
e Sedna, ou seja, após um dia ótimo e signifi cativo para todos 
(penso eu) ela olha para mim e diz:

– Amanhã também não terá apostila e caderno?

(SIMAS, Eu não to entendendo, agosto de 2011)

Ao perceber minhas faltas na fala de meus alunos tinha 
oportunidade de mudar, de buscar ações dotadas de mais 
sentido para eles. Nesta situação a criança mostrou-me que, 
por vezes, é necessário transgredir.  Na rede municipal em 
que trabalho, a secretaria de educação adota apostilas e os 
professores e os alunos devem cumprir essas apostilas. É 
uma exigência externa que a meu ver pode prejudicar a 
aprendizagem das crianças, vez que os conteúdos algumas 
vezes aparecem muito ramifi cados no material e, ainda, 
para dar conta de tudo que há na apostila o professor  não 
consegue desenvolver outras atividades e projetos, que 
sejam mais interessantes e carregados de sentidos para as 
crianças. Enxergando minhas ações e os resultados destas 
na observação de minha aluna, resolvi transgredir mais e 
somente desenvolver atividades que realmente envolvessem 
os alunos e fossem potencializadoras de aprendizagens 
signifi cativas. Pois bem, deixamos um pouco a apostila de 
lado e dedicamos mais tempo a produzir textos informativos, 
poesias e narrativas para outras classes e para construir um 
mural na escola; construímos jogos; desenvolvemos um 
projeto sobre um tema de interesse da turma, dedicamos 
mais tempo às respostas das cartas dos alunos com quem nos 
correspondíamos; desenhamos mapas da escola, buscamos 
tesouros e fi zemos experiências; registramos em nosso livro 
da vida... Também fi zemos atividades da apostila sim, mas o 
tempo nessa sala passou a ser organizado de maneira outra, 
onde os interesses das crianças tinham mais prioridade. 
Portanto, a partir do que mostravam para mim, conseguia 
refl etir sobre a minha prática, ressignifi cá-la e reorganizá-la a 
favor de aprendizagens mais signifi cativas.

Para complementar o quanto que o “outro para mim” me 
auxilia no meu desenvolvimento profi ssional acho importante 

trazer as contribuições de Bakhtin (2010: 341) sobre a 
constituição do sujeito a partir do tu também. 

Eu tomo consciência de mim e me torno eu mesmo 
unicamente me revelando para o outro, através do outro 
e com o auxílio do outro. Os atos mais importantes, que 
constituem a autoconsciência, são determinados pela 
relação com outra consciência (com o tu).

Pensando nesta explicação de Bakhtin, percebe-se que o 
outro tem papel fundamental no reconhecimento do eu. Portanto, 
a constituição do professor depende também do outro, o professor 
só se torna e se sente professor quando se expõe ao outro, uma 
vez que este o completa e o auxilia na compreensão do eu.

Logo só tenho consciência do eu através da consciência do 
outro.... Ou seja, os outros da escola (e ainda aqueles que me 
ajudam a pensar na escola) me constituem enquanto professora. 
Na relação com os outros, eles revelam quem eu sou enquanto 
professora. Meu eu é, a cada momento, constituído por meus 
alunos e meus interlocutores. De que maneira o olhar e a fala 
deste outro me toca? De que maneira o agir deste outro, seus 
atos em respostas aos meus, me transformam e me movem? 
Como esse meio e esses outros vêm me constituindo? As 
respostas que esses me dão - através de suas atitudes, dizeres e 
olhares – são dados a serem pensados por mim.

Primeiro preciso captar quais são essas respostas e, depois, 
pensar em como elas me mobilizam para mudar, para mudar 
minha prática ou apenas para pensá-la e, ainda, ter clareza do 
que elas querem me dizer. Não é só com os outros da minha 
escola que minha consciência vai sendo formada, mas também 
através das interlocuções que estabeleço com colegas do GEPEC 
(Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Continuada).

Essas interlocuções foram se estabelecendo a partir do que 
eu dizia/mostrava sobre a minha prática, através das narrativas 
pedagógicas. Ao enviá-las para um grupo de profi ssionais da 
educação (professoras, orientadoras pedagógicas e formadoras 
de professores) demos início a um diálogo de múltiplas vozes. Ao 
lerem meus registros,  respondiam-me, muitas vezes colocando-
me questões, compartilhando saberes, concordando, discordando 
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e partilhando experiências. Esse grupo com o qual estabeleci 
interlocuções também me faz enxergar meu eu, também me 
constitui e constrói junto comigo a minha consciência.

Um importante trecho conta como as interlocuções fi zeram-
me elucidar que o meu comportamento enquanto professora 
não estava sendo apropriado, como talvez as crianças não me 
vissem como tal neste lugar e como teria que reorganizar meus 
pensamentos e, a partir disso, minha prática. Fizeram-me perceber 
que é necessário o mínimo de disciplina para que a aprendizagem 
de fato possa acontecer e que, ser rígida, às vezes, é preciso.

Augusto Ponzio explica que 

cada palavra própria se realiza numa relação dialógica e 
recupera os sentidos da palavra alheia; é sempre réplica 
de um diálogo explícito ou implícito, e não pertence 
nunca a uma só consciência, a uma só voz. E isso já 
pelo fato de que cada falante recebe a palavra de uma 
voz alheia, e a intenção pessoal que eles posteriormente 
confere encontra a palavra ‘já habitada’, como diz 
Bakhtin, por uma intenção alheia. (PONZIO, 2010, p.37)

No trecho de uma narrativa abaixo é possível perceber como 
os outros foram recuperando os sentidos das minhas palavras e, 
dessa maneira, possibilitando-me um excedente de visão:

 Pois bem, as pessoas que vieram me aconselhar, ao 
falar recuperaram o sentido das minhas palavras (fossem 
aquelas transmitidas através do comportamento dos meus 
alunos, já que esses também eram respostas aos meus atos; ou 
aquelas transmitidas através de registros e diálogos) que são, 
na verdade, constituídas por muitos outros. Ao recuperarem o 
sentido das minhas palavras/atitudes, colocaram suas intenções 
e tentaram me mostrar um outro caminho, através de suas 
palavras carregadas de opiniões sobre o meu modo de agir. 

Essas palavras carregadas de olhares – para mim novos 
– sobre a minha prática, fi zeram com que eu percebesse que 
algumas mudanças seriam necessárias e não cômodas ou 
controladoras (como eu as julgava antes). A percepção/visão/
ideia/intenção dessas pessoas em resposta aquelas palavras que 
eu pronunciava de diferentes maneiras, fez com que eu mudasse, 

com que enfi m percebesse que algumas posturas e alguns 
movimentos (abomináveis por mim antes) são sim necessários 
para a minha profi ssão, ou pelo menos, o foram nesta turma. 

A minha constituição como professora tem um marco 
agora: o meu eu antes e o meu eu depois da compreensão dessas 
interlocuções e da compreensão de que alguns movimentos eram 
necessários, entendimento também possibilitado a partir destes 
diálogos. Procuro compreender de que maneira o outro vem me 
constituindo enquanto professora e tenho a impressão de que 
alguns outros, através das interlocuções que possibilitaram, 
permitiram diferentes refl exões e ressignifi cações de algumas 
certezas que eu tinha, o que permitiu um movimento na 
maneira em que organizo, reorganizo e penso o meu trabalho. 
Essas pessoas, ao me obrigarem a pensar sobre a dinâmica 
que estava acontecendo na minha sala de aula, vieram me 
constituir como professora.

(SIMAS, O marco, abril de 2011)

Dessa forma, não só com/por aqueles que me acompanham 
na escola, mas também dos que estabelecem um diálogo 
comigo a partir do que falo/mostro/escrevo e de mim mesma, 
sou constituída enquanto professora. Em outro trecho é possível 
notar como que a resposta de uma coordenadora pedagógica, ao 
que evidenciei em uma narrativa, é repleta de questões que me 
fazem repensar e reorganizar o trabalho pedagógico.

 Oi Van!
 Só agora li seu texto e o que tenho a partilhar são 

coisas a pensar a partir do que sua leitura provocou em mim:
• É possível instaurarmos no cotidiano, práticas de 

estranhamento que nos desloquem do lugar?
• É possível termos algum excedente de visão – para além de nós 

mesmas e das crianças –  sobre o trabalho real que acontece 
em sala de aula? Poderiam as produções exercer esse papel?   

• Acostumar não faz parte de nos apropriarmos de saberes 
e fazeres que precisam ter lugar de apoio para podermos 
justamente exercitar o saltar e ir além?
É para desencadear outros pensares...
(FERREIRA, conversa por e-mail, setembro de 2011)



QUANDO ELES ME MOSTRAM QUEM SOU EU - QUANDO ME ENSINAM A SER PROFESSORA

2613LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

Oi Clau,
Eu estava pensando... As duas últimas semanas na escola 

estão sendo um pouco complicadas para as professoras do 
período da tarde. O diretor percebeu que nos unimos e que 
estávamos reivindicando algumas coisas e se assustou um 
pouco. A discussão, às vezes, fi ca meio tensa, falamos o que 
eles não querem ouvir e vice-versa. 

Pensando no que você escreveu (no primeiro tópico), 
acho que neste momento (apenas 2 horas por semana) em 
que ocorre essa discussão sobre as nossas práticas - onde 
aparecem os pontos que nos orientam e o os pontos que eles 
acham que deveriam ser orientadores de nossas práticas e 
ações - nos colocamos num lugar de pensar outros aspectos 
de nossas práticas, me pego às vezes pensando no porquê 
de algumas atitudes minhas, até porque é preciso explicá-
las para eles. Acho que apesar de muitos na escola estarem 
reclamando dessas discussões, está sendo bom justamente para 
nos deslocarmos do lugar que estamos, pensarmos em algumas 
coisas que não pensávamos antes e tentar entender algumas 
coisas que eles tomam como referência, mesmo sendo contra 
o que penso. Acredito que antes de mais nada esse lugar de 
diálogo é importante para pensarmos a escola juntos e, ainda, 
exercer o nosso direito de expor o que pensamos (...)

(SIMAS, conversa por e-mail, setembro de 2011)

No e-mail Ferreira colocou questões que me auxiliaram a 
pensar a minha própria prática, a pensar em pontos não pensados 
antes. Já, em minha resposta foi possível notar como o olhar do 
outro é constituinte do sujeito, como que ao discutir determinado 
assunto com a direção da escola vou à busca de justifi car minhas 
ações e os princípios que elejo para guiar minha prática. Como esse 
diálogo pressupõe que se pense sobre e questione esses princípios 
norteadores da prática que exerço para, assim, poder colocar meu 
ponto de vista. E, ainda, tomo consciência dessa minha ação dentro 
da escola após a questão elaborada por Ferreira.

Diante do exposto acima posso afi rmar que através das 
narrativas autobiográfi cas, ao tomar um distanciamento do vivido, 
do olhar e da escuta sensíveis é visível que a visão do outro é 
constituinte do meu eu profi ssional. Além disso, na  interlocução 

o sujeito se questiona; a partir do ponto de vista do outro coloca 
em questão algumas de suas certezas, testando novas hipóteses e 
construindo novos conhecimentos. Isto é, em contato com o outro, 
através da linguagem, o sujeito se desenvolve.

Atentar-se, ressignifi car, mudar : o que a escrita de si e o 
olhar do outro possibilita

Mire veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isto: que as 
pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas – mas 

que elas vão sempre mudando. Afi nam ou desafi nam.
João Guimarães Rosa

Pesquisar sobre o próprio trabalho permite um 
reconhecimento do meu eu profi ssional; uma análise do que não 
está dando certo no trabalho docente e porque; e uma percepção 
do que precisa ser desenvolvido e refl etido.

Ao narrar minha prática tentando entender como vou 
me constituindo e como o outro me constitui nessa jornada 
para aprender a ser professora, percebo que passo por um 
autodesenvolvimento profi ssional, à medida que a todo instante 
busco novas compreensões para as minhas práticas, enxergo 
caminhos com a ajuda do outro e seu excedente de visão e, 
assim, vou construindo novas compreensões e práticas, tudo 
possível devido ao diálogo que estabeleço com os meus outros.

Por isso, necessito signifi car cada relação e cada ação da 
minha prática de ensino. Afi nal “se uma vivência ou ato não 
visa à signifi cação (acordo - desacordo) mas apenas à realidade 
(avaliação), a relação dialógica pode ser mínima” (BAKHTIN, 
2010, p.340). Faço isso escrevendo, quando escrevo tenho uma 
maior perceptibilidade do que busco e tenho ideia de onde 
encontrar. Quando escrevo tenho objetivos, tenho sempre que 
melhorar, tenho perguntas e caminho em busca de respostas e 
em busca de caminhos partilhados. “Todo romance representa 
‘a vida em autodesenvolvimento’ e a ‘recria’ (...) Todo 
criador recria a lógica do próprio objeto, mas não a cria nem 
a viola” (BAKHTIN, 2010, p.340). É isso mesmo, quando 
escrevo recrio o que vivi, tentando encontrar explicações 
para os acontecimentos - tanto para os bem sucedidos como 
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para os fracassados. Escrever, narrar a minha prática é um 
autodesenvolvimento da minha vida enquanto professora.

Dessa maneira é preciso sempre manter o olhar atento para 
conseguir atingir aquilo que as crianças tentam me mostrar, não 
só sobre elas, mas o que tentam me mostrar sobre eu mesma 
– através do excedente de visão que possuem sobre mim, por 
estarem neste lugar exotópico em relação a minha pessoa. Ao 
ir me atendo a essas pistas que dão vou me constituindo a cada 
nova percepção e mudança. Aliás, acredito que isso é recíproco: 
à medida que vou mostrando a eles um pouquinho do que 
enxergo neles, em seus atos e falas, eles também vão mudando e 
se constituindo. 

Por fi m, volto a afi rmar que os exercícios de manter a escuta 
e o olhar atentos, a escrita refl exiva sobre si e as interlocuções 
são maneiras extremamente relevantes para que eu – num lugar 
exotópico e através dos sujeitos com os quais eu me relaciono – 
construa acabamentos provisórios e vá me constituindo enquanto 
professora.
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Resumo

Dotada que é de potencial para representar os absurdos e a 
falta de sentido da realidade empírica, a Literatura Fantástica do 
século XX revela-se abastecida de um surpreendente e muitas 
vezes insuspeito caráter realista. Nesse artigo, dois contos 
portugueses (“O Solar dos Mágicos” de João de Melo e “A 
comemoração” de Jorge de Sena) trazem a mesma denúncia: o 
esvaziamento semântico da sociedade contemporânea.
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Resumen

Bajo el potencial de representar el absurdo y el sin sentido 
de la realidad empírica, la Literatura Fantástica del siglo XX 
parece ser suministrado con un carácter realista sorprendente 
y insospechado. En este trabajo, dos cuentos portugueses (“O 
Solar dos Mágicos” de João de Melo y “A comemoração” de 
Jorge de Sena) tendrá la misma queja: la vacuidad semántica de 
la sociedad contemporánea.

Palabras-clave 
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1. O fantástico do século XX: representação do real

A ensaísta argentina Ana María Barrenechea, em artigo 
de 1972 intitulado “Ensayo de una tipologia de la literatura 
fantástica”, rediscute propostas teóricas de Tzevtan Todorov 
(do seu afamado Introdução à literatura fantástica, hoje 
consagradas, voltadas todavia para incursões do gênero nos 
1800) e defi ne o fantástico do século XX a partir do conceito de 
problematização:

[...] la literatura fantástica quedaría defi nida como la 
que presenta en forma de problema hechos a-normales, 
a-naturales o irreales. Pertenecen a ella las obras 
que ponen el centro de interés en la violación del 
orden terreno, natural o lógico, y por lo tanto en la 
confrontación de uno y outro orden dentro del texto, en 
forma explícita o implícita.2

Esse conceito, que podemos entender como a ideia de 
que o fantástico possui a função de problematizar o real, 
engendra-se como base para elegermos o gênero alternativa 
para a promoção da leitura de um mundo que se nos apresenta 
“sem sentido”. O absurdo da realidade faz do fantástico um 
gênero capaz de compreendê-la de um modo que o realismo 
quiçá não pudesse legitimar. Para o também argentino Jaime 
Alazraki, essas narrativas novecentistas, que ele classifi ca 
como neofantásticas, possuem diferenças em relação às suas 
predecessoras originadas no século anterior notadamente no 
que diz respeito a sua visão: “si lo fantástico asume la solidez 
del mundo real — aunque para ‘poder mejor devastarlo’, como 
decía Callois —, lo neofantástico asume el mundo real como 
una máscara, como un tapujo que oculta una segunda realidad 
que es el verdadero destinatario de la narración fantástica”3. A 
medida que se reconhece no fantástico do século XX a função 
de problematizar o real, concretizado a partir da revelação 
do que há na realidade mimética de insólito — ou, antes, do 

desmascaramento de uma segunda realidade — podemos 
dizer que este gênero motiva o olhar do leitor a voltar-se 
para um cotidiano que, exatamente por ser habitual, é com 
muita frequência ignorado. O fantástico então provoca uma 
mudança de paradigma na vivência do homem-leitor moderno, 
que desentende o mundo em função de sua absorção por um 
cotidiano que não permite a produção de questionamentos que 
o ponham em causa.

A literatura fantástica será, então, um pré-texto; e o 
fundamental a seu respeito estará em sua segunda leitura — 
aquela que problematiza o real, aquela que desmascara uma 
segunda realidade. No mundo moderno e aparentemente 
ininteligível, somente é efi ciente a narrativa que produz 
estranhamento, como reconheceram os formalistas russos 
baseados na teoria do automatismo da percepção: “a taxa de 
informação de uma mensagem tende a zero quanto maior o nível 
de familiaridade do público com a mensagem enunciada”4, ou 
seja, o rotineiro e o habitual (por extensão, o mimético) podem 
diminuir a duração da percepção da obra de arte e tal intuição 
impulsiona certas criações literárias a lançar mão, como uma 
estratégia dentre outras, de tais procedimentos irrealistas. 
Precisamente em defesa dessa ideia, Barrenechea encerra o seu 
artigo:

Por otra parte, los preocupados por problemas sociales, 
tan acuciantes en nuestra epoca, acusan de escapista a 
esta literatura y anuncian su desaparición por obsoleta, 
por no refl ejar los problemas humanos más urgentes, 
por ser un arte burgués. A ellos habria que recordarles 
que los teóricos del marxismo no rechazaron por ese 
motivo a lo fantastico. [...] Esta posición o la de un 
Julio Cortazar que cifra la función revolucionaria del 
artista en revolucionar el ambito de las formas o la de 
un Umberto Eco que asigna ese poder revolucionario 
a la destrucción y creación de nuevos lenguajes, 
abren tambien al genero otras posibilidades bajo el 

2 - BARRENECHEA, A. M. (1972), p. 393.
3 - ALAZRAKI, J. (2001), p. 276.
4 - FERRARA, L. D. (1978), p. 74.
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signo de lo social, siempre que lo fantastico sea una 
puesta en cuestión de un orden viejo que debe cambiar 
urgentemente.5

O desafi o de decodifi car a narrativa fantástica intriga o 
leitor e o alicia a decodifi car também o mundo mimético — a 
velha ordem — que ela estrategicamente transforma para, de 
certa maneira particular, imbuir-se de poder revolucionário 
para uma discussão capaz de questioná-lo e representá-lo tal 
qual, enfi m, ele é ou pode ser no seu câmbio tão urgentemente 
desejado. Nesse sentido, elegemos aqui dois contos da 
Literatura Portuguesa do último século que funcionam como 
denúncia de uma sociedade que valoriza a forma em detrimento 
do seu conteúdo, que se volta para o parecer subvalorizando o 
ser: o que leva a um esvaziamento do sentido do mundo ou à 
sua dessemantização.

2. O mundo dessemantizado

Essa estratégia de dessemantização é a que acende na 
sociedade moderna a possibilidade de forjar simulacros pelo 
uso de signifi cantes que são preenchidos por falsos signifi cados: 
antes, é como se determinado signifi cado migrasse de um 
signifi cante original (e genuíno) para outro que o herda embora 
a relação que sustente esse signo se mostre frágil.

Quando por exemplo em 2007 o município chinês de 
Fumin pintou de verde uma montanha devastada por atividades 
de uma pedreira, ao invés de efetivamente refl orestá-la, tinha 
a intenção de alcançar um resultado estético que representasse 
outro procedimento, mais complexo e caro; ou seja, almejava-
se provocar a ilusão de uma atitude ecologicamente correta, 
ao invés de efetivamente tomá-la. A frustração do alcance dos 
objetivos se deu em função do nível caricato do trabalho, mas 
esse resultado não é regra.

Postura semelhante adota-se ao adquirir uma peça que 
tenha sido fabricada recentemente com o intuito deliberado de 
parecer antiga, como um relógio de pêndulo ou cordas que, no 

entanto, funcione a pilhas, apenas dissimulando um mecanismo 
mais remoto. A antiguidade lega a quem a possui um status de 
nobreza, pelo valor de mercado que teria a peça original em 
função, entre outros fatores, de sua raridade ou da qualidade de 
herança de família que pode representar. De modo semelhante, 
a peça falsamente antiga forja também esse status. Importa na 
verdade que eles pareçam algo e não que o sejam de modo 
efetivo. Além disso, correntes de discussão recentes apontam 
que o fato de a moda e a arquitetura contemporâneas investirem 
em um estilo vintage, também conhecido como retrô, baseado 
na fabricação de peças e vestimentas que remetam às décadas 
de 1920 a 1980, está fortemente ligado a um conceito de 
reciclagem e sustentabilidade muito em voga hoje que, uma vez 
difundido, predispõe o público ao consumo de peças antigas. 
Uma vez, todavia, que, tais peças são na verdade novas, o 
suposto e inconsciente objetivo não é alcançado.

O mesmo ocorre ainda (quiçá seja esse o maior símbolo 
dessa sociedade, ou a sua mais fácil metáfora) com os livros em 
branco vendidos para atender a uma função puramente estética: 
o de ser exibido na estante como sinônimo de erudição. Surgem 
do diagnóstico do mercado de que os livros, mesmo com 
conteúdo, já eram procurados por certa parcela de consumidores 
com intenções meramente decorativas.

Esse último exemplo, provavelmente um dos mais antigos a 
que poderíamos remeter, foi o argumento encontrado por João 
de Melo para, em 1987 no conto “O Solar dos Mágicos”, que 
encerra o livro Entre pássaro e anjo, discutir essa questão da 
contemporaneidade: a da dessemantização da sociedade.

3. O Livro Branco

Nesse conto, o narrador é um jovem escritor e professor 
de Literatura convidado para o lançamento do livro de um 
autor consagrado. O evento ocorre em uma casa de Lisboa 
conhecida pela alcunha que serve de título ao texto. Eis o 
primeiro sinal da artifi cialidade de que se acercarão seus 
personagens: o próprio cenário do conto é um solar, mas 

5 - BARRENECHEA, A. M. (1972), p. 402-3.
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ironicamente a narrativa decorre em horário noturno e sob 
um temporal de outono (três características, portanto, não 
propícias a manifestações solares), condição reiterada quando 
se descreve a “chuva que enchia, lá fora, a longa noite do mês 
de Novembro e os anfi teatros da cidade de Lisboa”6. Fosse 
numa manhã ensolarada de verão, o título do conto mais 
bem se coadunasse, do ponto de vista semântico, ao espaço 
em que se desenvolve. Tal ruptura entre a nomenclatura 
arquitetônica do estabelecimento e o contexto em que ele se 
encontra na narrativa é signifi cativo por apontar a dicotomia 
ser vs. parecer a que fazíamos referência e que representa a 
problematização central desse conto.

Satirizando a imprensa que vinha tratando o jubilado 
escritor como sério candidato ao Prémio Camões ou ao 
Primeiro Nobel da Literatura Portuguesa, o narrador se refere 
à obra a ser lançada e ao seu autor sob alcunhas grafadas com 
maiúsculas: trata-os como o Grande Romance do Ano escrito 
pelo Festejado Autor, então de posse da também Grande Glória 
Literária do Século XX. Por ter alcançado tamanha fama, dirá 
o narrador, “seu nome, impresso na lustrosa cartolina das 
capas, ultrapassara há muito o tamanho das letras dos títulos 
e transformara-se numa imagem de marca”7, indiciando uma 
inversão de valores promovida pela prioridade da glória pessoal 
sobre a qualidade artística, o que faz do nome do escritor o 
logotipo que imputa sinal de qualidade ao produto em que se 
transformara a sua literatura; por isso, ironicamente “o comum 
das pessoas começava mesmo a associá-lo aos sabonetes, às 
pastas dentífricas e a outros precisos da higiene e do engenho 
humano”8.

Todavia, quando — diante da imprensa, da nata intelectual 
do país, do ministro da cultura e outros políticos, dos membros 
da editora, de poetas sem expressão no cenário nacional e do 
público em geral — a primeira caixa de livros é aberta para a 

distribuição dos volumes, descobre-se que todas as cópias do 
livro estão em branco.

Para grande assombro nosso, e não menor 
assombração, tratava-se com efeito de um Livro 
Branco. Sem uma única letra dentro. Muito bem 
lombado, sem dúvida, e mesmo até terrivelmente 
laminado pelo aço azul e alcalino da guilhotina 
— porém sem o único e inconfundível sinal das 
máquinas impressoras.9

O acontecimento insólito é responsável pelo aniquilamento 
de todas as aparências que a custo os personagens sustentavam. 
Primeiramente, ironiza-se a falta de recursos que assola 
os artistas literários ao descrever a velocidade com que o 
coquetel de recepção fora consumido; um dos poetas, sobre 
isso, reclama: Ora, mamaram tudo! Isto é gente de muito 
alimento! E tal condição de penúria é enfatizada justamente 
pela descrição de episódios recentemente protagonizados por 
esse mesmo poeta que protestara, poeta dos mais medíocres 
e miseráveis cujo malfadado plano para vender seus livros 
fora deixá-los em bancas e depois roubá-los, para logo 
adiante cobrar pelos exemplares supostamente vendidos. Os 
demais artistas presentes ainda conseguem se esconder sob 
o estereótipo da arrogância exibida no sorriso trocista que 
submergiria os tímidos e os reduziria à pior das misérias 
humanas e na ruga preocupada e tensa do intelecto sempre em 
trabalho e em turbilhão, catalisando mais ironia no discurso 
do personagem-narrador: “Como é sabido, os escritores 
são modestíssimos: não gostam nada de falar da sua Obra. 
Preferem dizer mal da dos outros.”10

Também os docentes são alvo do sarcasmo do narrador. 
Diante do inesperado tamanho do romance — “um pequeno, 
minúsculo volume, quase só um caderno como o dos meus 

6 - MELO, J. de (1993), p. 196.
7 - MELO, J. de (1993), p. 191.
8 - MELO, J. de (1993), p. 191.
9 - MELO, J. de (1993), p. 201.
10 - MELO, J. de (1993), p. 190.
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alunos de Literatura, e tão discreto no tamanho quanto a 
aparatosa paleta de cores da sua capa”11 — discursa-se sobre a 
mediocridade do magistério a que o país encontra-se confi ado:

Os professores iam decerto gostar, pois amavam o 
magistério fácil dos livros menores. Talvez o pudessem 
mesmo devorar com pudor, tal qual a miserável, 
vergonhosa e envergonhada sanduíche do almoço, 
entre duas aulas, dois tempos de espera entre o fi m do 
mês e a próxima promoção na carreira docente.12

Já a categoria dos políticos é formada por um ministro da 
cultura desprovido de aptidões específi cas para o cargo. Como 
de costume ocorre com estadistas desse escalão, cerca-se de 
deputados que o bajulam, “cordeiros que uivavam como lobos, 
estando eles em presença do Grande Lobo, clérigos zelosos e 
reverentes diante do seu bispo, anões de circo povoando o suor 
deslumbrado do trapezista”13. A crítica à opção política para 
nomeação dessa pasta se faz sentir no diálogo do narrador com 
outra escritora, que se mostra deslumbrada com a fi gura pública 
da gestão administrativa da cultura do país:

Veio junto de mim a poetisa Dora Flores e deixou-me 
gelado com esta confi dência:
— Sabe que o senhor ministro da Cultura até é 
advogado?
Eu disse que sim, sabia, e ela acrescentou:
— Sabe imenso, imenso de leis!
E eu respondi:
— Ele só é ministro da Cultura porque é advogado, minha 
senhora. Todos nós habituámos já a ver nos advogados 
homens que servem para tudo. Não sei mesmo por que 
motivo ou mais esquisita razão não havia o homem 
de ser ministro da Cultura deste país sem cultura: eles 
são administradores de bancos, directores de ópera, 

membros de júris literários, candidatos à presidência da 
República, reitores de medicina, provadores de vinho, 
chefes de redacção de vários jornais ao mesmo tempo, 
padres e às vezes herejes, por isso não compreendo o 
motivo do seu espanto, minha senhora.
E de novo a poetisa Dora Flores, eufórica, disse:
— É que, além de ministro, ele sabe imenso, imenso 
de leis!14

Toda essa turbamulta de docentes e artistas e políticos 
comporá, sob os holofotes da mídia, a bancada de ilustres da 
solenidade de lançamento do romance, junto ao autor e ao 
ministro:

A seguir, o editor convidou para a mesa, por ordem 
de chamada, os professores catedráticos, os críticos 
do princípio do século, os directores de jornais, os 
deputados-anões, os agentes literários estrangeiros, os 
romancistas mais idosos, os realizadores de cinema — 
e, aos poucos, aquela prancha muito longa, disposta 
sobre um estrado, em arco, foi-se enchendo de sombras, 
seres ressuscitados, perfi s de aves, monos e várias 
outras espécies animais.15

Dentre os presentes, destaca-se, por oposição, o poeta-
pugilista, que se dispõe a fazer crítica pública sobre todos, 
aventura a que o personagem-narrador não se arrisca, guardando 
suas considerações mais ácidas apenas para o leitor do conto. 
Esse poeta que protesta é o responsável por afi rmações do tipo 
os ministros da Cultura deste país têm crises de inteligência 
ou vão começar os discursos! socorro! ou ainda (quando já 
instaurada a confusão em razão da descoberta do livro em 
branco) Queriam para quê o livrinho, se nem ao menos sabem 
ler?, reiterando posições do narrador que ele não se atreveria a 
tornar amplamente manifestas. Todavia, o poeta-pugilista não é 

11 - MELO, J. de (1993), p. 198.
12 - MELO, J. de (1993), p. 198.
13 - MELO, J. de (1993), p. 193.
14 - MELO, J. de (1993), p. 197.
15 - MELO, J. de (1993), p. 197.
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capaz de demolir as dissimulações dos presentes à cerimônia: 
é mesmo tripudiado por um dos convivas, que deslegitima 
seus comentários evidenciando sua condição de embriaguez: 
Aguenta os cavais, ó bêbado! Rua mas é com ele! Tivesse 
bebido água, que sempre desentope a bexiga, ora essa.

Pertencerá, na verdade, como dizíamos, ao elemento 
insólito — o Livro Branco — a responsabilidade de 
efetivamente derrubar-lhes as máscaras. Diante das páginas 
vazias do pequeno mas bem cuidado volume, inseguros de 
seus conhecimentos literários, os componentes da mesa não 
se aventuram a reconhecer que há algo falho, sob o temor 
de revelar sua própria ignorância sobre questões ligadas aos 
estudos literários; antes, procuram compreendê-la como 
manifestação de alguma vanguarda artística cujos mecanismos 
desconheçam. Por isso, a princípio, há apenas burburinhos: o 
ministro olhava ora à esquerda, ora à direita, corava, fazia 
por ganhar algum tempo de espera e adiar o protocolo; um 
professor catedrático perguntou ao colega do lado se aquilo 
tinha de ser mesmo assim; e o mais antigo crítico do século 
assestou o monóculo e rosnou de forma ameaçadora: Deve 
tratar-se de mais uma partida que fazem aos críticos deste 
país. O autor, por sua vez, terá reação desprovida de sua usual 
fl euma: “O Festejado perdeu as estribeiras e falou em roubo, 
em esbulho, em vexame, e disse outras palavras difíceis, e foi 
grosso, bronco, desajeitado.”16

Sua atitude infl amará a multidão presente, que agirá tão-
somente de acordo com o modo como é conduzida, movida 
por estímulos que lhe são externos, comprando posições que 
foram refl etidas por outrem, o que a leva a conclusões que na 
verdade não lhe pertencem, como demonstra o grifo do também 
cáustico trecho:

E estava-se neste impasse, e a multidão que enchia 
o Solar dos Mágicos, sem saber de nada e coisa 
nenhuma, fl uiu, borbulhou, inquieta e louca. 
Começou logo a clamar por vingança, uivando 
de loba — porque se estava mesmo a ver que a 

Literatura não podia estar assim sujeita à mão 
perversa de algum intruso.17

Pouco importa o que provocara a tiragem de Livros Brancos. 
Poderia ser falha da tipografi a (hipótese que os editores logo 
levantam, menos como recurso da narrativa para explicar o 
ocorrido ao leitor do que como forma que os profi ssionais 
encontraram para transferir uma possível responsabilidade para 
outras pessoas que estivessem convenientemente ausentes). Não 
se descarta, por outro lado, tratar-se de um fenômeno sobrenatural, 
conforme sugere o nome da casa de eventos, ambíguo em sua 
referência à magia. Se o Solar pertence aos Mágicos, em uma 
primeira instância, por simbolizar o talento dos artistas que o 
frequentam ou, antes, a competência dos seus empreendedores 
para a realização de eventos de grande porte, em uma camada 
mais condizente com as revelações que o texto promove, o 
adjetivo estaria relacionado ao modo como se consegue promover 
emoções apenas em função de formas e a despeito de seus reais 
conteúdos. Tomada por fi m denotativamente, é possível que a 
expressão dos Mágicos esteja a fazer menção à sobrenaturalidade 
do ocorrido. Pois será na verdade essa ambiguidade o que 
sustentará o viés fantástico que pode ser atribuído ao conto 
e, por essa razão, à narrativa não caberá resolver o mistério. 
Igualmente, aos leitores (exceto por uma ingenuidade literária) 
nada importará tal elucidação, tampouco o acontecimento os 
apavorará. Surge então a manifestação insólita aqui justamente 
como modo de representação do real.

A mensagem guardada por esse Livro Branco é, apesar 
do seu vazio semântico, paradoxalmente clara. Metaforiza 
o esvaziamento de conteúdo intelectual da sociedade, o 
apagamento de sua habilidade para refl etir sobre os fatos. A 
erudição é um produto representado pela posse exposta do livro, 
não sendo necessário lê-lo (não sendo mesmo preciso que se 
saiba ler, como acusa o poeta-pugilista) a fi m de ratifi car uma 
suposta cultura, a qual se quer exibir sem que necessariamente 
exista. Adquiri-la é decerto um procedimento mais trabalhoso 

16 - MELO, J. de (1993), p. 200.
17 - MELO, J. de (1993), p. 200. (Grifo nosso)



A DESSEMANTIZAÇÃO DA SOCIEDADE

2621LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

do que o de pintar a montanha chinesa de Fumin ou mais 
dispendioso do que o de garimpar e adquirir antiguidades 
genuínas.

Do mesmo modo, é dispensável ter conhecimentos no 
campo da cultura para assumir a pasta ministerial da área, 
bastando que se exibam habilidades técnicas ou que, enfi m, 
se saiba imenso de leis. Igualmente, faz-se prescindível que 
o livro, para ser publicado e muito vendido e ainda concorrer 
a prêmios de fama internacional, contenha efetivamente um 
romance, bastando que esteja bem lombado e laminado pelo 
aço azul e alcalino da guilhotina e que o nome do seu autor se 
encontre impresso em destaque na aparatosa paleta de cores 
da lustrosa cartolina da capa: afi nal, espera-se que apenas o 
seu aspecto externo seja mostrado, em sua exibição na estante. 
Trata-se, como dissemos, de dirigir o parecer a uma posição 
hierarquicamente superior ao ser.

4. O não-evento

A fi m de fortalecer a denúncia desse fenômeno 
comportamental da contemporaneidade realizada pelo conto 
de João de Melo, podemos fazer comparecer ainda para a 
discussão um texto de Jorge de Sena que, embora décadas 
mais antigo, apresenta já poder de observação para desvendar 
matéria similar. Publicada originalmente em Andanças do 
Demónio, de 1960, a narrativa “A comemoração” é datada 
em seu termo pelo ano de 1943. Seu enredo gira em torno 
do empenho de Gustavo Dores, funcionário chefe de uma 
repartição pública, para prestar homenagem póstuma a 
João Pereira Castanheira, negociante que teria se elevado 
a governador de um distrito português na África Colonial, 
liderado ocupações e defendido o território conquistado 
contra os gentios, após o que, vitimado por uma doença 
tropical, terminara os seus dias em Lisboa, esquecido na 
mesma repartição onde surgia agora, dez anos após a sua 
morte, o projeto encampado por Dores:

De uma conversa de café surgira aquela ideia, mas, na 
voz empreendedora de Gustavo Dores logo a tal ponto 
se completou, que nem os habituais companheiros, 
levados na paixão imperial do chefe de repartição, 
reclamavam o título de sócios fundadores da importante 
comemoração a celebrar.18

Menos, porém, do que oferecer tributo ao fi nado homem, 
preocupa ao funcionário que seja reconhecido o seu próprio 
mérito pela organização da solenidade, cuja idealização 
reclamara exclusiva e quase impositivamente para si. Distinguir 
um suposto valor de alguém evidencia uma habilidade social e 
o ato de demonstrar tal habilidade é que se revela a primeira 
intenção de Gustavo Dores, sendo pois a celebração em si 
secundária, pretexto (oferecido aos outros e mesmo à sua própria 
consciência) para a exposição de sua fi gura pública. Fica isso 
manifesto, por exemplo, em seu planejamento do protocolo 
da cerimônia: levariam fl ores, colocariam silenciosamente os 
ramos, não haveria discursos, imagina ele, logo corrigindo-
se, autenticando o seu direito de discorrer no evento, sem que, 
todavia, demonstrassem-se (nem mesmo para si) as razões 
egocêntricas que o levaram a formalizar a homenagem:

Dizia algumas palavras, era natural, fora o promotor, 
o organizador, se ali estavam a ele se devia. Palavras 
simples, explicando o motivo, fazendo uma leve 
referência ao seu esforço, talvez uma anedota do 
defunto não caísse mal, essas coisas, em tais ocasiões, 
enternecem sempre, sempre ajudam a recordar.19

Ora, ao contrário da maioria dos outros colegas de 
repartição, composta por funcionários reformados, empregados 
da Fazenda ou administradores saudosos do espaço e do 
poder, fartos da “secretaria” e, ao mesmo tempo, admiradores 
suspeitosos da burocracia metropolitana, Dores ostentava 
um duvidoso e frágil prestígio proveniente de ser um homem 
saído do outro lado dos “guichets” do Terreiro do Paço que 

18 - SENA, J. de (1984), p. 87.
19 - SENA, J. de (1984), p. 91. (Grifos nossos)
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portanto alcançara certamente a sua posição em razão de suas 
competências e sem apadrinhamentos. Reside nessa sua origem 
diferenciada a necessidade de ratifi car tal distinção a partir de 
atitudes nobres (não por acaso entrega-se ao trabalho com mais 
empenho do que os colegas). A ideia da homenagem, então, 
revela-se um novo instrumento producente para que se sustente 
dentre os demais o conceito que sobre ele se desenvolvera.

Dores se dedica com afi nco à empreitada. Estabelece todas 
as bases do evento, da ampla badalação interna à divulgação 
externa via imprensa, passando ainda pelos rechaços à ajuda de 
colegas que ele julgava apenas quererem usurpar da sua glória; 
assim, aliás, “afastara friamente o Pereira Cláudio, outro chefe 
de repartição, que se interessara demasiado pela homenagem, 
e procurara associar-se a ela.”20 Aguarda o dia marcado sob 
expectativas ilusórias, que a narrativa revela por meio do uso 
de um discurso modulado pelo hipotético: “dizia-se que o 
próprio Ministro, em conversa com o director-geral, louvara a 
iniciativa”21. Porém, na manhã agendada no cemitério para a 
comemoração, ninguém compareceu.

O cotejamento da cena imaginada pouco antes da chegada de 
Dores à campa do homenageado e da cena efetivamente realizada 
logo depois (cujos traços estão grifados abaixo) dá conta do 
paralelismo existente entre o egocêntrico (mas também ingênuo) 
pensamento do funcionário e o real baixo nível de entusiasmo 
que a comemoração despertara nos demais colegas de trabalho. 
A representação do grupo coeso que respeitosamente aguardaria 
portando fl ores recém-compradas, empenhado portanto em 
consumar a comemoração que Dores julgava tão importante para 
todos quanto para si, transforma-se, por contraste, em uma cena 
com poucas pessoas isoladas no cemitério, todas sem ligação 
com o evento, na qual fl ores envelhecidas se destacam em meio 
a um campo sem requintes, com sinais de falta de manutenção.

Já via o quarteirão por detrás do qual repousava o 
Castanheira. Os outros esperá-lo-iam, em volta da 
sepultura funante, e todos de preto, com ramos em 

punho, conversando em voz baixa. A correnteza de 
jazigos encobria a cena; Gustavo Dores empertigou-
se e afugentou do rosto a bonomia que a frescura da 
manhã nele espalhara. Dobrou a esquina. As sepulturas 
sucediam-se pela encosta abaixo; algumas pessoas, 
aqui e ali, moviam-se por entre a rede, aparentemente 
instransponível, de gradeamentos, cruzes e caixas de 
lata mais ou menos desbotadas. Não se via qualquer 
grupo. Gustavo Dores olhou em volta, ainda duvidoso, e 
depois fi cou com os olhos perdidos na terra amarelada, 
que os ramos de fl ores envelhecidas faziam parecer um 
imenso jardim devastado pelo espalhar de tanto ferro 
velho, e as fl ores plantadas e viçosas não conseguiam 
emergir, com nitidez, de tão confusa massa. Era ali, 
não havia dúvida, mas não estava ninguém. Ninguém 
viera.22

Durante o percurso que Dores fi zera ao campo-santo e 
mais tarde quando vai embora, identifi ca-se um elemento 
que por si nada apresentaria em princípio de fantástico, mas 
cujo espaço de sentido estrategicamente não preenchido 
institui um mistério que prepara o leitor para o episódio 
ambiguamente insólito que fechará a narrativa: trata-se da 
fi gura de um estranho homem que se encontra, de terno, 
no transporte coletivo em que Dores se conduz ao evento e 
que entra no cemitério na sua frente. O protagonista cogita 
desde a primeira vez em que o vê, em função dos trajes e 
do caminho, a sua intenção de participar da homenagem, 
quiçá atraído pelas notícias na imprensa, o que todavia não 
se concretiza. Na saída, após o fracasso, ao cruzar novamente 
com o homem, envergonha-se por ainda estar com as fl ores 
nas mãos (a falta de explicação plausível para alguém levar 
um ramo ao cemitério e sair ainda com ele faz com que 
Dores sinta que elas delatam a todos seu fracasso); por isso, 
entrega-as a ele, que as pega e volta-se novamente na direção 
das sepulturas. À noite, em casa, é prioritariamente sobre a 
efígie misteriosa desse homem desconhecido que o chefe de 

20 -  SENA, J. de (1984), p. 90.
21 - SENA, J. de (1984), p. 89.
22 - SENA, J. de (1984), p. 93-4 (Grifos nossos).
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repartição solitariamente refl ete (“tornara-se-lhe impossível 
arredar a imagem do extravagante sujeito, ora cruzando-se 
com ele, ora com as bochechas pendendo para as fl ores”23), 
quando a sua fi lha o chama para ouvir a notícia no rádio:

“...uma singela homenagem em memória de um 
ilustre africanista, Pereira Castanheira, que foi um 
dos heróis das Campanhas da Ocupação, defendendo 
Namucala contra milhares de indígenas revoltados. 
Em volta da sepultura, reuniram-se alguns dos seus 
amigos, entre eles o nosso querido consócio Sr. 
Gustavo Dores, alto funcionário da administração 
pública, a quem se deve a brilhante ideia desta 
comovedora cerimónia. Num curto mas sentido 
improviso, o Sr. Gustavo Dores traçou o perfi l 
do homenageado, após o que todos os presentes 
desfi laram, em religioso silêncio, pela humilde 
sepultura, que deixaram juncada de fl ores.”24

A descrição desse não-acontecimento mostra-se uma 
manifestação francamente fantástica (em termos todorovianos) 
porque reside na ambiguidade de duas explicações opostas e cuja 
escolha a narrativa não concretiza: não é possível afi rmar se o 
episódio representa uma efetiva sobrenaturalidade ou justifi ca-
se pelo fato de o radialista noticiar algo que ele supõe assim ter 
ocorrido embora ninguém tenha realizado a cobertura jornalística 
da homenagem, apenas recriando um discurso a partir de uma 
série de lugares-comuns normalmente observados nesse tipo de 
cerimônia. Dores, por sua vez, não busca explicações (em uma 
atitude, aliás, concernente com a de personagens de narrativas 
fantásticas do século XX); pelo contrário, apenas se regozija por 
ter alcançado o seu objetivo: Sentia-se feliz. E essa felicidade é, 
na verdade, resultado da sua opção (deliberada e consciente) de 
crença em uma inverdade que lhe é, todavia, oportuna.

No conto de João de Melo, o elemento fantástico 
fora responsável por catalisar a revelação das hipocrisias 

dos personagens nele caricaturados (artistas, políticos, 
acadêmicos e público em geral) diante dos demais de seu 
meio social. Já em “A comemoração”, onde a classe alvo de 
crítica é a de um indolente funcionalismo público (trechos 
como “A cerimónia fora marcada para as dez da manhã, 
hora afi nal só propícia à pontualidade de Gustavo Dores, 
visto que os outros ou não tinham que fazer, ou começavam 
a trabalhar por volta dessa hora.”25 confi rmam isso), o 
acontecimento insólito — qual seja, o de a cerimônia ser 
descrita com detalhes embora não tenha ocorrido — ainda 
que ratifi que para o leitor as características dessa classe que 
a própria narrativa evidenciara, interdiegeticamente reforça 
as máscaras usadas pelos seus integrantes. Todos irão, a 
partir da suposta consumação do evento, agir em função da 
sua presumida realização.

Tais funcionários estão inseridos no ambiente de trabalho 
de um Estado Novo totalitarista e imperialista. O conto, como 
dissemos, data de 1946, primeiro ano pós-Segunda Guerra, 
combate cujo resultado traz como consequência para Portugal, 
evidentemente dentre outras, um dos mais importantes 
colapsos de legitimidade do império português, fomentado pela 
descrença na superioridade da civilização ocidental e na missão 
tutelar das nações europeias sobre outras raças ditas inferiores, 
impossíveis de se manterem após um confl ito vencido pelo 
eixo que lutava contra regimes como o Nazismo e o Facismo, 
claramente devedores de ideologias dessa natureza. Ora, no 
conto, os funcionários públicos espelham ideias cujas origens 
eles conhecem apenas de modo fragmentário, reproduzindo-
as acriticamente: trabalham para um governo que investe em 
propagandas ideológicas que buscam legitimar o imperialismo 
português sobre as colônias africanas, baseado em um 
nacionalismo que apregoa a crença na histórica missão sagrada 
de Portugal em manter o seu império, direito afi ançado pelas 
conquistas e descobertas atribuídas ao país nos últimos séculos. 
De fato, o Estado Novo desencadeara a partir dos anos de 

23 - SENA, J. de (1984), p. 98.
24 - SENA, J. de (1984), p. 99.
25 - SENA, J. de (1984), p. 90.
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1930 uma vasta campanha para a criação de uma mentalidade 
imperial no povo português, quer através de realizações de 
impacto junto à opinião pública, quer por intermédio do sistema 
educativo-cultural. Pois é sob esse contexto histórico-político 
que o protagonista realiza a homenagem a Castanheira, que teria 
sido peça ativa na exploração e manutenção dessas colônias. 
Segundo o protagonista, empreender a comemoração “era 
recordar o passado, real ou virtual, de uma classe, [...] era chamar 
a atenção pública, ‘por meio de uma iniciativa modesta mas 
signifi cativa, para uma vida de perigos e responsabilidades’”26. 
Os funcionários públicos mostram-se, assim, vítimas também 
desse investimento do Estado Novo na propaganda imperial, 
cuja ideologia eles seguem alienadamente.

Assim, a cerimônia que, mesmo sem haver, produz o 
efeito desejado pelo seu realizador, é, tal qual o Livro Branco 
do conto de João de Melo, um signifi cante esvaziado de 
signifi cado, um simulacro a que basta parecer (e não ser) 
para proporcionar a funcionalidade que dele se espera. Uma 
vez abertas as páginas vazias que a capa desse Livro Branco 
abriga, denunciam-se também as outras metafóricas páginas 
vazias que estão sob a capa com que desfi lam artistas, políticos, 
professores e imprensa n’“O Solar dos Mágicos” e funcionários 
públicos n’“A comemoração”. E, desse modo, todos eles, que 
chamaríamos de os não-leitores do Livro Branco, estarão aptos 
a assumir a sua posição em uma multidão sem capacidade de 
discurso e fortemente sujeita à manipulação por sua inépcia 
para leitura, do livro e do mundo.
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Resumo

O trabalho objetiva discutir a defi ciência como produção 
social à luz do mito de Procusto e suas implicações sobre as 
discussões teóricas acerca da identidade e diferença. Com base 
no relevante constructo teórico, procurar-se-á problematizar a 
subjetividade implícita nas relações sociais advindas da condição 
de defi ciência, esperando-se contribuir para a sua compreensão 
e estabelecimento de novas formas, ou outros modos sobre o 
direito de ser e estar no mundo. Acredita-se ainda que o texto 
pode ajudar a visibilizar pessoas em situação de vulnerabilidade 
frente as complexas relações sociais da atualidade e assim 
favorecer ao debate e a constituição de práticas voltadas a 
aceitação e ao respeito às diferenças. Num último intento, espera-
se circunscrever neste trabalho um espaço para o ecoar de vozes 
de pessoas historicamente alijadas das relações sociais, políticas, 
culturais, econômicas e educacionais estabelecidas e mais uma 
vez reafi rmar suas capacidades frente  a transitoriedade do Ser e 
ao entendimento do outro em sua totalidade. 

Palavras-chave

Defi ciência; identidade; diferença.

Abstract

The paper discusses disability as social production in 
the light of the myth of Procrustes and its implications on 
the theoretical discussions about identity and difference. 
Based on relevant theoretical construct, it will seek to 
problematize the implicit subjectivity in social relations 
arising from the condition of disability and is expected to 
contribute to the understanding and establishment of new 
forms, or other modes on the right of being in world. It is 
believed that the text can help to visualize vulnerable people 
in front of the complex social relations of today and will 
promote the debate and the establishment of practices aimed 
at acceptance and respect for differences. In a last attempt, 
it is hoped this work a limited space for the echo of voices 
of people historically sidelined the social, political, cultural, 
economic and educational set and once again reaffi rm their 
skills against the transience of being and understanding of 
other in its entirety.

Keywords

Disability; identity; difference.
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Procusto, procustos? Interpretações sobre formas de olhar 
para o mundo

Há algumas histórias que marcam nossas vidas de tal modo 
que delas extraímos verdadeiras lições ou novas formas de 
reinventar o que antes considerávamos imutável ou mesmo 
inimaginável. Bem, uma dessas histórias que trazemos em 
nossas lembranças, é na verdade um mito relembrado por 
Marcos Bagno (1998) e que há muito povoa nossos pensamentos 
e produções. Procusto! Quem? Um malfeitor que morava 
em uma fl oresta e mandou fazer uma cama com as medidas 
exatas de seu próprio corpo. Quando uma pessoa passava por 
seus arredores ele capturava-a e colocava-a na cama. Se fosse 
menor ele esticava até caber nas medidas. Se fosse maior ele 
cortava as partes que excediam, fazendo do outro a vã tentativa 
de aproximação ao seu Eu ideal. Conta o mito que Procusto foi 
morto pelo herói Teseu, o mesmo que matou o minotauro.

Morre então Procusto? Restariam fragmentos, resquícios 
de sua ideologia, forma unilateral de conceber o mundo a partir 
de suas próprias aspirações, conceitos, medidas? Falaríamos de 
um Procusto ou Procustos? As difi culdades em aceitar o outro 
da forma como ele é, do direito de Ser, é uma das provocativas 
para as quais ainda não encontramos respostas em nossa 
forma única de relacionarmos com o mundo e interpretá-lo 
através de nosso tipo ideal que segundo Amaral (1998, p.14) 
aproxima-se do ser “jovem, do gênero masculino, branco, 
cristão, heterossexual, física e mentalmente perfeito, belo e 
produtivo”. Ademais a autora prossegue com sua aterrorizante 
afi rmação: “A aproximação ou semelhança com essa 
idealização em sua totalidade ou particularidades é perseguida, 
consciente ou inconscientemente, por todos nós, uma vez que o 
afastamento dela caracteriza a diferença signifi cativa, o desvio 
a anormalidade” (AMARAL, 1998, p.14).

A não aceitação do que se difere do padrão socialmente 
construído constitui-se um dos motivos para a realização do 

presente texto. A par dos valores éticos, sociais, políticos e 
culturais que acabam por atingir a formação do ser, esperamos 
problematizar os (não) lugares ocupados por diferentes 
pessoas em uma sociedade marcadamente excludente. Para 
tanto, utilizaremos o vasto referencial teórico sobre inclusão 
de pessoas com defi ciência (CARVALHO, 2004; FERREIRA, 
2006; MARTINS, 2006; GLAT, 2007), e discussões sobre a 
identidade, diferença no contexto marcado por disparidades 
econômicas e desigualdades sociais. Discutiremos ainda a 
conjuntura social de nossa atualidade na qual o grupo constituído 
pelas pessoas com defi ciência reivindica o direito a ter direitos 
e a participação social plena com equidade de condições, 
superando as antigas práticas baseadas na perpetuação de 
estigmas, preconceitos e discriminações (CROCHIK, 1997; 
AMARAL, 1995; VELHO, 2003; SILVA, 2006; FERREIRA, 
2009). 

Como já demos indícios, para fi ns de organização do 
presente texto iniciaremos com as problematizações sobre 
identidade e diferença e suas confl uências com a concepção da 
defi ciência como produção social. Em seguida discorreremos 
sobre as práticas construídas na atualidade e suas implicações 
para a formação de pessoas com defi ciência, a fi m de nos 
inquirir sobre a morte ou perpetuação do que denominamos 
fragmentos de Procusto.

É importante esclarecer que, muito embora os pressupostos 
da inclusão diga respeito a consideração de condições de acesso 
físico e atitudinal de toda e qualquer pessoa em situação de 
vulnerabilidade, tal como negros, mulheres, meninos de rua, 
indígenas, entre tantos, objetivamos delimitar o presente estudo 
sobre os aspectos concernentes às pessoas com defi ciência, 
foco central de nosso interesse acadêmico.

Ressaltamos ainda que nossa escrita representa pontos 
de encontro sob o olhar de duas profi ssionais que atuam em 
espaços distintos2, e que, portanto, apesar de utilizarmos amplo 
referencial teórico do campo educacional não delimitamos as 

2 - Nossa vivência com pessoas com defi ciência em diferentes espaços de atuação (educação e saúde) nos fez compartilhar estudos, leituras e interesses afi ns. 
Do resultado desta experiência acrescido do instigante mito de Procusto, nos permitimos problematizar aspectos importantes acerca da inclusão dessas pessoas 
que poderão nos dar indícios de futuras pesquisas e novas contribuições a esse fértil campo de estudos.
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implicações teórico-práticas do nosso estudo neste campo, 
nem no da saúde, mas de suas vicissitudes no campo social 
de maneira ampla. Salientamos ainda que nossos pontos de 
vista se alinhavam num bordado sem moldes, pois resultam de 
nossas experiências e estudos na área da inclusão de pessoas 
com defi ciência, representando nossas interpretações e dos 
teóricos que veementemente discutem o respeito às diferenças. 
Acreditamos na relevância da temática e esperamos contribuir 
ao rico debate sobre a (re) afi rmação das potencialidades de 
todas as pessoas, indistintamente. 

Identidade e diferença: o que é ser “diferente” na 
sociedade que se pretende inclusiva

O discurso sobre o respeito às diferenças tem invadido os 
espaços sociais como forma de conclamar a todos através de 
políticas governamentais, mídia, escola, família e outros, para 
o entendimento da máxima de que somos diferentes e de que 
precisamos ser respeitados em nossas singularidades. Mas, 
afi nal, o que é ser “diferente” na sociedade que se pretende 
inclusiva? Até que ponto os discursos tão bem propagados 
circunscrevem-se em nossas práticas construídas?

Bem, as questões suscitam não respostas, mas refl exões 
importantes e passíveis de discussões. Na ótica do presente estudo 
acreditamos que diante de preconceitos historicamente enraizados, 
em especial dos dirigidos às pessoas com defi ciência (FIGUEIRA, 
2008; JANNUZZI, 2006; FERREIRA; GUIMARÃES, 2003; 
MAZZOTTA, 1995) e do despreparo advindo de um modelo 
cartesiano que fragmentando, esqueceu-se do todo e das diferentes 
formas de ser e fazer-se humano, são explícitas nossas inabilidades 
em compreendermos o outro da forma que é, e as estratégias para 
aproximá-lo daquilo que gostaríamos que ele fosse, ou dito de 
outro modo, da cama de Procusto.

Para nós, as inabilidades descritas acima podem ser (re) 
discutidas através da problematização acerca da demarcação de 
lugares, identidades e diferenças das pessoas com defi ciência, 
com base no amplo legado que autores como Stuart Hall 
(2003), Tomaz Tadeu da Silva (2000), e outros, proporcionam 
aos estudos acadêmicos. 

Falar destes lugares é sempre oportunidade para nos 
aproximarmos dos limiares, de imposições, dos mecanismos 
de poder e do que instituímos, convencionamos como o 
padrão a ser seguido. Assim, é espaço onde vozes podem ser 
silenciadas ou negadas. Há então relações de poder implícitas 
no deslocamento das identidades e de, mais precisamente, sua 
relação com o outro, já que se parte do princípio de que “Esse 
‘exterior’ é constituído por todos os outros termos do sistema, 
cuja ‘ausência’ ou falta é constitutiva de sua ‘presença’”. 
(HALL, 2003, p. 81). 

Por isso, é oportuna a refl exão, de que nem sempre ao 
falarmos do respeito à diferença, pensamos na diferença que 
é engendrada, na relação com o exterior e com muitas formas 
de dominação. Outrossim, não consideramos o fato de que 
pessoas sejam vítimas das medidas de Procusto. Muitas vezes, 
o discurso da alteridade e da tolerância, esconde em si mesmo 
as difi culdades em aceitarmos o outro da forma que é e nas 
relações cotidianas, parecemos ajustar novas pessoas a nossa 
cama.

Nesse sentido, Stuart Hall, ao apresentar a conceituação de 
différance – signo caracterizado pela síntese do adiamento da 
presença e pela diferença – do autor Derrida, pontua que “O 
signifi cado aqui não possui origem nem destino fi nal, não pode 
ser fi xado, está sempre em processo e ‘posicionado’ ao longo 
de um espectro. Seu valor político não pode ser essencializado, 
apenas determinado em termos relacionais” (HALL, 2003, p. 
58).

O respeito à diferença não pode se constituir um slogan 
convincente da inclusão. Sua roupagem não pode ser 
transplantada, apropriada por quem diz se preocupar com a 
diferença apenas. Diferença não pode ser sinônimo de fi xidez, 
assim como identidade também não o é. Não há uma cama 
para acomodá-la, pois cambiante, não se detém aos moldes 
que insistimos em determinar. De igual modo, as pessoas não 
podem ser caracterizadas de forma única por possuírem uma 
mesma defi ciência. O equívoco de categorizar as pessoas com 
defi ciência como marcadamente iguais pelos seus défi cits, 
retrata a maneira como rotulamos e limitamos as capacidades 
individuais de cada um, cada uma, atribuindo-lhes condições 
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de aprendizagem e perspectivas sócio-culturais calcadas 
em princípios que elegemos como ideais. Agimos como se a 
defi ciência “estivesse localizada nas pessoas e não a partir das 
relações que se estabelecem entre elas (CARNEIRO, 2006, 
p.141).

Através de binarismos - normal/patológico, efi ciente/
defi ciente, damos razões sufi cientes para a própria razão 
humana, a fi m de acomodarmos difi culdades em compreender 
os distanciamentos daquilo que em alguns momentos, mais 
parece ser uma fuga íntima de um pedaço de cada um de 
nós. Generalizar as características de determinadas pessoas 
e acreditar que todas apresentarão os mesmos desempenhos, 
preferências e formas de vida, pode traduzir o mito da 
consciência cultural o qual,

[...] supõe que todos os negros vivem a negritude do 
mesmo modo, que os mulçumanos experimentam uma 
única forma cultural, que as mulheres vivem o gênero 
de forma idêntica. Em poucas palavras, que cada 
sujeito adquire identidades plenas a partir de únicas 
marcas de identifi cação, como se por acaso as culturas 
se estruturassem independentemente de relações de 
poder e hierarquia (SKLIAR e DUSCHATZKY, 2001, 
p. 127).

 Então devemos entender a diferença, como as marcas, 
características étnicas, físicas e culturais que cada ser humano 
carrega, acabando-se por defi nir a sua identidade? Devemos lutar 
para que pessoas com defi ciência e em alguns casos, a mulher 
com defi ciência, negra e de baixa condição econômica (...) seja 
entendida em seus défi cits que lhe marcam uniformemente? 
Teriam elas e eles as mesmas necessidades e a todos deveriam 
ser apresentadas iguais formas de desenvolvimento? Falaríamos 
em uma cultura da defi ciência?

Segundo a autora Rosita Edler de Carvalho (2008), a 
diferença tal como a identidade, não tem recebido os devidos 
encaminhamentos para a sua transitoriedade. Não é difícil 
deduzir, que numa sociedade marcada por um suposto padrão 
de normalidade, pessoas com defi ciência tenham seus défi cits 
como demarcadores de sua identidade, acarretando segregações 

e constantes discriminações.
Isso acontece, porque ainda é comum a ideia de que as 

identidades sejam fi xas e imutáveis. Por isso, muito embora a 
proposição de políticas inclusivas seja algo bastante propagado 
no cenário brasileiro e mundial, ainda se constata a negligência 
do direito à diferença e à igualdade na diferença, através de 
práticas que penalizam as pessoas ao pagamento do “ônus” 
decorrente de suas próprias defi ciências. É urgente e necessário 
entendermos que “A identidade e a diferença têm a ver com a 
atribuição de sentido ao mundo social e com disputa e luta em 
torno dessa atribuição” (SILVA, 2000, p. 96).

Como podemos ver, o caráter mutável da identidade e da 
diferença exige uma tomada de atitudes e posicionamentos, 
sobretudo na sociedade que precisa estar aberta às diferenças.  
Tais atitudes devem romper com os estereótipos e com os 
pseudolugares atribuídos a inúmeras pessoas que por diferentes 
razões, sentem-se constrangidas a ocupá-los, se distanciando de 
suas reais necessidades e vontades.

Por outro lado, quando discursamos a favor da igualdade na 
diferença, não queremos dizer que tais diferenças não precisem 
ser consideradas, pois com Carvalho (2008) acreditamos 
que não se trata de negar as diferenças, enquanto condição 
singular de cada pessoa e, sim de analisar os “novos” modos 
de reconhecimento da diferença, em termos políticos e sociais. 

Não se trata, portanto, de normalizar a defi ciência, 
outro mecanismo de obliteração das diferenças, que institui 
o engodo de que todos são defi cientes, não necessitando 
consequentemente de uma política ou ações que valorizem e 
oportunizem condições de vida a todas as pessoas, inclusive 
aquelas que possuam alguma defi ciência. Trata-se de abordar 
a questão, partindo-se inclusive do princípio de que todos 
e todas apresentam diferenças e que diferentes devem ser as 
oportunidades, as formas de respeito às singularidades de cada 
um, cada uma. 

Esta deve ser a forma de abordar a diferença: A diferença 
que precisa ser compreendida em seu sentido amplo e não de 
uma maneira irresponsável e desrespeitosa, como acontece 
na prática do diferencialismo (Skliar, 2006). Para o autor, 
normalizar signifi ca escolher uma identidade e fazer dela a 
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única identidade verdadeira, “fi xar uma determinada identidade 
como a norma é uma das formas privilegiadas de hierarquização 
das identidades e das diferenças. A normalização é um dos 
processos mais sutis pelos quais o poder se manifesta no campo 
da identidade e da diferença” (SILVA, 2000, p. 83). 

Na trama de defi nições da identidade de outrem, nos 
intitulamos capazes de avaliar hierarquicamente diferentes 
pessoas, fazendo da diferença pontos de um grande barema 
humano. O seu uso indevido que até substantiva o “estranho” 
como o diferente, numa atitude preconceituosa de rotulação e 
diminuição das marcas de algumas pessoas, acaba traduzindo 
de maneira altamente pejorativa, a identidade de muitos. Por 
isso o autor enfatiza que:

É necessário dizer que o mesmo processo de 
diferencialismo tem acontecido com outras diferenças, 
não mais apenas aquelas diferenças de corpo, de 
aprendizagem, de língua etc., e sim as raciais, sexuais, 
etárias, de gênero, de geração, de classe social, etc. 
Estabelece-se assim um processo de “diferencialismo” 
que consiste em separar, em distinguir da diferença 
algumas marcas “diferentes” e em fazê-lo sempre a 
partir de uma conotação pejorativa [...] (SKLIAR, 
2006, pp. 23-24).

Ademais, o autor prossegue fazendo considerações sobre 
a escola, ao que nos atrevemos transpor para toda a sociedade 
que “não se preocupa com a questão do outro, mas que tem se 
tornado obsessiva ante todo resquício de alteridade, ante cada 
fragmento de diferença em relação à mesmice.” (SKLIAR, 
2006. p.24). A denúncia atinge em cheio algumas propostas 
ditas inclusivas e o tão conclamado respeito às diferenças e 
incide sobre o desmascaramento das estratégias que utilizamos 
ao incorporar um discurso politicamente correto, “aquilo de 
não chame o defi ciente de defi ciente (ou o negro de negro etc.), 
mas continue praticando-o massacrando-o, continue fazendo-o 
defi ciente (ou negro etc)” (SKLIAR, 2003, p. 125). 

Ao que parece, continuamos discursando em prol de 
uma sociedade mais justa e igualitária, contudo em nossos 
casulos permanecemos arrumando nossas camas para o outro 

ameaçador, subversivo, estranho, diferente. Há então uma 
real necessidade em entendermos a fl uidez das identidades, 
reconhecendo que estas não são fi xas e que o outro é sempre 
alguém e alguém em mudança, pois:

A identidade plenamente unifi cada, completa, segura 
e coerente é uma fantasia. Ao invés disso, à medida 
em que os sistemas de signifi cação e representação 
cultural se multiplicam, somos confrontados por 
uma multiplicidade desconcertante e cambiante 
de identidades possíveis, com cada uma das quais 
poderíamos nos identifi car – ao menos temporariamente 
(HALL, 2006, p. 13).

A transitoriedade descrita acima nos faz novamente refl etir 
sobre o mito de Procusto e mais uma das possíveis leituras 
subsequentes ao pensarmos nas estratégias que (re) inventamos 
para contrastar o outro às medidas de nossas camas. Essa é uma 
das grandes armadilhas sutilmente engendradas no cotidiano, 
superamos os modelos excludentes dos primórdios da civilização 
caracterizados por atos de atrocidades e extermínios, para numa 
atitude vergonhosa, banirmos dos limites da normalidade, todo 
aquele que consideramos disforme, incômodo e destoante. Não 
seria esta uma forma de exclusão muito mais severa do que 
as que cometeram os antepassados? Estaríamos totalmente 
libertos do fantasma de Procusto?

A imposição do padrão desejável socialmente destitui o direito 
das pessoas serem como são ou da forma que desejam, ou de serem 
o que elas realmente são para obedecer àquilo que esperamos 
que elas sejam. Como veemente endossamos, as identidades não 
são fi xas: “Somos nós que a fabricamos, no contexto de relações 
culturais e sociais. A identidade e a diferença são criações sociais e 
culturais” (SILVA, 2000 p. 76). O autor enfatiza que a “identidade, 
tal como a diferença, é uma relação social. Isso signifi ca que sua 
defi nição – discursiva e linguística – está sujeita a vetores de força, 
a relações de poder. Elas não são simplesmente defi nidas: elas são 
impostas” (SILVA, 2000, p. 81).

Fazendo alusão ao título de nossa seção, o ser diferente na 
sociedade que se pretende inclusiva ainda é sobremaneira, a 
imposição social de uma milimétrica cama defi nidora de quem 
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são os outros e de suas aproximações com os nossos parâmetros 
de normalidade. Contudo, defendemos que as medidas impostas, 
não podem ser condicionantes das características de diferentes 
pessoas e, por isso, nos propomos a discutir os lugares e/ou 
identidades que para o grupo social constituído pelas pessoas 
com defi ciência já vêm (de) marcadas, cristalizadas na cultura 
dominante. A seguir damos indícios de nossas primeiras 
considerações sobre o tema.

Defi ciência agora! Enfi m morre Procusto? 

As considerações realizadas na seção anterior nos 
ajudam a concluir que como processo em andamento, 
inacabado a identidade do outro não pode ser tratada como 
algo estanque. Por sua vez, a defi ciência também não pode 
ser entendida apenas como uma lesão, como comumente 
acontece. Tendenciosamente somos levados a identifi car 
aquilo que consideramos a falta do outro e por muitas vezes 
estacionamos expectativas, na compreensão imóvel do que 
convencionamos sobre o que ele é capaz de fazer. Assim, 
não conseguindo ver suas capacidades, geramos atitudes 
assistencialistas movidas por uma íntima compaixão pelas 
“pobres almas”.

É, portanto, um desafi o porque o que deve ser pensado sobre 
a pessoa com defi ciência, não é o que lhe marca ou diferencia, 
como se fosse preciso vários compartimentos e manuais sobre 
como tratar o defi ciente mental, o físico, etc. A diferença não 
pode subtrair a essência, ou o próprio ser. Ela é a diferença, não 
aquilo que sentencia o destino de cada um, cada uma, algo em 
que temos muito ainda a avançar, afi nal:

[...] a condição imposta pela defi ciência, então, destituí 
da pessoa sua essência como ser humano, pois suas 
outras dimensões humanas passam a não importar mais, 
uma vez que quando se constata (ou se pressupõe) a 
defi ciência, esta condição generaliza-se rapidamente 
sobre a pessoa e toma seu lugar... Assim, a história e o 
currículo da pessoa com defi ciência são descartados e, 
com eles, são ignorados e negligenciados seus direitos 

à voz, a participação e ao desenvolvimento pleno 
tornando-a cada vez mais vulnerável a toda a sorte 
de violência e discriminação, mesmo na vida adulta.  
(FERREIRA, 2008, p.128).

Dessa forma, precisamos considerar a complexidade 
do conceito da defi ciência, que, por sua vez, só pode ser 
entendido na trama de relações sociais e dos jogos de poder 
implícitos nas afi rmações da identidade. A defi ciência não 
pode continuar muitas vezes escondendo-se na busca de 
terminologias que primam em sua maior parte, escamotear as 
suas reais necessidades, para superar o que tem sido mais um 
discurso dito inclusivo, “um mundo onde considera-se melhor 
não chamar o defi ciente de defi ciente, mas manter intactas as 
representações sobre ele.” (SKLIAR, 2003, p. 80), e só então 
assegurar condições reais de inclusão com equiparação de 
oportunidades a todos.

Ver o ser além da defi ciência, desmistifi car a vida de quem 
precisa ser visto por inteiro, em suas necessidades e inúmeras 
possibilidades, pode ser um dos grandes desafi os do século atual 
e, nesse sentido, entender as relações confl ituosas existentes na 
transitoriedade e nos fragmentos de suas identidades, será, sem 
dúvida, um importante passo. 

Em contraposição aos fragmentos de Procusto, o 
movimento em busca da garantia de direitos promovido pelas 
próprias pessoas com defi ciência, busca o reconhecimento de 
que a defi ciência não pode continuar sendo compreendida sob 
o ponto de vista patológico, pois:

[...] defi ciência não é mais uma simples expressão de 
uma lesão que impõe restrições à participação social 
de uma pessoa. Defi ciência é um conceito complexo 
que reconhece o corpo com lesão, mas que também 
denuncia a estrutura social que oprime a pessoa 
defi ciente. Assim como outras formas de opressão 
pelo corpo, como o sexismo ou o racismo, os estudos 
sobre defi ciência descortinaram uma das ideologias 
mais opressoras de nossa vida social: a que humilha e 
segrega o corpo defi ciente (DINIZ, 2007, p. 9).
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Este é um argumento e também um fato que precisa ser 
considerado ao idealizarmos a tão sonhada sociedade inclusiva. 
Porque diariamente pensamos e decidimos por pessoas que 
sequer são reconhecidas em seus gostos, preferências e aptidões. 
Postulamos suas habilidades para as artes, culinária, esportes, 
limitamos suas aprendizagens, negligenciando por diversas 
vezes seus reais interesses e possibilidades.

Nesse sentido, ouvimos falar de uma inclusão que é apenas 
física, de pessoas que, ao seu modo, dizem: continuo de fora! 
Este descompasso se refl ete nas relações estabelecidas na 
cultura e nas práticas circunscritas numa sociedade que ainda 
não aprendeu a conviver com as diferenças.

Alegamos o despreparo profi ssional como impedimento 
para a inclusão de pessoas com defi ciência e através desse 
argumento escondemos nossas difi culdades em lidar com 
toda e qualquer diferença. Sim! Porque ainda não aprendemos 
a conviver com as escolhas sexuais, religiões, disparidades 
sócio-econômicas e tantos outros aspectos que compõem a 
natureza humana. Escondemos, procuramos subterfúgios e 
demonstramos nossas estranhezas até para defi ciências que não 
requerem tantas adaptações para sua inclusão. 

Morre Procusto? Ainda jaz nossas camas, afi nal as formas 
com as quais exorcizamos ou inferiorizamos as diferenças são as 
mais variadas e sutis possíveis. Em nossas práticas nomeamos 
aquilo que consideramos imprescindível a formação de todos e 
todas, mas nem sempre o que é fundamental para a formação de 
seres humanos mais justos, éticos e cidadãos.

Essa pode ser mais uma estratégia de discursos que se 
dizem em prol da defesa de todas as pessoas e que acabam por 
mascarar suas reais necessidades. Discursos que inauguram 
rótulos, terminologias politicamente corretas, novas maneiras 
de chamar as pessoas com defi ciência, que se constituem em 
mais uma forma de distanciamento daquilo que realmente é e 
aproximação do que gostaríamos que fosse, pois: “Nem sempre 
o outro, percebido como perturbador, é o que está fora, distante: 
muitas vezes o que incomoda é o “estranho em nós”, aquilo que 
percebemos como diferente em nós mesmos e com o qual não 
queremos defrontar.” (EIZIRIK, 2008).

Adotar um olhar vigilante, que ajude a acompanhar o 

espaço destinado as pessoas com defi ciência, deve ser lugar de 
primazia em qualquer proposta social, política, econômica e/ou 
cultural e, portanto deve ser redimensionado, não para o lugar 
destinado, mas para os lugares que cada pessoa puder com toda 
sua intensidade e transitoriedade ocupar. Destituindo-nos do 
fantasma de Procusto poderíamos entender que “O importante 
seria que nós não limitássemos a vida humana a essa relação 
normal/patológico, pois é preciso olhar para além do corpo, 
além da doença, além da diferença, para além da defi ciência.” 
(PADILHA, 2001, p. 3). 

Do reconhecimento e entendimento de que pessoas com 
defi ciência são antes de tudo, pessoas, e como tais possuem 
nomes, vontades, opções, trajetórias, memórias, poderemos 
avançar na visão não mais do que lhes falta, mas de suas inúmeras 
possibilidades as quais denominadas de potencialidades. 
Trabalhar com essas potencialidades, será sem dúvida, um rico 
e incomparável desafi o. 

Também necessitamos reconhecer que a temática 
discutida no presente texto precisa invadir todas as áreas do 
conhecimento e multiplicidade de leituras, pois “No mundo 
inteiro o princípio da inclusão tem sido norteador de políticas 
públicas” (FERREIRA, 2006, p. 219.), e dessa forma, é 
importante dialogar com diferentes campos do conhecimento 
sobre a avalanche decorrente das determinações legais num 
país como o Brasil e assim darmos vazão a outros gritos, por 
vezes silenciados em nosso cotidiano. 

Apesar de todos os esforços compreendidos e das variadas 
iniciativas, a exemplo da vasta legislação que assegura em suas 
proposições os direitos de todas as pessoas à vida em sociedade: 
Constituição Brasileira (BRASIL, 1988); Declaração de 
Salamanca (BRASIL, 1994) e a Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Defi ciência (ONU, 2008), ainda nos esbarramos 
nas difi culdades em incluir o que consideramos diferente, 
anormal e distante dos supostos padrões de normalidade.

Esse distanciamento entre as políticas e práticas 
inclusivas retrata as inabilidades em conviver com e nas 
diferenças, comprovando que o rompimento com os modelos 
segregatórios e excludentes a que foram submetidas as 
pessoas com defi ciência, requer a implementação de ações 
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que não mais as responsabilizem pelas difi culdades em 
permanecer no espaço social com garantias de respeito às 
diferenças. 

Em outras palavras, as diferenças não devem minimizar as 
condições ou limitar as capacidades que todas as pessoas têm de 
interagir. Ao contrário, estas devem ser ricas possibilidades de 
permitir que políticas sejam reconfi guradas na perspectiva de 
atendê-las e assim contribuir na construção de uma sociedade 
capaz de contemplar as difi culdades que qualquer pessoa possa 
encontrar durante a sua inserção social.

Assim, o direito à igualdade dentro da diferença, parece 
sublinhar o paradoxo que ainda não foi traduzido em 
nossas práticas. Ainda necessitamos questionar algumas 
proposições políticas que dizem celebrar a diversidade 
humana, mas que em muitos momentos, em seus parágrafos 
e incisos, categoriza, segrega e marginaliza de maneiras 
“sutis” as preferências, gostos, e oportunidades franqueadas 
a todas as pessoas. 

Podemos afi rmar que o princípio inclusivo desacomoda 
a confortabilidade do lastro de “certezas” (MORIN, 2000) e 
linearidades, que nos ensinou a ver de maneira uniforme, o que 
não pode continuar sendo entendido sob uma ótica simplista 
e reducionista. Por isso, são explícitas as difi culdades em 
conceber as diferenças e em responder as necessidades advindas 
delas. Falando mais especifi camente do contexto escolar, o 
modelo cartesiano, a fragmentação dos conteúdos e disciplinas 
delimitam o conhecimento e categorizam em suas amarras o 
que deve ser assimilado por diferentes pessoas.

Numa abordagem mais ampla, o princípio da inclusão nos 
remete a um (re) pensar da ordem social, que não se reduz as 
questões de gênero, opções de sexualidade, etnia, condições 
econômicas ou de defi ciências, mas as difi culdades de 
entendimento da existência humana como um todo. 

O desestabilizar de certezas, a necessidade de vislumbrar 
aspectos do conhecimento antes negligenciados, parecem 
indicar a relevância em conduzir novos (des) caminhos nas 
práticas de inclusão. Superar os reducionismos, e poderíamos 
acrescentar, os limites às capacidades humanas, é um dos 
grandes desafi os dos dias atuais. 

Tais argumentos aqui utilizados não são capazes de 
apresentar a temática como algo que sendo amplamente 
discutido por diferentes autores tenha se esgotado, eles 
apenas denunciam uma variedade de olhares apontando novas 
possibilidades investigativas e outros questionamentos.

Aos poucos pessoas excluídas desde os primórdios da 
civilização passam a constituir os lugares e posições antes 
vedadas a sua participação. Um processo, e como tal, sujeito 
a alterações e muitas tentativas, já que é preciso desorganizar, 
desagradar, desmontar a suposta fi xidez e referência que 
muitos dos ditos normais haviam conquistado. Chega a ser 
desconcertante, constrangedor, por isso, choca, inibe, atinge os 
limiares da tão instituída normalidade.

Desmontar as nossas camas, é passo imprescindível para 
inclusão de pessoas com defi ciência. Procusto, personagem 
principal de nossas tessituras ainda reluta em perpetuar seus 
fragmentos. É preciso ser Teseu, sufocá-lo em nosso interior 
para então conhecermos outros modos sobre o direito de ser. 
Como vimos, o desmonte não é algo simples, mas possível. 
Realizá-lo deve ser meta principal de nossas vidas, afi nal 
falamos de maneiras sutis e/ou evidentes de silenciamentos 
de histórias, memórias e que, portanto não podem continuar 
reprimidas. Eis então nosso conclame, outros gritos precisam 
ser ouvidos neste e em outros espaços, e assim almejamos de 
algum modo, contribuirmos a amortização do que em nosso eu 
interior denominamos de Procusto.
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Resumo

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), criado 
em 1998, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira, (INEP) tem por objetivo medir os 
conhecimentos dos alunos do fi nal de sua escolaridade básica. 
No Brasil, a prova é composta por questões objetivas 
que abrangem todas as áreas do conhecimento referente à 
escolaridade básica e de uma questão de redação. O objetivo 
deste artigo é verifi car de que forma os gêneros discursivos 
aprendidos na escola fazem parte da resolução da questão de 
redação do Enem (2010). Neste artigo o enfoque do estudo foi 
a questão de redação de 2010. Partindo da questão de redação 
(2010) como objeto de estudo, alguns conceitos serviram de 
base para análise da questão, como a distinção entre gêneros 
textuais e tipos textuais de Schneuwly e Dolz (2004) e Marcuschi 
(2001). Analisando a proposta, a noção de gênero se mostra 
distinta do que se vem trabalhando na perspectiva histórico-
cultural, a noção de gênero, com interface na teoria enunciativa. 
Confunde-se com a tipologia textual. Isso aproxima o artigo do 
que Schwartz e Oliveira (2010) que destacam que, desde 1998 
a 2009, a prova do Enem, segue um mesmo padrão estrutural. 
São constituídas com o propósito de contextualizar e oferecer 
subsídios para o desenvolvimento pelo aluno de um tema “de 
ordem política, social e cultural”.

Palavras-chave

Enem; gêneros discursivos; redação. 

Resumen

El Enem (Examen Nacional de Enseñanza mediana), creado 
en 1998 por el Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones 
Educativas Anísio Teixeira  (INEP), tiene por objetivo medir los 
conocimientos de los alumnos al fi nal de la educación básica. En 
Brasil, la prueba es compuesta por cuatro cuestiones objetivas que 
cubren todas las áreas del conocimiento que se refi ere a la educación 
básica y de una cuestión de redacción. El objetivo de este artículo 
es verifi car de que manera los géneros discursivos  aprendidos en la 
escuela hacen parte de la resolución de la cuestión de redacción del 
Enem (2010). En este artículo el enfoque de estudio es la cuestión 
de redacción de 2010. Partiendo de la cuestión de redacción (2010) 
como objeto de estudio, algunos conceptos sirvieron de base 
para el análisis de la cuestión, como la distinción entre géneros 
textuales y tipos textuales de Shnewly y Dolz (2004) y  Marcuschi 
(2001). Analisando la propuesta, la noción de género se muestra 
distinta de lo que se viene trabajando en la perspectiva histórico-
cultural, la noción de género, con interfaz en la teoría enunciativa. 
Confundese con la tipología textual. Eso aproxima el artículo de lo 
que dice Schwartz y Oliveira (2010), que resaltan que, desde 1998 
a 2009, la prueba del Enem sigue un mismo patrón estructural. Son 
constituidas con el propósito de contextualizar y ofrecer subsidios 
para el desarrollo por el alumno de un tema “de orden político, 
social y cultural”.

Palavras clave

Enem; género discursivo; redacción.
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1. Introdução

As avaliações educacionais em larga escala vêm sendo 
discutidas e implantadas no Brasil desde o início da década 
de 90. Possivelmente, segue uma tendência em outros 
países em seus sistemas avaliativos, no caso discente.  O 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi criado 
em 1998, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), com o objetivo de 
verifi car as competências e habilidades dos alunos no fi nal 
da escolaridade básica (BRASIL, 2010). Os resultados do 
Enem vêm ganhando espaço nas universidades, sendo usado 
como pré-requisito para ingresso, utilizando é claro a média 
(nota) deste exame. 

A avaliação é constituída de uma prova única e abrange 
todas as áreas do conhecimento entre as quais, são: Dominar 
linguagens; Compreender Fenômenos; Enfrentar situações-
problemas; Construir argumentação; Elaborar propostas. 
Baseia-se nos conteúdos curriculares da escolaridade básica no 
Brasil, neste caso os conteúdos do ensino fundamental e médio. 
Mas, para este artigo vamos utilizar a questão de redação da 
prova aplicada em 2010.

O objetivo deste artigo é verificar de que forma os 
gêneros discursivos aprendidos na escola fazem parte da 
resolução da questão de redação do Enem (2010). Que 
conhecimentos são exigidos dos alunos para a resolução da 
questão?

Para dar início a discussão, apresentamos na sequência à 
questão (redação Enem 2010), e uma breve contextualização 
sobre a história do Enem. Em seguida discutiremos Os gêneros 
escritos na escola e suas interfaces com as práticas e exigências 
sociais, e, por fi m uma possível análise da questão de redação 
do Enem (2010).

2. A questão objeto de estudo
 
A questão abaixo se refere à proposta de produção de texto 

da prova do ENEM reaplicada no ano de 2010. Nesse ano a 
prova do Enem foi reaplicada devido a problemas de montagem 

do caderno das provas amarelas. Mais de 9,5 mil alunos foram 
convidados a refazer a prova. Destes compõem dezessete 
estados (Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Ceará, Sergipe, 
Piauí, Pernambuco, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, 
Maranhão, Bahia, Rio Grande do Sul, Pará, Tocantins, Goiás, 
São Paulo e Amazonas). (Fonte: http://www.batista.g12.br/
noticias/noticias.php?id=70)

Proposta de redação – ENEM/2010. (prova reaplicada)

Com base na leitura dos seguintes textos motivadores e nos conhecimentos 
construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo-
argumentativo, em norma culta escrita da língua portuguesa, sobre o tema 
Ajuda Humanitária, apresentando experiência ou proposta de ação social 
que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma 
coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista.

Comitê de Ajuda Humanitária da UEPB treina voluntários para atuar 
junto às vítimas de Palmares

Quinta, 01 de julho de 2010 16:19
Na manhã desta quinta-feira, cerca de 50 pessoas, entre alunos e 
professores da Universidade Estadual da Paraíba, participaram do 1º 
Treinamento de Equipe Multidisciplinar para Atuação em Situação de 
Emergência, oferecido pelo Comitê de Ajuda Humanitária, Social e da 
Saúde, criado recentemente pela Instituição.
A primeira atividade da equipe terá início já neste domingo, data em 
que viajarão para a cidade de Palmares (AL), onde permanecerão por 
uma semana, para oferecer apoio humanitário aos moradores daquela 
localidade, uma das tantas atingidas pelas chuvas e enchentes que 
assolaram os estados de Pernambuco e Alagoas nas últimas semanas. 
Disponível em: http://www.uepb.edu.br. Acesso em: 23 ago. 2010 
(adaptado).
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Disponível em: http://gcmandretavares.blogspot.com. Acesso em: 23 ago. 
2010.

TERREMOTO NO HAITI
Redes Sociais da Internet foram o principal meio de comunicação
14/01/2010 00:01h
Durante todo o dia de ontem, a Internet foi o principal meio usado pelo 
Haiti para se comunicar com o mundo. Mensagens ao exterior foram 
encaminhadas por estrangeiros no país e por moradores locais. Apesar 
da instabilidade na rede – os sistemas de luz e telefone também estavam 
intermitentes –, os sites de relacionamento foram usados para acalmar 
familiares e clamar por auxílio internacional.
No Brasil, usuários do Twitter divulgavam a ação da ONG Viva Rio, que 
abriu uma conta para receber doações aos desabrigados no Haiti.
(OT, com Agência Estado) Disponível em: http://www.gazetadopovo.com.
br. Acesso em: 30 abr. 2010.

INSTRUÇÕES:
Seu texto tem de ser escrito à tinta, na folha própria.
Desenvolva seu texto em prosa; não redija narração, nem poema.
O texto com até 7 (sete) linhas escritas será considerado texto em branco.
O texto deve ter, no máximo, 30 linhas.
O Rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.

3. ENEM – Sua história

O Exame Nacional do Ensino médio foi criado em 1998, pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP). A prova é aplicada com alunos concluintes e 
egressos do ensino médio. O Enem é realizado anualmente e 

tem por objetivo verifi car as competências e habilidades dos 
alunos ao término da escolaridade básica.

A prova ou exame é constituído de uma prova única e 
abrange todas as áreas do conhecimento que são: Dominar 
linguagens; Compreender Fenômenos; Enfrentar situações-
problemas; Construir argumentação; Elaborar propostas. 
Baseia-se nos conteúdos curriculares da escolaridade básica no 
Brasil, neste caso os conteúdos do ensino fundamental e médio. 
Mas, para este artigo vamos utilizar a questão de redação da 
prova aplicada em 2010. 

A estruturação do Enem, desde sua criação em 1998, está 
pautada na lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(9394/96). O Enem tem como base epistemológica o principal 
fundamento o conceito de cidadania, preconizando a formação 
ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico. Os Parâmetros Curriculares nacionais 
para o Ensino Médio (2000) e as Orientações Curriculares 
para o Ensino Médio (2006), também constituem referências 
importantes na construção da matriz de competências do 
Enem.

Conforme divulga o INEP (2009), a participação no Exame 
é voluntária e no ano de 2009 foi de 2.426.432 candidatos. 
Desses, 37% declararam estar concluindo o ensino médio e 
56% declaram ser egressos ou terem concluído o ensino médio 
em anos anteriores.

No mesmo ano, (2009), ocorreu a reformulação da 
metodologia do Enem. Seus resultados passaram a ser utilizados 
como forma de seleção unifi cada nos processos seletivos das 
universidades federais. Continua sendo utilizado para a seleção 
de bolsistas no programa PROUNI (Programa Universidade 
para Todos).

Segundo o Inep (2009), “o modelo de avaliação do Enem 
enfatiza, portanto, a aferição das estruturas mentais por meio 
das quais o conhecimento é continuamente construído e 
reconstruído e não apenas a memória que, importantíssima 
na constituição das estruturas mentais, sozinha não consegue 
fazer o sujeito capaz de compreender o mundo em que vive, 
particularmente num contexto de aceleradas mudanças sociais, 
econômicas e tecnológicas”. 
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O Enem não mede, portanto, a capacidade do aluno 
de assimilar e acumular informações, mas como 
utilizá-las em contextos adequados, interpretando 
códigos e linguagens e servindo-se dos conhecimentos 
adquiridos para a tomada de decisões autônomas e 
socialmente relevantes (Documento Básico). Neste 
sentido, valoriza muito mais o raciocínio do que a 
“decoreba”. Na perspectiva da prova do Enem, são 
valorizadas competências transversais requeridas 
para as tarefas a serem avaliadas – posicionar, julgar 
e interpretar. Muito embora, como toda avaliação o 
Enem ocorra em um contexto artifi cial, de simulação, 
suas questões privilegiam situações de vida real. (INEP, 
2011, Documento Básico) 

O Inep (2009) elaborou uma matriz de competências e 
habilidades que são supostamente próprias aos sujeitos na 
fase de desenvolvimento cognitivo que corresponde com o 
término da escolaridade básica. Matriz de Referência para o 
ENEM 2009. Eixos Cognitivos (comuns a todas as áreas de 
conhecimento). Como o foco deste trabalho centra-se na análise 
da questão de produção de textos, apenas o primeiro eixo será 
destacado: Matriz de Referência de Linguagens, Códigos e suas 
tecnologias, segundo Inep (2009).

• Competência de área 1 – Aplicar as tecnologias da 
comunicação e da informação na escola, no trabalho e em 
outros relevantes para sua vida.

A matriz de Referência do Enem utiliza o termo 
“competência” para designar os critérios de avaliação.  Esta 
matriz de referência contempla as competências necessárias 
do saber em todas as áreas do conhecimento utilizadas na 
prova. Para tanto, é necessário buscar a fonte utilizada para 
o termo “competência” e seu signifi cado para a avaliação da 
aprendizagem.

Perrenoud (2000) destaca competência como capacidade 
de mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar um 
tipo de situação. As competências são construídas através 
de conhecimentos pré-elaborados pelo indivíduo no qual 

uma competência compreende a uma determinada ação ou 
situação.

Segundo Perrenoud (2001, p.177):

[...] Em sala de aula, as competências de planejamento 
e acompanhamento permitem gerenciar em curso uma 
“atividade” enquanto competências diferentes são 
aplicadas nas constantes interações entre professor e 
alunos. 

A competência não é um estado, mas um processo. 
Se a competência é uma forma de saber agir, como 
é que ela funciona? O operador competente é aquele 
capaz de mobilizar, de aplicar de forma efi caz as 
diferentes funções de um sistema no qual intervêm 
recursos tão diversos quanto operações de raciocínio, 
conhecimentos, ativações da memória, avaliações, 
capacidades relacionais ou esquemas comportamentais. 
Em grande parte, essa alquimia continua sendo 
uma terra incógnita. (Le Boterf, 1994, p. 43) apud 
(PERRENOUD, 2001, p. 13).

Para Le Boterf (1994) apud Perrenoud (2001), competência 
é um processo. Se é um processo a realização de uma prova ou 
questão em si, não mede o processo num todo e sim aqueles 
conhecimentos ali mencionados e que não foi vivenciado de 
forma igual por todos os alunos. Essa objeção permite indagar 
sobre um componente ético-político (GOURLART, 2005), que 
uma avaliação em larga escala jamais alcançaria. 

Se competência é uma forma de saber agir, necessariamente 
faz-se mobilizar conhecimentos para isso. Para produzir um 
texto Geraldi (2002, p. 137) aponta que:

(a) Se tenha o que dizer; (b) Se tenha uma razão para 
dizer o que se tem a dizer; (c) Se tenha para quem dizer 
o que se tem a dizer; (d) O locutor se constitua como 
tal, enquanto sujeito que diz o quer diz para quem diz 
(ou, na imagem wittgensteinianna, seja um jogador no 
jogo); (e) Se escolham as estratégias para realizar (a), 
(b), (c) e (d).
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Para que se tenha o que dizer o tema ou assunto levaria em 
conta as experiências dos alunos? Seria indutor ou permitiria 
o exercício da autonomia? Não considerando isso, os demais 
argumentos fi cam vagos. Com que razão vou escrever daquilo 
que não conheço? Como dizer/escrever em determinados 
gêneros?

Na seção a seguir vamos tratar da questão do gênero. Um 
gênero tem um lugar onde costuma aparecer, como na escola, 
nas empresas, nas igrejas, na academia. O gênero também se 
relaciona como na proposta de redação do Enem, (dissertativo-
argumentativo), com o que “aprendemos” na escola, por 
exemplo.

4. Gêneros escritos na escola e suas interfaces com as 
práticas e exigências sociais.

A proposta de redação do Enem (2010) solicita que o 
aluno redija um texto dissertativo-argumentativo, apresentando 
para isto, fragmentos de textos “motivadores”. A partir destes 
fragmentos sugere-se que o aluno tenha argumentos a respeito 
daquele tema e apresente em sua produção experiência ou 
proposta de ação social que respeite os direitos humanos. 
E, ainda, organize e relacione de forma coerente e coesa, 
argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista.

Para defi nir um gênero como suporte de uma atividade 
de linguagem três dimensões parecem essenciais: 
1) os conteúdos e  os conhecimentos que se tornam 
dizíveis por meio dele; 2) os elementos das estruturas 
comunicativas e semióticas partilhadas pelos textos 
reconhecidos como pertencentes ao gênero; 3) as 
confi gurações específi cas de unidade de linguagem, 
traços, principalmente, da posição enunciativa do 
enunciador e dos conjuntos particulares de sequências 
textuais e de tipos discursivos que formam sua estrutura. 
(SCHNEUWLY E DOLZ, 2004, p. 75)

Os gêneros não se resumem apenas em uma junção de 
textos ou características textuais, mas na reunião de conteúdos. 
Pode-se entender os gêneros textuais como textos variados que 

estão presentes na sociedade, como e-mail, carta, entrevista, 
charge, receitas, etc.

Para Schneuwly e Dolz (2004, p.75) “Os gêneros 
textuais, por seu caráter genérico, são um termo de referência 
intermediário para a aprendizagem.” 

Narração, descrição e dissertação são expressões 
amplamente praticadas nas escolas, mas fogem do sentido 
de gênero assumido neste texto. São antes “tipos textuais” , 
segundo os mesmos autores. Os tipos não podem ter um fi m em 
si mesmo, descartando a possibilidade de ampliar o vocabulário 
do aluno e sua compreensão por meio de outros tipos presentes 
na esfera social, como por exemplo, o jornal. 

A escola com sua “função” de ensinar a ler e escrever 
pode fazer uso do diferentes gêneros. Pois, a variedade de 
gêneros textuais existentes na esfera social, possibilita o 
trabalho com os mesmos na escola, uma vez que faz parte da 
realidade do aluno. O gênero em si só, não é mais instrumento 
de comunicação apenas, mas ao mesmo tempo, é um objeto 
de ensino-aprendizagem. Conforme Schneuwly e Dolz (2004, 
p. 77) “Trata-se de autênticos produtos culturais da escola, 
elaborados como instrumento para desenvolver e avaliar, 
progressiva e sistematicamente, as capacidades de escrita dos 
alunos”.

Marcuschi (2001, p. 42) apresenta a diferenciação entre 
gênero e tipo textual. 

“um construto teórico que abrange pouco mais de meia 
dúzia de categorias, designadas narração, argumentação, 
exposição, descrição, injunção [...]” e gênero textual 
como “uma forma textual concretamente realizada e 
encontrada como texto empírico, materializado. [...] 
podem ser exemplifi cados em textos orais e escritos 
tais como: telefonema, sermão, carta comercial, carta 
pessoal, índice remissivo, romance, cantiga de ninar, 
lista de compras, publicidade, cardápio, bilhete, 
reportagem jornalística [...]”. 

Há ainda a diferença de gênero discursivo, proposto por 
Dolz e Schneuwly (2004), além de Rojo, por entender que um 
gênero, embora se defi na por um conteúdo, estrutura específi ca 
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e estilo, muda conforme as culturas, experiências de cada um, 
portanto, há um discurso presente nos textos, do ponto de vista 
das memórias dos sujeitos.

5. Análise da questão de redação (ENEM 2010)

Partindo das instruções para resolver a questão, observa-se 
que uma das instruções orienta que o texto seja desenvolvido 
em prosa. A narração e o poema são descartados.

Prosa é uma forma de linguagem comum, vivenciada 
frequentemente no dia a dia. Deparamo-nos com várias 
situações em que a prosa está presente, como: reportagens de 
jornais e revistas, novelas, romances, mensagens de anúncios, 
histórias em quadrinhos, convites. A escola tem privilegiado a 
prosa, talvez porque a modalidade retórica seja mais usual do 
que poemas, por exemplo.

Na construção do texto em prosa, exige-se uso correto de 
pontuação e paragrafação.  Uma ideia pressupõe a outra, dando 
uma sequência ao texto.

Schwartz e Oliveira (2010) destacam que desde 1998 a 
2009, a prova do Enem, segue um mesmo padrão estrutural. 
São constituídas com o propósito de contextualizar e oferecer 
subsídios para o desenvolvimento pelo aluno de um tema “de 
ordem política, social e cultural”. (cartilha do aluno, 2008).

Observa-se na questão textos com teor político. O mesmo 
encontra-se fragmentado. Um texto dissertativo-argumentativo 
não aponta para um gênero, mas uma maneira de a linguagem se 
ordenar no texto. E ainda, ancorando-se nos estudos de Marcuschi 
(2001), sobre os gêneros textuais, a questão apresentada pelo 
Enem aponta para um gênero: reportagem jornalística (retirada 
da internet), porém a redação a ser produzida pelos alunos aponta 
para um tipo textual, pois, prevê defender argumentos para sua 
posição. Como vimos anteriormente argumentação é um tipo 
de texto e não um gênero. Constata-se um distanciamento entre 
o que se vem trabalhando na academia, nas pesquisas e o que 
se pede ao aluno.

Para Geraldi (1997, p.136), dentro do contexto escolar ao se 
praticar a “redação”, está se produzindo “texto para a escola”. 
Ou seja, a redação é produzida em uma situação de artifi cialidade 

que em nada ou muito pouco aumenta a capacidade do aluno de 
se expressar por escrito. 

Do ponto de vista deste autor existe uma diferença 
entre redação e produção de texto. A redação não aumenta a 
capacidade do aluno ao expressar-se quando escreve, para ele 
as redações possuem muita escrita e pouco texto. Isso deixa 
claro que quando o aluno escreve têm pouco a dizer sobre 
o tema abordado ou estabelecido. Quando o tema não é de 
conhecimento do aluno, ele se obriga a escrever “qualquer 
coisa” para atender as exigências da redação. Já a produção de 
texto se realiza quando se aprende a produzir textos na escola. 

 [...] para produzir um texto (em qualquer modalidade) 
é preciso que: Se tenha o que dizer; Se tenha uma razão 
para dizer o que se tem a dizer; Se tenha para quem dizer 
o que se tem a dizer; O locutor se constitua como tal, 
enquanto sujeito que diz o que diz para quem diz, [...] 
(seja um jogador no jogo); se escolham as estratégias 
para realizar [...]. (GERALDI, 1997, p. 137)

Levando em consideração as informações de Geraldi 
(1997), verifi ca-se com base na questão do Enem (redação), que 
a prova se constitui em um modelo escolarizado. Neste caso, a 
redação tem um fi m em si mesma: construir o texto com base 
nas informações fragmentadas presentes na prova, obedecendo 
aos critérios estabelecidos. Em que isso se diferencia de 
práticas escolarizadas, sem vinculação social, criticadas por 
tantas pesquisas?

A questão de redação proposta pelo ENEM (2010) tem um 
objetivo pré-determinado (texto dissertativo-argumentativo) 
e leva em conta os conhecimentos adquiridos na escola. Mas, 
uma vez que o contexto escolar não favorece a delineação de 
objetivos em relação à atividade de leitura, o aluno ao ler ou 
produzir um texto o fará sem ter o que dizer sobre o mesmo. Irá 
produzir o texto para a escola ou para os avaliadores do ENEM

Ao falar de objetivos buscamos uma das competências de 
área do ENEM (2010) utilizadas como critério de correção da 
prova. Dentro da competência de área 1, (da Matriz de referência 
do Enem), prevê que o aluno seja capaz de “reconhecer posições 
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críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos 
sistemas de comunicação e informação”. Pode-se observar, 
no entanto, que a prova propõe este contato com as áreas de 
comunicação, no caso a internet. Porém, ao resolver a questão 
propõe-se que se redija um texto dissertativo-argumentativo 
com uma proposta de ação social. 

6. Considerações fi nais

Inicialmente, vale lembrar que o Enem não é obrigatório. 
Os alunos têm livre escolha em realizar o exame ou não. Neste 
artigo abordamos apenas uma das questões da prova, a questão de 
redação. Talvez, a questão ainda preocupe os alunos participantes, 
pois, são obrigadas a escrever e não sabem o que os espera 
como tema ou exigência para a questão. Diferente das questões 
de múltipla escolha, onde o aluno compara as respostas e usa da 
eliminação até encontrar a resposta que acredita ser correta.

Para realizar a análise da questão nos ancoramos nos 
estudos dos gêneros e tipos textuais, (Schnewly e Dolz (2004), 
Marchuschi (2001) e Geraldi (1997). 

Diferenciar gênero textual e tipo de texto foi necessário 
para compreender que a questão apresentada parte de um 
gênero textual, mas a redação exigida de acordo com as 
instruções é um tipo de texto, o que nos leva a observar que são 
textos mais produzidos na escola. Distancia a proposta do que a 
academia vem produzindo no campo dos estudos de gêneros e 
de letramento, por exemplo.

Ao produzir uma redação (para o Enem 2010), como 
vimos anteriormente o aluno escreve para a “escola” para o “o 
governo”, ou seja, tem um fi m em si mesmo. Talvez se perca um 
pouco a comunicação, o que o levaria a ser um gênero escolar, 
como Schnewly e Dolz (2004) falam. 

A proposta de redação do Enem (2010) leva em conta os 
conhecimentos dos alunos adquiridos também fora da escola. O 
tema “Ajuda Humanitária”, abordando a tragédia do Haiti, foi 
de grande circulação nas mídias (TV, Internet, Rádio, Jornais, 
Revistas...). De uma forma ou de outra “todos” ou quase “todos” 
tiveram acesso a informações a respeito deste acontecimento. 
Isto torna a proposta (tema) acessível aos estudantes, que 

podem usar das informações que conheceram para ampliar seu 
repertório na escrita da redação.
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Resumo

Este trabalho apresenta uma análise de Os sofrimentos do 
jovem Werther de Goethe e suas principais características como 
romance infl uente para o surgimento do Romantismo. Com uma 
explanação sobre o surgimento do romance e sua larga projeção 
cultural, sobretudo, em meados do século XIX, o foco encontra-
se em seu caráter emancipatório e sua reconhecida importância 
dentre os gêneros literários modernos. Aprofunda-se o subgênero 
epistolar por ser este muito popular durante o pré-Romantismo, 
o qual se encaixa Os sofrimentos do jovem Werther; que também 
tem seu apelo de proximidade com o leitor, assim como o uso de 
primeira pessoa, pelas características de tal subgênero. Observa-
se ainda, como fator de extrema importância para a análise, as 
contextualizações histórico-culturais, como uma Alemanha com 
fronteiras diferentes das atuais e o expansionismo napoleônico 
que refl etiu no surgimento do movimento Sturm und Drang. O 
fato da produção desta obra confundir-se com a própria vida de 
Goethe, ou seja, seu caráter autobiográfi co, também corrobora o 
estudo dessa que é uma das maiores obras da literatura Ocidental.  

Palavras-chave

Goethe; infl uência; literatura; Romantismo.

Abstract

This paper presents an analysis of The Sorrows of Young 
Werther by Goethe and its main characteristics as a novel 
infl uential in the rise of Romantism. With an explanation of 
the rise of the novel and its wide cultural projection, especially 
in the mid-nineteenth century, the focus is on emancipatory 
and perceived importance in modern literary genres. It goes 
depeer in the epistolary subgenre because it is very popular 
during the pre-Romantism, what fi ts The Sorrows of Young 
Werther, which also has appeal of proximity to the reader, 
as well as the use of fi rst person, the characteristics of such 
subgenre. Is still observed as a factor of extreme importance 
for the analysis, the cultural-historic contextualization, as 
Germany with different boundaries of current and Napoleonic 
expansionism refl ected in the rise of Sturm und Drang 
movement. The fact that the production of this book confused 
with life itself in Goethe, with autobiographical character, the 
study also corroborates that this is one of the greatest works 
of Western literature.

Keywords

Goethe; infl uence; literature; Romantism. 
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Introdução

O artigo discutirá o r omance alemão Os sofrimentos do 
jovem Werther de 1774, escrito por Goethe, como uma grande 
inspiração da escola romântica. O Romantismo, um dos mais 
importantes movimentos literários do Ocidente, expandiu-
se na França, onde ganhou espaço e pode se difundir melhor, 
graças ao contato com os ideais nacionalistas e libertários da 
Revolução Francesa.

A grande repercussão social e também o sucesso mundial da 
obra constituem algumas das razões a que se deve esta pesquisa. 
Além do próprio sucesso individual, a obra Os Sofrimentos do 
Jovem Werther ainda foi muito importante para um movimento 
alemão de caráter subjetivista: Sturm und Drang. 

Aborda-se a obra como romance emancipatório e o que 
implica dizer isso. Através de estudos e comentários de alguns 
teóricos, de pesquisas bibliográfi cas e da consequente leitura 
do livro em questão, este trabalho foi elaborado e aqui será 
apresentado seu resultado.

O romance e sua emancipação: romance epistolar

De acordo com o Dicionário de narratologia3, o romance 
é, a par do conto, ou da epopeia, um gênero narrativo de 
larga projeção cultural, fruto de uma popularidade e de uma 
atenção por parte dos seus cultores que, sobretudo a partir do 
século XVIII, fez dele decerto o mais importante dos gêneros 
literários modernos. Particularmente talhado para mobilizar 
em registro fi ccional os confl itos, as tensões e o devir no 
homem inscrito na História e na sociedade, o romance tem 
revelado uma extraordinária capacidade de rejuvenescimento 
técnico e de renovação temática, afi rmando-se como 
fenômeno multiforme, num tempo em que as constrições das 
Poéticas não tem já razão de existência (porque o romance 
ganhou a sua vitalidade, sobretudo, a partir da época em que 
tais constrições se desagregaram), o romance constitui um 
gênero de difícil defi nição ( cf. Raimond,1961:138-158). 

Ainda assim, e com as reservas pressupostas pelo que fi ca dito, 
é possível tentar uma defi nição que atente, principalmente, 
na sua condição de modelização textual exercida sobre a 
sociedade burguesa:

“O romance é uma resposta dada pelo sujeito à sua 
situação na sociedade burguesa ou estruturada em 
termos burgueses. Essa resposta supõe uma operação 
textual sobre o real, o qual é assumido por uma 
narrativa que implica um ou vários narradores. A fi gura 
do narrador é, que o duplo do autor-sujeito, quer uma 
estrutura de ligação dialetizadora entre o autor - sujeito 
e o real.” (KRYSINSKI, 1981:7). 

As metamorfoses que, ao longo da sua história, o romance 
sofreu, deve ser analisada juntamente aos seus antecedentes 
culturais, assim como sua lenta evolução e consolidação. 
Remotamente relacionado à epopeia, o romance passa a existir 
nas sociedades modernas, de certo modo, preenchendo funções 
correspondentes às que anteriormente cabiam aquele outro 
gênero; daí que Hegel se lhe tenha referido como moderna 
epopeia burguesa>> (cf. Hegel, 1977:15) e que teorizadores 
como Lukács e Bakhtin, embora reconhecendo entre ambos os 
gêneros afi nidades homológicas e funcionais, tenham centrado 
as suas análises na diversidade de confi guração e de temática 
que caracteriza epopeia e romance. 

“O romance [...] como gênero literário, formou-se 
e desenvolveu-se, desde início, com base num novo 
sentido do tempo. O passado absoluto, a tradição, 
a distância hierárquica não desempenha nenhuma 
função no processo da sua formação como gênero 
literário [...] o romance formou-se precisamente no 
processo de destruição da distância épica, no processo 
de familiarização cósmica do mundo e do homem, 
de rebaixamento do objeto da representação artística 
ao nível da realidade contemporânea, inacabada e 
fl uente.” (Bakhtin, 1979:480; cf. Lukács, 1970:64ss. 
79ss). 

3 - R, Carlos. LOPES, Ana Cristina M. Dicionário de Narratologia. Coimbra. 7ª edição. Almedina. 2002.
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Como estas palavras, os autores sugerem que, a constituição 
do romance, tal como conhecemos há dois séculos, não 
ocorreu abruptamente: desde a Antiguidade que se registram 
afl oramentos e tentativas que remetem difusamente ao que virá 
a ser o romance (cf. García Gual,1972); e subgêneros como o 
romance sentimental ,  romance de cavalaria medieval , o 
romance pastoril do Renascimento, o romance picaresco e 
o romance Barroco (cf. Silva,1983:672ss.),  não benefi ciando 
do prestígio concedido a gêneros como a epopeia ou a tragédia, 
podendo ser encarados como manifestações que apontam de 
forma incipiente para o advento do grande gênero narrativo que 
o romance virá a ser, numa sociedade dominada pelos valores 
da sociedade burguesa fl orescente desde o séc. XVIII.

O Romance epistolar é um subgênero do romance, 
popularizado, sobretudo, a partir do Pré-Romantismo. A 
estrutura semi-discursiva do Romance epistolar é tributária do 
funcionamento textual da carta, dos seus modos de existência 
e da tradição cultural em que assenta a sua utilização literária 
e paraliterária; na cultura ocidental, essa tradição remete à 
Antiguidade Clássica e sofreu um incremento considerável 
durante o renascimento (cf. Guillén, 1989:294-304), muitas 
vezes sob o signo de concepções pedagógicas e moralizantes 
da Literatura.

Entretanto, o romance epistolar veio a consagrar-se 
como cronótopo, característico de um tempo em que se dá a 
emergência de valores e comportamentos pré-românticos e 
românticos.

 “A importância de privacidade (e, consequentemente, 
a curiosidade que pode suscitar), a democratização 
da escrita, a tematização literária da intimidade (cf. 
Wright, 1989) fazem da carta, enquanto artifício 
literário, o lugar por excelência em que sujeito e 
escrita se refl etem, pode deste modo, dizer-se que 
talvez em nenhum outro texto escrito como a carta 
se exibe e põe a dialética entre a realidade concreta 
do ato de enunciação [...] e a sua transformação em 
fi gura do discurso ,em efeito de sentido que se dá só 
na linguagem e só no âmbito da linguagem se torna 

representável.” (Violi,1985:72) .
De um ponto de vista narratológico, deve-se observar 

o seguinte: o romance epistolar baseia-se nos princípios 
fundamentais da epistolaridade (cf. Altman, 1982) 
enquanto estratégia discursiva com interatividade: discurso 
eminentemente pessoal em que um locutor se dirige a um 
alocutário ausente, a carta estabelece uma comunicação 
diferida no tempo e distanciada no espaço. Estabelece as 
marcas contratuais que a carta normalmente patenteia (data, 
lugar de escrita, formas de tratamento, vocativos, saudações 
de despedida, etc), eventualmente conexionadas com 
circunstâncias históricas, culturais e ideológicas que nela 
podem encontrar-se projetadas (a carta de Carlos a Joaninha, 
nas Viagens de Garrett, é escrita em Évora- Monte, no fi m da 
Guerra Civil entre liberais e absolutistas; as cartas de Eurico ao 
duque de Córdova refl etem o momento da invasão da Península 
Ibérica pelos árabes); tais circunstâncias e a predisposição 
psicológica do locutor incutem, eventualmente, ao discurso 
epistolar um pendor fortemente perlocutivo.

No contexto de um romance epistolar, o ato de redigir uma 
carta institui um narrador que se coloca numa posição temporal 
peculiar: ao tempo da narração, diz respeito à situação típica 
no romance epistolar com narração intercalada, pelo fato 
desse narrador de circunstância ser normalmente também uma 
personagem que relata à outra personagem acontecimentos que 
algum tempo antes viveu; muitas vezes acontece que os papeis 
se invertem e a personagem que foi destinatário, volve-se em 
narrador, relatando então experiências que conheceu também. 
Por isso se diz que a narração (no essencial coincidindo com 
a escrita da carta) decorre num tempo intercalado entre os 
episódios vividos por cada personagem-narrador. Por outro 
lado, o discurso epistolar favorece a instituição de perspectivas 
narrativas individuais e a expressão de uma subjetividade quase 
sempre intensa, fomentada, sobretudo em certos contextos e 
atmosferas epistolográfi cas (de confi ança, de confessionalidade, 
de interpelação emocionada, etc).

Em Os sofrimentos do jovem Werther, o gênero epistolar 
é utilizado e possibilita ao leitor compartilhar intimamente 
do estado de Werther, acompanhando o arrebatamento do 
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personagem. Esta abordagem em forma de cartas possibilitou 
o contato e a identifi cação de muitos jovens da época com a 
personagem. A maneira que Goethe retratou sua obra em cartas 
não era algo novo, existiam outras obras lançadas anteriormente 
na Inglaterra e na França, porém, se forem comparadas à obra 
deste, são mais simplórias. Este gênero também permite a 
exploração e acentuação do perfi l psicológico das personagens, 
sobretudo Werther. O leitor, então, se mantém envolvido pela 
trama que explora abertamente essa natureza interior do ser 
humano.

Sem dúvidas, este romance que é referência, em se tratando 
de literatura alemã, pela maneira pessimista e exagerada que 
Goethe compôs seu personagem, serviu de base às obras 
românticas posteriores. Goethe, através da expressão artística, 
demonstra a catarse de seus sentimentos, o que nos leva a 
considerar o teor autobiográfi co desta obra e, provavelmente, 
os motivos pelos quais alguns nomes de pessoas e lugares 
foram preservados por este.

O destaque da primeira pessoa do romance

Com o advento do movimento romântico surgiram novas 
características que moldaram e fi zeram parte deste. Essas 
características apresentam-se nas futuras publicações e no 
romance Os Sofrimentos do jovem Werther de Goethe.

O Romantismo, que recusava o racionalismo, procurou 
primar por outros ideais que atendessem os anseios de uma 
sociedade que ingressava cada vez mais no cenário literário e, 
neste, buscava a identifi cação com o seu cotidiano.

Na obra supracitada, o autor apresenta uma narrativa em 1ª 
pessoa, em que a personagem troca correspondências com seu 
amigo Wilheim, dividindo com este as impressões de sua estadia 
e também o que se passa em sua vida em Weimar. A opção por 
esta forma narrativa, nos leva a crer que o autor interessava-se 
em expressar na sua personagem suas experiências emocionais 
e aproximar-se do leitor, fazendo com que este, muitas vezes, 

coloque-se no lugar da personagem. Inúmeros suicídios 
foram ocasionados na época, supostamente por essa relação 
de assimilação, o que levou à proibição de venda da obra em 
alguns países, por parte de seus governantes, numa tentativa de 
evitar tal situação. 

O individualismo, uma das futuras características do 
Romantismo, encontra espaço na obra. A personagem principal 
envolve os leitores com seus confl itos e impressões pessoais e 
faz com que a trama concentre-se em suas ações, que oscilam 
desde seus encantamentos com a vida e a natureza, sua decepção 
amorosa até sua indiferença à classe burguesa.

O romance alemão no séc. XVIII

Antes de entrarmos na problemática do romance alemão no 
séc. XVIII é necessário que haja uma explanação histórica da 
Alemanha naquela época, para que possamos contextualizar a 
produção literária ao meio social e político.

Até 1871, a Alemanha ainda não tinha suas fronteiras 
defi nidas como é hoje. A Prússia, propriamente dita, estava fora 
do Império; a Pomerânia4 era sueca, o Oldenburg5, dinamarquês. 
Foi também nessa época que houve o expansionismo 
Napoleônico pela Europa. As vitórias do exército da França 
revolucionária sobre os territórios alemães contribuíram para o 
surgimento de um nacionalismo germânico, um patriotismo tão 
generalizado que formou o espírito do movimento romântico 
alemão nascido em 1795, já com o apogeu no início do séc. 
XIX, durante o período de maior domínio francês.

Por volta do início do séc. XVII foi defendida pelo crítico 
Martin Optiz uma imitação dos modelos literários franceses. A 
atitude nacionalista, além de alicerçar o movimento romântico 
também foi responsável pelo rompimento com essas infl uências 
estrangeiras a partir do séc. XVIII. Nessa época, Herder fundou 
o movimento Sturm und Drang onde seus seguidores voltaram-
se para a poesia da Bíblia, Homero, Shakespeare e do folclore 
nacional, deixando de lado o preciosismo da métrica da poesia 

4 - Região situada no norte da Polônia e da Alemanha na costa sul do Mar Báltico. Após a Segunda Guerra Mundial, foi dividida entre a Polônia e a Alemanha.
5 - Existiu de 1180 até 1918 como um país ducado. 
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francesa e passando a ser mais vigorosa, primitiva e espontânea. 
Os seguidores de maior destaque são Goethe e Schiller, sendo 
Os Sofrimentos do Jovem Werther, do primeiro, considerada a 
obra que popularizou o movimento para o resto do mundo e 
Os Ladrões, do segundo, fez com que o movimento entrasse 
em uma nova fase. Mas antes do Sturm und Drang, tivemos 
ainda o período denominado pré-clássico com importantes 
representantes como Gellet, Klopstock e Wieland.

Em meados de 1798 houve uma tendência romântica nos 
romances alemães que caracterizam a obra de Novalis, Ludwig 
Tieck, Joseph Von Eichendorff, Adelbert Von Chamisso, 
Ludwig Uhland, Eduard Mörike, Nikolaus Lenau e E. T. A. 
Hoffmann.

Os sofrimentos do jovem Werther como romance 
precursor do Romantismo Europeu

Em um século em que a burguesia ascendeu-se como classe 
dominante, como consequência da Revolução Francesa e o fato 
de uma grande evolução decorrente da Revolução Industrial, 
houve o surgimento de ideais de liberdade que se pontifi caram no 
século XIX e que se relacionaram com o apogeu do movimento 
romântico. Neste contexto, houve o aparecimento de um novo 
leitor de origem burguesa e, também, o consequente aumento 
do poder aquisitivo da classe média da época, concomitante 
com o avanço no sistema de impressão, que resultou em uma 
ascendência no mercado consumidor de livros.

O Romantismo conquistou seu espaço em meio a esses 
acontecimentos e propôs uma expressão artística relacionada 
ao cotidiano dessa nova classe que emergia, trazendo em 
suas obras futuras, a arte como expressão da liberdade, do 
sentimentalismo, dentre outros. Assim despontava uma nova 
forma de produção literária voltada para a retratação das 
emoções individuais.

Como escola literária, teve suas primeiras manifestações no 
fi nal do século XVIII nos países europeus mais desenvolvidos, 
como a Alemanha e a Inglaterra. Uma obra publicada em 1774, 
chamada Os sofrimentos do Jovem Werther, foi considerada o 
marco inicial do Romantismo Europeu. Esta obra promoveu e 

lançou os alicerces para a difusão desta literatura no mundo.
A obra foi tida como uma das primeiras manifestações 

do movimento literário conhecido como Sturm und Drang 
(Tempestade e Ímpeto) que se caracterizou pela intensa 
subjetividade contra a racionalidade. Este movimento é 
considerado parte do Pré-Romantismo europeu e já pretendia 
impulsionar a produção de uma literatura mais intimista e 
confessional.

Seria esta obra um romance emancipatório? As 
consequências e a repercussão deste livro podem nos levar 
a resposta desta nossa pergunta.  Com a sua publicação e 
consequente aumento da difusão de livros em toda a Europa, Os 
sofrimentos do jovem Werther, além de servir de modelo para 
outros escritores, chegou a ser traduzido em diversas línguas. 
Jovens de toda a Europa liam, declamavam trechos do livro e 
vestiam-se da mesma maneira que o protagonista do romance, 
além da grande quantidade de suicídios que ocorreram na época.

Provavelmente, essa quantidade notável de suicídios foi 
resultado da identifi cação dos jovens daquela época com o 
protagonista da história, a quem estes o tinham como herói e, 
até, um compartilhamento de emoções desses jovens leitores: de 
seres inadequados ao mundo em que viviam, a fácil penetração 
deste clássico e, ainda, a fragilidade emocional. Devido a estes 
acontecimentos, houve a necessidade de uma nova publicação 
chamada Advertência em Versos, que deveria ser publicada 
juntamente à segunda edição do romance. A proibição do livro 
aconteceu em várias regiões, por este se constituir em uma 
ameaça moral para com uma geração.

A temática do suicídio nos leva também às seguintes 
refl exões: Werther seria o retrato de um ser revolucionário, 
insatisfeito em alguns aspectos que não aceitava as condições 
da época e queria ter a liberdade de se opor as imposições de 
uma burguesia crescente ou um ser que era a expressão própria 
do sentimentalismo exacerbado, um eterno apaixonado?

Segundo Walter Benjamin: “Nos humores de Werther 
desenrola-se o ‘mal du siècle’ da época em todas as suas 
nuanças. Werther –eis aí não apenas o amante infeliz que, em seu 
caminho encontra um caminho rumo a natureza, mas também o 
cidadão cujo orgulho se fere nas barreiras de sua classe e que, 
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em nome dos direitos humanos, até mesmo em nome da criatura 
,exige seu reconhecimento. Através dele exprimirá Goethe por 
muito tempo, e pela última vez, o elemento revolucionário de 
sua juventude”

A produção desta obra confunde-se com a própria vida de 
Goethe. Este tinha a certeza de que produzira algo proibitivo, 
de estilo e tom preocupantes, porém, o autor utilizou em sua 
obra acontecimentos similares ao de sua vida. Werther foi, 
segundo o crítico Otto Carpeaux “A maior crise sentimental na 
vida de Goethe, que o levou a pensar em suicídio. Porém, este 
o realizou só em fi cção o intento”. 

Werther foi então o fruto das experiências vividas por 
Goethe, que nos seus 24 anos de idade escreveu-o em quatro 
semanas, depois de uma decepção amorosa. Mais tarde, em 
outra publicação de Goethe chamada Poesia e Verdade, o autor 
comenta a relação existente entre os narrados do jovem Werther 
com a sua vida. Segundo Goethe, depois de uma confi ssão 
geral, este se sentia de novo na posse de sua liberdade e alegria 
e no direito de começar uma nova vida.

O romance caracteriza-se pela oscilação entre o momento 
no início da história, no qual Werther está vivendo no campo a 
contemplar a natureza, a vida simples e as pessoas simples que 
lá viviam, até o momento em que este conhece a jovem Charlotte 
por quem se apaixona perdidamente, mesmo sabendo que a jovem 
estava prometida a outro, desenvolve-se entre os dois uma relação 
de admiração. Na obra podemos notar características próprias do 
movimento romântico, como a valorização da fi gura feminina 
como ser superior que o romântico quer alcançar.

 “Durante a conversa, como me encantavam os seus 
olhos negros!Como sentia toda a minha alma atraída 
por aqueles lábios cheios de vida, aquelas faces viçosas 
e vivazes![...] Estava tão imerso em sonhos, em meio ao 
crepúsculo que tudo envolvia, que mal prestei atenção 
aos sonos da música, provenientes do salão iluminado.” 
(GOETHE, 2000, P.28).

Werther sentia-se inapto para o convívio com a corte, 
preferindo o contato com a natureza, pois a tinha como lugar 

ideal e podemos perceber isso através da vila de Wahlheim, 
que este escolheu para dar continuidade aos seus trabalhos 
artísticos, no caso, a pintura que era totalmente bucólica, o 
campo, onde se via uma grande extensão de um manto verde; as 
árvores centenárias, a simplicidade da vida camponesa, o luar, 
o sol ao entardecer, as próprias crianças brincando. O trecho a 
seguir mostra claramente como o estado de espírito de Werther 
era implicitamente subordinado e substanciado à natureza:

“Uma serenidade maravilhosa inundou toda a minha 
alma, semelhante às doces manhãs primaveris com 
as quais me delicio de todo o coração. Estou só e me 
entrego à alegria de estar vivendo nesta região ideal 
para almas iguais a minha.” (GOETHE, 2000, p.9).

Goethe recusou-se, à época do início do movimento, a se 
considerar de fato romântico e “chegou a dizer que o romantismo 
seria algo “doentio” que se contrapunha ao ideal clássico” 
(Luiz Montez, 2002), manifestando em alguns momentos certo 
preconceito com a literatura alemã da sua época. Em obras 
posteriores, chegou a diligenciar o Classicismo de Weimar  que 
trazia em si como panorama da Antiguidade Clássica, defendia 
a ideia de trabalhar a partir do ser humano, aperfeiçoando este 
através da arte, sendo isto uma contraposição ao contexto da 
época, pois na própria Alemanha começou a se difundir ideais 
de nacionalismo  devido às guerras e a invasão napoleônica.
Com este ideal clássico, Goethe  demonstrava sua proposta de 
repudiar  este patriotismo acentuado da época.   

O paradoxo destas declarações de Goethe sobre o 
Romantismo, sobre o fato dele não se considerar como tal, 
não se constituiu um empecilho para o sucesso de sua obra 
no fl orescer do Romantismo Alemão, pelo contrário, sua obra 
viria culminar com os novos ideais que surgiram naquela época 
e também para um impulso em sua carreira. E também viria 
demonstrar os diversos temas que despertavam seu interesse e 
que se constituíam na situação da época, como o afastamento 
da burguesia em relação as pessoas comuns.

“O conde de C., me estima e mostra consideração 
especial por mim [...] Acontece que ontem fui almoçar 
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na casa dele, justamente no dia em que lá, à noite, se 
reúnem os senhores e as damas da nobreza. Não tinha 
pensado nisso e, da mesma forma, jamais me havia 
ocorrido que nós, os subalternos, estamos excluídos de 
tais reuniões. Muito bem,  almocei com o conde, [...] 
Aí chega a excelentíssima senhora de S... com o esposo 
e a fi lha, uma boboca de peito chato e espartilho. Ao 
passarem por mim, lançam–me um olhar altivo, de 
desprezo, e como detesto de coração toda essa gente 
“fi na” da nobreza quis despedir-me, esperando apenas 
que o Conde se livrasse do palavreado estúpido que o 
cercava. (GOETHE,2000, P.90).

Neste fragmento, encontramos de fato o retrato de uma 
sociedade aristocrata, visto que, esta mesma afastava-se do 
povo por medo que a proximidade com estes tornassem-nos 
impuros. Vemos ainda, o desprezo da personagem principal 
pela formalidade desta classe, tanto que dentro da obra 
notamos a preferência de Werther claramente pelas crianças, 
que para ele reuniam todas as qualidades de uma pessoa boa 
e, os adultos, deveriam agir e moldar-se pelo comportamento 
delas.

Werther opta por viver as coisas em sua vida com 
intensidade, sendo vítima e herói de seu próprio ideal, o que 
acaba levando-o à morte. Como diria Walther Benjamim “A 
burguesia encontra o semideus que se sacrifi ca por ela.”:

Werther é uma espécie de jovem inteligente, afetivo, 
interessado em literatura, pela natureza e pela vida social do 
lugarejo que o cerca, mas não encontra no mundo, um lugar 
que lhe possa assegurar uma paz de espírito. Percebemos em 
Werther o retrato do romântico extremado que defende suas 
ações e as fundamenta nas emoções e no sentimentalismo do 
ser humano em contraposição a Albert, noivo de sua amada que 
age de maneira mais crítica, mais racional. 

“[...] Mas prossegui: ‘No entanto, meu caro, também 
aqui há algumas exceções. É verdade que o roubo 
é imoral: mas o homem que se torna ladrão para 
salvar a si próprio e à família de morrer de fome, este 
homem merece compaixão ou castigo? Quem lançará 

a primeira pedra no esposo que, tomado de fúria justa, 
matar a esposa infi el e seu infame sedutor? Na jovem 
que, num momento de paixão, entrega-se aos prazeres 
irresistíveis do amor? Nossas próprias leis, essas 
pedantes desalmadas, deixam-se comover e abstêm-
se do castigo. ‘Os casos que mencionas são algo 
completamente diferente’ replicou Albert ‘porque um 
homem que se deixa arrebatar por suas paixões perde a 
capacidade de refl etir, e é considerado um ébrio ou um 
louco’”. (GOETHE, 2000, P.58).

A obra refl ete os dilemas, as crises e as representações de 
uma nova sociedade que buscou na literatura a representação de 
situações que lhe eram familiares e representou uma evolução 
na literatura ocidental.

Considerações apriorísticas

O contato maior com temas que não são tão explanados, 
como Literatura Alemã e sua importância para o surgimento 
do Romantismo é válido para aprofundar os estudos nesse 
movimento que foi um dos mais importantes do Ocidente. Ao 
estudar Romantismo, principalmente no Ensino Básico, talvez 
até pelo tempo destinado ao conteúdo, nos é passado uma 
movimentação maior na Inglaterra e França, como se apenas 
esses países fossem os precursores do movimento romântico.

Johann Wolfgang Von Goethe merece ter sua genialidade 
e importância aprofundada, assim como tantos outros autores 
contemporâneos de similar estima literária e histórica, como é o 
caso do Friedrich Von Schiller e Johann Gottfried Von Herder, 
por exemplo. Além do próprio conhecimento histórico-literário 
tão importante para a compreensão mais clara e correlacionada.
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Resumo

Com o objetivo de investigar processos e produtos da 
compreensão de fi lmes estrangeiros legendados, analisou-se 
a reação de 22 espectadores, professores da educação básica 
pública de duas escolas do sul do estado de Santa Catarina 
(Escola A e Escola B), diante da animação Boundin’/Saltar 
(Disney/Pixar, 2003). A linguagem verbal oral da obra em 
questão apresenta salientes traços de musicalidade e rima, 
que foram mantidos em uma versão elaborada das legendas, 
mas não mantidos na versão originalmente lançada no DVD. 
Por meio do emprego da técnica dos protocolos verbais e de 
questionário de acesso ao texto fílmico, buscou-se investigar 
tanto a compreensão textual quanto o reconhecimento de 
marcas características da linguagem verbal do fi lme. Na Escola 
A, os participantes, totalizando 16 sujeitos, foram divididos em 
dois grupos conforme legenda selecionada. Os participantes da 
Escola B, 6 docentes, constituíram o grupo controle ao qual a 
obra foi exibida sem tradução. Os resultados indicam maior e 
melhor compreensão do sentido da obra quando há tradução 
(legendação, neste caso), maior preponderância de acesso 
aos sentidos micro e macrotextuais nos casos de exibição da 
obra legendada com respeito à forma e ao conteúdo original 
(legenda rimada), resistência dos espectadores a fi lmes 
legendados e difi culdades de reconhecimento da linguagem e 
estilo, elementos fundamentais à construção fílmica da obra em 
questão.

Palavras-chave

Leitura, compreensão; estilo; legendas; cinema.

Resumen

Con el objetivo de investigar los procesos y productos de 
la comprensión de películas extranjeras subtituladas, se analizó 
la reacción de 22 espectadores, profesores de enseñanza básica 
pública de dos escuelas del sur del estado federal de Santa 
Catarina (Escuela A y Escuela B), frente a la animación Boundin’/
Saltar (Disney/Pixar, 2003). El lenguaje verbal oral de la obra 
en cuestión presenta notorios rasgos de musicalidad y rima, que 
fueron conservados en una versión elaborada de los subtítulos, 
pero no mantenidos en la versión original difundida en DVD. 
Por medio del empleo de la técnica de protocolos verbales y de 
cuestionarios de acceso al texto de la película, se buscó investigar 
tanto la comprensión textual como el reconocimiento de rasgos 
característicos del lenguaje verbal de la película. En la Escuela 
A, los participantes, totalizando 16 personas, fueron divididos 
en dos grupos de acuerdo con el subtítulo seleccionado. Los 
participantes de la Escuela B, 6 profesores, constituyeron el 
grupo control al cual la obra fue exhibida sin traducción. Los 
resultados indican mayor y mejor comprensión del sentido de 
la obra cuando hay traducción (subtítulos, en este caso), mayor 
preponderancia de acceso a los sentidos micro y macro textuales 
en los casos de exhibición de la obra subtitulada con respeto a 
la forma y al contenido original (subtítulo rimado), resistencia 
de espectadores a películas subtituladas y difi cultades de 
reconocimiento del lenguaje y estilo, elementos fundamentales a 
la construcción de obras como la película en cuestión. 

Palabras clave

Lectura; comprensión; estilo; subtítulo; cinema.
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1. Introdução

A tradução acompanha o cinema desde as suas remotas 
produções. T odavia, a atividade tradutória, em referência à 
dublagem e à legendação, não está compreendida na tarefa 
de planejamento e execução da obra fílmica. Tais traduções 
surgem e são realizadas a partir do momento em que a obra é 
considerada pronta e passa a estar disponível ao espectador. Os 
processos tradutórios que constituem a realização do fi lme são 
apenas aqueles vinculados à tradução intersemiótica ou aqueles 
em que se requerem relações e redundâncias entre imagens, 
gestos, palavras e ações. Mas, se para quem produz a tradução 
é tarefa posterior, para o espectador ela faz parte da linguagem 
fílmica tanto quanto qualquer outro elemento constitutivo da 
obra.

É justamente sob o olhar do espectador, fi gura fundamental 
ao cinema, sem a qual a produção das obras perde relevância, 
que este estudo se debruça. Focaliza-se aqui a leitura da 
legenda como um dos processos envolvidos na compreensão de 
obra cinematográfi ca estrangeira e as escolhas tradutórias em 
relação à aproximação com a linguagem original, no processo 
de construção do sentido.

A obra selecionada para realizar esta investigação, 
intitulada Boundin’/Saltar2, é uma animação, lançada em 2003, 
pela Pixar Animation Studios/Disney. A linguagem verbal 
empregada é musical e rimada, caracterizando não apenas os 
personagens, mas também a narrativa em questão. Para realizar 
a pesquisa, foram coletados dados por meio de protocolos 
verbais e questões de acesso à obra (conteúdo e forma), com 22 
professores da rede pública estadual de duas escolas do sul de 
Santa Catarina.

Esta investigação, na forma como está aqui apresentada, foi 
conduzida com os seguintes objetivos: 1) avaliar a importância 
da legenda por meio da coleta de dados de protocolos verbais 

e questões de compreensão; 2) investigar a relevância para o 
espectador da busca por equivalência de forma e conteúdo no 
processo de tradução.

Considerando que o elemento que possibilita acesso à 
obra cinematográfi ca estrangeira é a tradução e que, portanto, 
ela seria imprescindível ao público espectador não falante 
da língua original, e ainda que o acesso a obras legendadas 
implica competência em leitura, estabeleceram-se as seguintes 
hipóteses de pesquisa:

1. A tradução é imprescindível ao acesso e compreensão de 
obras cinematográfi cas estrangeiras em cuja língua original 
o espectador não possui fl uência.

2. Quanto maior a proximidade de forma e conteúdo da 
legenda à linguagem original da obra estrangeira, maiores 
as possibilidades de construção de sentido relevante e 
adequado à obra.

2. Legendas: realidade e resistência

Com a expansão do cinema, os fi lmes, já falados, passaram 
a ser traduzidos para alcançar público cada vez mais amplo. 
Quanto ao “tipo” de tradução, a legendação é um dos métodos 
mais econômicos no que diz respeito a obras fílmicas. 
Entretanto, por questões que envolvem cultura, letramento e 
talvez também por exigirem maior esforço do espectador, as 
legendas não são preferidas pelo público. A dublagem, ainda 
que de custo mais elevado, de difícil realização e mutiladora da 
banda sonora da obra original, agrada a um maior número de 
espectadores.

Pesquisa realizada a pedido do Sindicato das Empresas 
Distribuidoras Cinematográfi cas do Município do Rio de 
Janeiro, com 2.120 pessoas acima de 12 anos, nos 10 maiores 
mercados de sala de cinema do Brasil3, aponta que56% dos 

2 - A animação foi distribuída pela Disney, no Brasil, com o título Pular. Saltar é o título atribuído à obra, pela sua maior representatividade relativa ao original, 
na tradução realizada para fi ns deste estudo (cf. nota 6).
3 - Pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Datafolha, em 2008, na região metropolitana de São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curi-
tiba, Porto Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza e Brasília. Disponível em: <http://www.sedcmrj.com.br/>. Acesso em: 9 fev. 2012.
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espectadores que vão ao cinema preferem fi lmes dublados e 
37%4, legendados; daqueles que assistem a DVD, 63% optam 
por dublagem e apenas 33% por legenda; já entre os que assistem 
pela TV por assinatura, 49% preferem obras dubladas e 43% 
legendadas. Há ainda o indicativo de que a maior preferência 
por fi lmes dublados esteja entre pessoas do grupo com menor 
renda familiar.

Assistir a uma obra legendada implica ser profi ciente 
em leitura, implica realizar atividades complexas, como 
processar as imagens em movimento, os sons e as legendas, 
concomitantemente e em tempo bastante restrito e previamente 
defi nido, sem possibilidade de retomada. Implica ainda a 
manutenção constante de atenção dividida entre toda a tela, 
onde se manifesta a maior parte dos elementos textuais fílmicos, 
e seu rodapé sobreposto, onde se manifesta a legenda.

Desse modo, o processo de compreensão das legendas 
exigiria grande empenho cognitivo do leitor-espectador no 
sentido de construir ou reconstruir a porção textual lida a 
partir de sua relação com a parcela imagética em perceptível 
movimento, num escasso período de tempo previamente 
delimitado, de acordo com a relação entre imagens, recursos 
sonoros e textos escritos, simultaneamente oferecidos na tela.

3. A animação e sua relação com o público adulto

A animação é um gênero que tem agregado cada vez mais 
espectadores. Produzido na miragem industrial cinematográfi ca, 
este gênero ampliou formas de linguagem e concepções 
narrativas que abrem espaços para novas possibilidades de 
recepção, seja no universo infantil ou adulto. Vale lembrar que 
a maioria dos primeiros curtas de animação, de estúdios como 
Warner Bros e MGM, por exemplo, foi destinada a adultos 
(CRUZ, 2006). Assim, a ideia, proveniente do senso comum e 
quiçá das exibições em canais abertos de televisão, de que só o 
público infantil assiste a fi lmes animados, é um engano.

É inegável que a animação pode proporcionar ao espectador 
uma experiência crítica a partir de momentos de recepção 

estética, pois o fi lme se apresenta como objeto artístico e de 
refl exão, indo além do mero entretenimento e passatempo. Se 
a partir da animação abrem-se espaços para um intermédio 
refl exivo, cabendo ao sujeito-receptor desvelar eixos temáticos 
e problematizações, não há como negar a relação do adulto com 
gênero desta natureza, a exemplo da obra Valsa com Bashir 
(2008), animação que se apresenta como uma máscara para os 
horrores da guerra.

A arte cinematográfi ca, em geral, possui a habilidade de 
criar no espectador o efeito de identifi cação. Essa identifi cação 
se dá por diferentes elementos, entre eles a câmera, o som 
e a narrativa. Segundo Aumont (2008, p.266), a “perda de 
vigilância do espectador de cinema inclina-o a poder simpatizar, 
por identifi cação, com qualquer personagem, contanto que a 
estrutura narrativa o conduza a isso”.

A animação Boundin’/Saltar promove tal efeito no 
espectador, primeiramente pela temática, comum aos humanos: 
alguém que perde a alegria, mesmo que momentaneamente, 
por se sentir feio e ridicularizado. No fi lme, trata-se de um 
carneiro humanizado sofrendo com o desprezo e a baixa 
autoestima. O desenvolvimento da trama leva o espectador ao 
desenvolvimento de uma nova perspectiva em relação a como 
encarar determinada situação na vida real.

O segundo elemento que reforça o efeito de identifi cação 
é a narrativa musicada, que leva quem está assistindo ao curta 
a compartilhar as sensações com o personagem. A música 
que acompanha a narrativa rimada é tocada, inicialmente, em 
tons maiores, causando um sentimento de alegria enquanto o 
personagem está feliz; em seguida, em tons menores, causa o 
efeito oposto quando o personagem está triste; por fi m, retorna 
ao tom maior quando o personagem encontra solução para o 
seu problema. Na maneira como o texto é pronunciado, podem 
também ser percebidos estes três momentos. A rima acompanha 
o tempo da música no momento feliz do personagem, foge 
levemente do ritmo na medida em que ele se entristece e 
em seguida volta a se encaixar no tempo da melodia quando 
o personagem se alegra. Há simbolismos que intensifi cam 

4 - O percentual restante é composto por aqueles participantes que não têm preferência ou não responderam.
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as mudanças de estado de espírito do personagem. A chuva 
e a escuridão no momento difícil, em contraposição à luz 
e à claridade como símbolos da esperança e da alegria nos 
momentos felizes.

Como se percebe, há muitos elementos da obra a serem 
explorados e analisados, que ultrapassam as questões ligadas 
puramente à trama do fi lme. Considerando que o público 
que compõe a pesquisa é formado por professores de ensino 
fundamental, pode-se pensar em utilizar o fi lme como uma 
ferramenta didática em sala de aula. Isso exige, porém, que o 
profi ssional da educação esteja apto a perceber a riqueza do 
material, tenha criatividade no desenvolvimento das atividades 
em sala de aula e ainda sensibilidade e capacidade para 
compreender o macro e o microssentido da obra.

4. Metodologia

Participantes

Participaram da pesquisa 22 docentes de duas escolas de 
educação básica pública estadual do sul de Santa Catarina. Para 
preservar a identidade dos participantes, as unidades escolares 
serão chamadas aqui de Escola A e Escola B.

A Escola A, onde ocorreu a coleta principal, atende 3075 
estudantes do 1º ano do ensino fundamental ao 2º ano do ensino 
médio, contando com um quadro de 23docentes, dos quais 5 
atuam na administração. A Escola B, onde foi realizada a 
pesquisa controle, atende 364 estudantes da educação básica e 
conta com um quadro de 27 docentes, dos quais 4 pertencem ao 
corpo administrativo.

Para a coleta de dados principal, foram convidados todos 
os professores da Escola A que estavam trabalhando em sala 
de aula ou que nela haviam atuado há menos de 4 anos. Dos 
23 docentes, 20 responderam aos critérios; 4deles, porém, por 
incompatibilidade de horário, não puderam contribuir com a 
pesquisa. Tivemos, portanto, o número fi nal de 16 participantes 
para a coleta principal (P1 a P16).

Para a coleta controle, foram convidados 8 docentes da 
Escola B, 6 dos quais aceitaram participar, obedecendo ao 
critério de não ter fl uência em inglês, língua original da obra 
(P17 a P22). A decisão por contemplar grupo controle nesta 
investigação é devida à testagem da primeira hipótese de 
pesquisa.

Instrumentos de coleta

Na condução da pesquisa, foram aplicados dois instrumentos 
de coleta de dados, a saber: protocolos verbais e questões de 
acesso e compreensão da obra (questionário).

1. Protocolos verbais. Enquanto assistiam ao fi lme, os 
participantes foram convidados a falar o que estivessem 
pensando, independente do assunto do pensamento. Essa 
fala foi, com consentimento do participante, gravada para 
posterior transcrição e análise (ERICSSON; SIMON, 
1993).

2. Questões. As questões utilizadas na Escola A foram 
diferentes das aplicadas à Escola B, uma vez que, na 
segunda escola, os participantes não tiveram acesso à 
legenda, foco principal das perguntas aplicadas ao primeiro 
grupo. Todas as questões foram pilotadas e envolveram 
aspectos de compreensão geral e também particular da 
obra quanto à identifi cação e reconhecimento dos traços 
da linguagem verbal empregada (ou somente oral – grupo 
controle, ou oral e escrita – grupo principal).

Questões aplicadas à Escola A:

1. Qual o assunto da animação? Sobre o que ela fala?
2. Quais elementos do fi lme (desenho animado) possibilitaram 

que você o compreendesse? Descreva o que você considera 
fundamental à compreensão.

3. Você compreenderia o desenho, se ele não estivesse 
legendado?Por quê?

5 - Dados relativos a 2010, quando a coleta de dados foi realizada.
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4. Quais aspectos das falas do narrador e dos personagens 
mais chamaram sua atenção?

5. Avalie a legenda desta animação, examinando sua relação 
com as falas. Nesta avaliação, considere se a legenda é 
adequada e em que sentido.

6. Agora, avalie a legenda, considerando a manutenção (ou 
não) dos aspectos mais salientes e perceptíveis das falas. 
Pedimos que você esclareça sua resposta.

Questões aplicadas à Escola B:

1. Qual o assunto da animação? Sobre o que ela fala?
2. Para compreender o fi lme, você recorreu a quais elementos?
3. Quais aspectos das falas do narrador e dos personagens 

mais chamaram sua atenção?
4. Você considera que a compreensão do conteúdo da obra 

poderia ser facilitada? Como?

Procedimentos de coleta dos dados

Para proceder à coleta, foi agendado horário individual 
com os participantes e reservada sala em que eles pudessem 
fi car à vontade, sem serem interrompidos. Todo participante, 
antes de iniciar a coleta, recebeu instruções de como seria o 
procedimento e fez uma sessão de prática para conhecer a 
técnica dos protocolos verbais e se familiarizar com o microfone. 
Esta experiência consistiu de o participante assistir ao curta 
metragem de animação Mater and the Ghostlight / Mate e a 
Luz Fantasma (2006) e verbalizar seus pensamentos enquanto 
assistia à obra. Após a sessão de prática e esclarecimento, 
ocorreu a coleta principal, sem a intervenção do pesquisador6.

Para o alcance dos objetivos de pesquisa, os participantes 
da Escola A foram divididos em dois grupos. A um deles 

foi exibida a obra com a inserção de legenda elaborada7 
visando à fidelidade à forma e ao conteúdo da obra original, 
cuja linguagem verbal é marcadamente musical e rimada; 
ao outro grupo a exibição da obra contou com a legenda 
tal como distribuída oficialmente, em DVD, pela Disney. 
Respeitando a ordem do agendamento, os participantes 
foram submetidos, intercaladamente8, às legendas 1 
(elaboração visando à fidelidade à forma e ao conteúdo) e 
2 (DVD).

Quanto à coleta de dados por meio do questionário de 
compreensão, os participantes responderam as questões, 
apresentadas uma a uma, em tela de computador, 
imediatamente após terem assistido à obra. Após a elaboração 
das respostas, foi oferecida a eles a possibilidade de assistir 
novamente à animação, revisar e alterar as respostas iniciais, 
corrigindo-as, se assim o desejassem. Por se tratar de revisão 
pós-escrita e ainda pelo fato de a revisão ter sido autorizada 
apenas depois de todas as questões já serem conhecidas 
dos participantes, as alterações feitas na devolutiva foram 
registradas com caneta de cor diferente daquela usada na 
primeira versão das respostas. Tal procedimento possibilitou 
a análise da compreensão nos diferentes momentos de 
contato e retomada da obra.

Critérios de análise dos dados

Os dados foram analisados considerando: 1) o 
desempenho individual dos participantes do grupo principal 
nas duas tarefas (protocolos e questões); 2) o desempenho 
dos grupos que assistiram ao fi lme com legendas distintas; e 
3) o desempenho da totalidade dos participantes submetidos 
à obra legendada em comparação ao desempenho do grupo 
controle.

6 - Os dados foram coletados pelas coautoras deste artigo: Nair Resende e Silvane Daminelli, nas escolas em que atuavam à época da coleta.
7 - A elaboração da legenda bem como a discussão acerca do processo tradutório foram realizadas por Souza, Guimarães, Winfi eld e Briks (PGET/UFSC), e 
serão publicadas em artigo intitulado “O mesmo, as possibilidades de tradução e as múltiplas construções de sentido: análise do processo de tradução do curta 
metragem Boundin”, em fase fi nal de elaboração textual.
8 - Aos participantes de número ímpar e ao P16 foi exibida a obra com a legenda rimada. Os demais participantes de número par assistiram à obra tal como 
distribuída pela Disney. Justifi ca-se a exibição do paratexto rimado ao P16 em razão da reorganização dos participantes.
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5. Descrição e análise dos dados

O curta metragem Boundin’/Saltar, de 4min e 40seg 
de duração, conta a história de um carneiro feliz, animado e 
orgulhoso de sua beleza e pelagem, que dançava e alegrava a 
todos à sua volta, até ser recolhido e ter seu pelo raspado pouco 
antes do verão, o que o deixou triste e envergonhado. Todavia, 
um novo amigo lhe mostrou que não havia problema com sua 
aparência e que ele poderia ser feliz, sem pelos, saltando. Então, 
todo ano, ele se apresentava para ter seus pelos cortados, a fi m 
de poder divertir-se saltando, saltando e saltando.

A linguagem verbal desta obra de animação, cuja narrativa 
fi ca por conta de um narrador em off, sendo apenas intercalada 
com as falas dos novos amigos, o carneiro e o coelhope/leprílope, 
é cantada e rimada, a exemplo de “Veja essa história, que coisa 
estranha./A vida dá voltas de forma tamanha./Aconteceu não faz 
tempo não./Nas colinas bem distantes/onde plantas faiscantes/
formam um lugar/bom de brincar.” (legenda rimada).

Desempenho individual dos participantes

Nesta seção, são demonstrados alguns exemplos do 
desempenho dos participantes individualmente. Somente os casos 
mais representativos quanto ao objeto de análise são transcritos9. Em 
relação ao grupo que recebeu a legenda rimada, são apresentados 
dados dos participantes P7, P15 e P16. Quanto aos participantes 
aos quais foi exibido o fi lme com a legenda não rimada (DVD), 
os exemplos aqui apresentados são dos participantes P2, P4 e 
P8. É relevante notar que, embora tenha sido oferecida a todos a 
possibilidade de assistir novamente à obra e retomar as respostas, 
apenas 5 dos 16 participantes recorreram a esta alternativa.

De acordo com o questionário, percebe-se que o P7 
descreve o desenrolar da animação, mostrando que conseguiu 

compreender o paratexto. Este participante relata que a legenda 
é adequada, uma vez que permite maior compreensão e clareza 
do sentido do fi lme, mas que o teria compreendido com base 
nas imagens somente. Ele demonstra não ter percebido a 
tentativa de a legenda se aproximar da fala em termos de rima. 
Ao responder o questionário, sugere que o fi lme seja mostrado a 
pessoas surdas. Tal sugestão revela a concepção do participante 
de que fi lmes legendados são voltados a indivíduos que 
apresentam difi culdades ou problemas de audição, seguindo a 
mesma proposição do closed caption10 na tevê.

P7:
Resposta à questão 5: A legenda foi adequada pelo fato 
de permitir a compreensão do fi lme em dois sentidos, 
pela imagem e pela fala, facilita a compreensão, sugiro 
mostrar para pessoas especiais, neste caso portadores 
de surdez.

O P15 compreende a obra adequadamente, dizendo que trata 
do enfrentamento de obstáculos e de adversidades. Acredita ter 
condições de compreender a história não legendada, mas afi rma 
haver compatibilidade entre fala e legenda. O participante, 
embora não tenha manifestado claramente percepção da rima, 
implicitamente percebeu a musicalidade pela expressividade 
tanto na fala quanto na legenda.

P15:
Resposta à questão 6: A legenda é compatível com a 
fala, pois nos momentos que a fala era expressiva a 
mesma também era.

O P16, a seu turno, demonstra ter se aproximado do sentido 
da obra, tanto micro quanto macrotextualmente. As respostas, 
incluindo a devolutiva, salientam os seguintes aspectos:

9 - As respostas dos participantes, transcritas neste texto, foram corrigidas no que diz respeito à grafi a das palavras, uma vez que grafi a não constitui objeto de 
investigação desta pesquisa.
10 - Closed caption (ou legenda oculta) é um sistema de legendação via sinal de televisão. O objetivo das legendas ocultas é possibilitar aos defi cientes au-
ditivos ou mesmo aos ouvintes em contexto de ruído (a exemplo de praças de alimentação) o acompanhamento de programas de tevê. As legendas ocultas 
traduzem, além das falas, qualquer outro som, como risos, palmas, passos, sussurros, etc.
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P 16:
Resposta à questão 1: A animação fala sobre não perder 
a esperança pela vida, ou ter vergonha da aparência 
física por não ser o idealizado “normal”.
Devolutiva: O assunto é o prazer em saltar.

Este participante, além de perceber e considerar a 
importância da legenda, observa aspectos específi cos ao 
processo tradutório e elaborativo. Demonstra insatisfação 
quanto ao tamanho da fonte da legenda, pequena em sua opinião, 
e ainda quanto à velocidade de exibição. Nota, por exemplo, que 
todas as falas do narrador estão marcadas por itálico. Registra, 
ainda, a difi culdade em assistir a fi lmes legendados e se vale da 
legenda para corrigir, na segunda vez em que assistiu ao fi lme, 
comentários anteriores.

P16:
Devolutiva à questão 2: A legenda e as imagens. Para 
mim a legenda é fundamental.
Devolutiva à questão 3: Não. A legenda foi signifi cativa 
para a compreensão real do fi lme.
Resposta à questão 5: A legenda estava sincronizada 
com a fala. A legenda era adequada porém passa muito 
rápido, não conseguindo ler todas as palavras.
Protocolo 1: Gostaria de registrar que é muito difícil 
ver o fi lme e ler ao mesmo tempo.
Protocolo 2: Um carneiro. Eu falei que era ovelha.
[...] No texto eu botei seus amigos e eram seus 
vizinhos.

O grupo de participantes que assistiu ao fi lme exibido com 
a legenda original, que focaliza o conteúdo em detrimento da 
forma, alcançou resultado geral de compreensão semelhante ao 
obtido pelo o grupo anteriormente descrito. O P2, por exemplo, 
com base nos dados do questionário e do protocolo verbal, 
demonstra ter compreendido a obra, ainda que parcialmente, 
somente na segunda exibição. Esse participante comenta que, 
para um melhor entendimento, seria necessária a dublagem. 
Com relação à legenda, segundo o P2, o paratexto nada mais 
é do que a narração do fi lme disposta na tela e difi cultaria a 
compreensão das crianças.

P2:
Resposta à questão 1: Sei que era sobre animais, mas 
fi quei falando e não prestei muita atenção.
Devolutiva à questão 1: O assunto era sobre uma 
ovelha que não tinha pelo, porque rasparam todo 
seu pelo e ele se sentia inferior em relação aos 
outros animais.
Resposta à questão 5: Na verdade, a legenda foi a 
narração do fi lme, tinha algumas palavras “difíceis” 
para as crianças entenderem. Se fosse dublado seria 
melhor sua compreensão.

O P4, por sua vez, revela que já assistira à animação. Mesmo 
sendo familiar ao participante, não se pode dizer que ele obtém 
uma compreensão mais adequada, ainda que tenha percebido 
o macrossentido da obra. O questionário mostra que, apesar 
de se ter utilizado da legenda para compreensão do curta, o 
P4 não faz relação ou percebe a diferença quanto à forma do 
texto falado e do paratexto. O participante manifesta, ainda, 
difi culdade em perceber a mudança de enunciador, mesmo que 
ela esteja efetivamente marcada pelo emprego de itálico nas 
falas do narrador.

P4:
Resposta à questão 1: A tristeza do animal em ser 
diferente. Como é difícil para uma pessoa sentir-se 
diferente ou até mesmo feio em relação aos outros. 
Perceber a ironia, e a indiferença nas ações das 
pessoas.
Protocolo: Aprendeu que não é tão ruim.
Legenda (DVD): Aprendeu a conviver com isso.

O P8 compreende adequadamente o fi lme, dizendo que 
a obra fala sobre felicidade, desolação, em como encarar 
mudanças físicas com naturalidade tirando proveito de 
situações ruins. O participante percebe a rima nas falas, pelo 
menos em um momento. Menciona a fala como importante 
para a compreensão, mas, como não compreende inglês, seu 
acesso ao verbo foi possibilitado pela legenda, que mantém 
proximidade às falas pela rapidez da exibição.
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P8:
Resposta à questão 4: [...] O leprílope utilizou-se do seu 
entusiasmo para entusiasmar e usou rimas em sua fala.
Resposta à questão 6: Como toda legenda rápida 
assim como a fala claro. Qualquer deslize, uma 
palavra importante já deixa de ser. Daí a necessidade 
de entendermos uma outra língua, pois não sei se fui 
enganada por um leprílope. Logo, assisti gato por 
lebre.
Protocolo: Porque eu to peladinho.
Legenda (DVD): Ei, garoto, por que está triste?
Protocolo: Quer ver que ele vai mandar ver pelo lado bom?

Desempenho dos dois grupos que assistiram ao fi lme 
legendado

A análise da totalidade dos participantes da coleta principal 
revela que, dos 16 docentes que assistiram à obra legendada, 
apenas 1 (P1) fugiu do tema ao responder a questão sobre o 
assunto do fi lme; 9 participantes (P2, P3, P4, P5, P9, P10, P11, 
P12 e P14) compreenderam parcialmente o texto ou em seu micro 
ou macrossentido, e 6 participantes alcançaram compreensão 
adequada e sufi ciente da obra (P6, P7, P8, P13, P15 e P16). 
Quando questionados se conseguiriam compreender o fi lme sem 
a legenda, apenas 3 participantes, todos do grupo 1 (P11, P13 e 
P16), disseram não, e 1 participante (P14) fi cou em dúvida; o 
restante afi rmou que não precisaria da legenda para compreender 
a obra. Do total de participantes, 3 deles (P1, P2 e P6) disseram 
não ter prestado atenção à tradução; entretanto, no protocolo, 1 
deles (P6), que compreendeu adequadamente a obra, conversou 
o tempo todo com a legenda, o que aconteceu com outros10 
participantes (P3, P4, P5, P6, P7, P8, P10, P14, P15 e P16).

Separados em dois grupos – os que assistiram ao filme 
com a legenda rimada e os que assistiram ao filme com 
a legenda do DVD – e analisado o desempenho de cada 
grupo separadamente, é possível perceber que dos 15 
participantes que compreenderam algum aspecto da obra, 
8 pertencem ao primeiro grupo e 7 ao segundo. Foram 3 os 
participantes que perceberam a linguagem oral rimada (P3, 
P8 e P15).

Desempenho dos grupos submetidos à obra legendada em 
comparação ao desempenho do grupo submetido à obra 
não traduzida

Falar sobre o desempenho dos participantes implica analisar 
alguns aspectos referentes à obra em questão. O fato de se tratar 
de um curta de animação com duração de menos de 5 minutos 
parece não oferecer obstáculo algum aos participantes no que 
se refere à compreensão da temática do fi lme. Afi rmações 
como “Não entendi a fala, mas é impossível não entender as 
imagens!” (P22) revelam que, aos olhos do espectador, não é 
difícil interpretar a animação.

Enquanto apenas 1 participante do grupo principal não 
teve êxito algum na compreensão do fi lme, no grupo controle 
os participantes apresentaram alguma difi culdade; 3 deles 
compreenderam apenas parcialmente a obra (P17, P18 e P20); 
os outros 3 fugiram do assunto (P19, P21 e P22), dois dos quais 
defenderam a necessidade de tradução para a compreensão 
(P19 e P21).

Por ter recebido a animação em sua forma original, sem 
acréscimo de linguagem (paratexto) e também sem mutilação 
sonora (dublagem), seria esperado que o grupo controle 
focalizasse a atenção não apenas nas imagens, mas também 
no áudio, que, nesta obra, se caracteriza pela musicalidade e 
rima, independentes do grau de profi ciência em relação à língua 
inglesa. Todavia, aspectos como a rima e a melodia passaram 
despercebidos dos participantes deste grupo. Sem a tradução, 
houve difi culdade de compreensão adequada da obra.

Embora os participantes que tiveram acesso à legenda original 
e os que tiveram acesso à legenda rimada tenham obtido, de modo 
geral, resultado de compreensão semelhante entre si, o número 
de participantes do grupo 1 (legenda rimada) que compreendeu 
adequadamente a obra representa o dobro dos participantes do 
grupo 2 (legenda DVD) que obtiveram o mesmo resultado.

Discussão dos dados à luz das hipóteses de pesquisa

Ao comparar o desempenho dos grupos que assistiram 
à obra legendada ao do grupo controle, que assistiu sem 



LEITURA E CINEMA: A LEGENDAÇÃO NA COMPREENSÃO DE OBRA ESTRANGEIRA

2658LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

legenda, não se refuta a primeira hipótese de pesquisa, 
segundo a qual a tradução é indispensável à compreensão 
de obras cinematográfi cas estrangeiras em cuja língua 
original o espectador não possui fl uência, uma vez que os 
participantes que não tiveram acesso à legenda apresentaram 
maior difi culdade para compreender o fi lme, enquanto os que 
puderam acompanhar a legenda, ainda que afi rmassem não 
ter dado atenção a ela, conseguiram, em sua grande maioria, 
compreender o paratexto. Os dados indicam, portanto, a 
relevância da primeira hipótese de pesquisa.

A segunda hipótese, segundo a qual a maior proximidade 
de forma e conteúdo da legenda à linguagem original da 
obra estrangeira ampliaria as possibilidades de construção 
de sentido relevante e adequado da obra, também não 
foi refutada pelos dados. Quatro dos 6 participantes que 
mais bem compreenderam a obra, tanto micro quanto 
macrotextualmente, pertencem ao grupo que assistiu à 
animação com a legenda elaborada. Todavia, de modo 
geral, os participantes não demonstraram ter estado atentos 
à linguagem verbal empregada no fi lme. Entre as possíveis 
razões que não possibilitaram a devida testagem desta 
hipótese no que diz respeito principalmente à percepção 
das rimas, podem-se citar: 1) a baixa frequência com que o 
público investigado assiste a fi lmes legendados e animados 
e 2) o eventual insufi ciente nível de profi ciência em leitura 
requerido do espectador diante de obras legendadas. Tal 
como evidenciado pelo P16, assistir a obras legendadas 
exige atenção e condição de leitura:

P16:
Protocolo: Gostaria de registrar que é muito difícil ver 
o fi lme e ler ao mesmo tempo. [...] Tem coisas que eu 
não consegui ler. Passou muito rápido.
Resposta à questão 2: Para mim a legenda é 
fundamental.

Por se tratar de público adulto docente, partiu-se do 
pressuposto de leitura profi ciente e de que os participantes 
atuariam estrategicamente considerando o gênero a que estavam 

expostos. Tal expectativa não se confi rmou. A coleta de dados 
vai ao encontro dos resultados apresentados em estudos sobre a 
profi ciência, os modos, hábitos e história de leitura de público 
adulto no Brasil, por vezes voltado à docência, indicando, 
ao contrário do esperado, que este público leitor, ainda que, 
por vezes, leia efusivamente, não parece ler efetivamente 
(KRAMER, 2000; SOUZA, 2004; 2011).

6. Comentários fi nais

Como já exposto, esta investigação se propôs avaliar a 
importância da tradução/legendação quanto à interpretação do 
conteúdo, levando em consideração a relevância para o espectador 
da equivalência de forma e conteúdo no processo de tradução.

Os resultados obtidos revelam que o espectador ainda 
oferece resistência a fi lmes legendados e tem difi culdades de 
reconhecimento da linguagem e estilo, elementos fundamentais 
à construção fílmica da obra em questão.

Os aspectos que levaram à conclusão de que a compreensão 
da temática não foi alcançada detalhadamente estão ligados a 
vários fatores, entre os quais se pode citar o modo de tradução: 
legenda. Os aspectos abordados anteriormente corroboram a 
ideia de que a proximidade entre conteúdo e forma determina, 
em partes, a capacidade de compreensão, entretanto, se o 
espectador não for profi ciente em leitura, a compreensão da 
obra utilizando-se do recurso do paratexto pode não se efetivar.

É explícita a importância da tradução no que diz respeito à 
compreensão de obras cuja língua seja estrangeira, todavia, o 
que parece infl uenciar a compreensão é a capacidade leitora do 
espectador e as suas experiências prévias e hábitos de leitura de 
gênero da natureza aqui investigada.
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Resumo

O tema central deste trabalho está relacionado às práticas 
de leitura dos professores de Língua Portuguesa no âmbito da 
formação contínua. Este trabalho é parte de uma pesquisa em 
andamento que tem como objeto de estudo a Sala do Educador. A 
pesquisa está sendo desenvolvida em duas escolas da rede estadual 
no município de Pedra Preta-MT. Parte-se do princípio de que o 
professor é agente principal na constituição de leitores críticos e 
intelectualmente capazes de interpretar um texto diante de toda 
sua complexidade. Portanto, assumindo o papel fundamental do 
professor no processo de formação de leitores e que ele também 
é leitor, pergunta-se: o que os docentes de língua portuguesa 
leem durante suas reuniões de estudo nas escolas? As práticas de 
leitura do professor durante os encontros de formação coletiva na 
escola (Sala do Educador) oferecem subsídios à sua prática em 
sala de aula? Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, 
do tipo etnográfi ca, uma vez que a obtenção de dados será junto 
a professores de português observando-os na Sala do Educador, 
que é espaço de formação centrada na escola e implementado 
via política pública pela Secretaria de Estado de Educação de 
Mato Grosso. Evidencia-se, portanto, que práticas de leitura dos 
professores de Língua Portuguesa no âmbito da formação contínua 
são elementos fundamentais na busca por solucionar os problemas 
escolares levantados a partir das necessidades diagnosticadas em 
suas práticas pedagógicas.

Palavras-chave

Formação de professores; práticas de leitura; trabalho docente.

Abstract

The central theme of this work is related to the reading 
practices of teachers of Portuguese in the training. This work 
is part of an ongoing study that has as its object of study 
the Educator’s Hall. The research is being conducted in 
two schools of the state in the town of Pedra Preta-MT. We 
depart from the principle that the teacher is the main agent 
in the formation of critical readers and intellectually able to 
interpret a text in front of all their complexity. Therefore, 
assuming the role of the teacher in the process of formation 
of readers and reader that he is also the question becomes: 
what teachers read Portuguese language study during their 
meetings in schools? The reading practices of the teacher 
during the training meetings in the school conference (Room 
Educator’s) offer subsidies to their practice in the classroom? 
This is a qualitative study of ethnographic type, since the 
data will be obtained from the Portuguese teachers watching 
them in the Educator’s Hall, which is centered in the area 
of   training school and public policy implemented through 
the Secretaria de Estado de Educação of Mato Grosso. It 
is evident therefore that reading practices of teachers of 
Portuguese in the training are key elements in the quest for 
solving school problems arising from the needs identifi ed in 
their teaching practices.

Keywords

Teacher; reading practices; teaching.
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Introdução

Como pode um professor que não gosta de ler e de escrever, que 
não sente prazer em desvendar os sentidos de um texto, tornar seus 

alunos pessoas que gostem de ler e escrever?
Sonia Kramer (2010, p.152)

Desde 2007 atuando como professora da rede estadual de 
Mato Grosso uma de nossas preocupações está relacionada ao 
baixo desenvolvimento dos alunos no que se refere à leitura, e 
temos observado ainda, que a atuação do professor leitor é de 
considerável importância na constituição do aluno leitor.

Sendo assim, o objetivo deste trabalho é discutir questões 
relacionadas à prática de leitura de professores de língua 
portuguesa como princípio norteador para a sua instrução 
em sala de aula, requisito necessário na formação de alunos 
leitores, uma vez que o ensino de leitura é objeto próprio dessa 
disciplina. Todavia, o que queremos aqui reiterar trata-se de 
uma leitura que vai além da codifi cação/decodifi cação, mas 
uma leitura do mundo para o mundo (parafraseando Paulo 
Freire, 1999).

Este trabalho é parte de uma pesquisa em andamento que 
tem como objeto de estudo a Sala do Educador4, que é uma 
política de formação contínua que visa à melhoria na qualidade 
do ensino garantindo a valorização profi ssional por meio da 
formação coletiva a partir da realidade escolar. Desse modo, 
torna-se relevante observar este espaço na tentativa de conhecer 
as reais necessidades que permeiam o espaço escolar. Neste 
caso, identifi car quais as práticas de leitura que subsidiam esse 
momento de capacitação é que nos move em especial.

Autores como (Zilberman (1999; 2007), Soares (2004), 
Orlandi (1999; 2007), Kramer (2010), De Pietri (2009), Maia 
(2010), dentre outros tem se dedicado a discutir a importância 
da leitura, bem como os processos que envolvem a construção 
de leitores assíduos.

Portanto, assumindo o papel fundamental do professor no 
processo de formação de leitores e que ele também é leitor, 
pergunta-se: o que os docentes de língua portuguesa leem 
durante suas reuniões de estudo nas escolas? As práticas de 
leitura do professor durante os encontros de formação coletiva 
na escola (Sala do Educador)5 subsidia sua prática em sala de 
aula?

Revendo alguns dados

Segundo boletim da série Alfabetização, Leitura e Escrita, 
produzido pela TV Escola em 2004, “um terço da população 
possui baixos níveis de letramento6”, outro dado que também 
chama a atenção é que “30% das crianças de 4ª série não sabem 
ler”, e índices do Sistema de Avaliação da Educação Brasileira 
(SAEB) revelam que alunos do Ensino Médio possuem uma 
profi ciência em leitura “muito restrita”, isto é, são considerados 
“analfabetos funcionais” (Idem, 2004, p.2,3 - grifos nossos). 

Ao falar em leitura, logo nos deparamos com os problemas 
vinculados a ela, e, ao professor de Língua Portuguesa sempre 
é atribuída grande parte das responsabilidades com relação 
ao ensino. Questões como o não saber ler ou não ler com 
competência estão relacionadas ao fracasso escolar presentes 
no cenário da educação no Brasil.

Se antes tais fracassos estavam delimitados ao espaço 
educacional e eram detectados por meio de “avaliações 
internas”, hoje estas “ocorrem externas à escola” (SOARES, 
2003, p.9), por meio dos programas de avaliação implantados 
pelo governo como, por exemplo, Prova Brasil, que aponta e 
compara o desenvolvimento escolar das crianças de Ensino 
Fundamental.

Tais avaliações contribuem para a “autorresponsabilização” 
(GARCIA; ANADON, 2009) dos professores, exigindo 
destes profi ssionais maior empenho no ensino de leitura, cuja 

4 - (MATO GROSSO, 2011, Parecer Orientativo,001).
5 - A Sala do Educador é um instrumento de formação contínua instituído pela Secretaria de Estado de Educação (SEDUC/MT).
6 - Soares (2004) tece uma análise cujo objetivo é conceituar os termos alfabetização e letramento apontando suas especifi cidades, bem como o fato de serem 
interdependentes.
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fi nalidade é desenvolver nos alunos habilidades e competências 
em língua portuguesa para que obtenham êxito nos diversos 
contextos sociais que exigem tal domínio.

Na medida em que muitos destes fracassos são atribuídos 
aos professores de Língua Portuguesa e Pedagogos, surgem 
paralelamente políticas públicas de formação contínua7 visando 
melhorias na qualidade da educação. 

Dessa forma, a escola tornou-se espaço principal de 
estudos, pois neste recinto é que são aplicadas tais políticas 
cujo objetivo é habilitar professores na tentativa de resolver 
os fracassos existentes no interior destas instituições que são 
responsáveis por assegurar a formação de sujeitos leitores.

Metodologia

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, uma 
vez que são características deste modelo “grande fl exibilidade e 
adaptabilidade” Günther (2006, p. 204). Segundo Demo:

[...] Os investigadores qualitativos estabelecem 
estratégias e procedimentos que lhes permitam tomar 
em consideração as experiências do ponto de vista do 
informador. O processo de condução de investigação 
qualitativa refl ete uma espécie de diálogo entre os 
investigadores e os respectivos sujeitos, dado estes não 
serem abordados por aqueles de uma forma neutra. 
(DEMO, 2002, apud CORREIA, 2010, p.6).

Num contexto de mudanças signifi cativas na educação 
como tem ocorrido nos últimos anos garantir a fl exibilidade 
na condução de pesquisas educacionais são importantes para 
garantir uma investigação e interpretação que considere 
não apenas números, mas seres humanos em toda sua 
complexidade. 

Neste sentido a pesquisa qualitativa me permite uma 
metodologia do tipo etnográfi ca, uma vez que à pesquisa deve 
ser abrangedora neste sentido pode-se apontar para o que 
postula André (2001),

compreender e interpretar grande parte das questões 
e problemas da educação é preciso lançar mão de 
enfoques multi/inter/transdisciplinares e de tratamentos 
multidimensionais (p. 53). 

Convém ressaltar que a pesquisa do tipo etnográfi ca tem 
como foco principal questões da prática escolar, isto é, o “saber 
e fazer docente” (ANDRÉ, 2001, p.7), assim sendo investigar as 
ações e relações do dia-a-dia da prática escolar, tem fi nalidade 
de repensar os processos de formação e aperfeiçoamento 
docentes (ANDRÉ, 2001).

A obtenção de dados será junto a professores de português 
observando-os na Sala do Educador, que é espaço de formação 
centrada na escola. Implementado via política pública pela 
Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, a fi m 
de diagnosticar problemas e fracassos no cotidiano escolar 
para, segundo a Secretaria, criar mecanismos que sanem tais 
difi culdades.

Para desenvolver a pesquisa serão realizadas observações 
das reuniões de estudo focando os professores de língua 
portuguesa, participantes dos encontros, neste sentido não 
é possível, ainda, elencar a quantidade exata de sujeitos.  A 
observação tem sido realizada desde o segundo semestre de 
2011 e seguirá até o primeiro semestre de 2012.

Para este texto, ressaltamos que será apresentada apenas 
análise documental, uma vez que os dados serão apresentados 
e analisados na pesquisa cujo término está previsto para 
Dezembro de 2012.

Leitura

Ao falarmos em práticas de leitura dos professores da área 
da linguagem faz-se necessário defi nir o que são. Deste modo, 
decidimos por conhecer alguns conceitos relacionados à leitura 
desenvolvido por estudiosos da área.

Leitura é conceituada por Neires Maria Soldatelli Paviani 
como “um conjunto de habilidades e competências que se 

7 - São exemplos de tal formação Sala do Educador, Gestar, Pró-formação, entre outros.
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manifestam de diversas maneiras” (2006, p.2), de acordo com 
a autora:

O ato de ler nem sempre é passível de objetivação. Ele 
também implica motivos, desejos, paixões, vontade, 
enfi m um conjunto de fatores que, embora ligados 
a aspectos visuais, auditivos, da imaginação e da 
memória, nos levam para um âmbito de subjetividade 
que nem sempre é reconhecida. (Idem, p.1)

Para Eni Pulcinelli Orlandi a leitura “na perspectiva da 
análise do discurso é produzida” (1999, p.47, grifo da autora), 
deste modo: 

a leitura é o momento crítico da constituição do 
texto, pois é o momento privilegiado do processo de 
interação verbal: aquele em que os interlocutores, ao 
se identifi carem como interlocutores, desencadeiam o 
processo de signifi cação.(ORLANDI, 1999, p.47,48)

De acordo com a autora a leitura envolve questões de 
exterioridade, isto é, “contexto de enunciação e contexto 
sócio-histórico” que remonta a “incompletude” do texto e 
que consequentemente está relacionado a “intertextualidade” 
(ORLANDI, 1999, p.49) o que para ela se revela como algo 
inacabado no sentido de dar sentido, algo que será feito no 
momento da leitura, pois a signifi cação ocorrerá a partir da 
leitura que o sujeito fará para entender um determinado texto 
envolvendo seus conhecimentos prévios e de mundo.

Tendo como base a análise do discurso a autora traça 
alguns elementos necessários para constituição da leitura, 
isto é, “tipo, contexto e sujeito, leitura parafrástica e leitura 
polissêmica” 8.

Com relação aos problemas que a palavra leitura traz embutida, 
Joseane Maia aponta para o fato de estes estarem relacionados 
em um contexto ainda maior e envolverem questões de “ordem 
política, econômica, social e cultural” (2007, p.17).

Assim, segundo a autora, a leitura depende de características 
culturais, econômicas, culturais e tecnológicas. Evidentemente, 
as repercussões dessas diferenças são grandes, uma vez que o 
contato das crianças com a leitura ocorre de maneiras diferentes, 
nas quais as crianças das camadas populares encontram-se em 
desvantagens, por não possuírem as mesmas oportunidades 
que as crianças das camadas dominantes, que convivem com 
falantes de um dialeto mais próximo da língua escrita e têm 
um maior contato com material escrito, por meio de leitura que 
lhes são feitas pelos adultos, peças de teatro, entre outros, isto 
é, constitui-se o que Sonia Kramer defende como “experiências 
vivas, práticas reais de leitura, práticas de leitura como cultura” 
(KRAMER, 2010, p.144).

No texto “Os meios de comunicação em massa e o hábito da 
leitura” José Marques de Melo aponta para um fato já discutido 
por muitos educadores e intelectuais que se trata da “crise 
da leitura”, para o autor a criação dos meios de comunicação 
em massa não estão intrinsecamente relacionados ao fracasso 
na constituição de leitores assíduos, porém, outros fatores 
de ordem familiar, burocrática e social estão envolvidos na 
constituição do leitor. 

Questões relacionadas ao professor-leitor ou não-leitor 
também tem sido alvo de discussões e estudos no meio 
acadêmico, Batista (1998), Brito (1998), dentre outros.

Todavia, o que queremos aqui defender é a postura do 
professor enquanto leitor, e não leitor apenas de materiais 
didáticos, assim como afi rma Luis Percival de Leme Brito: “um 
leitor interditado”, mas um sujeito cujo interesse pela leitura 
ultrapassa a limitada indústria do livro didático. E posteriormente 
faça da sala de aula lugar primeiro nesta atividade.

A discussão continua
 
Não podemos deixar de considerar o fato é que nos últimos 

anos o ensino de língua foi infl uenciado pelos avanços nos 
estudos linguísticos que passa a considerar a linguagem 

8 - Ver: ORLANDI, Eni Pulcinelli. A produção da leitura e suas condições. In: Estado de Leitura/ Valdir Heitor Barzotto (org.) – Campinas, SP: Mercado de 
Letras: Associação de Leitura do Brasil, 1999.
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“em uma perspectiva bakthiniana como atividade dialógica, 
deixando de ser percebida não apenas em sua estrutura interna, 
mas também em sua exterioridade” (BARBOSA; SOUZA, 
2006, p.16), isto é, o enunciado só ocorre nas reais condições 
de comunicação (CARDOSO, 2002).

Considera-se que a sociolinguística é a teoria que mais se 
relaciona com a perspectiva de ensino que tem se perpetuado 
nos últimos anos, uma vez que vê o ensino da leitura e escrita 
como um processo estreitamente relacionado ao uso social da 
língua (CARDOSO, 2002). Por conseguinte, conhecer práticas 
de leitura dos professores, a fi m de relacionar estas ao ensino 
de língua portuguesa, torna-se oportuno, já que ela é objeto 
próprio desta disciplina. 

Segundo Regina Zilberman, (2007) o ensino e aprendizagem 
da leitura estão diretamente vinculados a história da educação, 
que por sua vez era restrita às classes mais abastadas, e 
com o acesso das classes pobres à escola surgiram também 
vários problemas, relacionados ao fato de que os operários 
que obtinham acesso ao ensino, o faziam apenas enquanto 
qualifi cação para o mercado de trabalho. 

A leitura neste caso passou a ter um caráter “pragmático 
e objetivo” e, por conseguinte, a leitura era “dirigida a obras 
tidas como úteis, por seu caráter informativo, propiciador de 
meditação e aprendizagem, mas nunca escapismo ou fantasia” 
Zilberman (2007, p.7). Assim observa-se a perca cultural sofrida 
ao desprezar o contato despreocupado e prazeroso que a leitura 
pode proporcionar, uma vez que se trata de um instrumento na 
formação de intelectuais críticos.

Cabe-nos ainda enfatizar para o fato apontado por 
Orlandi (2007) de que a leitura é “produzida” e depende do 
amadurecimento intelectual do leitor. Para ela a produção da 
leitura deve ser subsidiada pela análise do discurso, uma vez que 
“as condições de signifi cação de qualquer dizer é determinada 
pelo tipo de discurso”. (ORLANDI, 2007, p.22), assim, o texto 
possui sentidos múltiplos que devem ser explorados pelo leitor.

Sobre isto De Pietri (2009) defende a necessidade dos 
professores trabalharem com textos que realmente valorizem 
“os conhecimentos que o aluno traz consigo para o interior da 
escola” (p.13), desse modo há uma construção de sentido para 

crianças e jovens de diferentes níveis de letramento, mas que se 
tiverem oportunidades iguais poderão avançar na construção de 
práticas sociais de leitura.

Uma visão fundamental que se coloca, nesta perspectiva, é 
que alfabetização e letramento são sim termos indissociáveis, 
mas que são partes necessárias na constituição de um indivíduo 
leitor. Pois, confi guram-se como um conjunto de habilidades 
de natureza complexa e multifacetada (SOARES, 1985) e 
que são importantes para práticas de leitura, uma vez que “o 
modo de ler está relacionado à alfabetização e aos aspectos 
técnicos (mecânicos) da leitura: ritmo, entonação, pontuação, 
expressão” (PAVIANI, 2006, p.3).

O professor leitor na formação de alunos leitores

Em nossa atuação como professora de Língua Portuguesa 
temos percebido que, em geral, os alunos desde as fases fi nais 
do Ensino Fundamental até os que estão no Ensino Médio 
apresentam difi culdades com a leitura, porque esta exige deles 
habilidades e competências. No entanto, uma boa condução 
e atividades motivadoras que coloquem a prática de leitura 
mais próxima da realidade vivenciada pelos alunos, podem se 
tornar instrumento de desbloqueio dessas atividades, que são 
rotuladas como chatas ou complicadas.

Assim, um aluno que possui um maior contato com a leitura, 
ou que seja motivado a ela, vendo-a como lazer, conseguirá 
melhorar sua linguagem oral, escrita e forma de pensamento. 
Para Sonia Kramer:

Não se trata apenas de condenar a obrigatoriedade, 
mas de compreender que as tarefas despregadas de um 
sentido social, destituídas de caráter de coletividade, 
desritualizadas de um ethos, e que têm como 
objetivo único o cumprimento de uma norma, regra, 
obrigatoriedade ou exigência curricular acabam por 
engendrar o afastamento da leitura. (2010, p.145, grifo 
da autora).

Deste modo, o professor exerce papel crucial em relação ao 
ensino de leitura, pois é um mediador da relação “leitor-texto” 
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(DI PIETRI, 2009, p.18). Para esse autor, o professor deve 
considerar os conhecimentos prévios, que envolvem aspectos 
linguísticos e textuais de seus alunos. Mesmo considerando 
que a função da escola seja ensinar ler, ela não é único 
agente formador, uma vez que a leitura pode ser realizada em 
“diferentes momentos e em diferentes lugares da sociedade” 
(Idem, p.18).

Implicações sobre formadores de leitores 

Em meio às mudanças e exigências que se encontra o atual 
quadro da educação é que consideramos as práticas de leitura 
essencial a formação e preparação do professor, pois o auxiliará 
construir seu conhecimento como forma de elevação cultural 
que “por desencadearem um processo de democratização do 
saber e acesso maior aos bens culturais, são também elementos 
de transformação que não cabe negligenciar” (ZILBERMAN, 
2007, p.11). Para a autora, “a leitura pode ser qualifi cada como 
a mediadora entre cada ser humano e seu presente” (p.11).

Neste sentido cabe ao profi ssional da área conhecer o real 
contexto de seus alunos, a fi m de proporcionar a estes momentos 
de leitura que ultrapasse a “obrigatoriedade” (KRAMER, 
2010, p.144), passando a ser momentos de leitura prazerosa e 
convidativa. 

Faz-se então necessário que a escola seja propiciadora de 
momentos que despertem o gosto pelo acesso aos bens culturais 
universais. Assim a leitura deixa de ser mecanicista passando a 
assumir seu papel como mediadora entre a humanidade e sua 
cultura.

Para isto, os professores necessitam segundo Sonia Kramer 
“redescobrir a leitura, o gostar de ler” (2010, p.150), e assim 
garantir condições que se efetivem práticas de leitura de modo que 
seja garantida à escola sua função principal de formar leitores.

Algumas considerações

Segundo (BARRETO, 2008) a leitura já foi considerada 
como conjunto de habilidades exercidas pelo leitor na 
compreensão do texto, em seguida passou a ser entendida 

como a interação entre texto/leitor, o segundo considerado 
responsável pelo sentido e signifi cado atribuído ao mesmo. 
Atualmente, se considera que leitor e texto se constituem no 
momento da ação, uma vez que um constitui o outro.

Portanto, o contato com a leitura de forma diversifi cada 
proporcionando momentos prazerosos de interação com textos de 
diversos tipos e gêneros podem amenizar o fracasso da escola na 
formação de leitores. Todavia, é preciso pontuar que o ensino da 
leitura não é tarefa fácil, pois exige do professor maior domínio 
e prática de leitura, por conseguinte, “a forma de ser e de agir do 
professor revela um compromisso” (BARRETO, 2008, p.54) e 
deste modo revela sua não neutralidade diante do ensino. 

Mesmo diante de complexas transformações no campo da 
educação como “intensifi cação, precarização, arrocho salarial 
e autorresponsabilização” no trabalho docente (GARCIA; 
ANADON, 2009), os educadores em geral assumem esse 
compromisso de continuar lutando por uma escola que 
seja não apenas uma conquista, mas um espaço efetivo de 
democratização e acesso ao conhecimento.

 Enfi m, a partir dessas refl exões, buscamos reafi rmar a 
importância do professor-leitor na formação de alunos leitores, 
uma vez que é neste contexto que as ações de ensino praticadas 
pelos professores fazem a diferença.

Portanto, acreditamos que ao pesquisar os encontros de estudos 
denominados Sala do Educador em duas escolas da rede estadual 
no município de Pedra Preta-MT, cuja fi nalidade é de identifi car 
as necessidades diagnosticadas pelos professores de língua 
portuguesa, analisando práticas de leitura que predominam nas 
reuniões, e como nas discussões dos sujeitos, eles as relacionam 
com suas práticas docentes na construção de projetos de intervenção 
que auxiliam na resolução de problemas diagnosticados no dia-dia 
escolar, lançaremos mão de documento que auxilie o professor na 
sua prática diária de formar alunos-leitores.

Não se trata de estabelecer verdades ou dicotomias a 
respeito da importância da formação contínua para o ensino 
de língua, todavia, procuramos delinear uma pesquisa que 
auxilie esse profi ssional em sua prática diária, isto é, a prática 
efetiva de leitura como instrumento valorização profi ssional e 
qualidade educacional.
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Resumo

O estudo é recorte de uma pesquisa de mestrado e investiga 
as contribuições da metodologia da andaimagem (scaffolding) 
para a construção de uma comunidade de leitores. Sua relevância 
consiste em fornecer ao professor subsídios para ampliar suas 
competências no ensino de literatura a partir do potencial 
inclusivo do texto literário. Entende-se que a metodologia da 
andaimagem possibilita inclusão literária, pois inclui o leitor 
no texto e em práticas socializadoras de leitura. O estudo 
caracteriza-se como pesquisa-ação participante. Adotaram-se 
como procedimentos metodológicos a observação participante 
e a intervenção pedagógica. O estudo realizou-se em uma 
turma de 4º ano do ensino fundamental, em uma escola pública 
de Natal-RN (Brasil). Os instrumentos utilizados foram: 
gravação em áudio; diário de campo; entrevistas. Realizaram-
se 20 aulas de leitura de literatura com diferentes estratégias, 
tendo como metodologia central, a leitura por andaimagem 
(scaffolding), descrita por Graves e Graves (1995). Tomou-
se como referencial os estudos de Amarilha (2006), Bruner 
(1983), Caldin (2004; 2003), Culler (1999), Eco (2003), Petit 
(2008), Yunes (2003). Elegeu-se como foco de análise sessões 
de leitura por andaimagem. A análise aponta a relevância 
dessa metodologia para a inclusão social do leitor e para a 
formação literária em ambiente escolar, o que a privilegia para 
a construção de uma comunidade de leitores. 

Palavras-chave

Leitura de literatura; andaimagem; comunidade de leitores.

Abstract

The study is part of a master’s research and investigates 
the contributions of the scaffolding methodology to build a 
community of readers. Its relevance consists of providing 
grants to teachers to extend their skills in the literature 
teaching from the inclusive potential of the literary text. 
It understood that the scaffolding  methodology allows 
inclusion of literary, because it includes the reader in the text 
and reading socializing practices. The study is characterized 
as participatory action research. Have been adopted as the 
methodological procedures of participant observation and 
pedagogical intervention. The study was performed in a  
fourth grade class of elementary school, the House of the 
Underage Worker - CMT, public school in Natal-RN (Brazil). 
The instruments used were: audio recording, fi eld diary, 
interviews. There were 20 literature reading classes  with 
different strategies, having as core methodology, the reading 
by scaffolding, reported by Graves and Bass (1995). There 
were taken as reference studies Amarilha (2006), Bruner 
(1983), Caldin (2004; 2003), Eco (2003), Petit (2008), 
Yunes (2003). It was chosen as the focus of analysis reading 
sessions by scaffolding. The analysis shows the relevance of 
this methodology for the social inclusion of the reader and 
literary training at the school environment, which favors the 
construction of a community of readers.

Keywords

Literature reading; scaffolding; community of readers.
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Neste artigo, temos como objetivo evidenciar as 
contribuições da metodologia de mediação por “andaimagem” 
para a construção de uma comunidade de leitores de textos 
literários. Entendemos por “comunidade de leitores” o laço de 
pertencimento que se estabelece entre indivíduos por meio do 
compartilhamento de experiências de leitura em determinado 
tempo e espaço. No caso em apreço, trata-se das experiências 
de leitura de literatura que realizamos em escola pública do 
ensino fundamental de Natal-RN (Brasil).

        A preocupação com a temática surgiu a partir de 
pesquisas realizadas em escolas do Rio Grande do Norte 
(AMARILHA, 2006) pelo grupo Ensino e Linguagem (CNPq-
UFRN), que revelaram a necessidade de uma metodologia 
de trabalho com o texto literário em situação de ensino, que 
reconhecesse sua natureza artística, comunicativa e formativa. 
Constatamos também que, as diferentes abordagens ao texto 
literário na escola carecem de uma sistematização de vivências 
que forneça as bases sobre as quais professores e pesquisadores 
possam criar, fortalecendo o potencial da literatura e a situação 
de ensino-aprendizagem que se realiza na escolarização. 

Frente a esse quadro, buscamos uma abordagem pedagógica 
que articulasse o papel do professor no trato do texto literário 
e o fortalecimento do processo de formação de leitores de 
literatura em situação escolarizada.

  Em decorrência dessas preocupações, desenvolvemos a 
dissertação de mestrado Literatura e Educação: um caso/uma 
casa de inclusão (2009), no Programa de Pós-graduação em 
Educação, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de 
onde foram extraídos os dados empíricos e algumas refl exões 
que fundamentam este artigo.

        A relevância deste destaque à mediação por andaimagem 
está na possibilidade de explorarmos uma metodologia para a 
construção de uma comunidade de leitores, (re) conhecendo 
o texto literário como um caminho signifi cativo para o 
enfrentamento de problemas que se inserem nos dois pólos do 
processo educativo: no ensino, nas estratégias e proposições 
metodológicas para a promoção da leitura, facilitadoras 
de experiências com o texto literário em sala de aula; na 
aprendizagem, na experiência democrática da leitura de 

literatura para sentir prazer, traduzir emoções, interagir com o 
outro e aprender sobre os seus próprios sentimentos, confl itos 
bem como ler o mundo em linguagem simbólica. 

Na intenção de discutir essa problemática, privilegiamos 
como recurso metodológico à coleta de dados a pesquisa-ação 
participante, com variações específi cas advindas da pesquisa 
participante e da pesquisa-ação. A estratégia metodológica 
central é a observação participante, cuja especifi cidade 
implica em intervenção pedagógica. Para isso, apoiamo-nos 
principalmente em André (2005), Barbier (1985), Brandão 
(1999) e Thiollent (2000).

        A intervenção pedagógica assumiu, no contexto do 
trabalho, o objetivo de promover uma experiência educativa 
que se mantivesse aberta à negociação com o grupo-sujeito, de 
modo que fosse sendo planejada de acordo com o desenrolar 
da ação. Além dessa fl exibilidade no desenvolvimento da 
intervenção, o estudo fez uso de instrumentos como a gravação 
em áudio das sessões, a entrevista, a análise de documentos 
institucionais, o diário de campo e o registro fotográfi co.      

 Com essa base, construímos um método que é uma 
estratégia de participar-agir em um contexto escolar. Os atores 
foram os alunos do 4º ano (43 alunos, de 8 a 13 anos de idade) 
e a professora de uma escola pública e inclusiva de Natal-RN, 
os quais constituem o grupo-sujeito. A pesquisa realizou-se no 
período de julho a dezembro de 2007, com a implementação de 
20 sessões de leitura de textos de literatura. Antes da intervenção 
realizamos 20 sessões de observações.

Na implementação de aulas de literatura, privilegiamos a 
metodologia da andaimagem para a aula de leitura desenvolvida 
por Graves e Graves (1995). Essa metodologia permite utilizar 
estratégias que se aproveitam das próprias diferenças dos 
alunos para desenvolver as competências leitoras e promover a 
interação social, comunicativa e afetiva com o texto e entre os 
diferentes aprendizes.

A metodologia da andaimagem, como “Wood, Bruner 
e Rosse (1976, p.90) afi rmam é um ‘processo que permite à 
criança ou ao aprendiz resolver um problema, levando adiante 
uma tarefa ou a atingir uma meta que poderia estar além de 
seus esforços não assistidos’” (apud GRAVES, GRAVES, 



AS CONTRIBUIÇÕES DA METODOLOGIA DA ANDAIMAGEM PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA COMUNIDADE DE LEITORES..

2669LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

1995, p.33). Pode-se, então, entender que, a andaimagem é uma 
combinação de estratégias que o professor pode desenvolver 
para ajudar os aprendizes na compreensão e apreciação de 
um texto. Durante esse processo, o professor atua como o 
outro mais experiente que organiza e medeia situações de 
formação leitora. Essa metáfora do andaime (estrutura de apoio 
a construção) foi utilizada por Bruner (1983) ao observar a 
interação de apoio que as mães utilizam quando falam com seus 
bebês e se alinha com o pensamento de Vygotsky (1998), que, 
ao enfatizar as dimensões do aprendizado escolar, enxerga o 
professor como orientador de atividades mediadas e que atua 
na zona de desenvolvimento proximal (ZDP), defi nida como

a distância entre o nível de desenvolvimento real, que 
se costuma determinar através da solução independente 
de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, 
determinado através da solução de problemas  sob 
a orientação de um adulto ou em colaboração com 
companheiros mais capazes (p.112).  

    
Nesse contexto, a metodologia da andaimagem foi eleita 

como caminho para a formação de uma comunidade leitora, 
por ser uma forma de atuação na zona de desenvolvimento 
proximal dos alunos, uma vez que possibilita construção 
sólida de aprendizagens que acontecem na relação com o 
outro-professor experiente e engajado no ensino literário, cujo 
objetivo é a autonomia de seus aprendizes. Nesse processo de 
mediação pedagógica, o professor, tal qual um andaime, vai 
se retirando aos poucos, conforme o avanço dos seus alunos 
e a capacidade de atuarem com independência na leitura dos 
textos. Mas, antes, os andaimes precisam ser colocados para 
que a troca aconteça e que as bases da formação de leitores se 
efetivem. 

A metodologia da andaimagem possibilita combinar 
estratégias para auxiliar na compreensão, apreciação do texto 
literário e na construção de uma comunidade de leitores que 
compartilha do prazer de ler. Acreditamos que as proposições 
metodológicas da experiência de leitura por andaimagem trazem 
referências importantes que podem direcionar o professor para 

a formação leitora na escola. Afi nal, a ideia de andaime que 
fundamenta a metodologia pressupõe a construção de uma base 
sólida para estruturar a participação de aprendizes em atividades 
de leitura e avançar na conquista da autonomia leitora.   

Como forma de ilustrarmos essa construção, descreveremos, 
a seguir, as etapas da metodologia da andaimagem realizadas 
na pesquisa, com ênfase na relevância dessa estratégia para a 
construção de uma comunidade de leitores.  

A metodologia da andaimagem (scaffolding) é constituída 
por dois momentos: o de planejamento e o de implementação. 
Na etapa de implementação, temos atividades de pré-leitura/ 
pré-contação, a leitura/contação e a pós-leitura/pós-contação, 
sequencialmente. 

A fase de planejamento foi de fundamental importância, 
tendo em vista as especifi cidades do locus e dos leitores em 
potencial. Nesse momento de planejamento, traçamos alguns 
objetivos que nos permitiram tornar as aulas de literatura 
participativas e inclusivas, considerando a diversidade de 
alunos. A atenção aos alunos, antes e durante as sessões de 
leitura, permitiu-nos incluir aqueles que tinham difi culdades 
de visão, fornecendo-lhes lugares mais acessíveis e materiais 
ampliados. Os registros diários das sessões foram orientadores 
das estratégias de mediação, principalmente os registros sobre 
o envolvimento, os gestos e as recepções dos aprendizes. 
As diferenças foram sempre conciliadas com os objetivos e 
valorizadas como potencial para o enriquecimento das aulas 
de leitura. Tais atitudes revelaram que a participação de alguns 
alunos mudou signifi cativamente em relação ao período de 
observação. 

Nessa etapa da pesquisa, reunimos os nossos esforços 
para a seleção de materiais de leitura e planejamento das 
sessões. Para isso, tínhamos o objetivo de planejar aulas que 
possibilitassem a observação de momentos de inclusão escolar, 
explorando a natureza interativa da própria literatura. Visto 
que, como demonstraram os teóricos da estética da recepção 
(ISER, 1996), o texto literário apresenta vazios produtivos 
que preveem a colaboração do leitor para que seu potencial se 
realize.  Essa preocupação nos levou a perceber o texto literário, 
assim como todas as experiências que ele promove, como um 
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sistema de comunicação que entende a participação do leitor 
como fundamental em sua estrutura.

A escolha dos livros revelou-nos que o mundo do leitor é 
íntimo e imprevisível, pois, uma vez que o texto em apreciação 
é literário, a liberdade e a subjetividade dos leitores recebem 
um apelo para a criatividade e a imaginação, fazendo com 
que a recepção transcenda as expectativas do pesquisador. Por 
isso, mesmo que tenhamos tentado selecionar livros, conforme 
a diversidade de tipos, textualidade, o projeto gráfi co e a 
qualidade literária sempre nos deparamos e nos surpreendemos 
com a liberdade e a subjetividade do leitor, pois “a leitura é 
criação dirigida. De fato, por um lado o objeto literário não tem 
outra substância a não ser a subjetividade do leitor” (SARTRE, 
2006, p.38). Por outro lado, há a textualidade da obra, a situação 
de leitura e o trabalho do mediador. 

Nessa lógica, buscamos a diversidade de textos literários 
e de procedimentos para atender à pluralidade de leitores. 
Mais do que diversifi car, pretendíamos também tornar 
signifi cativo aquele encontro com a literatura, o que nos levou 
a buscar textos de marcada literariedade, isto é, de qualidade 
literária. Esse critério nos levou a selecionar contos clássicos e 
contemporâneos, poemas, fábulas, adivinhas e parlendas. 

Acima de todos os critérios utilizados para a seleção 
de materiais, estava a certeza de que a literatura permite um 
acolhimento das diferenças e das individualidades excluídas, 
como nos apóia Culler (1999, p. 44):

a literatura faz isso, encorajando a consideração 
de complexidades sem uma corrida ao julgamento, 
envolvendo a mente em questões éticas, induzindo os 
leitores a examinar a conduta (inclusive a sua própria) 
como o faria um forasteiro ou um leitor de romances. 
Promove o caráter desinteressado, ensina a sensibilidade 
e as discriminações sutis, produz identifi cações com 
homens e mulheres de outras condições, promovendo 
dessa maneira o sentimento de camaradagem.  

 
Portanto, o texto literário acolhe a complexidade do 

homem e da vida e que, por si mesma, sem arranjos ou grandes 
mobilizações metodológicas, vai ao encontro de realidades 

plurais e confl ituosas, convocando para um momento único de 
experiência a todos que estejam se sentindo discriminados e 
abandonados em seus sentimentos e necessidades.

Nas atividades de pré-leitura/pré-contação utilizamos 
as mais diversas modalidades de encontro com o texto, mas 
geralmente abarcavam ações de motivação, relaxamento, 
ativação dos conhecimentos prévios, relação texto-vida, 
pré-ensino de vocábulos e conceitos, pré-questionamentos, 
predições, direções e refl exões.

Essas atividades funcionaram como andaimes, oferecendo 
aos alunos acesso e motivação para o aprendizado. Em meio a 
atividades de motivação, de levantamento de previsões sobre 
o texto, de valorização dos conhecimentos prévios dos alunos 
e de relação texto-vida, conquistávamos leitores para uma 
comunidade em construção como se observa no episódio a 
seguir.  

 
Episódio 01: Pré-contação da 8ª sessão 
Texto: Maria vai com as outras de Sylvia Orthof 
Pesquisadora (PP): Para a nossa aula de hoje eu trouxe 
uma caixa surpresa <mostra uma caixa embalada com 
papel de presente>. 
Zípora: Livro. É livro. 
Caim: Eu sei o que é. Deixa eu pegar tia!
PP: Espere! Cada um vai poder dizer o que acha que 
tem dentro da caixa. Não precisa tocar, basta ver.
Adão: Um caminhão.
PP: Adão acha que tem um caminhão na caixa. E 
Lameque?
Adão: Tô’ brincando, tô’ brincando. É brinquedo.
PP: Lameque!
Lameque: Um boneco. [...]. Os personagens da história.
PP: Os personagens da história? Será que eles estão 
dentro da caixa? Moisés!
Moisés: Livros.
[...]
PP: Por que teria livros?
Zípora: Por que toda aula a senhora traz livros.
[...]
Lia: Os personagens também.
PP: Os personagens. E como serão esses personagens? 
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Será que eles estão vivos aqui dentro da caixa?
Todos: Não.
Adão: Vixe! (sic)
Israel: Não. São os bonecos.
PP: Os bonecos?
Adão: Acho que é aquilo que fi ca fazendo assim <faz a 
mímica de bonecos de marionetes>.
PP: Ah! Marionetes? Será? Ada, que está bem caladinha 
analisando a caixa.
Ada: Uns bonequinhos, uns personagens.
[...]
PP: Adão mudou de opinião?
Adão: Tô em dúvida se tem livros, bonecos ou uma 
câmera de foto.
PP: Ah! Uma câmera fotográfi ca?
Adão: É. Pra tirar foto de nós tudinho.(sic)
PP: Agora que todo mundo já deu sua opinião, vocês 
vão fechar os olhos e eu vou abrir a caixa. Quando 
vocês abrirem os olhos, a caixa vai estar aberta e vocês 
vão, fi nalmente, descobrir o que tem dentro. Então, 
todo mundo fechando os olhos. 
Adão: Fecha os olhos vai!
PP: Todo mundo! Zípora!
<A caixa foi aberta>
PP: Dentro da caixa tem umas coisas. Eu vou mostrar. 
Nos seus lugares. 
Josué: Tem algodão. 
PP: Tem uns algodões. O que será que é esse algodão?
Noé: É carneiro.
PP: Carneirinho?
Noé: É.
PP: Olha! Tem uns desenhos também. Sabe o que é isso 
tudo? O que tem dentro da caixa? Uma história!

A caixa surpresa funcionou nessa sessão como um 
andaime à motivação e à previsão sobre a atividade de leitura 
do texto. O engajamento dos alunos à atividade os preparou 
emotiva, cognitiva e coletivamente a compartilhar o momento 
comunicativo com o texto literário.

Além dessa estratégia, outras se destacaram como ações 
motivadoras e convidativas para a leitura, tais como a dinâmica 
de exploração de sentidos, utilizada na leitura de poemas para 

acordar o corpo e intensifi car a experiência sensorial frente o 
texto poético; a exploração dos recursos de leitura/contação (ou 
parte deles, como imagens, cenários ou objetos); a exposição 
dialogada sobre conceitos e as consultas ao dicionário, utilizadas 
na aula de fábulas; a retomada de partes já lidas/contadas da 
história para a continuidade da leitura/contação.

Durante a etapa de leitura/contação, realizamos a leitura 
silenciosa, leitura oral dos alunos, leitura oral da professora, 
leitura oral compartilhada, leitura com variadas prosódias. 
Nesses momentos de leitura e contação,  espaço do texto, 
das modalidades de leitura e dos recursos utilizados para 
apresentação da arte literária aos alunos, desenvolvemos 
estratégias de ler e contar tendo como foco o papel ativo, 
compreensivo e colaborativo do leitor. 

Nessa direção, a metodologia encaminhou as aulas 
para uma proposta dialógica e comunicativa, com vistas à 
autonomia leitora dos aprendizes em ambiente coletivo e 
motivador favorecendo os laços comunitários. Com esse 
propósito, diversifi camos as modalidades de leitura e contação 
para atender à diversidade de gostos e de identidades, bem 
como para encaminhar práticas de formação leitora efi cientes 
e agregadoras para aquele público específi co, tendo sempre o 
propósito de promover a interação texto x leitor.

Recorremos, na maioria das vezes, à leitura em voz alta, por 
acreditarmos que a voz da professora-pesquisadora poderia ser 
um ponto de encontro da diversidade de vozes, um instrumento 
convergente e sedutor, um meio de revelar e compartilhar 
o texto em uma prática coletiva. Constatamos, por meio da 
prática da leitura oral e de contação de histórias, que 

a voz do contador defi ne limites acústicos e comunitários. 
A voz envolve e delimita uma comunidade de ouvintes 
pela sua extensão. A experiência de pertencimento, de 
membro daquele grupo, defi ne-se, então, por aqueles que 
podem ouvir o que se narra. Esse momento, transitório 
e único, tece laços de solidariedade, cumplicidade; 
atrai os indivíduos a se tornarem membros daquela 
comunidade (ao contrário do que se tem na multidão 
envolvida por sons indefi nidos) e esse limite acústico os 
une, historicamente, pela voz narrante. Nesse processo, 
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a oralidade que se manifesta é de alta signifi cação, pois 
está mediada pelo texto, pela linguagem simbólica, 
pela voz que o vivifi ca, pelo silêncio que a evidencia e 
escuta (AMARILHA, 2006, p.28).   

De fato, a leitura em voz alta realizada pela professora-
pesquisadora se caracterizou como um dos momentos de 
maior disposição, concentração e prazer pela leitura, o que 
foi assegurado não só pela voz do leitor mais experiente, mas 
também pela motivação desencadeada na pré-leitura e pela 
posse do livro. A delimitação auditiva que a voz estabelece, 
circunscreve o espaço do grupo que ouve, encorajando o 
pertencimento e a colaboração entre seus membros formando, 
então, o espaço comunitário pela leitura, na leitura.

Manguel (1997), assim como Amarilha (2006), atribui à 
leitura ouvida uma função social e solidária por parte de quem 
lê e de quem ouve e a entende como um contrato público e 
socialmente aceitável em que a escuta íntima aproxima 
sujeitos em uma experiência catártica, conforme apontam os 
depoimentos de alguns alunos, que transcrevemos abaixo: 

Entrevistas fi nais, ocorridas após as sessões de leitura
PP: Você gostava mais quando lia sozinho ou quando a 
professora lia para você?
Enoque: Quando a professora tá’ lendo pra mim. 
PP: Por que você prefere?
Enoque: Porque eu prefi ro. Porque tem som que eu 
erro, quando eu tô lendo. 
PP: Ah! Porque você erra quando está lendo e a 
professora não erra. É isso?
Enoque: É.
[...]
PP: Você com o livro ou a professora lendo pra você?
Isaque: A professora lendo.
PP: Por que é melhor ouvir história assim?
Isaque: Porque entende mais.

Identifi camos, com isso, que, além de a leitura oral ser 
mobilizadora de interesse e prazer, o professor tem a seu favor 
sua experiência leitora e o bom uso da voz para seduzir seus 

alunos para o texto literário e favorecer a sua compreensão. De 
fato, só é possível apreciar aquilo que se entende. 

Para a construção de uma comunidade que compartilha 
do prazer de ler, tão importante quanto a leitura em voz alta 
pela professora-pesquisadora é a leitura em voz alta pelos 
aprendizes. Em outros momentos, a leitura em voz alta 
foi feita de forma individual, o que fez com que os alunos 
protagonizassem a situação de leitura em que suas vozes eram 
valorizadas e orientavam a experiência do grupo. Com base em 
situações ocorridas em nossa investigação, acrescentamos que 
as atividades de leitura compartilhadas favorecem o processo 
de formação leitora e incluem os leitores em uma comunidade 
povoada por suas próprias vozes e por outras vozes presentes 
no texto de literatura.  

A leitura como um ato privado também foi exercitada, 
respeitando a liberdade e o ritmo de cada leitor. Para isso, 
realizamos a leitura silenciosa como exercício individual 
do leitor em formação e como descoberta de uma nova 
forma de ler, pois “com a leitura silenciosa, o leitor podia ao 
menos estabelecer uma relação sem restrições com o livro e 
as palavras” (MANGUEL, 1997, p.67). Outro importante 
aspecto que emerge na fala dessas crianças é a relevância da 
posse do livro. Em muitas sessões de leitura, a cada aluno era 
disponibilizado um exemplar. Essa situação favorecia para que 
ele pudesse tomar posse da leitura e da identidade de sujeito da 
comunidade.

A posse do livro para o indivíduo ou para duplas de 
alunos foi uma estratégia de fundamental importância para a 
construção da comunidade leitora e inclusiva que pretendíamos. 
Demonstrou que o próprio livro em sua materialidade plástica é 
um andaime motivador e estruturante na relação do leitor com a 
leitura. Ao contrário do que possa sugerir, a posse individual do 
livro não desencadeou atitudes exclusivistas; no manuseio de 
cada exemplar, os alunos puderam explorar e trocar impressões 
sobre o próprio objeto além de recorrerem a passagens do texto 
que fortaleciam suas argumentações. Em todas as etapas, na 
pré-leitura, na leitura e na pós-leitura o livro foi articulador 
e andaime fecundo do processo de leitura. E não poderia ser 
diferente. 
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A propósito, observamos que a prática da leitura com cada 
aprendiz com um livro não era comum na escola. Sabemos 
que as próprias políticas públicas de aquisição de acervo para 
as bibliotecas escolares nem sempre permitem a aquisição de 
vários exemplares do mesmo título, o que impossibilita essa 
prática.

Observamos que, a leitura silenciosa e a posse do livro, no 
contexto da pesquisa e em situação escolarizada, contribuíram 
para o objetivo de, progressivamente, levar o leitor ao encontro 
íntimo, solitário e pessoal com o livro, dentro e fora da escola. 
É o momento em que o professor, mediador de leitura, sai de 
cena para que o aluno assuma o controle de sua história de 
leitor, na qual ele tem 

tempo para considerar e reconsiderar as preciosas 
palavras cujos sons – ele         sabia agora – podiam 
ecoar tanto dentro como fora. E o próprio texto, [...] 
tornava-se posse do leitor. [...] não está mais sujeito 
às orientações ou esclarecimentos, à censura ou 
condenação” (MANGUEL, 1997, p.68). 

Afi nal, em algum momento os andaimes precisam ser 
retirados para que o leitor caminhe com autonomia.     

A leitura de imagens foi outra estratégia de andaimagem que 
agregou todos os aprendizes e aconteceu, independentemente, 
dos diferentes níveis de leitura existentes na sala de aula. 
Talvez, por isso, tenha sido sempre uma prática mobilizadora 
de interesse e prazer, na qual todos desejavam apresentar sua 
opinião, como observamos na 6ª sessão de leitura, durante a 
leitura de imagens do livro João Trapalhão, de Andersen, em 
que foram apreciadas as imagens do livro. 

Episódio 03: Pré-leitura da 6ª sessão 
Texto: João Trapalhão de Andersen
PP: A partir dessa imagem aqui que eu estou mostrando, 
viu Tamar? A partir dessa imagem, o que vocês acham 
que vai acontecer nessa história? O que você imagina 
que vai acontecer?
Enoque: Vão fi car felizes para sempre.
PP: Vão fi car felizes para sempre. Será? O que é que 

vai acontecer Caim?
Caim: Vai ter cinco ladrões.
<Todos falam ao mesmo tempo>
PP: Um de cada vez, senão eu não escuto. Eu quero 
ouvir.
Enoque: Vai ter um morcego.
Zípora: Uma mulher.
Diná: Um bebezinho.
Caim: Vai ter cinco ladrões.
PP: Por que você acha que vai ter cinco ladrões? O 
que tem nessa imagem que faz você pensar que esses 
homens são ladrões?
Caim: Por que eu tô’ vendo. Olha! Um morcego voando 
e os cinco ladrões de maçã.
Enoque: Não é maçã. É laranja. 
Israel: Eu também acho que vai ter um ladrão.
PP: Por que vocês acham que esse homem é um ladrão?
Noé: Por que ele roubou um bode.
Caim: E um morcego.
Miriã: Não. Eu acho que ele é um mágico.
PP: Por quê?
Zípora: Por que ele tem um chapéu grande.
PP: Por causa da roupa. Parece roupa de mágico?
Zípora: É.
Adão: Eu acho que ele ‘tá (sic) saindo pra fazer uma 
fábrica de maçã. 
PP: Não sei.
Israel: Eu acho que isso não é um morcego não, tia.
PP: Israel acha que isso não é um morcego.
Caim: É um pato, tia, esse bicho aí que ele ‘tá segurando.
Enoque: É um cisne.
PP: Parece com um cisne?
Zípora: Homi (sic), é um morcego.
Levi: É um urubu.

Nesse processo de andaimagem, exploramos o potencial 
indicial da linguagem não-verbal presente nas ilustrações da 
história bem como a capacidade semiótica que os aprendizes 
já possuem como bagagem, o que os favorece a formularem 
hipóteses e se sentirem instigados a conhecer a narrativa com 
a qual aquelas imagens se relacionam, colocando-os em clima 
de acolhimento e curiosidade intelectual sobre o texto a ser 
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lido. Essa estratégia permite a participação coletiva na atividade 
leitora, permite aos aprendizes explorarem sentidos às imagens 
e se auto-corrigirem com a observação dos pares, como quando 
discutem “é um morcego”; “é um pato”, “é um cisne”.... Todo 
esse movimento de hipotetização fortalece o interesse e assegura 
o engajamento à atividade a seguir, pois somente a leitura do 
verbal irá esclarecer sobre a adequada leitura das imagens. 
Assim, a leitura de imagens forma habilidades específi cas para a 
leitura da linguagem não-verbal e auxilia no trajeto para a leitura 
da palavra, incluindo o leitor no aprendizado semiótico, o que 
assume extrema relevância em um projeto inclusivo de formação 
leitora, pois valoriza toda a variedade de repertório que o aprendiz 
já traz para a sala de aula. Podemos dizer que a exploração das 
imagens colabora para que os aprendizes percorram a zona 
de desenvolvimento proximal colocando-os em condições de 
ascenderem à tarefa mais complexa de ouvir e de ler a história. 

Outros recursos também foram utilizados no intuito de 
diversifi car a experiência de ler literatura, bem como de atender 
às diferenças daquela sala de aula. Dentre eles, adotamos a 
leitura em voz alta sem o livro, para que os alunos pudessem 
exercitar a escuta da leitura, a concentração e a imaginação na 
criação de imagens mentais e no preenchimento de vazios.  A 
leitura em voz alta com o álbum seriado também teve seu lugar 
na experiência e demonstrou ser um recurso de grande efeito 
mobilizador e estimulante, proporcionando aos aprendizes a 
oportunidade de ler imagens e palavras em um suporte diferente, 
comunitário e convidativo.  

Podemos afi rmar que, após vivenciarem as sessões 
de literatura, as crianças, além de experimentarem e de 
desfrutarem o prazer do texto literário também aprenderam 
que existem diferentes maneiras de ler, às quais eles tiveram a 
oportunidade de experimentar e decidir qual, dentre elas era a 
mais adequada à sua identidade leitora. A experiência com as 
várias modalidades de recursos de leitura foi parte integrante da 
formação do leitor que enriqueceu a situação de pesquisa e nos 
permitiu refl etir sobre o ensino de leitura de literatura em toda 
sua complexidade. 

Além dessas diferentes estratégias de leitura, também 
realizamos a contação de histórias por reconhecermos que, 

tal como leitura, trata-se de um procedimento que possui o 
seu valor no processo de formação leitora e exige habilidades 
específi cas do professor-contador e de seus ouvintes. A 
sistemática de contações compreendia contação com avental, 
contação com objetos e ilustrações ampliadas da história, 
contação com dedoches e contação seriada com objetos. 
Essas práticas que envolviam recursos concretos e de maior 
plasticidade foram muito bem recebidas pelos sujeitos e 
conseguiram maior envolvimento e concentração por parte 
deles.

Segundo as orientações de Graves e Graves (1995), são 
muitas as opções de atividades de pós-leitura/contação. Essas 
atividades são muito importantes no sentido de que avaliam a 
compreensão do texto por parte de alunos e oferecem indícios 
ao professor, para que ele também possa avaliar sua intervenção. 
Dentre as inúmeras ações de pós-leitura, escolhemos, na maioria 
das sessões, as discussões do texto por meio de perguntas. 

O motivo que nos levou a essa escolha, em meio a tantas 
outras, foi o pensamento de que o grande foco de uma aula 
de literatura é o encontro do texto com os seus leitores, 
isto é, o acontecimento da leitura. Sendo assim, o que nos 
interessava explorar eram as impressões, as sensações, as 
dúvidas e as compreensões decorrentes desse acontecimento 
em uma “conversa” direta, orientada e planejada, em vez de 
propor outras atividades que pudessem tomar o lugar do texto, 
desvirtuar ou, simplesmente, deixar inexplorada a verdadeira 
recepção leitora. 

A pós-leitura, além do momento de verifi cação das 
previsões de pré-leitura, permitiu que a pesquisadora-
professora-mediadora avaliasse a compreensão que os alunos 
tiveram do texto e, ao mesmo tempo, lançasse perguntas para 
que eles avançassem no processo. Outros momentos foram 
propícios à relação texto-vida em uma experiência que levam 
os alunos a se colocarem no lugar do outro, a se expressarem e 
a defenderem seu ponto de vista.

Entendemos que a estratégia de discussão em torno do texto 
literário convoca a polifonia de vozes e interpretações, assim 
como a bagagem de conhecimentos dos alunos. Observamos, 
ainda, como um texto de qualidade inclui o leitor em uma trama 
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de argumentação, imaginação e divergência, uma vez que 
dialoga com ele, de forma aberta e provocativa.

As discussões de pós-leitura contribuíram para a interação 
social, pois desenvolveram, de modo simultâneo, habilidades 
cognitivas e afetivas, no modo como guiaram e orientaram 
o pensamento, a fala e a interação discursiva, aspectos 
fundamentais para o estabelecimento de relações interativas e 
para o clima de comunidade. 

Os benefícios de interações promovidas pelas sessões de 
andaimagem são imensuráveis em um processo de formação 
leitora, pois elas são catalisadoras de interesse, motivam 
a participação, desenvolvem a linguagem e auxiliam na 
compreensão coletiva e individual do texto, ou seja, permitem 
avanços cognitivos e sociais.

Identifi camos muitos avanços decorrentes da metodologia 
da andaimagem na maneira como os leitores incipientes 
começaram, aos poucos, a se responsabilizar por sua formação 
leitora, com autonomia e entusiasmo. A evidência disso está em 
suas respostas de prazer e de engajamento na leitura do texto 
literário, na maneira como se apropriaram dos ritos da atividade 
de leitura, com avanços na compreensão, na comunicação, na 
expressão, no diálogo com o texto e com o outro. 

Apesar de demonstrarem certa dependência aos recursos 
concretos para vivenciar a experiência de leitura/contação do 
texto literário, julgamos signifi cativo o avanço na formação 
leitora dos aprendizes, considerando a frágil experiência anterior 
com a leitura literária. A necessidade dos recursos plásticos para a 
entrada no imaginário reafi rma a necessidade de levar a literatura 
para aqueles alunos, de maneira a conquistarem gradativamente 
as habilidades imaginativas exigidas pela literatura. 

No que se refere à construção de uma comunidade, é 
importante esclarecer que a metodologia da andaimagem foi 
um caminho para uma experiência de leitura de literatura de 
qualidade que, por consequência, possibilitou um ensino 
inclusivo devido à natureza inclusiva do objeto literário e 
aos andaimes colocados e retirados, em forma de estratégias 
didático-pedagógicas. 

Nesse propósito, o ensino de literatura se revelou 
“comunitário” na maneira como promoveu experiências com 

o outro mediadas pela leitura; como acolheu as diferenças e 
as subjetividades do leitor; como transformou, ainda que 
por breves sessões, a sala de aula em espaço de discussão, 
colaboração, interação e solidariedade com o discurso do 
outro; como ouviu as vozes e trouxe à tona narrativas e 
opiniões particulares por meio de narrativas literárias. Diante 
disso, pensamos nos processos de andaimagem na leitura de 
literatura como espaço de formação leitora, de apreciação da 
arte literária, de convivência, de aprendizado e de criação de 
vínculos comunitários pela e na leitura de literatura.
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Resumo

O objeto desta pesquisa é o adolescente, que recebe 
referenciais desde a infância através dos pais, familiares ou outros 
grupos sociais. Neste trabalho, queremos discutir até que ponto 
os parâmetros paternos e/ou institucionais são necessários para 
a formação do sujeito. O referencial teórico se situa nas teorias 
psicanalíticas sobre a necessidade de identifi cações referenciais, 
no pensamento foucaultiano sobre a constituição do sujeito pelo 
jogo social e discursivo em autores que provocam discussões 
sobre a atualidade, como Hall, Bauman e Birman. A pesquisa 
realizada contou com depoimentos espontâneos de adolescentes, 
que diziam sobre o que achavam que era ser adolescente. O intuito 
é dar voz ao adolescente e se atentar ao seu construto subjetivo. 
O adolescente da pós-modernidade se apresenta perdido como 
se não houvesse base que sustentasse sua constituição subjetiva. 
Mergulhado, ainda, nos discursos que apontam a felicidade a 
qualquer custo como alvo primordial, o adolescente acredita que 
tudo é possível e que todos os caminhos são permitidos, o que gera 
grande difi culdade em fazer escolhas mais assertivas.

Palavras-chave

Adolescente; subjetividade; referenciais.

Abstract

The object of this research is the adolescente who receives 
referential from early childhood from parents, relatives or other 
social groups. In this paper, we discuss to what extent the parental 
and/ or institutions parameters are required for the formation 
of the subject. The theoric referential is on the psychoanalytic 
theories about the need of referncial identifi cation, in Foucault’s 
thinking on the constitution of the subject by the social and 
discursive play and by writes that lead discussions about 
contemporaneity, as Hall, Bauman and Birman. The research 
relied on adolescents voluntary stantements about what it is to 
be an adolescent. The purpose is to give voice to the adolescent 
and be aware of their subjective construction. The adolescent 
from post-modernity has been lost as if there were no base 
that supported his subjective constitution. Immersed also in 
discurses that link happiness at any cost as a primetarget, the 
adolescent believes that everything is possibleand all paths 
are allowed, which leads to great diffi culty in making more 
assertive choice.
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Adolescent; subjective; referential.
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1. Introdução

Este artigo é uma forma de pensar e discutir quais e como 
os referenciais atuais interferem na constituição do sujeito 
adolescente. Não trago preocupações com delimitação de 
idades, ao contrário, fazer estas delimitações temporais seria 
colocar o adolescente como um indivíduo que necessariamente 
é, ou seja, estático, assim como o bebê é e não existe sujeição. 

Partindo do pressuposto de que as mudanças corporais, 
a rebeldia, a instabilidade, as contradições são signifi cados 
constituídos pelos discursos na sociedade, nosso objetivo é 
apreender esta nova subjetividade que vem se formando e que 
está relacionada à implicação do sujeito.

Estudar a adolescência e seu discurso é abrir-se para novos 
e confusos contextos, principalmente, quando nos reportamos à 
atualidade que se apresenta em constante movimento. O sujeito 
adolescente não é um outro ser ou uma passagem puramente 
biológica, mas uma outra posição subjetiva que emerge num 
determinado momento histórico-cultural. Por isso, para falar do 
adolescente, é preciso defi nir o que é sujeito e como ele se forma.

O adolescente está inserido no discurso atual onde o celular, 
o computador, os aparelhos eletrônicos diversos levam o sujeito 
a qualquer lugar, seja pela fala, nos telefones, pela imagem, na 
internet, pelas ruas, no GPS, ou trazendo o que é importante 
consigo, nos laptops, nos ipods, nos pendrives são objetos 
cotidianos que estão tão imbricados no mundo atual que pouco 
são percebidos como extras, ao contrário, são considerados 
essenciais e necessários. Nossa vida e nosso mundo em 
pequenos aparelhos. Desta forma, o corpo se desfaz, como se 
não fossem tão necessários os atributos do ser. As tecnologias 
avançam na medida em que o sujeito se percebe incapacitado 
e é o corpo que mais mostra esta incapacidade. Não podemos 
nos deslocar corporalmente com tanta rapidez, então usamos 
o telefone, as video-conferências, a internet, assim como, não 

conseguimos armazenar tantas informações, então temos, 
computadores e dispositivos de memória que nos avisam até a 
hora de tomar uma medicação, o que de certa forma indica um 
descuidado, um não olhar para si.

A discussão sobre o posicionamento do sujeito e 
seus referenciais constitutivos se dará principalmente no 
contraponto das teorias foucaultianas e psicanalíticas. Também, 
apresentaremos os teóricos que pensam a atualidade. E, ao 
fi nal, apresentaremos a análise de excertos de depoimentos de 
adolescentes. 

2. A constituição do sujeito

O uso do termo ‘sujeito’, em Foucault, não é claro e pode 
ser confundido, em alguns pontos, com os termos ‘homem’ e 
‘indivíduo’. Para ele, o sujeito é construído discursivamente, 
ou seja, não é uma apreensão da existência humana. Na 
visão foucaultiana, houve um momento histórico e cultural 
que viabilizou o surgimento do sujeito, enquanto objeto de 
estudo e enquanto concepção de ser. Na passagem, do que ele 
considera, idade antiga para a modernidade, em “As Palavras 
e as Coisas” (2007), há novos acontecimentos2 e novos 
movimentos que permitem a construção de pensamentos, 
conhecimentos ou visões de mundo. A partir disto, o homem e 
suas relações passaram a ser investigados como possibilidades 
de conhecimento, pois é isto que transcende da objetividade das 
coisas. Ao mostrar que a sociedade é uma construção, Foucault 
nos autoriza a modifi car a sociedade e o homem, de acordo com 
o que desejaríamos, mas não temos controle dessa condição.

Já em Lacan, em confi rmação com a psicanálise, é nítida 
a diferença entre os termos acima. O homem ou o indivíduo 
tem relação com o ser, com a pessoa, enquanto que o sujeito 
tem relação com a posição, a ética, a relação consigo e com o 
mundo.

2 - Acontecimento segundo Foucault (2007) é um momento em que há uma revirada no modo social, econômico e cultural de uma sociedade. Não é um fato 
isolado. Mas um conjunto de fatores que favorecem o aparecimento de novos discursos, de novas formas de relação e de experimentar a vida. De acordo com 
Foucault, o acontecimento é da ordem da ruptura, na impossibilidade de que algo permaneça linear. Algo que modifi ca ou transforma o ‘modus operandi’ de 
uma sociedade, irrompendo uma nova modalidade discursiva. 
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Um dos conceitos fundamentais para a psicanálise que 
indica a constituição do sujeito é a identifi cação, pois está na 
condição especular, tátil e auditiva na relação com o outro. A 
identifi cação indica que há um enlace, que passa pelo processo 
imaginário e simbólico3. O sujeito assimila, se apropria e se 
transforma através dos traços – identifi catórios – dos outros que 
o cercam.

Portanto, apesar de sermos constituídos pelo outro, por 
intermédio da linguagem, um sujeito se expressa pelo todo 
constituído e não por parte em parte. Ou seja, somos como um 
quebra-cabeça, que se apresenta já montado. Algumas vezes, 
escapam peças, outras fi cam fora do lugar, mas a imagem 
representada é do todo – um todo que sempre estará incompleto, 
mas que não temos consciência para perceber. Contudo, serão 
estas “partes”, estes elementos constitutivos que aparecem e 
indicam a forma de subjetividade.

A psicanálise, ainda se fundamenta pelo inconsciente4 para 
dizer sobre a constituição do sujeito. Tudo o que apreendemos do 
mundo acontece de forma inconsciente, ou seja, não damos conta 
da totalidade que nos constitui. Estes elementos adquiridos, 
elaborados, administrados e expressos inconscientemente podem 
servir de referenciais ou identifi cações já que são constitutivos.

 

Quando acreditamos que o sujeito não nasce pronto, ou 
seja, não nasce com as marcas, referenciais ou elementos já 
instaurados, signifi ca que estas características vão aos poucos 
formando o sujeito.  

O inconsciente é pura alteridade que se produz 
incessantemente, por isso mesmo não podemos 
conhecê-lo toda. O inconsciente vai determinar a 
postura de cada sujeito ao momento em que ele se abre 
e se temporaliza no mundo. (Longo, 2006: 55)

Enquanto sujeitos, sofremos infl uências que desestabilizam 
nossos conceitos, concepções e visões de mundo e de nos 
mesmos. A forma como apreendemos os ensinamentos, os 
valores, as palavras e todos os elementos externos irá contribuir 
ou não para termos identifi cações mais ou menos delimitadas. 

3. Constituindo limites e referenciais

A psicanálise frisa a necessidade do Complexo de Édipo5 
como passagem estrutural que permite o acesso à condição de 
simbolização e à afi rmação do supereu pela castração – o dever 
ser. Posteriormente, Lacan retoma esta análise e apresenta o 
Nome-do-pai6 como signifi cante primordial para a instauração 
da lei e do simbólico.

A importância deste movimento está justamente em poder 
dar à criança o status de sujeito, de ‘outro diferenciado da mãe’, 
por isso, deixa de ser apenas uma parte do corpo materno e possa 
ser outra pessoa. Outra pessoa que sente, pensa, sofre, deseja, 
falta. Aquele que não se submete, ou mesmo não é submetido à 
castração, não se tornará sujeito próprio de si. Fica nas amarras 
do corpo materno, do desejo materno e, portanto, só mais uma 

3 - Imaginário, Simbólico, Real: três registros da realidade humana. De forma bastante básica, o imaginário tem relação com a identifi cação na formação do eu, 
portanto é um registro psíquico. O simbólico é um registros que envolve a complexidade humana, na sua compreensão do mundo e de si, por isso, está ligado 
à linguagem. Já o real, se refere aquilo que não está representado simbolicamente, àquilo que escapa à linguagem, não há inscrição, é o impossível de se dizer.
4 - O inconsciente introduzido por Freud para fundar a Psicanálise, se tornou premissa fundamental para o entendimento da teoria. Dito o saber não sabido, é 
o inconsciente que carrega informações sobre nossa constituição, que administra e elabora estas informações. O inconsciente tem um modo muito próprio de 
se representar, ou seja, uma lógica inconsciente.
5 - Complexo de Édipo é a representação inconsciente pela qual  se exprime o desejo sexual ou amoroso da criança pelo genitor do sexo oposto e sua hostili-
dade para com o genitor do mesmo sexo. Em Freud, o complexo liga-se desde o começo à dupla questão do desejo incestuoso e de sua proibição necessária. 
(Roudinesco, 1998: 169)
6 - ...Nome-do-pai... esse signifi cante não é transmitido ao sujeito nem por um homem que se declara pai, nem pela sociedade política ou religiosa, mas pelo 
desejo da mãe, enquanto mulher... acaso, capricho, arbitrário, a mãe os dissipa respondendo; e ela pode fazê-lo uma vez que ela não é toda mãe, mas mulher. 
Ela instaura esta metáfora: ao signifi cante de seu desejo, que parece enigmático para a criança porque sem signifi cação, ela substitui um outro signifi cante, o 
do pai, o signifi cante da paternidade... o falo, isto é, aquilo que falta à mãe e é a razão de seu desejo de mulher. (JULIEN, Philippe, 2002, pág. 54)
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parte. Quem não deseja, não responde por si, não existe enquanto 
sujeito, é só mais uma parte, mais um braço, seja da mãe, seja da 
sociedade, seja de um movimento social ou político.

Não havendo metáfora paterna, o pai não intervém 
como lei: “na psicose, o Nome-do-pai, o pai como 
função simbólica (...) é, precisamente, verworfen. Por 
causa disso, não existe (...) aquilo mediante o qual o pai 
intervém como lei. (Faria, 2003: 115)

Aquele que não aceitou/ou recebeu o interdito, o Nome-do-
pai, parece que vive na simbiose, na totalidade de seu ser como 
se o outro não existisse. A castração que lhe possibilitaria o 
simbólico, que lhe tiraria no absolutismo materno não acontece, 
então, o sujeito se acredita na plenitude. Este é o sujeito que se 
modela na atualidade, o sujeito do direito, do absoluto, do “tudo 
pode”. É único no mundo. Individual. Tudo é para ele. Tudo 
está a sua disposição. Contudo, é absoluto no individualismo, 
ao mesmo tempo que é sozinho. Sentir-se só, abandonado, 
desamparado pode ser o escape necessário para o sujeito 
emergir. Ou pode este sujeito fi car à deriva, cambaleante sem 
rumo, sem referencial, num êxtase do ‘fora de si’ da psicose.

Este movimento implica a observância de referenciais, de 
limitações (que primeiramente são corporais), e posteriormente, 
de leis, de regras. É a apreensão do simbólico que se exerce 
neste contexto: a castração simbólica7 permite o entendimento 
do mundo simbólico, ou ainda, o chamado superego8. Contudo, 
este movimento é inconsciente, e por isso, nunca conseguimos 
saber, na sua totalidade, sua formação.       

Bauman (2001), apresenta-nos o termo ‘líquido’ para 
dizer deste modo de ser e agir da atualidade e que tem como 

signifi cado básico a não fi xidez do sujeito, as transformações 
constantes e os movimentos intermináveis, indicando a 
difi culdade da liberdade como única saída para o sujeito se 
constituir e se apropriar de sua totalidade.

É difícil, talvez impossível, julgar sua natureza 
“avançada” ou “retrógrada”, uma vez que o 
interajustamento entre as dimensões espacial e temporal 
do passado quase se desintegrou, enquanto os próprios 
espaço e tempo exibem repetidamente a ausência de 
uma estrutura diferençada ordeira e intrinsecamente. 
(Bauman, 1998: p. 121)

Portanto, podemos perceber o quanto os referenciais, de 
qualquer tipo e forma, são imprescindíveis na constituição 
do sujeito. Servem para garantir nossa segurança, delimitar o 
enquadramento possível para que não escapemos do núcleo 
considerado ‘normal’. Esses referenciais se ajustam e se 
acomodam ao longo das épocas e da cultura. Não é possível dizer 
o que se transforma primeiro, mas entende-se que a construção 
desses referenciais está de acordo com as necessidades e a 
conveniência dos sujeitos. A normalidade existe na medida 
em que na relação com os outros e as outras coisas, ela não se 
diferencia, não é polarizada, não é uma exceção. 

Os comportamentos ditos banalizados, que anteriormente 
surpreendiam ou causavam horror, hoje são aspectos de uma 
‘normalidade’, pois acostumamos com tais eventos e discursos. 
Eles tornaram-se comuns. E ainda que cause horror, estranheza 
ou surpresa, não incomoda a ponto que garantir uma implicação.

A construção dessas normalidades atuais recebeu 
contribuição, principalmente, da internet. Os vídeos e notícias 

7 - Freud denominou complexo de castração o sentimento inconsciente de ameaça experimentado pela criança quando ela constata a diferença anatômica entre 
os sexos.  Para Lacan, a castração só pode ser a representação simbólica da ameaça de desaparecimento na medida em que esta não concerne ao pênis, objeto 
real, mas ao falo, objeto imaginário. (Roudinesco, 1998: 105) 
8 - O superego é a instância fundamental de sociabilidade do sujeito. Ao lado do ego e do id, o superego faz parte da Segunda Teoria do Aparelho Psíquico 
de Freud, de 1923. Considerada comumente como o lugar da moral e das regras, o superego, para além disso, refere-se ao ‘como ser’ do sujeito, ao ideal de 
eu. Nela estão instituídos os modos, as formas, os exemplos, as características, as maneiras que foram internalizadas através dos pais, da educação, dos meios 
sociais. O supereu, portanto, não é somente a instância do não, mas do como ser. Com isto, a simbolização é inerente, pois o como ser não aponta objetivamente 
uma forma, não determina um meio, mas permite interpretações e variações, que são próprias da condição simbólica.
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dos eventos do mundo são apresentados através do paradoxo 
virtual x real, que aproxima e distancia o sujeito, pois se está 
longe, não se implica, porém sua repetição traz a ‘normalidade’.

A construção de verdades que fi cam consideradas “normais” 
e, mais do que isso, a aceitação dessas verdades, tem total relação 
com a conveniência de cada sujeito. Mesmo que o sujeito diga 
que desconhece sua escolha nestas construções, ainda assim, 
ele participa, pois reconhece o quanto lhe conveniente.

Vivemos permeados de simbolismo culturais, sociais, 
educacionais, familiares. São estes atributos simbólicos que nos 
permitem fazer relação com o mundo externo e com o mundo 
interno. O simbólico nos movimenta e nos administra. Na 
psicose, efeito da impossibilidade de simbolização, a castração 
é praticamente inexistente, tem outro movimento – forclusão9. 
E não consegue se fazer valer para preceder o simbólico. Isto 
signifi ca que o concreto é fortalecido em relação ao simbólico.

 

Para o psicótico o que é, é. Expressões como vá num pé e 
volta no outro; roubaram meu coração; você é antenado são 
entendidas pela concretude. O simbólico não se estabelece 
como forma de compreensão, vivência e relação com o 
mundo. A leitura do mundo é concreta. De frente ao psicótico, 
percebemos o quanto somos simbólicos. Mas olhando para a 
sociedade, percebemos o quanto nos falta simbolismo. Quantas 
ações, hoje, são concretas?

Este concreto, objetivo, nos retorna sempre, seja pela 
passagem ao ato10, seja pelas atitudes em sociedade. E retorna 
quando o simbólico não faz palavra, quando o simbólico já não 
dá conta do entendimento, da resposta. Édipo utilizou-se do 
concreto para resolver aquilo que simbolicamente (ou pelo uso 
da linguagem) seria impossível. Ele se cega.

4. A sociedade e seus discursos

A sociedade se torna palco para o exercício da cidadania 
refl etida no consumo e na visivilidade. Os objetos precisam ser 
consumidos e apresentados em excesso, ou seja, é necessário 
ter e mostrar que tem. Contudo, o sujeito não se implica, ou 
seja, não se questiona sobre esta posição consumista e, portanto, 
não se responsabiliza. Esta forma de excesso desconsidera o 
sujeito, pois se observa somente o indivíduo como objeto de 
seu próprio excesso. Nas compras, na alimentação, nas drogas, 
nos jogos, tudo é objeto para ser consumido e pode sê-lo em 
excesso. 

O sujeito que não se implica, não se responsabiliza e joga 
no outro a culpa pelo seu excesso. Não quer saber de sua própria 
escolha. Não quer saber de seu modo infantil e narcísico em que 
tudo o que lhe restava era receber. Mas há saberes outros que 
podem responder sobre esse excesso. A medicina, a sociologia, 
a psicologia estão a serviço desse sujeito irresponsável de si, 
que não quer saber de sua condição subjetiva. Asseguram-se 
nas patologias para justifi car os desvios, desconhecimentos e 
descontrole próprios. Apregoam a palavra “doença” como a 
única saída para este sujeito. Na “doença” o sujeito se descola 
de si mesmo e fi ca na posição de não desejante. A “doença” 
goza11 com o sujeito e opera o descontrole. É como se o sujeito 
dissesse: “não estou aqui, meu Eu é a doença”.

Não é possível cuidar de si sem se conhecer. O cuidado 
de si é certamente o conhecimento de si – este é o lado 
socrático-platônico -mas é também o conhecimento de 
um certo número de regras de conduta ou de princípios 
que são simultaneamente verdades e prescrições. 

9 - Forclusão, conceito forjado por Jacques Lacan para designar um mecanismo específi co da psicose, através do qual se reproduz a rejeição de um signifi cante 
fundamental para fora do universo simbólico do sujeito. Quando essa rejeição se produz, o signifi cante é foracluído. Não é integrado no inconsciente, como no 
recalque, e retorna sob forma alucinatória no real do sujeito.
10 - Lacan diferencia ato, acting out e passagem ao ato. O ato é sempre um ato signifi cante, que permite ao sujeito transformar-se a posteriori. O acting out, ao 
contrário, não é um ato, mas uma demanda de simbolização que se dirige ao outro. A passagem ao ato é um agir inconscientemente, um ato não simbolizável 
pelo qual o sujeito se descamba para uma situação de ruptura integral, de alienação radical.
11 - A palavra gozo , em psicanálise, é sustentado por uma identifi cação e articulado com a ideia de repetição, tal como esta seria empregada mais tarde em 
Mais-além do princípio do prazer, por ocasião da elaboração do conceito de pulsão de morte. (Roudinesco, 1998, p.299) 
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Cuidar de si é se munir dessas verdades: nesse caso a 
ética se liga ao jogo da verdade. (Foucault, 2002: 269)

 Por isso, entendemos que estas áreas do conhecimento 
que fi cam à disposição desse sujeito “fora de si”, interpõe 
um lugar de irresponsabilidade sobre si mesmo. Estes saberes 
validados nomeiam os sujeitos pelos seus sintomas. Hoje somos 
enquadrados na medida mesma em que nosso sintoma se declara. 
Somos os deprimidos, os obesos, os viciados, os agressores 
(ou violentos, ou bullies). Ou ainda, pelo sintoma que se dá na 
questão social, os excluídos, os pobres, os marginalizados, os 
idosos, os abandonados, as crianças, as mulheres, os negros. 
Há que se estar em algum grupo, pois senão serão excluídos 
dos excluídos. 

Além disso, nas micro-estruturas, vemos jovens, 
principalmente de famílias de classe média e alta, ter em seus 
pais, o respaldo positivo para qualquer conduta, mesmo as 
desaprovadas socialmente. Das mais variadas escolhas que ele 
pode fazer, ela nunca é pela responsabilidade. O adolescente 
(e a sociedade) atual está na negativa da castração, pois não 
tem quem a institua e o impossibilita de simbolizar o mundo, a 
cultura, portanto, as leis morais e os valores sociais. 

Estas são as formações discursivas que produzem o 
sujeito sem limite. Um sujeito que é caracterizado pelo “poder 
fazer”, por isso, seu discurso vislumbra a ideia de que tudo é 
possível, pois há respaldo discursivo e comportamental para 
esta posição. 

A internet serve como exemplo deste discurso 
individualizado e globalizado, onde há o sujeito e o outro, 
mas este outro não está concretamente. O mundo sem limites 
chegou, tomou todo o espaço e o tempo e sumiu com eles. O 
declínio da castração é, então, pautado pelas relações sociais, 
pelo surrealismo corporal, pois sem forma defi nida, na vastidão 
do virtual se presentifi ca onde não se está. 

Agora apresentaremos análise de dois depoimentos, que 
foram levantados por meio de uma secretária-eletrônica que 
gravava as falas dos adolescentes. Foi distribuído panfl etos 
com o número de telefone para onde os adolescentes poderiam 
ligar e dizer sobre “o que é ser adolescente”.

5. Depoimentos e análises

Depoimento 1 – S1

Só um pensamento eu acho. Muita gente diria que isto é 
uma coisa para uma pessoa da minha idade, mas assim como 
todos eu penso besteira. Aliás estou na fase de pensar muitas 
besteiras. Esses dias estava andando com uma amiga e pensei 
alto: ‘seria bom encontrar com aquele garoto no ônibus de novo’ 
e ela disse ‘você sempre pensando em homens, hein moitinha’. 
Mas é claro que sim, o que se esperam de uma adolescente 
com os hormônios saindo pelas unhas, heterosexual (risos) e 
que já completou (contemplou?) homens perfeitos, mesmo que 
pela televisão. Seria incomum se eu não pensasse neles, seria 
incomum se eu estivesse pensando em mulheres e como seria! 
Falando nisso, não consigo compreender as lésbicas, por mais 
que eu tente. Não que eu tenha algo contra elas ou qualquer 
outro tipo de preferência sexual exótica: animais, crianças, pé 
da mesa, tem louco pra tudo. Muito pelo contrário, sou super de 
boa com situações dessas, desde que não atrapalhe minha vida, 
é claro. Mas penso em você, mulher, perdão pela compreensão, 
mas você vê uma todos os dias na frente do espelho (risos), você 
convive com ela e o trabalho que ela dá, imagine você ??????? 
(risos) a outra que não seja a sua, isto pra mim é terrível (risos).

Observamos que a depoente teve o cuidado de escrever seu 
depoimento (já que foram gravados pela secretária-eletrônica), 
pois as pausas estão mais equilibradas e ela usa algumas 
palavras, como: “Aliás”; “Esses dias estava andando”; “Seria 
incomum”; “Falando nisso, não consigo compreender”, que 
não são recorrentes em adolescentes, assim com os verbos: 
‘estivesse’; ‘convive’; ‘seja’, nos fazendo crer que o depoimento 
não foi totalmente espontâneo. Uma possível demonstração 
que precisa esconder aquilo que realmente pensa e sente, 
indicando dúvidas e questionamentos, pois sua formação está 
acontecendo, visto que os elementos constitutivos não estão 
servindo de base sólida.     

“Aliás estou na fase de pensar besteiras” - quando ela se 
diz ‘numa fase’, ela se apresenta num momento em que as 
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transgressões acontecem, principalmente as com conotações 
sexuais. Também, apresenta-se inserida no discurso médico-
psicológico que coloca a adolescência como uma fase e, portanto, 
com respostas prontas para seus comportamentos. Estar na fase 
de pensar besteiras indica que aceita esta explicação. Portanto, 
se está numa fase, acredita  que o momento de experimentar 
essas sensações e pensamentos é agora, pois depois passará, já 
que, pelas teorias científi cas, a fase seguinte é a ‘adulta’, que 
teria outra forma de ser. 

S1 demostra que sua sexualidade está afl orada e busca por 
experiências, mesmo que seja pela fantasia, no trecho: “Mas 
é claro que sim, o que se esperam de uma adolescente com os 
hormônios saindo pelas unhas, heterossexual (risos) e que já 
completou (contemplou?) homens perfeitos, mesmo que pela 
televisão”.  

Pelo trecho: “Falando nisso não consigo compreender 
as lésbicas”, percebemos que há duplicidade na liberdade de 
expressão,  ‘as pessoas podem se mostrar como querem’ e ‘as 
pessoas podem falar o que querem’. Desde modo, o preconceito, 
tão combatido pelos movimentos de liberdade de expressão é 
declarado de forma aberta. 

“Não que eu tenha algo contra elas ou qualquer outro tipo 
de preferência sexual exótica: animais, crianças, pé da mesa, 
tem louco pra tudo. Muito pelo contrário, sou super de boa com 
situações dessas” – a depoente nega o preconceito apresentado 
anteriormente e trata com ironia questões sérias referentes a 
perversões criminosas, como a relação sexual com animais 
e com crianças, desconsiderando a problemática Legal. Isto 
indica a difi culdade em aceitar a Lei de fato, os Códigos que 
viabilizam a sobrevivência da sociedade, provavelmente, pela 
falha na inserção simbólica, na lei da castração (da psicanálise), 
que nos possibilita entender o que ‘pode’ e o que ‘não pode’ 
ou como devemos agir e é isto que nos permitirá entender os 
Códigos sociais e a Legislação.

 Não percebe, portanto, os limites de seu dizer, mostrando 
que não se questiona e não se implica na sua relação consigo 
mesmo e com os outros. O preconceito negado revela a não 
compreensão do outro e da lei, posto que, este outro institui 
a lei, já que não poderia ser transposto – é preciso preservar 

a própria dimensão e os limites do outro. Quando o sujeito 
não reconhece o outro fi ca impossibilitado de reconhecer a si 
mesmo. A depoente parece desconsiderar o outro, tanto sendo 
ele, as pessoas, como sendo o mundo e as regras. 

“Mas penso em você, mulher, perdão pela compreensão” – 
mais uma das contradições que se apresenta neste depoimento, 
pois por que pedir perdão já que ela está sendo compreensiva? 
Talvez tenha cometido um ato falho (da psicanálise), pois 
não quer compreender, na realidade, ela quer apontar uma 
indignação.

“Você convive com ela e o trabalho que ela dá, imagine 
você ???????(risos)” -  não foi possível entender a palavra, mas 
é provável que seja uma gíria; e continua, “a outra que não seja a 
sua, isto pra mim é terrível (risos)” - ela para o depoimento com 
risos, parecendo que iria partir para um lado, declaradamente, 
mais sexualizado. É possível também perceber a curiosidade 
sobre este desconhecido, já dito anteriormente que faz volume 
na imaginação. Contudo, aponta sua imaturidade, muito típica 
nas crianças que querem saber ‘o que os pais fazem de portas 
fechadas’.  

S1 apresenta esta falta de limite, pois diz o que pensa sem 
se importar com qualquer julgamento externo, apresentando 
assim, a impossibilidade de olhar o outro. Fala como se o outro 
não existisse, pois demonstra seu preconceito mesmo sem 
querer ou sem perceber.  

Depoimento S2

              Olá me chamo X, eu tenho 12 anos, eu... na 
verdade eu não tenho medo de muitas coisas, eu não sou uma 
menina medrosa. E essa amiga, ela é legal comigo e (fala 
muito baixo) eu preciso de auxílio, não quero cometer os 
mesmos erros, eu... ser adolescente eu acho complicado, na 
escola é, é namoro, é amigos, é família, tanta coisa junto, 
nossa cabeça é confusa, minha cabeça tá confusa com tantas 
coisas, e tô... difi culdades comigo mesmo, eu cometi um erro, 
tive um relacionamento escondido da minha mãe e... e... e ela 
descobriu, eu fi z muita besteira... ela tá com raiva de mim e 
eu não sei o que fazer.
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          Observamos que a depoente inicia seu depoimento 
com uma negação: “Na verdade não tenho medo de muitas 
coisas...” Em psicanálise o mecanismo ‘negação’ indica uma 
contradição interna, ou seja, a pessoa nega o contrário do que 
sente ou pensa.

          A depoente indica uma amiga, que aparece meio 
fora de contexto, no trecho: “E essa amiga, ela é legal comigo”, 
não sabemos exatamente por que apareceu a palavra ‘amiga’, 
mas como em seguida ela diz que ‘precisa de auxílio’, talvez 
acredite ou queira que esta ‘amiga’ assuma uma posição mais 
acolhedora, mas parece que a amizade é não é consistente, 
assim como a palavra ‘amiga’ fi cou vagando no depoimento.

          No trecho: “Eu preciso de auxílio, não quero cometer 
os mesmos erros”, é possível atestarmos esta contradição 
com o fato de achar que não tem medo, pois percebe seus 
erros e isto causa angústia. Ainda, que realmente acredite que 
não é medrosa, demonstra estar passando por um momento 
angustiante, ou seja, sem segurança.

           Ela está confusa, como se não conseguisse se 
centralizar, ou seja, para ela há elementos demais a rodeando, 
mas ela não consegue se assegurar em nada, apresentado no 
trecho: “ser adolescente eu acho complicado, na escola é, é 
namoro, é amigos, é família, tanta coisa junto, nossa cabeça 
é confusa, minha cabeça tá confusa com tantas coisas”, estas 
difi culdades apontam que ela se sente desestruturada, talvez 
porque as identifi cações não se estabeleceram ou estão sofrendo 
transformações.

A angústia é evidente em S2, pois há apresentação de um 
motivo forte: “um erro... um relacionamento escondido”, por 
mais que não saibamos detalhes sobre este relacionamento, é 
sabido que não foi aceito pela mãe, o que pode nos fazer pensar 
por duas vias: a primeira é o papel da mãe como indicadora 
de referências, isto é, o que pode ter sido transmitido para esta 
adolescente enquanto referencial para que ela faça o ‘errado’ 
e perceba que foi ‘errado’. Por outro lado, percebemos que a 
simbiose mãe/criança, apesar de ser cortada, ainda faz efeito 
na vida do sujeito ao longo da vida. Olhar da mãe é o primeiro 
constituinte e sua aprovação ou desaprovação se efetua mesmo 
que inconscientemente.  

S2 situada no discurso do ‘tudo é possível’ apresenta a 
angústia que a falta de delimitação traz, pois ela não consegue 
empreender um caminho, assim como, mostra o quanto é difícil 
administrar o que é considerado ‘certo ou errado’, ‘bom ou 
ruim’. Apesar de estar num mundo ‘livre’, onde tudo é possível, 
ela recorre ao olhar materno como forma de identifi cação e 
reconhecimento. A desaprovação da mãe e seu sentimento em 
relação a isto demonstra que há muita importância e necessidade 
no olhar do outro, o qual traz delimitação e estruturação.  

6. Considerações fi nais

Pelos grupos, pelas roupas, pelos vídeos na internet, 
observamos que há a necessidade de se mostrar, como se esta 
fosse a única forma de pertencer à sociedade. 

A relação com o computador é tão prazerosa, que a anulação 
do outro é inevitável, pois o outro é aquele que me limita. E se 
não há relação com o outro, não há percepção de si mesmo. 
A anulação do outro gera a impossibilidade de lidar com as 
próprias mazelas. É preciso ter satisfação a qualquer custo, ou 
melhor, ao custo de uma dívida. Brincando com Descarte, hoje 
temos o “devo, logo existo”, o “tenho, logo existo” ou ainda, o 
“apareço, logo existo”.   

A possibilidade de viver experiências próximas à realidade, 
como construção e manutenção de casas, empresas, fazendas 
podem promover confusões sobre o que é real e o que é virtual. 
Com a internet, há outro atravessamento e, mais ainda, não há 
delimitação prévia de que “isto é vida real” e “isto não é vida 
real”. As experiências virtuais são bastante reais, chegando até 
serem concretas, por exemplo, quando falamos com alguém 
que está muito longe por intermédio da câmera do computador.   

A crença de que o adolescente pode fazer escolhas por si só 
não o torna mais responsável, mais autônoma. Pelo contrário, 
hoje, temos sujeitos mais irresponsáveis e mais dependentes. 

Os adolescentes se asseguram em seus grupos e suas formas 
de falar e pelos depoimentos percebemos o quanto é pobre sua 
linguagem. Sempre faltam palavras e, mais ainda, observamos 
que a expressão corporal é a via mais escolhida. Precisam 
‘sentir no corpo’, concretamente, sua experiência de vida e 
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por ele se inserem na sociedade. O afastamento da ditadura 
corporal poderia ser efetuada pela possibilidade de expressão 
discursiva, apreciada por uma linguagem mais simbólica. E as 
representações linguísticas, sejam palavras ditas ou escritas, ou 
a libras, são fundamentais neste processo.

Pelos depoimentos, observamos que há discursos 
atravessando esta posição, portanto, ela não está delimitada 
a uma idade. O adolescente é uma posição subjetiva porque 
tem uma forma de lidar com suas questões e suas dúvidas e 
mesmo na busca por grupos que o identifi quem, cada sujeito 
adolescente é único, porém incompleto.

O adolescente se constituiu nesta sociedade atual e, por isso, 
seria impossível apresentar-se como um objeto já consolidado, 
que está a mercê de pura observação e manifestação alheia. O 
sujeito cindido fala porque é constituído pela linguagem, por 
isso, o sujeito adolescente precisa ser escutado. Somente ele 
pode expressar a dimensão de sua subjetividade.
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Resumo

Este artigo apresenta a forma de organização, objetivos, 
metodologia e resultados do projeto de extensão Bolsa 
Amarela: cidadania e formação de leitores. Expõe a relevância 
do projeto para o contexto da extensão universitária, tendo 
como princípio a formação humana e social da comunidade 
envolvida, 350 alunos da educação básica dos anos iniciais da 
Escola Municipal Santa Terezinha - Xaxim/SC, professores, 
acadêmicos e familiares. As atividades decorrem do trabalho 
com a Literatura Infantil, a qual oferece uma concepção de leitor, 
de texto, aberto a múltiplas leituras, questionamentos, refl exões 
e, assim, torna-se forte aliada à formação de leitores que deve 
ser assinalada pela vivência de leituras signifi cativas, pela troca 
de experiências, pela criação e, sobretudo, pela escrita de textos 
produzidos nas diferentes representações que as linguagens 
podem assumir. As atividades são interdisciplinares, buscam 
a interação com os processos de aprendizagem, cultura local, 
vida cotidiana e comunidade.

Palavras-chave

Leitura; literatura. inclusão; extensão universitária. 

Abstract

This article aims to present a way of organization, objectives, 
methodology and the results of the extension project Bolsa 
Amarela: readers’ citizenship and education. Its relevance to 
the context of the university extension, having as its principle 
the human and social education about the community involved, 
350 students in the beginning years of the elementary school 
from Santa Terezinha municipal school – Xaxim/SC, teachers, 
academics and family. The activities are the result of the work 
with children’s literature, which provides reader’s and text’s 
conceptions, opened to multiple readings, questions, refl ections 
which become a powerful allied for readers’ education, this 
should be notable for signifi cant reading experience, for 
experience exchange, for creation and, especially, through 
the writing of texts produced in different representations that 
languages can assume. The activities are interdisciplinaries, 
seeking interaction with the learning processes, local culture, 
daily life and community.
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Reading; literature; inclusion; university science outreach.
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1. Introdução: a organização do projeto  

A Literatura Infantil tem sido lugar pouco visitado pela 
crítica literária. Não se encontram razões para tal atitude, uma 
vez que é na infância que se tem as melhores oportunidades, o 
solo fértil para o futuro público leitor. Por este fator a produção 
literária para crianças deveria ser considerada tema relevante 
à investigação científi ca. Deseja-se um sistema literário, 
discutem-se as diferentes linguagens das produções literárias, 
mas ignora-se o fato de que tão importante quanto o trabalho 
teórico é a sua comunicação. Para se discutir o presente é preciso 
lê-lo, senti-lo, o que só é possível quando nele imergimos.   

Com essas preocupações em foco é que se iniciaram as 
atividades do projeto Bolsa Amarela4 em abril de 2009, o qual 
está vinculado à Área de Ciências Humanas e Jurídicas e ao 
Núcleo de extensão em Cultura da Unochapecó, contando 
com a participação de quatro bolsistas5, três acadêmicas do 
curso de Letras e um acadêmico do curso de Matemática, área 
que se integrou ao projeto, em julho de 2010, com ações do 
LUDOTECA6, observando-se a efetivação de um dos objetivos 
do trabalho com a leitura em suas diferentes linguagens. 

As ações são resultado de uma parceria da Unochapecó com 
a Secretaria de Educação e Cultura do Município de Xaxim/
SC, atendendo aos propósitos do Plano de Desenvolvimento 
Institucional, quanto à necessidade de implementar projetos 
permanentes de extensão nos locais de abrangência da 
Unochapecó e atender a demanda colocada pelo município, 
ações de incentivo à leitura nas escolas, considerando-se 
os resultados obtidos, em 2008, nos exames do Sistema de 

Avaliação da Educação Básica, Ministério da Educação (MEC).
O projeto é realizado todas as sextas-feiras nos períodos 

matutino e vespertino, atendendo de modo permanente 
350 alunos da educação básica dos anos iniciais da Escola 
Municipal Santa Terezinha7, Xaxim, a qual disponibilizou 
uma sala específi ca para as atividades. Nesse espaço montou-
se um ambiente propício para receber as crianças, com muito 
colorido e, também, com muitos livros. Hoje, contamos com 
acervo de aproximadamente 550 obras.        

As crianças envolvidas no Bolsa Amarela integram famílias 
em situação de vulnerabilidade social8 e econômica, apresentam 
índices de precarização das condições de trabalho, com baixas 
remunerações salariais, na sua maioria são participantes dos 
programas assistenciais do governo federal. De acordo com 
informações do Projeto Político Pedagógico da escola:

A maioria dos pais trabalha como cortadores de erva, 
diaristas, carregamento de frango, bóias-frias, operários, 
serventes de pedreiros, donas de casa, entre outros, além 
disso, muitos estão desempregados, e, alguns ainda, 
recebem auxílio saúde e são aposentados. [...] Alguns 
alunos trabalham para o sustento familiar, seja no corte 
da erva, carregamento de frangos, como coletores de 
papelão, na colheita, quase sempre no período noturno, o 
que acarreta em difi culdades para a aprendizagem, bem 
como muitos fazem uso de substâncias químicas lícitas e 
ilícitas. (Projeto Político Pedagógico)

Em 2012, quinze turmas dos anos iniciais do ensino 
fundamental9, com média de 25 alunos, participam das ações 

4 - O nome Bolsa Amarela surgiu a partir de um trabalho desenvolvido com a obra de Lygia Bojunga Nunes, como escolha das crianças para identifi car a sala 
de realização das atividades. É um dos mais premiados e populares livros infanto-juvenis brasileiros. Nesse livro a autora conta a inteligente e divertida história 
de Raquel, uma menina que presta muita atenção a tudo que passa a seu redor e busca a realização de seus sonhos.
5 - Alâna Capitanio, Jéssica Coutinho (fez parte da equipe até 2011), Ana Cristina Pereira de Souza do Curso de Letras e Cristian Junior Darif do Curso de Matemática.
6 - O projeto LUDOTECA é coordenado pelas professoras Cláudia Maria Grando e Rosemari Ferrari Andreis, está vinculado à Área de Ciências Exatas e 
ambientais da Unochapecó.
7 - Tendo em vista algumas especifi cidades, a Escola Municipal Santa Terezinha foi escolhida pela Secretaria de Educação e Cultura para o desenvolvimento do projeto.
8 - O termo vulnerabilidade descreve melhor a realidade dos mercados de trabalho e da sociedade dos países latino americanos, conseguindo apreender o dinamismo 
do processo de desigualdade de forma mais ampla. (Garcia, 2006).
9 - Das quinze turmas, três são de oitavo ano.
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de leitura, as quais são organizadas por meio de calendário 
sugerido pela direção da escola. A partir do cronograma, 
preparam-se as atividades: seleção de obras, temas a serem 
trabalhados, faz-se o planejamento para todas as turmas, 
respeitando-se as diferentes habilidades. A cada sexta-
feira, atendem-se quatro turmas e a média para o retorno da 
mesma equipe de alunos à sala de leitura do Bolsa Amarela 
é de trinta dias. A cada encontro uma nova obra, uma nova 
história, brincadeiras, jogos, novas leituras que compartilham 
as diferentes linguagens ligadas à variedade de manifestações 
contextuais. 

Destaca-se que os professores, responsáveis pelas turmas, 
acompanham as atividades e são os responsáveis por fortalecer as 
estratégias de leitura no cotidiano. A experiência, na sala de leitura, 
faz com que os profi ssionais continuem algumas atividades em 
sala de aula. As histórias prosseguem em outro contexto, agora 
no espaço formal, havendo com isto o avanço na construção do 
conhecimento interdisciplinar decorrentes de ações de leitura.      

As atividades, potencializadas no projeto, visam produções 
humanas e sociais à medida que incentivam a formação de 
leitores na região de Chapecó, geram subsídios técnicos e 
científi cos para o desenvolvimento de políticas públicas 
de incentivo à leitura e estimulam a constituição de novos 
programas/projetos. Deste modo, desenvolvem-se ações 
afi rmativas que minimizam a exclusão social, proporcionam 
acesso a bens culturais e colaboram para a constituição do 
futuro público leitor. 

2. Materiais e métodos: a literatura nos anos iniciais 

Um livro de Literatura Infantil é, antes de mais 
nada, uma obra literária. Nem se deveria consentir 
que as crianças frequentassem obras insignifi cantes, 
para não perderem tempo e prejudicarem seu gosto. 
(MEIRELES, 1984, p.111).

A contação de histórias é utilizada como estratégia, 
ferramenta de apoio, para o cumprimento de uma política de 
incentivo à leitura e de produção. As atividades são planejadas 

pelos bolsistas juntamente com a coordenação do projeto e 
professores da escola, tendo como princípio a leitura e elaboração 
de conhecimentos para as crianças, professores e acadêmicos 
envolvidos. Por meio da atividade específi ca de leitura “hora da 
leitura” - mecanismo previsto na Lei Federal nº 10.753, de 31 
de outubro de 2003 –, estimula-se a leitura, com atividades que 
apresentam novas formas de observação e manuseio do livro, 
discussões, interpretações, ofi cinas de produção de diferentes 
tipologias textuais, recreações e brincadeiras.

   
A literatura, e em especial a infantil, tem uma tarefa 
fundamental a cumprir nesta sociedade em transformação: 
a de servir como agente de formação, seja no espontâneo 
convívio leitor/livro, seja no diálogo leitor/texto 
estimulado pela escola. (COELHO, 2000, p.58).

As atividades levam em consideração os princípios da 
metodologia participativa. Por meio da literatura torna-
se possível a relação do conhecimento científi co com a 
realidade social das crianças, estimulando-as à participação, à 
intervenção e à produção de conhecimentos em sala de aula e, 
fora dela, em comunidade. Por outro lado, é possível relacionar 
ensino, pesquisa e extensão, uma vez que o projeto é resultado 
de pesquisa acadêmica e também se efetiva como uma 
possibilidade de formação aos acadêmicos que dialogam com 
os conteúdos trabalhados na aula universitária, nos diferentes 
componentes curriculares.

Compreender a realidade de uma instituição escolar, as 
questões pedagógicas e políticas que dela emergem, deve ser 
considerado princípio na formação de futuros educadores. 
As horas de estágio oferecidas nos cursos de licenciaturas 
nem sempre são o sufi ciente para garantir que o acadêmico 
perceba a instituição escolar em suas complexidades. A 
extensão universitária tem sido um espaço para viabilizar essa 
oportunidade de aprimoramento profi ssional ao acadêmico. 

A literatura oferece uma nova concepção de leitor, de 
texto aberto a múltiplas leituras, questionamentos, refl exões, 
tornando-se aliada à formação de leitores, que deve ser 
assinalada pela vivência de leituras signifi cativas, pela troca 
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de experiências, pela criação de atividades que desenvolvam 
diferentes linguagens e, sobretudo, pela escrita de textos 
produzidos nas diferentes representações que as linguagens 
podem assumir. Nessa diversidade de experiências surgem 
alternativas variadas para a formulação e reformulação desse 
projeto de leitura que não aceita, portanto, modelo ou proposta 
única para a dinamização do ato de ler e de ser leitor. 

[...] os livros que têm resistido ao tempo, seja na 
Literatura Infantil, seja na Literatura Geral [...] os que 
possuem uma essência de verdade capaz de satisfazer à 
inquietação humana, por mais que os séculos passem. 
São também os que possuem qualidades de estilo 
irresistíveis cativando o leitor da primeira à última 
página, ainda quando  nada lhe transmita de 
urgente ou essencial. (MEIRELES, 1984, p.117).

A leitura e a escrita perpassam todas as áreas do conhecimento, 
tornando-se o instrumento metodológico para o desenvolvimento 
de todas as ações pedagógicas. Desse modo, o Bolsa Amarela 
promove a refl exão e a discussão sobre leitura e escrita, atuando 
em diferentes frentes: formação de leitores; formação continuada 
do professor; dinamização da leitura e da escrita; interação com 
novas tecnologias de apoio à formação de leitores; articulação 
com as políticas públicas de incentivo à leitura, bem como a 
articulação com o projeto de extensão LUDOTECA - Atividades 
lúdicas para aprendizagem em matemática. 

A inserção das ações do projeto LUDOTECA acorreu no 
mês de julho de 2010, mas havia, desde o início das discussões 
dos objetivos do projeto, a intenção de envolver outros projetos 
de extensão para que se pudesse considerar a leitura em um 
contexto de interação com as diferentes linguagens. O trabalho 
de articulação da matemática com a literatura é feito no sentido 
de desmistifi car a ideia construída nas escolas de que a criança 
que gosta de leitura e de literatura não gosta de matemática, 
mas, pelo contrário, são áreas que desafi am a capacidade de 
abstração das crianças. Assim, as atividades promovem a 
interdisciplinaridade, buscando a articulação entre os processos 
de aprendizagem, a cultura local e a vida cotidiana, além da 
integração com a comunidade. 

3. Resultados e discussões: destaques de algumas obras 
trabalhadas

Os Três Porquinhos, história tradicional do folclore inglês, 
coletada pelo estudioso folclorista Joseph Jacobs, é um conto 
de fadas cujos personagens são exclusivamante animais.  As 
primeiras edições do conto datam do século XVIII . porém, 
imagina-se que a narrativa seja anterior a este período. O conto 
se tornou conhecido em 1933, graças à versão em animação 
feita pela Disney.  É considerado um clássico da literatura para 
crianças e, pelas características do texto, possibilitou diferentes 
leituras e atividades: contação da história, leitura da obra com 
as crianças, pois todas tiveram acesso ao livro, reelaboração da 
história de acordo com a realidade das crianças, desenhos dos 
diferentes tipos de casas, trabalho com dobraduras.

Adivinha Quanto Eu Te Amo, Sam MacBratney. Este texto 
celebra o amor entre pai e fi lho representados não por humanos, mas 
por dois coelhos, únicos personagens da história. O fi o condutor do 
enredo é a tentativa dos animais de mensurar o tamanho do amor 
que um sente pelo outro. É o fi lho quem inicia o diálogo na hora de 
dormir, no momento em que o pai acomoda-o na cama. 

O autor consegue dar uma nova roupagem a um tema bastante 
desgastado e quase sempre confl itante: as relações entre pai e 
fi lhos. Histórias de pais que abandonaram fi lhos na fl oresta ou 
os confi aram aos cuidados de madrastas ciumentas foram muito 
exploradas na literatura voltada para crianças, desde os contos de 
fada. No entanto, o autor consegue revigorar o tema ao abordar 
o amor na relação pai e fi lho, sem a presença da fi gura materna, 
que não só biologicamente, mas também por tradição mantém 
maior vínculo com os fi lhos em todas as culturas. O texto apoia-
se em uma linguagem acessível à compreensão do leitor, sem 
abrir mão da qualidade literária. Com esta leitura foi possível 
discutir os diferentes tipos de amor, de afeto nas relações.  

Camilão, o comilão, Ana Maria Machado. Nesta história, 
Camilão é um porquinho esperto e guloso que passeia pelas 
páginas fazendo sua feira semanal. Só que o comilão não é 
muito chegado ao esforço físico, então pede alimentos a todos 
os bichos que encontra. Camilo tinha muitos amigos e, apesar de 
comilão, é solidário e divide o que tem. A partir desse enredo, da 
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observação dos aspectos literários, pode-se também analisar as 
representações de número e conceitos de alimentação saudável.

João e Maria, título original: Hänsel und Gretel. Trata-se 
de um conto de fadas  de tradição oral, coletado pelos irmãos 
Grimm.  O texto relata a aventura dos irmãos João e Maria, 
fi lhos de um lenhador que, em conversa com a esposa, decide 
largar as crianças na fl oresta, porque a familia não tem mais 
condições de mantê-los. A partir daí a história se desenvolve 
com grandes aventuras das crianças tentanto encontrar o 
cominho devolta para casa. 

A história foi contada a partir de fantoches. Foram 
confeccionados dedoches dos personagens João e Maria. 
Elaborou-se uma cruzadinha com elementos da história. Em 
seguida, foi realizado um passeio pelo bairro, para trabalhar as 
direções e localizações. No caminho eram feitas brincadeiras 
com perguntas referentes ao passeio e à história “João e Maria”. 
As principais questões colocadas para essa atividade foram: 
trabalhar os personagens através dos dedóches e a escrita 
através da cruzadinha. O passeio pelo Bairro também foi feito 
para os alunos conhecerem os nomes das ruas, as direções, a 
localização dos principais pontos do bairro. Trabalhou-se com 
pontos referência, com distâncias. Os relatos eram elaborados 
por meio da oralidade e desenhos. Nesses relatos destacavam-
se aspectos geométricos de posição e localização.

Jogo “Coleta Correta”. Os alunos foram divididos em 
grupos, conforme o número de pessoas estabelecido pelo jogo. 
No chão da sala desenhou-se uma trilha a ser percorrida, na 
qual os alunos eram as peças vivas do jogo. Os dados eram 
jogados pelos alunos e a cada lançamento feito havia uma caixa 
com perguntas referente à história e ao passeio, a cada acerto 
avançavam as casas, caso contrário era a vez do adversário. No 
passeio também foi trabalhado com o jogo vocabulário/termos 
ligados à localização: direita/esquerda; para cima/para baixo; 
dentro/fora; em frente/atrás; perto/longe. No papel, também 
foram trabalhadas atividades de caça-palavras e de percorrer um 
labirinto saindo de um ponto para chegar em outro determinado.

Os alunos tiveram a oportunidade de brincar e ao mesmo 
tempo aprender através do jogo “Coleta Correta”, que tem como 
objetivo trabalhar a coleta de lixo e a reciclagem. A intenção das 

atividades era mostrar a importância da reciclagem, da coleta 
de lixo e da separação correta do mesmo, trabalhando as cores 
correspondentes a cada tipo de lixo: amarelo: metal; orgânico: 
marrom; papel: azul; plástico: vermelho e vidro: verde.

Drácula é um romance de 1897 escrito pelo autor irlandês 
Bram Stoker. O livro conta a história do líder romeno Vlad 
Tepes (Drácula) que, ao defender a igreja cristã na Romênia 
contra o ataque dos turcos, tem sua noiva Elisabeth enganada: 
esta crê que seu amado morreu e então atira-se em um rio. 
Ao constatar a morte de sua amada renuncia e renega a Deus, 
condenado ao vampirismo.

Quatro séculos se passam e ele redescobre a reencarnação 
de Elizabeth, em Londres, agora conhecida como Mina. 
Jonathan, noivo de Mina, parte a trabalho para a mansão do 
Conde Drácula, onde irá vender terrenos na área de Londres 
para este estranho Conde. Lá é feito prisioneiro, enquanto o 
conde se encaminha à Inglaterra para reencontrar sua amada, 
deixando um rastro de destruição e morte. Jonathan consegue 
fugir e ao retornar a Londres e encontra sua noiva já envolvida 
por Drácula. Com a ajuda de Van Helsing e amigos, Jonathan 
persegue Drácula até seu Castelo na Transilvânia, onde o 
vampiro é destruído e Mina libertada.

A história foi contada através de uma encenação feita 
pelos bolsistas. Foram desenvolvidas atividades com alunos 
relacionadas ao gênero terror. Uma das atividades foi articulada 
com a matemática: completar relógios de acordo com a música 
“dança das caveiras”, a qual tinha o intuito de ajudar os 
alunos a aprenderem as horas. Os estudantes ainda receberam 
receitas sobre “feitiços”, as quais foram lidas pelos mesmos 
que, e em seguida, elaboraram seu próprio feitiço. A atividade 
proporcionou a leitura de um formato de texto diferente, bem 
como instigou a criatividade dos alunos.

Declaração Universal dos Direitos Humanos, adaptação 
de Ruth Rocha e Otavio Roth. O livro, destinado às crianças 
e aos jovens foi escrito numa linguagem fácil e muito clara 
explicando o surgimento dos direitos humanos de uma forma 
simplifi cada. As atividades desenvolvidas tinham como objetivo 
apresentar às crianças os seus direitos, bem como seus deveres. 
Além de demonstrar que, independente da raça, sexo, credo 
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ou país todos os seres humanos possuem os mesmos direitos 
que devem ser respeitados. Porém, apresentando a realidade de 
que, infelizmente, ainda existem lugares que não aderiram aos 
direitos humanos universais.

Os alunos escreveram sobre os direitos e os deveres 
q ue devem existir na sua família, na escola e no seu bairro. 
Após, cada criança confeccionou bonequinhos, em formatos 
diferenciados, demonstrando que mesmo as pessoas sendo 
diferentes fi sicamente, todas têm os mesmos direitos.

4. Considerações: as perspectivas do Bolsa Amarela na 
extensão universitária

Desde a sua implantação o projeto priorizou o atendimento 
a Escola Municipal Santa Terezinha, mas considerando as 
demandas apresentadas, deve ampliar o atendimento para outras 
escolas de Xaxim e da região. Em 2012 tem-se a pretensão de 
trabalhar com as famílias das crianças. A intenção é fortalecer o 
projeto envolvendo as famílias do Bairro Santa Terezinha, local 
que abriga um campus da Unochapecó.

A avaliação prevê o acompanhamento da Secretaria de Educação 
e Cultura de Xaxim, da Diretoria de Extensão, dos profi ssionais 
envolvidos no projeto e da comunidade escolar. Em 2010, em 
entrevista realizada pela TV Universitária a professora Lucélia 
Nardi dos Santos10, diretora da escola, fez a seguinte observação:

Nesse espaço onde a crianças frequentam mensalmente, 
com profi ssionais dedicados especifi camente ao trabalho 
da leitura, a gente já está vendo resultado, está vendo 
as crianças muito mais motivadas na questão da leitura, 
vindo até á Biblioteca da escola que antes era pouquíssimo 
utilizada, vindo em busca de novos livros, justamente por 
esse trabalho, por essa motivação que as crianças estão tendo 
lá na sala de leitura, onde se realiza o projeto Bolsa Amarela: 
cidadania e formação de leitores.(SANTOS, 2010). 

A avaliação da direção menciona o fato de, na atualidade, a 
biblioteca ser um lugar de busca constante das crianças, o que 

não era percebido antes das atividades da Bolsa Amarela. Isto 
vem ao encontro das informações repassadas pelas professoras 
que observam um novo comportamento das crianças em sala 
de aula, e a espera ansiosa pelo momento de participar das 
atividades do projeto. Os professores que acompanham as 
atividades sentem-se parte do projeto, sugerem melhorias e 
adequações, interagindo com as ações de leitura e produção.

O retorno do trabalho desenvolvido com as crianças da 
Escola Santa Terezinha pode ser avaliado à medida que a equipe 
de profi ssionais envolvidos percebe um novo comportamento das 
crianças diante dos livros e da leitura. Agora a leitura passou a fazer 
parte do cotidiano das crianças, há interesse em ler, tocar os livros, 
contar as histórias lidas ou ouvidas, reescrevê-las, desenhá-las. 
Chegar à sala de leitura para simplesmente ler. Os verdadeiros livros 
infantis são aqueles que “[...] na sombra de uma prateleira, uma 
criança livremente descobriu, pelo qual se encantou e, sem fi guras, 
sem extravagâncias, esqueceu as horas, os companheiros, a merenda 
[...]”. (MEIRELES, 1984, p. 31). E são essas as histórias que devem 
fazer parte da infância como forma de alimento para a imaginação. 

A devolutiva dessas atividades para a universidade, no campo 
pedagógico, dá-se na indissociabilidade: ensino, pesquisa, extensão. 
Isto aliado aos princípios pedagógicos institucionais: o ensino, 
como socialização do conhecimento (aprendizado); A pesquisa, 
na produção do conhecimento (investigação); E a extensão, com 
a relevância política do conhecimento (Ética). Atividades de 
intervenção que visam produções humanas e sociais, no caso em 
questão, assegurando às crianças o pleno exercício do direito de 
acesso e uso do livro, cidadania também é formação de leitores.  

Deve-se considerar que o desafi o para a extensão, na 
atualidade, é a superação de olhares e práticas que a conceberam 
historicamente de modo assistencialista e ou mercadológico, 
devendo-se efetivar, junto ao ensino e a pesquisa, como função da 
universidade. Para além de prestar serviços às classes populares 
ou instituir-se como lugar de venda de serviços, a extensão deve 
ser o lócus de formação humana e social, observando-se ainda a 
relevância política e ética da sua realização, independentemente 
da área de conhecimento em que se desenvolve.

10 - Lucélia Nardi. Entrevista concedida à TV Universitária. Chapecó, out. 2010.
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Articulada com a missão, visão e princípios das universidades, 
a extensão garante mudanças signifi cativas na qualidade de vida 
da população, justamente por ser o meio que assegura a prática de 
ações com a comunidade interna e externa à universidade. Digam-
se, ações com e não para a comunidade, o que implica pensar 
projetos sociais de extensão que considerem os desejos dessa 
comunidade e que estejam em sintonia com o ensino, a pesquisa, e 
com as orientações institucionais, coletivamente construídas.

Silva e Frantz destacam: 

[...] pela extensão [...] a universidade torna-se presente na 
sociedade, onde ela aprende e ensina; uma rede estendida 
de produção de conhecimentos; um olhar da ciência para a 
sociedade e da sociedade sobre a ciência; é uma expressão 
acadêmica sobre a cultura, os sonhos, a cidadania do povo, 
o desenvolvimento das comunidades próximas. (SILVA e 
FRANTZ, 2002, p.171).

Na área de letras e, neste caso, também da matemática, a 
extensão universitária, articulada aos objetivos das disciplinas, 
integra-se ao currículo dos cursos. Resultados de pesquisas são 
consolidados em projetos permanentes de extensão articulados à 
teoria, ao mesmo tempo em que oferecem à comunidade acadêmica 
espaços de formação e de inserção profi ssional. Em 2011 o Bolsa 
Amarela recebeu a terceira colocação no Prêmio Cidadania 
Sem Fronteiras, edição nacional, organizado pelo Instituto da 
Cidadania Brasil em parceria com o Ministério da Ciência e 
Tecnologia. A intenção desta premiação é reconhecer e criar 
referência das principais ações ou práticas sociais desenvolvidas 
pelas Instituições de Ensino Superior, em atividades de extensão, 
melhorando a qualidade de vida das comunidades e contribuindo  
para a geração de emprego e renda. Este resultado foi considerado 
um importante indicador de avaliação.  
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AS MAIS-QUE-PERFEITAS ADOLESCENTES DE SYLVIA ORTHOF
Raquel Cristina de Souza e Souza1
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Resumo

O presente trabalho pretende investigar as obras de Sylvia 
Orthof Luana adolescente, lua crescente (1989), Mais-que-perfeita 
adolescente (1994) e O livro que ninguém vai ler (1997). A análise 
partirá das protagonistas, também narradoras em primeira pessoa, 
em torno das quais se organizam as narrativas. Luana, Laura e Bia 
são adolescentes que passam por problemas tidos como típicos 
dessa fase da vida: o confl ito com os pais, a relação com a escola 
e os amigos, a descoberta do corpo e do sexo oposto. No entanto, 
ao contrário do que o título deste trabalho pode supor ou do que 
as capas e orelhas dos livros em questão aparentemente informam, 
as personagens de Sylvia Orthof não se coadunam completamente 
com o que se espera desse tipo de narrativa marcadamente 
“feminina” e “juvenil” que conta com lugar garantido e de destaque 
nas principais livrarias das grandes cidades do país. Em meio à 
obediência às convenções do gênero, se insinuam aqui e ali nestas 
narrativas, elementos estruturais e temáticos que, impulsionados 
pelo humor, desconstroem a imagem estereotipada da adolescente 
que é habitualmente propalada pela literatura comercial e pelos 
meios de comunicação de massa em geral.

Palavras-chave

Literatura de massa; literatura juvenil; público feminino. 

Abstract

The present work aims at investigating Sylvia Orthof’s 
Luana adolescente, lua crescente (1989), Mais-que-perfeita 
adolescente (1994) and O livro que ninguém vai ler (1997). 
Our analysis is based on the protagonists, who are also fi rst-
person narrators, because they are the structural principle 
of the narratives. Luana, Laura and Bia are teenagers who 
pass through common problems of the age: the confl ict with 
their parents, the relationship with the school and friends, 
the awareness of the body and the opposite sex. Nonetheless, 
differently from what the title of this work (as well as the 
information on the books’ cover and fl aps) may suppose, 
Sylvia Orthof’s characters do not behave exactly the way 
we expect to when it comes to typical books for young 
women which we can easily fi nd on the shelves of any big 
city bookstore. In accordance with the conventions of such 
genre, there are structural and thematic elements in the 
narrative, driven forward by humor, which break down the 
stereotyped image of adolescence frequently widespread by 
mass literature and mass media in general.

Keywords

Female audience; mass literature; young adult literature.
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A fatia do mercado editorial reservada às publicações para 
o público adolescente feminino há muito que só cresce. O 
lugar de destaque nas livrarias e nas preferências das meninas 
leitoras – como a experiência em sala de aula comprova – atesta 
um sucesso que, por um lado, se justifi ca pelas estratégias de 
marketing das editoras; por outro, é explicado pela própria 
propaganda espontânea entre as adolescentes, que promovem 
o produto a partir das ideias de identifi cação e projeção, muito 
próprias do funcionamento da indústria cultural (MORIN, 
1967). Estas leitoras se reconhecem nos textos ou nele projetam 
o que gostariam de ser, segundo estereótipos do que a cultura 
massifi cada entende e reproduz como modelo de feminilidade e 
adolescência. As protagonistas dessas narrativas que procuram 
atender às demandas do mercado não são subjetividades com 
traços individuais e autênticos, com questões próprias que são 
postas em movimento dialético com as questões específi cas 
da faixa etária, mas arremedos de adolescentes “médias”, 
estereotipadas, que representam a todas e não representam 
ninguém. 

Diante desse panorama, fi ca claro que esse tipo de 
narrativa, em que pese a possibilidade de se tornar uma 
aliada na construção do hábito e do gosto da leitura, não pode 
promover a formação de um leitor literário strictu senso, já que 
a condição para tal é justamente a abertura para a alteridade, 
para a vivência de mundos possíveis alternativos que quebrem 
– e não confi rmem – o horizonte de expectativas do leitor 
(ISER, 1979). Trabalhando comodamente sobre o esperado, as 
obras que ganham espaço nas livrarias instauram a norma, não 
a diferença; submete o imaginário – disposição antropológica 
fundamental – ao cerceamento. Sua preocupação é justamente 
ir comodamente ao encontro da visão de mundo do leitor para 
garantir sua satisfação enquanto consumidor.

As obras de Sylvia Orthof para o público adolescente 
feminino é um agradável alento para os mediadores de leitura que 
anseiam por oferecer algo mais a essas meninas em processo de 
mutação bio-psico-social. Partindo das convenções desse gênero 
que se consagrou como preferência entre as adolescentes, as 
narrativas da autora são exemplares de como a literatura voltada 
para esse público pode transcender as limitações da literatura 

marcadamente comercial e se lançar em um projeto fi ccional de 
qualidade que contribua para a formação de leitores estéticos. 
A principal questão que emerge da narrativa, e que a diferencia 
sobremaneira da produção massifi cada, é a brincadeira (e 
devemos lembrar que o aspecto lúdico é essencial na obra 
de Sylvia Orthof) com as estratégias de mediação narrativa, 
problematizando o recurso do foco em primeira pessoa. É 
interessante notar, ainda, que o grau de complexidade formal 
alcançado não exclui o humor, nem se faz abrindo mão do jogo 
do mercado. A autora, como se sabe, se profi ssionalizou escritora 
de livros infantojuvenis e tem uma produção vastíssima, que 
inclui narrativa de fi cção, poesia e teatro, facilmente encontrada 
em livrarias e bibliotecas escolares.

Podemos afi rmar que obras como Luana Adolescente, lua 
crescente (1989), Mais-que-perfeita adolescente (1994) e O 
livro que ninguém vai ler (1997) podem ser excelentes aliadas no 
processo de maturação literária das leitoras, pois que, sem abrir 
mão de várias das convenções que caracterizam as narrativas 
voltadas ao público adolescente feminino, introduzem no texto 
de forma leve e bem humorada vários elementos estruturais 
e temáticos que vão minando, por dentro, o próprio gênero, 
contribuindo assim para despertar o senso crítico da leitora 
em relação não só aos estereótipos em que se encarcera a 
adolescência, como também em relação ao jogo fi ccional em si 
– o que acaba por se tornar a grande ousadia dessas narrativas, 
tendo em vista que quebram a ilusão de prolongamento do real 
que se pretende promover com os produtos da cultura de massa. 

Assim, podemos verifi car que as características 
reconhecíveis do gênero em Sylvia Orthof são, basicamente, 
a escolha pelo foco narrativo na primeira pessoa de uma 
protagonista feminina e adolescente; a utilização de uma 
linguagem adequada a esta primeira pessoa, ou seja, informal e 
intimista, para promover a identifi cação da leitora-modelo e sua 
adesão ao texto; e a abordagem de temas que se consideram de 
interesse da faixa etária, como o confl ito com o mundo adulto, 
a relação com a escola e os amigos, a descoberta do corpo e do 
sexo oposto. No entanto, uma observação atenta nos mostrará 
de que forma Sylvia Orthof se apropriou de cada uma dessas 
estratégias, ressignifi cando-as. 
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Em relação à utilização da linguagem, podemos afi rmar que 
a autora vai além da tendência da apropriação da coloquialidade 
da linguagem juvenil restrita ao nível das gírias da moda. De 
maneira geral, as obras voltadas ao consumo fácil fazem uso de 
uma linguagem que mimetiza o falar adolescente no que ele tem 
de mais estereotipado: além das gírias, há ainda o dialeto da tribo 
e os vocativos específi cos para as amigas. A brincadeira com 
as palavras, em seu sentido marcadamente literário, não existe, 
pois não se quer causar o estranhamento e a refl exão diante 
das construções inusitadas. No caso de Sylvia, o tom coloquial 
adotado, para dar verossimilhança à narradora adolescente, se 
assemelha à fl uência do discurso oral sem falsear a linguagem 
da protagonista. É sempre o humor que rege sua escrita, humor 
este que se traduz constantemente em uma linguagem lúdica, 
caracterizada por ambiguidades, trocadilhos, jogos sonoros e 
morfológicos. 

Outra questão importante de ser levantada em relação à 
linguagem diz respeito ao uso do baixo calão, que, nas obras 
em questão, não são gratuitos. Ao contrário, participam da 
intenção crítica geral das narrativas devido ao seu potencial 
transgressor:

Será que escrevo “droga”, ou escrevo “merda”? Se eu 
escrever “droga” fi ca mais elegante, mas acho a palavra 
“merda” mais adolescentemente correta. O problema é 
se meu livro for parar numa escola metida a ... Ora, vou 
deixar “droga”, assim não crio problemas. É até bem 
provável que ninguém leia O LIVRO QUE NINGUÉM 
VAI LER (ORTHOF, 1997, p. 19)

A partir de uma refl exão linguística que resulta em um 
vocábulo que se poderia dizer inapropriado ou pouco educado 
do ponto de vista dos “bons costumes” literários – especialmente 
quando se trata de literatura juvenil –, pretende-se atingir 
diretamente uma das mais importantes patrulhas ideológicas 
da literatura para jovens, que desempenha um papel bastante 
complexo: a escola. Sendo uma alavanca essencial para a 
venda de livros infantis e juvenis, muitas vezes acaba por pré-
determinar temas e formas que transformam parte da produção 

em manuais e textos informativos. A utilização da palavra de 
baixo calão, como a própria narradora observa, pode não ser 
politicamente correta, mas confere autenticidade ao texto. É 
interessante notar que, mesmo optando pela alternativa menos 
adequada em termos de expressividade, o ato em si de explicitar 
a dúvida destrona a intenção didática como pressuposto da 
literatura juvenil.

O tom crítico permanece na reavaliação por que passam 
os principais temas da adolescência e da sociedade em geral a 
partir do ponto de vista das protagonistas. Bia, a protagonista 
de Mais-que-perfeita adolescente, foge ao modelo de 
comportamento encontrado na maioria dos livros voltados para 
as jovens e reclama o direito à fala, em vez de acatar a imagem 
propagada pelo mercado: 

(...) Acabei de ler numa revista que a literatura para 
jovens está impregnada de assuntos tipo diário, AIDS 
etc.
O pessoal que faz crítica é gozado: se uma coisa 
interessa a nós, já não serve. Adulto é fogo! Adulto 
parece Europa. Europa tem mania de pensar que é o 
umbigo da sapiência do mundo! Aliás, não é a Europa, 
são os europeus, seguidos de nós, do Terceiro Mundo!
E eu tenho mania de pensar que ser adolescente é ser 
gente. Ninguém entenderá que cada fase da vida é coisa 
própria, não precisa ser “antes de” ou “depois de”... 
(ORTHOF, 1994, p.19)

Bia enxerga o mundo ao seu redor com olhos atentos e 
críticos e ousa questionar a sociedade de consumo em que vive 
de forma bastante inusitada para os padrões que regem as obras 
em voga no mercado voltadas para adolescentes:

Sentada no sofá, ou meio-sentada, comi um saco inteiro 
de amendoim e vi o programa onde o público parecia 
delirar.
O comunicador (chamam os enganadores de auditório 
desse jeito) jogava dinheiro para a plateia.
Moças se atiravam atrás de míseras notinhas de merda.
Mudei de canal.
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Domingo é dia puto, não é dia santo! Basta olhar os 
programas de televisão e não deixar que aquilo nos 
envolva.
NÃO QUERO ME MASSIFICAR!
Não quero rastejar atrás de umas parcas notinhas de um 
dinheiro que não vale o gesto!
Quem foi o miserável demônio que inventou o dinheiro?
Penso, repenso... Mandei o original que escrevi para o 
concurso. Quero ganhar?
(...)
Visitei, noutro dia, a Bienal do Livro, e fi quei 
desanimada: era tanto livro escrito, exposto, parecendo 
puta esperando um freguês... (ORTHOF, 1994, p. 34-
35)

 
A crítica se torna mais contundente quando se volta para o 

próprio mecanismo da indústria editorial, a qual o livro deve sua 
existência. A autora se vale do próprio mercado para divulgar 
sua insatisfação, tematizando fi ccionalmente o problema que 
assombra a maioria dos escritores contemporâneos: as injunções 
mercadológicas que difi cultam ou mesmo inviabilizam a 
penetração dos escritores no sistema de circulação e consumo.

Bia não é modelo de comportamento: erra, mente, é 
preconceituosa. Sua relação com a mãe é confl ituosa e sua vida 
amorosa não é lá muito emocionante: “Mamãe não me serve 
de nada! Ela sempre pensa que comecei a transar com alguém, 
ou que ando metida com drogas. Nem tenho coragem de dizer 
que nunca fui beijada! Não conto pra ninguém”. (ORTHOF, 
1994, p. 13) Em vez de questões constantemente associadas à 
juventude de forma drástica e fatalista (sexo e drogas), o que 
predomina na narrativa são os pequenos confl itos do dia-a-dia, 
que são atravessados pela maneira peculiar que Bia tem de 
enxergar o mundo ao seu redor e que são importantes em seu 
processo de autoconhecimento: “Fiquei abalada. Eu não queria 
sofrer com o que os outros me fazem. Descobri que sou de uma 
fragilidade extrema, faço questão de ser amada até por quem 
mais odeio!” (ORTHOF, 1994, p. 26)

Em O livro que ninguém vai ler, também podemos identifi car 
prontamente os temas centrais de interesse das adolescentes: a 
rival, a festa, a paquera. Os fatos que se sucedem antes da tal 

festa são bastante prosaicos. No entanto, apesar disso, esses 
fatos – como quando a protagonista pega roupas emprestadas de 
sua avó para uma festa temática – revelarão um confl ito familiar 
bem contemporâneo em torno de três gerações de mulheres 
dessa família: Betina (alterego de Laura), sua mãe e sua avó. A 
mãe de Betina é viúva e começa um relacionamento com outro 
homem. A avó, a princípio, não tolera esse comportamento; a 
menina, por sua vez, se sente incomodada com o desabrochar 
da mãe para uma nova vida, não só por conta da sensação de 
que seu pai está sendo substituído, mas também porque o papel 
social esperado de mãe está sendo problematizado: 

Betina fi cou pensativa, a cabeça cheia de confl itos. 
Como aceitar aquela nova fi gura de mãe? Na verdade, 
era mais fácil antigamente, quando sua mãe era mais 
repressora, no tempo do pai vivo. Agora, a mãe assumia 
um papel de amiga, um papel que incomodava. Era 
como se Betina tivesse perdido o pai e a mãe... 
(ORTHOF, 1997, p. 45)

Betina precisa aprender a lidar com essa nova situação que 
se impõe como sinal de novos tempos e que está estritamente 
relacionada à mudança de postura da sociedade quanto à 
identidade de gênero. Betina se assusta porque sua mãe começa a 
se mostrar mulher, dona de suas vontades e de seu corpo. “Como 
era difícil descobrir que as mães também usavam de artimanhas! 
Quem diria?! Dona Teresa, a sempre digna e comportada senhora, 
sofrendo tais mudanças? “(ORTHOF, 1997, p. 46). Incomoda a 
menina o despertar da mãe para um novo amor e as implicações 
disso para a nova relação que começa a se estabelecer entre 
as duas. Fica subentendido pelo trecho que o estranhamento 
de Betina tem a ver com a realidade cambiante: o paradigma 
patriarcal, autoritário, que a própria mãe incorporava como 
atitude, dá lugar, com a ausência da fi gura masculina, a uma nova 
correlação de forças. No lugar do autoritarismo, o diálogo.

A postura da avó em relação aos relacionamentos 
amorosos contribui para demarcar o contraste de perspectivas 
sobre o comportamento feminino. Ela conta para a neta como 
foi o baile em que conheceu seu primeiro namorado, que viria 
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depois a se tornar seu marido. Betina se assusta ao saber que 
sua avó casou sem sequer tê-lo beijado. Em contrapartida, 
fi ca encantada pela avó de Flávio: “Vó maravilhosa era a 
Dona Efi gênia, avó de Flávio: percebia as mumunhas da 
gíria e, um dia, pois é, chegou a perguntar para Betina se 
ela “fi cara” com Flávio, num certo piquenique.” (ORTHOF, 
1997, p.36) As duas senhoras, provavelmente pertencentes 
à mesma geração, apresentam formas diferentes de encarar 
as relações amorosas e, consequentemente, o papel que 
a mulher nelas desempenha. Uma é saudosista; a outra 
acompanha as transformações da sociedade. O contato 
com pontos de vista tão diferentes é imprescindível para 
que Betina formule o seu próprio ponto de vista e possa 
ressignifi car seu relacionamento com a mãe.

Em Luana adolescente, lua crescente, a protagonista é 
confrontada todo o tempo com a realidade de crise social e 
econômica por que passa o país em fi ns da década de 80. A mãe, 
divorciada, faz quentinhas para fora para aumentar a renda da 
família. O pai de Marcelo, o menino por quem é apaixonada, está 
desempregado e a família passa por difi culdades. A seu modo, 
Luana vai assimilando as contradições do mundo ao redor e 
refl etindo sobre ele: “Era difícil explicar. Eu acho que cresci, 
depois que conversei com Marcelo. De repente, tive vergonha 
do tênis amarelo. Como é que eu ia usar um tênis amarelo, 
tão amareladamente novo, no aniversário de bolinho pobre do 
meu amigo?” (ORTHOF, 1989, p. 21). Na convivência com tia 
Tonica, a personagem (e também a leitora) vai alargando as 
fronteiras da realidade cotidiana:

O Brasil virou um país sem perspectiva para os jovens. 
Eu me sinto culpada. Nossa geração não teve força 
para acabar com a corrupção. (...) As cores da bandeira 
simbolizavam um país rico, cheio de um futuro 
promissor. Depois, é isso aí. Estamos com uma dívida 
externa enorme, os pobres estão cada vez mais pobres... 
(ORTHOF, 1989, p. 43).

Outra voz adulta que vai descortinando para Luana as 
questões do real imediato é a da mãe de Marcelo:

– Luana, no Brasil não dá pra escritor viver somente 

de livro. Pouca gente sabe ler, pouquíssima gente 
gosta de ler, e hoje, com a crise, mesmo quem gosta 
tem difi culdade de comprar. Não é que seja muito caro, 
Luana, mas o pessoal não tem o hábito da leitura, não 
frequenta biblioteca, entende? (...) O livro não é caro 
em relação ao tênis, ou a um lanche ou pizza. Mas 
o pessoal prefere um tênis incrementado, não olha o 
preço de um lanche. Quando chega a hora de comprar o 
livro, acha caro. (ORTHOF, 1989, p. 23) 

Mais uma vez volta à tona a questão do mercado, sempre 
inscrita nas obras como forma de incitar na jovem leitora 
uma visão mais compromissada com a realidade. Em O livro 
que ninguém vai ler, por exemplo, a autora brinca com a 
reação dos editores frente ao experimentalismo: “Será que 
devo começar na outra página? Mas se eu escrever Capítulo 
77, numa página novinha, o coitado do editor vai pirar.” 
(ORTHOF, 1997, p. 14). A menção ao papel do editor (e 
também do revisor) é particularmente interessante porque 
desnuda o contexto extraliterário de produção do livro, em 
tom levemente crítico e debochado. O ato refl exivo, assim, 
transborda o texto literário. Em outro trecho, enquanto refl ete 
sobre a organização dos capítulos, a jovem resolve pular uma 
página e conclui: “Se o editor não compreender, problema 
dele: fi ngiu ter lido o original e fi cou loucão, tadinho!” 
(ORTHOF, 1997, p.15) E mais adiante, a voz narrativa solicita 
ao revisor que não conserte demais o texto, “pois certos 
erros dão charme” (ORTHOF, 1997, p.39). Sylvia Orthof se 
utiliza da própria estrutura da indústria editorial para avaliá-
la de dentro, problematizando a condição social do escritor 
contemporâneo, tematizando a questão fi ccionalmente. Em 
Mais-que-perfeita adolescente a questão é tratada de forma 
ainda mais explícita e debochada, já que, em linhas gerais, 
é disto que o livro trata: Bia tem quatorze anos e adora 
escrever. Quer publicar um livro, mas é rejeitada pela única 
dona de editora que conhece, Dona Inácia, a tia de um colega 
de escola. O que a deixa mais transtornada é certeza de que 
seu texto foi preterido sem ser lido. Está aí o germe de uma 
crítica bem-humorada – mas não menos contundente – sobre os 
ditames da indústria editorial. Bia passa, então, a maquinar um 
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crime “mais-que-perfeito”: assassinar, por vingança, a tal dona 
da editora. É a obsessão por esse assassinato que move a escrita 
da garota.

Os trechos dos livros arrolados até agora deixam entrever 
uma relação muito particular que essas protagonistas estabelecem 
com o texto literário. A questão da leitura e da escrita está sempre 
presente nas narrativas, o que demonstra certo interesse em 
inserir a leitora no mundo da fi cção de forma particular: as obras 
de Sylvia Orthof são narrativas de fi cção que falam o tempo todo 
do escrever e ler fi cção. Luana, por exemplo, é frequentadora 
assídua da biblioteca da escola, mas vive tendo problemas com 
a bibliotecária, por esta exigir um comportamento rígido na 
biblioteca. A cena de abertura do livro é bem ilustrativa a este 
respeito e a linguagem utilizada é leve e criativa:

Gostei das anedotas, queria rir... mas estava proibida. 
Aí, fi z força para ler as anedotas com seriedade. De 
repente, a risada pulou fora de mim, se escancarou, 
bateu no ouvido do Marcelo e o Marcelo riu... e o 
Marcelo rindo, é aquele deboche: todo mundo ria e 
se gargalhava inteiro. Por isso, Dona Leocádia me 
mandou sair da sala, usando a voz gafanhota, falando 
baixinho, com aquela raiva elegante que ela sabe ter. 
(ORTHOF, 1989, p. 7)

O poder transgressor da leitura está aqui encenado, bem 
como o prazer que dela nasce. O contato de Luana com a 
leitura é tão intenso, que ela acaba tendo sua vida cotidiana 
frequentemente invadida (não sem consequências) pelos efeitos 
de sua imaginação sem freios. O trecho abaixo é também 
bastante ilustrativo e não menos interessante:

Engraçado: nunca reparei que gente velha podia ser 
bonita. E daí, imaginei Dona Leocádia moça, da minha 
idade.
Não sei por que danei de fi car com pena da chata da 
Dona Leocádia!
Aí, vi Dona Leocádia menina, da minha idade. Eu sou 
assim: imagino, e vejo!
Leocádia está de tranças. Parece uma garota de outra 

época. Ela veio pro meu lado, fi cou me olhando. Eu 
fi quei de olho nela. Aí, ela me perguntou:
– Você gosta dos livros do Monteiro Lobato?
– Gosto. Quando eu era menor, me amarrava no Sítio 
do Pica-pau Amarelo.
– Você não está me reconhecendo?
Olhei bem pra ela, vi que ela era morena, olhos grandes, 
tinha um nariz arrebitado...
– Você parece com...
– Pois é, sou eu: eu sou a Narizinho!
– Narizinho, você virou Dona Leocádia, quando velha? 
(...) E Emília? Pedrinho? Dona Benta? Anastácia? (sic)
– Estão todos ali, vivendo nos livros. (ORTHOF, 1989, 
p. 46-47)

Luana, como as outras protagonistas, contraria a imagem 
modelar de comportamento que pais e professores esperam 
encontrar nos livros destinados às adolescentes. Em seu 
caso específi co, o “desvio” de conduta fi ca por conta de 
sua compulsão pela mentira. Ela mente, por exemplo, para 
causar ciúme no colega de escola de quem gosta, e por pouco 
não perde o controle sobre os rumos de sua história. Ela é 
repreendida pela mãe, pelos colegas, mas ganha o aval de 
tinha Tonica (claramente alterego de Sylvia), que lhe mostra 
a diferença entre mentira e fantasia. Como ela mesma afi rma 
para Dona Leocádia em outro momento, defeito pode ser 
qualidade, depende da hora. As mentiras que ela conta e 
prejudicam suas relações sociais são defeitos; quando ela usa 
sua imaginação para fazer fi cção, isso indica uma qualidade. 
O interessante é que em momento algum o texto ganha aquele 
tom pedagógico do porquê não devermos mentir. É sutilmente 
que o vigor da “mentira fi ccional” se insinua no texto. Por 
isso o fragmento acima é tão interessante. Nele, vemos o 
poder da imaginação de Luana em ação. E sem a ação do 
imaginário, o ato de fi ngir que engendra a fi cção é impossível. 
E o imaginário de Luana é alimentado pelos livros que lê. 
É daí que vem sua compulsão pela “mentira”, pelos mundos 
possíveis que a leitura literária lhe abriu. O tempo todo é 
esta a premissa que rege a narrativa: o potencial criativo da 
imaginação em movimento cria realidades alternativas à de 
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Luana, as quais, em vez de fi carem no campo da mera evasão, 
acabam iluminando aspectos do real empírico. É pelo fi ltro 
do imaginário que Dona Leocádia pode passar a ser vista com 
outros olhos, mais humanizada. A partir daí, uma nova relação 
se instaura entre as duas personagens.

Luana adolescente, lua crescente tem uma introdução que 
serve de chave de leitura para a obra e instrui desde o início a 
leitora a ler as mentiras de Luana de forma diferenciada:

Dedico este livro à FABIANA, uma garota que escreve 
cartas lindas para mim. Fabiana mora em Campinas. 
Ela não é a Luana da história. Luana existe, chama-
se... não posso dizer, é segredo secretíssimo! É uma 
adolescente amiga, que veio me visitar em Petrópolis, e 
contou que tem um amor verdadeiro e outro inventado. 
Daí, aconteceu o livro. (ORTHOF, 1989, p. 5)

O que a leitora tem em mãos é fi cção; esta é a mensagem 
transmitida. E, como tal, se confi gura como um recorte do 
real que se combina de forma diferenciada no texto literário. 
Desde o início, adverte-se a leitora de que a literatura não é um 
prolongamento não problemático do real, como os produtos da 
indústria cultural querem nos fazer crer. A fi cção literária não 
repete o real; recria-o – e se autodesnuda como tal para o leitor 
(ISER, 1999).

Nas obras subsequentes, o potencial criativo de Luana, que 
o tempo todo a coloca em confl ito com o real experimentado 
empiricamente, também é um traço característico de Bia e Laura. 
A diferença é que, a partir da segunda publicação, a imaginação 
desenfreada será canalizada para a atividade literária. Ambas as 
adolescentes se assumem escritoras e fazem de seu potencial 
criativo mola propulsora para a criação fi ccional. É deste 
aspecto que decorre o tratamento diferenciado dado à primeira 
pessoa narrativa nestes textos, que fi cam no meio do caminho 
entre o diário e o romance.

Não é difícil entender por que esse foco narrativo é 
o privilegiado nas narrativas voltadas para as meninas. A 
adolescência é uma fase de transição entre a infância e a 
idade adulta marcada por inúmeras transformações de ordem 

biológica, psicológica e social, o que frequentemente coloca a 
adolescente no centro de uma série de confl itos relacionados 
à sua identidade (social, de gênero, etária, profi ssional) e à 
alteridade imediatamente próxima (a família, a escola, os 
outros adolescentes, a sociedade em geral). Sob o estigma do 
vir a ser, esses indivíduos se sentem normalmente deslocados, 
fora do lugar. Advém desse sentimento difuso de inadequação a 
necessidade urgente de comunicar-se, de fi ncar os marcos de sua 
singularidade perante os outros. Nessa ânsia por comunicação, 
o adolescente quer lançar para fora de si a pletora de emoções e 
inquietações que o coloca constantemente em situações-limite. 
O modo de transbordar, muitas vezes, é por meio da escrita, 
nem que seja pelas vias do monólogo, em ritmo de desabafo, 
tendo como interlocutor apenas a si próprio. O diário, nesse 
sentido, é uma tentativa de “construção de uma coerência de 
si mesmo”. (ZAGURY, 1982, p. 92). Por isso, apropriar-se do 
foco em primeira pessoa, assumindo-se ou não a forma de um 
diário, é uma estratégia recorrente na literatura juvenil para 
promover a adesão da leitora-modelo, que se identifi cará com 
a voz narrativa.

Mesmo em Luana adolescente, lua crescente, em que 
a questão da escrita de si não aparece abertamente, já eram 
abordados os atos de fi ngir (ISER, 1999) que colocam em 
funcionamento a fi cção literária (os anteriormente citados 
recorte, combinação e autodesnudamento). Em Mais-que-
perfeita adolescente e O livro que ninguém vai ler, a questão 
se aprofunda ao se colocar em cena adolescentes que assumem 
estar escrevendo fi cção, em vez de simularem a escrita 
confessional de fatos pretensamente verdadeiros de seu dia-
a-dia. Os limites entre o que é real e o que é inventado não 
são possíveis de ser delineados e, assim, recusa-se a ilusão 
referencial e chama-se atenção para o caráter de artefato dos 
textos como forma problematizar a aparência daquilo que nos é 
dado como verdade.

Mais-que-perfeita adolescente procura estilizar um 
suposto mergulho na mente da protagonista no momento em 
que ela elabora o texto que estamos lendo. Por isso, o enredo 
da narrativa, no sentido tradicional, é rarefeito. O texto é, na 
verdade, o alinhavar de um conjunto de refl exões que emergem 
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durante a escrita da narrativa: refl exões sobre a escrita e sobre 
a vida. E essas refl exões esbarram o tempo todo na questão da 
mentira:

Mentira é fogo, é vício. Basta a gente começar, a 
mentira se expande, a gente fi ca naquela sedução do 
pecado, sei lá. Já teve ocasião em que menti tanto, 
tanto, que acabei acreditando. Acho que quem gosta de 
escrever tem algo parecido com um mentiroso: inventa 
situações” (ORTHOF, 1994,p. 31)

A visão da autora fi ccional sobre a natureza do texto 
literário se coaduna com a de Wolfgang Iser. O autor compara a 
mentira (experiência cotidiana; disposição antropológica) com 
o fi ngimento que caracteriza a fi cção literária: “(...) a mentira 
excede, ultrapassa a verdade, e a obra literária ultrapassa o 
mundo real que incorpora. Não deveria surpreender que as 
fi cções literárias tenham sido tantas vezes estigmatizadas como 
mentiras, já que falam do que não existe como se existisse.” 
(ISER, 1999, p. 68)

O desfecho da narrativa confi rma essa posição de forma 
bem-humorada. O último capítulo tem o sintomático título de 
VERDADE VERDADEIRA. Nele, Bia conclui que seu crime 
foi perfeito porque não se consumou. Ela de fato tentou matar 
dona Inácia. No entanto, a morte não aconteceu. Mesmo assim, 
o crime – inexistente – foi perfeito: não passou de pretexto para 
o exercício da criatividade e elaboração da narrativa: “Antes 
de colocar um ponto fi nal, declaro que há cochilos propositais 
no texto, porque... TUDO É FICÇÃO! (Escrito em primeiro de 
abril)” (ORTHOF, 1994, p.47). 

O livro que ninguém vai ler problematiza a questão da 
primeira pessoa confessional das narrativas juvenis ao fazer 
com que a autora fi ccional, Laura, se disfarce na personagem 
Betina. Acontecem, assim, duas narrativas paralelas: a narrativa 
de alguns episódios da vida da adolescente Betina, em terceira 
pessoa, e a narrativa do processo de criação do livro sobre os 
episódios da vida de Betina, em primeira pessoa. A vertigem é 
proposital – a qual se complica ainda mais quando o computador 
no qual Laura escreve sofre uma pane e passa a escrever à revelia 

da adolescente –, assim como a escolha inusitada do foco em 
terceira pessoa para mediar a escrita de si. Como a urgência do 
escrever e do viver se confundem – pois que a escrita de si, para 
o adolescente, é uma forma de colocar ordem no caos interior 
– tal escolha revela o paroxismo de se colocar como objeto do 
discurso, posicionado-se à distância para se autoavaliar com 
isenção. No entanto, nem sempre a autora fi ccional consegue 
elidir por completo sua subjetividade, de modo que podemos 
perceber, aqui e ali, a intromissão desse “eu” que não se sente 
totalmente à vontade para se expor.

O embate instalado na narrativa é aquele que permeia todo 
diário fi ccional, sendo que, neste caso, ele é explicitado: o diário 
simula uma escrita de foro privado, quando na verdade pretende 
que seu conteúdo venha a público. A autora fi ccional, nesse caso, 
parece optar pela não divulgação, embora deixe transparecer 
um desejo secreto de ser lida, o que é um paradoxo, pois temos 
em nossas mãos sua obra literária – O livro que ninguém vai 
ler – já publicada, já em circulação. Na verdade, tal paradoxo é 
resultado de uma “incoerência” que funda a narrativa em tela, 
pois esta se apresenta como a encenação do ato de escrita em 
ação, tal qual em Mais-que-perfeita adolescente.

As três narrativas de Sylvia Orthof, ao problematizarem 
as dicotomias verdade/ mentira; real/ fi ccional, colocam em 
evidência o modus operandi de toda narrativa de fi cção literária 
e, assim fazendo, permitem que se instaure na tessitura da obra 
a refl exão crítica necessária para a percepção da fi cção literária 
enquanto fi ngimento, o que não só adensa a narrativa, afi nando-a 
com as tendências contemporâneas da série literária “adulta”, 
como também contribui para que suas leitoras sejam iniciadas, 
de forma leve e bem-humorada, a recursos literários de alta 
complexidade. Além disso, ao primarem pela inventividade, pela 
refl exão e pela participação crítica do leitor, negam o percurso das 
obras para adolescentes voltadas para atender o mercado de duas 
maneiras: pela forma (inventiva, autorreferencial, refl exiva) e 
pela colocação em debate não só de temas relevantes da realidade 
das adolescentes (de forma efetivamente crítica), mas também 
dos mecanismos que sustentam a indústria editorial. Isso signifi ca 
dizer que, para além do envolvimento semântico, as narrativas 
em questão podem promover a formação de leitores estéticos 



AS MAIS-QUE-PERFEITAS ADOLESCENTES DE SYLVIA ORTHOF

2701LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

(ECO, 2003), ou seja, aqueles que vão além do enredo e buscam 
fruição estética no rendimento literário, além de serem capazes de 
perceber como as verdades são construídas discursivamente, de 
modo que não se deixam enganar pela pretensa naturalização de 
demais discursos que, diferentemente da fi cção literária, não se 
assumem fi cção. É importante notar, porém, que a possibilidade 
encerrada nessas obras de promover a formação do leitor literário 
se deve à mistura bem dosada de convenção e experimentalismo. 
Em meio à obediência às convenções do gênero, se insinuam 
aqui e ali nestas narrativas elementos estruturais e temáticos 
que, impulsionados pelo humor, desconstroem a imagem 
estereotipada da adolescente que é habitualmente propalada pela 
literatura comercial e pelos meios de comunicação de massa em 
geral. Estes textos apresentam, ainda, interessantes rudimentos 
de teoria da fi cção. Por tudo isso, as adolescentes de Sylvia se 
destacam na mesmice do mercado e podem ser interessantes 
veículos para uma aproximação diferenciada à literatura juvenil 
que se volta para as meninas.
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Resumo

O ambiente educativo e o desenvolvimento do indivíduo 
portador do Transtorno do Défi cit de Atenção e Hiperatividade 
(TDAH). O contexto pedagógico pode se tornar um mediador 
dos processos de ensino e aprendizagem. Em pesquisa realizada 
para a obtenção do título de mestre, pude observar como o 
ambiente organizado intencionalmente refl ete na apropriação e 
internalização dos conhecimentos historicamente produzidos. O 
objetivo desta refl exão é levantar hipótese sobre o favorecimento 
do contexto potencializador da aprendizagem ao desenvolvimento 
do portador do Transtorno do Défi cit de Atenção e Hiperatividade 
(TDAH), assim como sobre a organização do espaço pedagógico 
como mediador das ações de ensino e aprendizagem da leitura. 
Ela se justifi ca pela preocupação em atender crianças com 
comportamentos considerados inadequados ao ambiente de 
sala de aula e o fracasso frente a situações que as envolvem. A 
hipótese é de que, quando o ambiente de ensino e aprendizagem 
proporciona ao aluno motivação e desperta nele a vontade de 
produzir conhecimento e dele se apropriar, é possível que haja o 
desenvolvimento potencializador da aprendizagem. Como suporte 
teórico, utilizei textos de Luria (1987, 1994), Vygotski (1994), 
Vigotskii, Luria e Leontiev (1998), Beatòn (2005), Graeff e Vaz 
(2008), Pastura, Mattos e Araújo (2005). A pesquisa bibliográfi ca 
foi a metodologia utilizada para a realização do estudo.

Palavras-chave

Ambiente educativo; TDAH; sala de aula; mediação 
pedagógica; leitura. 

Abstract

The pedagogical context can become a mediator between 
teaching and learning process. In a research conducted to 
obtain a Master’s degree, I could see how intentional organized 
environment refl ects in the knowledge appropriation and 
internalization historically produced. The objective of 
this study is to raise hypothesis about the favoring of the 
potentiating context of learning in the development of 
the individual with the Attention Defi cit Hyperactivity 
Disorder (ADHD) as well as on the organization of pedagogic 
environment to mediate the actions of teaching and reading 
learning. It is the concern to meet children with behavior 
considered inappropriate for the classroom environment and 
failure before situations that involve them. The hypothesis 
is that when the teaching and learning environment 
provides motivation to the student and awakens in him the 
desire to produce knowledge and take ownership of it, it 
is possible that it may have a potentiating development of 
learning. As theoretical support, I used texts from 
Luria (1987, 1994), Vygotsky (1994), Vigotskii, Luria and 
Leontiev (1998), Beaton (2005),Graeff and Vaz (2008), 
Pastura, Mattos and Araujo (2005). The bibliographic 
research was the methodology used for the study.

Keywords

Educational environment; ADHD; classroom; pedagogical 
mediation; reading.
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Introdução

Observando o desenvolvimento de crianças em idade 
escolar na faixa dos seis aos dez anos, é possível perceber a 
relação da organização intencional do ambiente pedagógico 
com o envolvimento dos sujeitos nas tarefas de sala de aula, 
transformando-as em atividades. Em pesquisa realizada 
para a obtenção do título de mestre, pude observar como o 
ambiente organizado intencionalmente refl ete na apropriação 
e internalização dos conhecimentos historicamente produzidos. 
O contexto pedagógico pode se tornar um mediador dos 
processos de ensino e aprendizagem e, motivado, o aluno 
sente a necessidade de participar do processo de construção do 
seu conhecimento. Durante a pesquisa, foi possível perceber 
a reação dos alunos considerados irrequieto que, em outras 
turmas ou outros contextos, demonstravam difi culdades de 
concentração e envolvimento nas tarefas propostas. Quando 
solicitados a participar da organização do contexto e da 
elaboração do processo, incluindo os instrumentos mediadores, 
estes alunos demonstravam tolerância, eram colaborativos e 
produtivos. Segundo Cole:

A propriedade elementar característica da consciência 
humana escolhida pó Vygotsky foi a da mediação 
(grifo do autor). Segundo esta concepção (...) tanto 
o comportamento dos animais como o do homem 
constroem-se sobre uma base refl exa. Porém o homem 
não está restrito a simples refl exos tipo estímulo-
resposta; ele consegue estabelecer conexões indiretas 
entre a estimulação que recebe e as respostas que emite 
através de vários elos de mediação. (LURIA, 1994, p. 
13).

Diante do exposto, a hipótese deste artigo é de que, quando 
o ambiente de ensino e aprendizagem proporciona ao aluno 
motivação e desperta nele a vontade de produzir conhecimento 
e dele se apropriar, é possível que haja o desenvolvimento. 
Para Vigotsky e Luria o desenvolvimento mental deve “(...) ser 
visto como um processo histórico no qual o ambiente social 
e não-social da criança induz o desenvolvimento de processos 

de mediação de várias funções mentais superiores” (LURIA, 
1994, p. 13). O objetivo, então, é levantar hipótese sobre o 
favorecimento do contexto potencializador da aprendizagem 
ao desenvolvimento do portador do Transtorno do Défi cit de 
Atenção e Hiperatividade (TDAH), a partir de leituras sobre 
este transtorno. Como suporte teórico para esta discussão, 
utilizei textos de Luria (1987, 1994), Vygotski (1994), Vigotskii, 
Luria e Leontiev (1998), Beatòn (2005), como referência para 
a discussão sobre o TDAH me pautei em: Graeff e Vaz (2008), 
Pastura, Mattos e Araújo (2005).

A pesquisa bibliográfi ca foi a metodologia utilizada para a 
realização do estudo. Este artigo se justifi ca pela preocupação 
dos profi ssionais da educação em atender crianças com 
comportamentos considerados inadequados ao ambiente 
de sala de aula e o fracasso frente a situações que envolvem 
crianças com TDAH. Visa, neste sentido, uma refl exão sobre 
a forma como são organizadas e conduzidas experiências 
pedagógicas em sala de aula, inclusive as direcionadas às 
crianças com transtornos assim como sobre a organização 
do espaço pedagógico como mediador das ações de ensino e 
aprendizagem da linguagem escrita - leitura.

Breve histórico

Durante minha atuação como profi ssional da educação 
nas mais diferentes áreas e setores, havia uma preocupação 
com o encaminhamento das tarefas pedagógicas para haver 
envolvimento de toda a turma ou pelo menos de grande parte 
dos alunos. Como educadora na área de Arte, havia sempre um 
aluno que, talvez pela carga liberal da disciplina, decidia dizer: 
“não sei fazer!”, “não quero fazer!”, “não gosto de realizar tal 
tarefa!” e ainda, “estou cansado!” e “não posso fi car parado 
agora?”. Estas observações me incomodavam, mas elas eram, 
ao mesmo tempo, um combustível para que eu encontrasse uma 
maneira de envolver aquele aluno para desenvolver a tarefa e 
dela participar motivado. 

Assumindo turmas de Ensino Fundamental – Primeiro 
Ciclo e Educação de Jovens e Adultos (EJA), percebi que a 
necessidade de envolvimento dos alunos nas tarefas pedagógicas 
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de forma signifi cativa era uma grita dos alunos em todas as 
áreas da educação formal. Assim, passei a pesquisar uma forma 
de me orientar para compreender esta reivindicação dos alunos. 
Neste contexto de vivências no ambiente escolar, deparei-me 
com momentos de refl exão que impulsionaram a busca para 
a mediação do  desenvolvimento dos alunos de forma que os 
processos de ensino e aprendizagem pudessem seguir caminhos 
a levá-los à apropriação do conhecimento.

 Durante a preparação de um conteúdo de Educação 
Artística, assisti ao fi lme “Alice no País das Maravilhas”. 
Em seu diálogo com o gato, ela pergunta qual o caminho ela 
deve seguir, o gato quer saber para onde ela deseja ir. Ela, por 
sua vez, responde que não sabe. Ele replica: “Então, qualquer 
caminho serve”. Pensei durante muito tempo neste diálogo e fui 
até o livro para confi rmá-lo.

_Por favor, pode me dizer que caminho devo tomar 
para sair daqui?   - perguntou Alice.
_ Isso depende muito de onde você quer ir - respondeu 
o gato.
_ Isso pouco importa - disse Alice.
_ Então não importa que caminho você tome.
(trecho de “Alice no País das Maravilhas” de Lewis Caroll)

Durante a refl exão sobre os caminhos a serem tomados para 
mediação dos processos pedagógicos de maneira signifi cativa 
recebi da prefeitura o município que atuo como professora do 
Ensino Fundamental – Ciclo I, uma camiseta com versos do 
poema de Thiago de Mello: “Quem sabe onde quer chegar, 
escolhe o caminho certo e o jeito de caminhar”. Estas palavras 
ressoavam e eu pensava, mas eu sei aonde quero chegar, preciso 
encontrar o caminho.  

Todos estes estímulos à refl exão sobre a prática pedagógica 
nortearam minha pesquisa de mestrado cujo título é: A 
organização do trabalho pedagógico no contexto das atividades 
de leitura e de escrita (UNESP – MARÍLIA, 2009).

Ao reconhecer que há caminhos a serem seguidos, coloquei-
me a estudar as diferentes proposições das várias teorias que 
sustentas as práticas pedagógicas. Encontrei na Teoria Histórico 
– Cultural, especifi camente em Vygotsky (1994), os elementos 
que puderam me orientar para seguir a busca de caminhos que 
levam ao desenvolvimento da criança em idade escolar por 
meio de ações potencializadoras em sala de aula.

No texto “A questão do meio na Pedologia” (2010), o autor 
apresenta o quanto é signifi cativo o entorno3 onde a criança vive 
as suas experiências emocionais. As vivências é uma unidade 
da teoria do “entorno”. Nele

... há características ambientais, situacionais e 
pessoais. Todos os elementos e fatores signifi cativos 
se relacionam com a personalidade do indivíduo 
em um dado acontecimento, de maneira indivisível. 
A experiência emocional contribuirá na seleção de 
características que intervêm na determinação da atitude 
frente a uma situação. (SOUZA, 2009, p. 47)

No referido texto, são apresentadas três crianças que vivem 
num ambiente doméstico e participam das mesmas situações 
que envolvem a mãe alcoólatra. O refl exo dessas situações 
nas experiências emocionais de cada criança determina seus 
comportamentos. O contexto é fonte de desenvolvimento para 
o indivíduo.

Para a Teoria histórico-cultural, mesmo que os elementos 
materiais do entorno sofram poucas modifi cações, 
o processo de desenvolvimento da criança e as 
conexões por ela estabelecidas provocam mudanças e, 
consequentemente, alterações nas suas relações com o 
meio. Assim, qualquer acontecimento ou situação no 
ambiente de uma criança surtirá um efeito diferente nela. 
Várias situações podem ser utilizadas como exemplo para 
referendar afi rmações como: morte de um ente da família, 
separação dos pais, entre outras. (SOUZA, 2009, p. 46)

3 -  O entorno é compreendido como fonte de desenvolvimento porque permite que a criança estabeleça com ele as relações pelas quais realiza suas ativida-
des. É composto por objetos, vivências, experiências emocionais, organizada pelos signifi cados, pelos elementos e pelas relações físicas e psicológicas que o 
envolvem durante seu desenvolvimento e sua aprendizagem.
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O contexto como fonte de desenvolvimento

A discussão proposta por Vigotsky aborda o papel do 
contexto no desenvolvimento da criança, mediante o estudo das 
relações que existem entre essa e seu entorno. O texto alerta para 
a observação de que o fator “contexto” varia de acordo com a 
idade. O acontecimento de mesma coisa em idades diferentes 
terá também uma compreensão diferente. É possível entender a 
infl uência do contexto, se estudar a relação da criança com ele, 
seu papel e a infl uência do meio ao longo do desenvolvimento 
infantil.

Para esse autor, o estudo da criança ...

... deverá sempre saber encontrar aquele prisma 
que refl ete a infl uência do meio na criança, isto é, a 
pedologia deverá saber encontrar a relação existente 
entre a criança e o meio, a vivência da criança, isto 
é, de que forma ela toma consciência e concebe, de 
como ela se relaciona afetivamente para com certo 
acontecimento. (VIGOTSKI, 2010, p. 686).

No cotidiano da sala de aula é necessário encontrar 
o prisma. Ele ajudará o professor a compreender e fazer 
adequações ligadas ao conteúdo a ser estudado e suas 
estratégias de apresentação para os diferentes indivíduos na 
sala de aula.

 Na situação que envolve as relações de ensino e 
aprendizagem do indivíduo com transtorno é preciso 
considerar as difi culdades de funcionamento adaptativo às 
situações cotidianas. A dinâmica da sala de aula deve levar 
em conta a organização espacial; a clareza das orientações; a 
organização do aluno e o monitoramento do tempo cronológico 
para a execução das tarefas a fi m de ser capaz de manter uma 
sequência de informações na mente do aluno, muitas vezes 
prejudicada pelo distúrbio. Ou seja, o meio em conjunto com 
outros elementos são motivadores.

De maneira mais reduzida e simples, eu poderia dizer 
que a infl uência do meio no desenvolvimento da criança 
será avaliada juntamente com demais infl uências, bem 

como com o nível de compreensão, de tomada de 
consciência, da apreensão daquilo que ocorre no meio. 
(VIGOTSKI, 2010, p. 688)

Alguns indivíduos, porém, apresentam difi culdades 
específi cas em relação ao processo de aprendizagem, 
comprometedoras do desempenho escolar. A criança com 
transtorno do défi cit de atenção e hiperatividade, com a 
característica da difi culdade em manter o foco da atenção, 
o controle da impulsividade e de comportamentos, por 
exemplo, precisa de estímulos relevantes para aprendizagem e 
desenvolvimento. 

O espaço deve compreender elementos motivacionais 
colaboradores com o desenvolvimento da criança. Além das 
estratégias metodológicas para o envolvimento do aluno à 
realização das ações e para que estas se tornem signifi cativas é 
necessário promover ambientes potencializadores e estratégias 
motivadoras, oportunizando diferentes experiências com a 
linguagem escrita. Porém, elas podem não contribuir com o 
desenvolvimento do educando se não houver uma investigação 
por parte do educador para reconhecer o domínio de conceitos 
básicos.

 Os conhecimentos adquiridos não podem estar distantes 
das novas objetivações, mesmo porque o indivíduo portador de 
TDAH não possui capacidade mental limitada. Todavia, como 
todo aluno, este também precisa possuir conhecimentos prévios. 
A tarefa do professor mediador é estar sempre atento às suas 
necessidades e realizar um profundo redimensionamento das 
ações em sala de aula. É preciso ainda descartar a padronização 
de resultados esperados pelo currículo universal (MACHADO, 
2006). Segundo a Machado (2006, 45), a partir da chegada da 
inclusão, emerge “a multiplicidade e a complexidade do mundo 
e do interior de nossas escolas”. Assim, é preciso considerar 
a escola em todos os ângulos e os alunos em sua diversidade. 
Conforme Sartoretto: 

A primeira evidência que surge desse tipo de análise, 
desse modo de ver a escola, é o fato deque a escola não 
esgota sua tarefa na mera transmissão de informações. 
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Sua missão vai muito além. Mais do que nunca, torna-
se clara a necessidade de uma educação voltada para 
os valores humanos, uma educação que permita a 
transformação da sociedade, uma escola que acredite 
nas diferentes possibilidades e nos diferentes caminhos 
que cada um traça para a sua aprendizagem, e que 
possibilite a convivência e o reconhecimento do outro, 
em todas as suas dimensões. (2006, 46)

Ao retomarmos o foco dessa discussão, o indivíduo 
portador de TDAH, o trabalho possibilitador de sua 
aprendizagem e desenvolvimento da linguagem escrita, 
inclui intervenção educacional global e interdisciplinar 
facilitando a participação do aluno nas atividades escolares. 
Motivado, o aluno consegue participar das atividades de 
leitura. Porém, é preciso que os profi ssionais da educação 
conheçam o transtorno. 

A popularização dos sintomas de TDAH com informações 
não muito claras pode levar a uma ação apressada dos 
profi ssionais da educação. Este imediatismo não permite a 
busca de alternativas para o envolvimento do educando nas 
atividades em sala de aula ou em ambientes destinados a ações 
de leitura. Há um prejuízo muito grande para todo o grupo, não 
somente para criança envolvida.

Segundo Greff e Vaz (2008) o TDAH é uma patologia 
caracterizada pela agitação, inquietude e difi culdade da criança 
em manter a atenção. Elas são comumente descritas como 
desatentas, barulhentas e desinteressadas. Estas características 
podem confundir um profi ssional se por ventura o contexto em 
que se desenvolvem as atividades pedagógicas não é motivador. 
Isto também pode acarretar baixo rendimento escolar.

Atualmente, os profi ssionais da educação sentem a 
necessidade de utilizar estratégias de leitura que prendam 
a atenção de todos os alunos. O aluno com TDAH tem 
difi culdade de permanecer focado em uma única tarefa 
por um período de tempo prolongado. Porém segundo os 
autores citados, “(...) muitas crianças com essa patologia são 
capazes de se manter atentas por um certo período de tempo. 
Situações em que existe alguma novidade para a criança, 

algo de alto valor de interesse, intimidação na qual ela esteja 
a sós com um adulto (...)” (GREFF E VAZ, 2008, p. 344). 
Seguem dizendo que “A hiperatividade não é constante nas 
crianças portadoras do TDAH, pois, algumas vezes, elas 
podem fi car quietas em situações novas, fascinantes, um 
pouco assustadoras ou quando estão a sós com alguém.” 
(GREFF E VAZ, 2008, p. 345).

As estratégias utilizadas com melhores resultados 
incluem controle de estímulo, “quebra” das tarefas 
em pequenas partes de forma a torná-las compatíveis 
com os períodos que a criança consegue manter 
a concentração e o estabelecimento de tarefas a 
serem realizadas em intervalos curtos de tempo. 
(BARKELY, 1998, in DESIDERIO e MIYAZAKI, 
2007). 

Com base nestas informações retomo a hipótese deste 
estudo. O ambiente pedagógico organizado intencionalmente 
pode contribuir para o desenvolvimento do indivíduo com 
TDAH, ao considerar a lei geral de desenvolvimento. Esta 
consiste no fato das funções psicológicas superiores, as 
propriedades específi cas do homem, surgirem coletivamente a 
partir da cooperação com outras pessoas, com os instrumentos 
culturais e sociais para só depois se tomar para si.

Se a consciência esta relacionada às formações psíquicas 
inferiores e superiores e formação de conceitos (VIGOTSKII, 
in VIGOTSKII, LURIA e LEONTIEV, 1998), a citação de 
Luria respalda o pensamento de que há possibilidade de que a 
organização intencional do ambiente possa contribuir para ao 
desenvolvimento do indivíduo com distúrbios.

A consciência nunca foi um “estado interior” primário 
da matéria viva; os processos psicológicos surgem não 
do “interior” da célula viva, mas em suas relações com 
o meio circundante, na fronteira entre o organismo e o 
mundo exterior, e ela assume as formas de um refl exo 
ativo do mundo exterior que caracteriza toda a atividade 
vital do organismo. (LURIA, in VIGOTSKII, LURIA e 
LEONTIEV, 1998, p. 194)
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Na criança a generalização é constituída a partir do que ela 
já encontra pronto. Assimila a língua e o signifi cado da palavra 
na relação com o outro, instrumentalizada pela língua materna. 
No meio em contato com outras pessoas o indivíduo aplica 
a linguagem para construção de seus processos internos. Na 
construção do signifi cado das palavras para as crianças que não 
coincide com signifi cado que tem para o outro. Para Vigotsky o 
meio desempenha o papel de fonte de desenvolvimento.

O que isso signifi ca? Antes de tudo, isso indica algo 
muito simples, indica que se no meio não há forma 
ideal correspondente e o desenvolvimento da criança, 
por força de quaisquer motivos, toma seu curso sem 
perpassar essas características específi cas, sobre as 
quais já lhes falei, ou seja, sem interagir com a forma 
fi nal, então a forma correspondente na criança também 
não se desenvolve até o fi m. (VIGOTSKI, 2010, p. 695)

Com relação ao transtorno de défi cit de atenção e hiperatividade 
é fundamental o conhecimento e apropriação do maior volume 
possível de informações para o profi ssional da Educação. O 
conhecimento permitirá a compreensão da repercussão na vida 
do indivíduo. É certo que uma das difi culdades de diagnóstico é a 
não existência de testes físicos, neurobiológicos ou psicológicos 
que vão realmente atestar a existência do transtorno no indivíduo, 
além das crianças fi carem quietas durante as consultas (GRAEFF 
E VAZ, 2008). Há necessidade da troca entre os profi ssionais de 
saúde para um diagnóstico. 

Porém, segundo Luria se “... parte do cérebro for destruída, 
o sistema funcional transforma-se plasticamente no sentido 
de superar a difi culdade e trabalha diferentemente.” (LURIA, 
in VIGOTSKII, LURIA e LEONTIEV, 1998, p.202). Segue 
dizendo:

Em todos os casos, um paciente parcialmente privado 
de informação recebida na entrada ou com deterioração 
dos impulsos eferentes da saída pode facilmente 
compensar suas defi ciências com o auxílio das zonas 
corticais intactas, por meio de reorganização funcional 
do sistema ou por meio da substituição do sistema que 

não está funcionando por outro intacto. (LURIA, in 
VIGOTSKII, LURIA e LEONTIEV, 1998, p.205).

Para estas situações, os instrumentos que permitem a 
acesso ao conhecimento de forma signifi cativa reforçam a 
possibilidade do indivíduo na superação de difi culdades. 
As estratégias de leitura (HAMPTON & RESNICK, 2008), 
(OWOCKI, 2003), (WEDWICH & WUTZ, 2008), por 
exemplo, podem se tornar uma ferramenta que possibilitaram 
um trabalho de contextualização dos conteúdos por meio de 
materiais e vivências, a fi m de desenvolver ações concretas e 
signifi cativas, relacionadas às situações práticas e às vivências 
dos alunos.

Entende-se por estratégia tudo aquilo que se coloca em jogo 
antes, durante e depois da leitura. Dessa forma, o professor 
pode ensinar o aluno como ativar as estratégias que estão ao 
seu alcance quando este for ler. As estratégias de compreensão 
leitora são fl exíveis e podem ser encontradas com outras 
designações, mesmo que tratem do mesmo assunto.

Considerações fi nais

Estamos diante de um tema causador de divergências, 
principalmente entre os profi ssionais que atuam diretamente 
na sala de aula. Interfere em bases de práticas de ensino com 
atuação tradicional na sala de aula. Com a intenção de melhorar 
o ensino na educação básica e pensar o cotidiano na escola, 
provoca o repensar na metodologia utilizada para aproximar 
o aluno do conhecimento produzido historicamente e como 
planeja as ações para esta aproximação. A refl exão sobre 
a prática auxilia o professor na avaliação do aluno a fi m de 
realizar os encaminhamentos adequados quando percebe que 
eles exigem atenção ou orientação diferenciada. 

A aceitação de um aluno com TDAH na sala de aula não 
pode ser resultado apenas e puramente de uma legislação. 
Deve levar em consideração o que o profi ssional da educação 
compreende por este transtorno e quais atitudes tomar frente a 
identifi cação do aluno que possua alguma restrição ou limitação. 
A proposta é não cair no comodismo da “achologia” e buscar 
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conhecimento e estratégias que desenvolvam o potencial do 
aluno. O ambiente organizado contribui para que as relações 
sociais afetadas pelo comportamento inadequado para o grupo, 
depois colabora para a efetiva interação com os instrumentos 
de aprendizagem.

O meio potencializador do desenvolvimento do aluno em 
geral que oportuniza relações entre os pares, durante ações 
normais e motiva a participação mediada do indivíduo portador 
do TDAH nas atividades escolares.

Baseado em pesquisa de campo desenvolvida na União 
Soviética na década de 30, Luria afi rma que, no grupo 
pesquisado, houve 

alterações fundamentais na atividade mental humana 
acompanhando as mudanças das formas básicas de 
atividade, a aquisição da leitura e o advento de uma 
nova etapa de prática sócio-histórica. Essas mudanças 
na atividade mental humana não se limitam a uma 
simples expansão de horizontes, envolvem também 
a criação de novas motivações para a ação e afetam 
radicalmente a estrutura dos processos cognitivos. 
(LURIA, 1990, p. 215)
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Resumo

Desde seu surgimento, a literatura infantil esteve estreitamente 
ligada às concepções das sociedades nas quais se insere. 
Atualmente, a literatura destinada ao público infantil e juvenil 
produz uma imensidão de novos recursos literários e gráfi cos, 
diálogos entre imagem e palavra, histórias que nos remetem a outras 
novas histórias, fi nais espetaculares criados pelo leitor. Existe 
uma necessidade de conhecer e explorar as novas expressões na 
literatura contemporânea, essa literatura que atravessa recursos e 
nos fornece produções baseadas em diversas linguagens diferentes 
que se entrelaçam. Ao oportunizar o encontro com diversas 
linguagens, imagens são produzidas com a intenção de estabelecer 
um diálogo destas linguagens, entre elas, e entre o livro e o leitor. Os 
livros para crianças e jovens contemporâneos proporcionam esta 
relação complexa, as palavras aumentam, contradizem, expandem, 
ecoam ou interpretam a imagem, e vice-versa. Os limites entre a 
linguagem escrita e a linguagem icônica são cruzados, ampliados, 
ressignifi cados. Desta maneira, este trabalho nasceu com a ideia de 
entendermos a literatura infantil como elemento em transformação 
e assim pensamos nos encontros de linguagens do livro infantil 
em seu papel de fundamental importância para a leitura múltipla 
de um livro. E em um processo de elaboração de ideias, surgiu o 
questionamento sobre as possíveis costuras entre os códigos verbal 
e imagético em livros para crianças e jovens. Nesse contexto nos 
pareceu pertinente apreciar a literatura portuguesa de diferentes 
períodos históricos como um corpus de análise de qualidade.

Palavras-chave

Literatura infantil; literatura infantil portuguesa; linguagens.

Abstract

Since its inception, children’s literature was linked to 
conceptions of the societies in wich it operates. Currently, the 
literature aimed at children and youth produces a vastness of 
new features literary and graphics, dialogue between image and 
word, stories that take us back to other new stories, spectacular 
end created by the reader. There is a need to know and explore 
new expressions in contemporary literature, this literature that 
crosses provides resources and productions based on several 
different languages which are intertwined. When you create 
opportunities to meet with several languages, images are 
produced with the intention of establishing a dialogue of these 
languages, among them, and between the book and the reader. 
Books for children and young contemporary provide this 
complex relationship, the word increase, contradict, expand, 
echoing and interpret the image, and otherwise. The boundaries 
between written language and iconic language are crossed, 
expanded, reframed. This way, this work was born with the 
idea of understanding children’s literature as an element in 
transformation and so we think of the meetings of the language 
children’s book in its role of fundamental importance for 
multiple reading a book. And in this process of developing 
ideas, questions about the possible seams between the verbal 
and imagery codes on books for children and youth. In this 
context seemed to appreciate the relevant Portuguese literature 
from different historical periods as a body of quality analysis.

Keywords

Children’s literature; Portuguese children’s literature; languages.
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Desde seu surgimento, a literatura infantil esteve 
estreitamente ligada às concepções das sociedades nas quais se 
insere, os conceitos que permeiam a literatura destinada para 
crianças e jovens estão estreitamente ligados à concepção de 
infância e de escola que se destacam no decorrer da história.

Atualmente, a literatura destinada ao público infantil e 
juvenil produz uma imensidão de novos recursos literários e 
gráfi cos, diálogos entre imagem e palavra, histórias que nos 
remetem a outras novas histórias, fi nais espetaculares criados 
pelo leitor. Existe uma necessidade de conhecer e explorar as 
novas expressões na literatura contemporânea, essa literatura 
que atravessa recursos e nos fornece produções baseadas em 
diversas linguagens diferentes que se entrelaçam.

Os livros de literatura infantil ultrapassam os limites do 
código verbal, como suporte nos traz duas linguagens que 
convivem juntas: a ilustração e o texto escrito. Este encontro 
de linguagens que objetiva comunicação e interação, e muito 
além, a possibilidade de ampliação de conhecimento através 
da palavra e da imagem. Ao oportunizar o encontro com 
diversas linguagens, imagens são produzidas com a intenção de 
estabelecer um diálogo destas linguagens, entre elas, e entre o 
livro e o leitor. Os livros para crianças e jovens contemporâneos 
proporcionam esta relação complexa, as palavras aumentam, 
contradizem, expandem, ecoam ou interpretam a imagem, e 
vice-versa. Os limites entre a linguagem escrita e a linguagem 
icônica são cruzados, ampliados, ressignifi cados. 

Para a compreensão deste universo linguístico, devemos 
estar atentos para não salientar a importância somente de uma, 
ou outra linguagem, afi nal, no livro de recepção infantil e juvenil 
a palavra e a imagem convivem juntas, se complementam e 
se completam, comunicam-se entre si, dialogam. A leitura do 
texto e da ilustração são caminhos não lineares, mas sim, uma 
orquestração do olhar. 

O livro de literatura se constrói a partir de uma história 
de linguagem, que é redescoberta pelo enlace da palavra e 
da imagem nas suas infi nitas possibilidades combinatórias: 
imagem – imagem / palavra – palavra / imagem – palavra.

Assim, o livro infantil se torna um referencial na 
refl exão sobre a sociedade atual, esta sociedade cercada de 

interpretações visuais e textuais. Nas imagens dos livros de 
recepção infantil encontramos uma infi nidade de signifi cações, 
que são compreendidas nos contextos sociais e culturais, e 
que possibilitam a formação de leitores que refl etem sobre a 
realidade que os cerca. 

É na literatura que as verdades se apresentam de forma 
subjetiva, e deste modo, são instáveis e provisórias. Ao se 
estabelecer uma aproximação de forma crítica a uma obra 
literária, deve-se pensar no encontro entre os espaços de 
criação: o lugar do texto, autorizado e sugerido pelo autor em 
uma cultura e época – tempo social e histórico -  específi ca, e 
o espaço de leitura construído pelo leitor. No encontro desses 
espaços é que se encontra a consistência de toda narrativa.

Acreditando-se no livro literário infantil como um objeto 
estético, pretende-se expor uma leitura que, aproximada ao 
universo complexo de signifi cados e possibilidade de diferentes 
leituras, concebe a obra como uma imensidão infi nita de 
olhares, intrincada simbolicamente, que acolhe um plano vasto 
de multiplicidade dos caminhos possíveis.

Desta maneira, este trabalho nasceu com a ideia 
de entendermos a literatura infantil como elemento em 
transformação e assim pensamos nos encontros de linguagens 
do livro infantil em seu papel de fundamental importância para 
a leitura múltipla de um livro. E em um processo de elaboração 
de ideias, surgiu o questionamento sobre as possíveis costuras 
entre os códigos verbal e imagético em livros para crianças 
e jovens. E nesse contexto nos pareceu pertinente apreciar a 
literatura portuguesa de diferentes períodos históricos como um 
corpus de análise de qualidade.

Os livros contemporâneos de recepção infantil nos fornecem 
uma nova concepção de amalgamação de códigos e linguagem 
que acabam por transformar as formas de perceber, de leitura e 
de apreensão.

Assim pensamos que se é possível estudar as relações 
que se constituem no âmago da própria literatura, existem 
também relações entre literatura e outras artes, ou ainda, 
relações entre a literatura e seus códigos, e nessas relações 
também podemos identifi car diferenças e semelhanças entre 
os códigos e linguagens propostos, percebemos também o 
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movimento que estes códigos se rearticulam com a realidade 
em transformação.

Assim como no Brasil, a década 70 do século XX também 
é registrada como o efetivo surgimento da Literatura destinada 
às crianças e jovens em Portugal. Após o fi m da ditadura, em 
1975, a literatura encontrou novos horizontes para se expandir 
e se multiplicar. Novos escritores surgiram, preocupados em 
oferecer a este público, livros de qualidade. Junto aos livros 
para A infância, também surge a preocupação em mostrar, 
através das imagens e ilustrações nestas obras literárias, novas 
possibilidades de leitura e composição de novos olhares. Este 
trabalho procura analisar o papel do encontro entre a palavra 
e a ilustração nos livros infantis portugueses em diferentes 
épocas, através da elaboração de um breve panorama histórico 
sobre o livro infantil e juvenil em Portugal, do império ao fi m 
da ditadura, destacando a maneira pela qual este último período 
foi importante para a composição de novas produções literárias 
para crianças e jovens em Portugal.

Não podemos esquecer de nosso papel de pesquisadores, 
ao lançar sobre a literatura portuguesa, um olhar do Brasil, 
um olhar baseado no imaginário que concebemos sobre o 
estrangeiro, lembrando que “a imagem do estrangeiro deve ser 
estudada como fazendo parte dum conjunto vasto e complexo: 
o imaginário. Ou melhor, o imaginário social (...) numa das 
suas manifestações específi cas: a representação do Outro” 
(MACHADO E PAGEAUX, 1988, p. 58). A imagem que 
criamos do outro é o resultado de uma distância signifi cativa 
entre duas realidades culturais, “a imagem é a representação de 
uma realidade cultural estrangeira através do qual o indivíduo 
ou o grupo que a elaboraram (ou que a partilham ou que a 
propagam) revelam e traduzem o espaço ideológico no qual se 
situam” (p. 58).

Nesse sentido, temos que saber que a imagem que criamos 
é falsa, é estereotipada, e o estereótipo é pobre e esquemático, 
mas que, no plano cultural, é importante por se tornar uma 
forma massiva de comunicação, por ser um redução de 
informação, é também a forma ideal de comunicação de 
massas, daí a necessidade da presença de estereótipos em toda a 
literatura fabricada para o uso do povo, “é o ponto de encontro 

entre uma sociedade determinada e uma de suas expressões 
culturais simplifi cada, reduzida a um essencial ao alcance de 
todos” (MACHADO E PAGEAUX, 1988, p. 60). O estereótipo 
é o enunciado de um saber coletivo que se faz válido para um 
momento histórico ou político, distinguindo o Eu do Outro, que 
cria ideologias.

Partimos de uma noção de que a Literatura Infantil 
compreende uma produção literária com um destinatário 
preferencial, tanto no Brasil, quanto em Portugal, defi nido por 
uma faixa etária e que apesar de se destinar a um público jovem, 
deve ser concebida de maneira igual à literatura produzida para 
adultos, no que diz respeito a sua qualidade, rigor estético e 
artístico.

Desta maneira, elencamos como títulos para exemplifi car: 
A mais bela das rainhas: conto para crianças (1963) de Maria 
de Alenquer, Os dois príncipes (1967), texto de Fernando 
Cardoso e ilustrações de Ferreira de Souza, Os dois velhos 
soldados (1980), com textos e ilustrações de Rui Perdigão, 
A árvore que dava olhos (2007), texto de João Paulo Cotrim 
e ilustrações de Maria Keil e O rapaz que sabia acordar a 
primavera (2007), texto de Luísa da Costa e ilustrações de 
Cristina Valadas. Como análise mais atenta, selecionamos o 
título Os dois príncipes (1967), texto de Fernando Cardoso e 
ilustrações de Ferreira de Souza, que ilustra o papel do livro 
para crianças e jovens naquela época, e o livro A árvore que 
dava olhos (2007), texto de João Paulo Cotrim e ilustrações 
de Maria Keil, livro premiado que faz parte do plano 
nacional de leitura português, que mostra a leitura literária 
apoiada no diálogo dos novos códigos de linguagem na 
sociedade contemporânea. Dessa maneira, fez-se necessário 
reconhecer a trajetória da literatura para crianças e jovens 
em Portugal, enfatizando as épocas mais importantes para a 
sua formação.

1. Breve história da literatura para crianças em Portugal

A partir do século XIX surgem as primeiras produções 
concebidas para a leitura das crianças e a edição de publicações 
que tinham um público essencialmente juvenil. 
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Já no século XIX, autores portugueses se fi rmam na posição 
de determinar um espaço para a literatura infantil portuguesa. O 
movimento de descoberta de uma literatura infantil enriqueceu-
se paralelamente à redescoberta romântica dos romanceiros e, 
consequentemente, de antigas mitologias populares, marcando 
a entrada decisiva do maravilhoso na narrativa infantil, ao 
mesmo tempo que a tradução dos contos de Andersen vocaciona 
cada vez mais uma escrita infantil que, embora não isenta de 
moralidade, se orienta cada vez mais para o divertimento e para 
ir ao encontro de um imaginário infantil. Se distanciando da 
história da Literatura Infantil no Brasil, que ainda nesta época, 
não tinha uma literatura nacional, somente traduções de obras 
vindas da Europa.

É nesse sentido que se enceta no início do século XX 
uma produção literária vocacionada para a infância, e ao 
longo desse século, vários autores assumem a dupla faceta 
de autores para adultos com incursões de grande qualidade 
na escrita para crianças, ao mesmo em tempo que outros 
autores se dedicam privilegiadamente à literatura infantil, 
muitas vezes, a fronteira literatura para adulto/literatura 
infantil se dilui por efeito de uma escrita substancialmente 
alegorizante.

Neste tempo, a produção de  literatura portuguesa para 
crianças era escassa e de pouca qualidade, constituída, em 
grande parte, por traduções e adaptações de obras estrangeiras.

1.1. Literatura infantil portuguesa na década de 1960

A expressão marcante da literatura portuguesa para a 
infância se deu a partir dos meados do século XIX, através 
do aproveitamento da literatura de adultos para as crianças, 
e da adaptação das fábulas e contos orais tradicionais. Até 
então, como se verifi cou em outros países, o livro servia 
exclusivamente de instrumento didático e pedagógico.

A intenção moralizante pode ser percebida nos textos 
escritos para crianças nesta época, expressa em discursos 
didatizantes, que objetivavam, especialmente, construção de 
pensamentos morais.

Temas de reis, rainhas e príncipes parecem recorrentes, 

alguns textos inclusivo, usando o rei (patrono de governo) de 
maneira degradante, como uma tentativa de questionar métodos 
de governo utilizados pela ditadura. 

As ilustrações são acompanhadas de legendas, que 
antecipam ou explicam o texto escrito. E são semelhantes aos 
desenhos de jornal, são todas em preto e branco e de traçado 
simples.

Tanto no texto escrito, quanto no visual, percebe-se a 
ênfase ao individualismo, a valorização de um sistema social 
(fortes e fracos, psíquica e socialmente), a moral dogmática, 
racionalismo...

Na perspectiva de Gomes (1997), os anos 60 foram 
expansivos, trazendo à literatura para a infância duas 
tendências: por um lado, o conservadorismo, implicando uma 
aceitação dos princípios tradicionalistas instaurados pelas 
ideologias do Estado Novo; por outro, o humor e a crítica, 
assistindo-se então a uma literatura que põe em causa a 
realidade social vigente, ao mesmo tempo que propõe modelos 
de conduta inovadores.

Sabe-se que toda obra de fi cção tem uma natureza 
formativa, e está voltada à formação do indivíduo ao qual se 
dirige. Os textos de literatura infantil não são inocentes, e para 
além de encerrarem em si mesmos valores literários e valores 
estéticos, estão igualmente impregnados de valores sociais 
e de valores éticos. A literatura infantil é assim não só um 
veículo de convenções literárias, mas também de paradigmas 
e de comportamentos vigentes e considerados adequados pela 
sociedade em geral. 

Pode-se perceber nitidamente que isso acontece nas imagens 
produzidas pelos textos verbais e ilustrações propostos pelas 
narrativas analisadas neste trabalho, especialmente aquelas 
da década de 1960, cujo tema central e personagens voltam-
se para a realidade vigente no país, o império que suspirava, 
temendo o fi m, e contos quase moralizantes, aplicáveis aos 
métodos educacionais da época.
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Figura 1: capa do livro Os dois Príncipes, de 1967
Fonte: acervo da pesquisadora

Figura 2: páginas 10 e 11, do livro Os dois Príncipes
Fonte: acervo da pesquisadora

O rei, na ilustração do livro, representado com uma cara 
sisuda e segurando um chicote, a ilustração surge seguida por 
uma legenda explicativa, pode ser visto como uma imagem do 
imperador português, responsável pela dura ditadura na qual se 
encontrava Portugal naquela época. 

Figura 3: capa do livro A mais bela das rainhas, de 1963
Fonte: acervo da pesquisadora

Figura 4: páginas 18 e 19 do livroA mais bela das rainhas
Fonte: acervo da pesquisadora
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Podemos observar aqui, a necessidade de se mostrar 
aspectos de contos de fadas para falar de histórias de amor, uma 
pequena ilustração acompanha o texto, e no caso desse trecho, 
não corresponde ao que é escrito na narrativa. Assim, fi ca nítido 
que a ilustração, não era usada como uma linguagem específi ca, 
mas sim, como mero ornamento para o texto verbal.

1.2. Literatura infantil portuguesa nas décadas de 1970 e 1980:

A literatura portuguesa para a infância, nas décadas 
seguintes à revolução republicana, revelou contributos 
decisivos para considerar esse o período impulsionador da 
literatura portuguesa de potencial recepção infantil.

Com o fi nal do regime de ditadura em Portugal, em 1974 
e, consequentemente, com a abertura do país ao exterior e com 
a abolição da censura, que deu origem de alguma forma a uma 
certa abordagem mais livre dos problemas em geral, criaram-se 
outras condições, para que surgissem novos autores de literatura 
infantil bem como se desenvolvessem esforços, iniciados já 
anteriormente, para que houvesse um novo olhar e um novo 
entendimento sobre as questões da leitura e da literatura infantil.  

Durante a década de 70, a Unesco proclamou o ano de 
1974 como o Ano Internacional do Livro Infantil e o ano  de 
1979 como o Ano Internacional da Criança, fazendo com que 
as atenções se voltem para os temas da leitura, do livro, da 
literatura infantil e da criança.  

As questões da leitura e da literatura infantil são encaradas 
com um novo olhar pelos responsáveis pela educação, uma 
vez que se introduziu, nas Escolas do Magistério Primário, o 
estudo da literatura para a infância e à compra anual de livros 
infantis, que distribuía pelas escolas do ensino primário e pelas 
diversas bibliotecas escolares.  Atento a esta nova conjuntura, o 
mercado editorial lançou novas coleções de literatura infantil, que 
divulgavam os textos de autores portugueses. No início dos anos 
80, surgem Prêmios de Literatura para Crianças e os Encontros de 
Literatura para Crianças, como da Fundação Calouste Gulbenkian, 
espaço vivo de discussão de grande prestígio sobre estas 
questões, que se manteve durante as décadas de 80 e 90. Novos 
temas surgiram na literatura infantil, ligados à realidade social 

contemporânea, possíveis de serem abordados pelas diferentes 
condições políticas, sociais e culturais do país.

Nas últimas décadas do século XX, entre o fi nal dos anos 
1970 e o início da década de 1980, a literatura para crianças e 
jovens expande seu campo de abrangência, graças ao surgimento 
de numerosas bibliotecas escolares; a criação da disciplina de 
Literatura para a Infância, aos cursos de formação inicial de 
educadores de infância e de professores do ensino básico e à 
divulgação crescente de exposições, seminários, colóquios e 
ações de formação no âmbito dessa área da literatura.

 

Figura 5: capa do livro Os dois velhos Soldados, de 1980
Fonte: acervo da pesquisadora

Figura 6: páginas do livro Os dois velhos Soldados
Fonte: acervo da pesquisadora
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O slogan do livro: Para Ler e Colorir, demonstra a 
concepção de uma nova criança leitora, que podia participar 
da criação da história, de forma lúdica, ao colorir as ilustrações 
que acompanham a narrativa.

1.3. Literatura para crianças em Portugal na 
contemporaneidade:

Assim como no Brasil, existe atualmente em Portugal, a 
preocupação em oferecer aos leitores uma Literatura Infantil de 
qualidade artística e estética, que possibilidade a construção de 
signifi cados e de múltiplas leituras, possibilitando o encontro 
entre linguagens.

O livro A Árvore que Dava olhos, com texto de João Paulo 
Cotrim e ilustrações de Maria Keil articula a dimensão real e 
a dimensão onírica de forma expressiva, inserindo elementos 
maravilhosos na fi gura central da ilustração, que é a árvore. O 
lirismo ocorre na combinação de texto escrito e texto visual, 
um discurso subjetivo na voz de um personagem narrador, a 
árvore, que confi dencia aos leitores, seus desejos íntimos e 
a foram como faz para transpor os limites do jardim em que 
vive. Visualmente, o texto leva o leitor a conhecer todo o 
mundo secreto que se esconde atrás das aparências, existe uma 
metáfora do olhar, que é chave que dá sentido ao texto, já que 
é a visão que condiciona a apropriação do real e a relação do 
homem com o mundo, assim como a narrativa proposta pelo 
livro O Rapaz que sabia acordar a primavera. Os dois títulos 
trazem aos leitores temas emergentes, como a necessidade 
da preservação da natureza, sem aplicar nenhuma espécie de 
moralismo ou didatismo, tanto no texto verbal, quanto no texto 
promovido pelas imagens, as ilustrações fogem de estereótipos 
criados pelo homem, produz uma gama de possibilidades de 
leitura e de novos olhares.

Figura 7: capa do livro O rapaz que sabia acordar a primavera, de 2007
Fonte: acervo da pesquisadora

Figura 8: páginas do livro O Rapaz que sabia acordar a primavera
Fonte: acervo da pesquisadora
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Figura 9: páginas do livro O Rapaz que sabia acordar a primavera
Fonte: acervo da pesquisadora

A história contada em O rapaz que sabia acordar a 
primavera, traz um menino de 6 anos que mora em um local 
cercado por elementos da natureza. Os seus pais trabalham 
e ele, sozinho, admira e enternece-se com as paisagens que 
o rodeiam e sobretudo, com a variedade de pássaros que ali 
existem e de que ele, apesar de tão novo, é grande conhecedor. 

A narrativa apresenta um estilo de prosa poético, 
enriquecido com ilustrações de muita qualidade plástica. 
De uma simplicidade habilmente construída, o livro resulta 
pelos aspectos mágicos do texto, acentuados pela riqueza da 
linguagem e das ilustrações, a cuidada apresentação gráfi ca, na 
disposição  do texto sobre páginas coloridas, como um arco-
íris, reforçando-se, também por essa via, o convite a que o leitor 
se identifi que com as ilustrações, que apresentam traços de 
desenhos infantis, traços simples, mas signifi cativos. O diálogo 
criado pelo encontro entre as ilustrações e o texto verbal reforça 
a coesão que buscamos entre os diversos códigos de linguagem 
que participam da literatura para crianças.

Figura 10: capa do livro A árvore que dava olhos, de 2007
Fonte: acervo da pesquisadora

Figura 11: páginas do livro A árvore que dava olhos
Fonte: acervo da pesquisadora

Figura 12: páginas do livro A árvore que dava olhos
Fonte: acervo da pesquisadora



O LIVRO DE RECEPÇÃO INFANTIL E JUVENIL EM PORTUGAL: SINCRONIA DE LINGUAGENS

2718LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

O livro português A Árvore que dava olhos de João Paulo 
Cotrim e com ilustrações de Maria Keil, articula dimensões 
reais e imaginárias de forma expressiva, inserindo elementos 
e signifi cados na fi gura central da ilustração, que é a árvore. 
O lirismo se conduz pela combinação entre texto escrito e 
texto imagético, através do discurso subjetivo do personagem 
narrador, a árvore, que expõe aos leitores as formas que a faz 
transpor os limites do jardim em que vive. Visualmente, o texto 
propõe ao leitor o conhecimento do mundo secreto que se 
esconde atrás do que se vê, através de uma metáfora do olhar, 
que é o elemento que dá sentido ao texto.

A história contada por Cotrim e Maria keil, não tem uma 
estrutura narrativa que possa determinar um tema especifi co, a 
ideia que conduz a narrativa se dá pela construção permanente 
dos signifi cados expressos na palavra e na imagem, em jogos 
de linguagem, evidenciando “o que é” e “o que poderia ser”. 
As ilustrações de Maria keil conduzem a este mesmo percurso, 
cada pequeno detalhe em torno da árvore corresponde às noções 
fl utuantes nas palavras de Cotrim. 

Os pequenos detalhes da ilustração, como as nuvens, o sol de 
verão, olhos, cadeiras que voam ou riscos do “céu inteiro”, fi cam 
presos aos ramos da árvore como ideias sem fi o acidentalmente 
colocadas ali. Todas as ideias da árvore seriam frutos dela mesma. 
A metáfora do olhar se apresenta numa atenção especial ao que 
é visível, mas ao encontro das paisagens e labirintos escondidos 
atrás das aparências. A metáfora dos “olhos bem abertos” é a 
chave de sentido dos textos: escrito e imagético. 

O leitor tem o papel de “borboletear” através do texto, 
esse texto que se assemelha a um terreno de areia, leve, que se 
transforma e se movimenta, assim como os ramos desta árvore, 
procura, descobre e desvenda, conectando os sutis elementos 
da narrativa, e assim, ressignifi cando-os e reconstruindo-os.

No livro A Árvore que dava olhos, a imagem está presente 
no texto e na ilustração, criando um contexto que gera uma 
relação de integração e equivalência entre texto escrito e 
ilustração. Assim, a ilustração como imagem tem destaque, 
oferece informações que não estão no texto verbal escrito, 
mas ao mesmo tempo, imagem e palavra se equivalem, se 
determinam, ambas as linguagens são importantes, não existe 

destaque de uma sobre a outra, mas sim um diálogo no qual 
todos os potenciais semióticos de ambas são explorados.  Trata-
se de dois textos autônomos que se interpenetram, enriquecendo 
o jogo de signifi cações da leitura.

Com relação aos planos de expressão, Imagem e palavra 
coexistem, aparecem em uma moldura, a palavra é inscrita 
iconicamente através da imagem. Estão separadas fi sicamente, 
mas se interferem através de diálogo constante. Encontram-
se em um processo de intercomunicação, ambas se lêem, se 
escrevem, se ilustram, se complementam promovendo relações 
de complementaridade.

Durante toda a leitura verbal e icônica da história contada 
por Cotrim e keil, encontramos inferências através da palavra e 
da imagem, texto verbal e icônico trazem pistas para possibilitar 
um raciocínio indutivo, conectando os sujeitos envolvidos na 
leitura. E assim como nos afi rma Cunha (2009) “ (Re)cria-
se, dessa forma, um objeto que vai exigir leitura interativa e 
processual de interlocutores: autor / obra  / leitor” (p. 104).

A história contada por Cotrim e ilustrada por Keil é 
literária na maior das suas condições: a de abrir um espaço 
de diálogo. E a criança leitora, imersa na narrativa, tanto 
verbal quanto icônica, é dialogante viva, inteligente e 
perspicaz sobre o mundo que a espera um pouco à frente.

Concluindo

Sabe-se que a formação da literatura para a infância e apara 
a juventude está ligada à formação do conceito de infância, e 
assim, consequentemente, à história da escola e da educação. 
Até pouco tempo atrás, a criança tinha acesso unicamente à 
leitura que se destinava aos adultos. As primeiras obras tinham 
a função de transmitir saberes pedagógicos, pois até o século 
XX, a literatura para os mais novos esteve estreitamente ligada 
à escolarização. Fora da escola, crianças e jovens tinham acesso 
às narrativas literárias por meio da oralidade, de tal modo que 
são esses contos, transmitidos oralmente, que surgem na origem 
da formação da literatura destinada à esse público. 

O fi nal do século XIX, em Portugal, está marcado pela 
adaptação e aproveitamento dos textos tradicionais orais como 



O LIVRO DE RECEPÇÃO INFANTIL E JUVENIL EM PORTUGAL: SINCRONIA DE LINGUAGENS

2719LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

o início de um mercado editor para crianças e jovens, como uma 
forma de adaptação, a essa literatura vão-se associando gêneros 
literários diversos e em um século passamos a compreender e 
atribuir à ela sua maior importância como uma dimensão lúdica 
e estética. 

Assim, podemos visualizar que a força da palavra tem o 
poder de criar imagens, associa traço e letra em um jogo entre 
arte e literatura, e a imagem que suscita a criação de novos 
textos verbais, são facetas de um mesmo processo: a leitura em 
rede de produção e recepção.

Em nosso mundo contemporâneo percebemos a criatividade 
que se alia ao objeto livro, e durante toda a sua história, mudanças 
e transformações permitiram o surgimento de uma fundação 
tradicional do que conhecemos por livro. Agora, conceito 
expandido para as novas possibilidades tecnológicas que vem 
ao nosso encontro: livros brinquedo e mais recentemente os 
ebooks, que estabelecem a partir de já, uma nova concepção 
dos modos de ver os processos de construção de novos leitores, 
e especialmente, de uma nova leitura.

Mas não podemos esquecer que o contato com as novas 
formas estéticas literárias só será real se estiver aliada a esta 
magia própria a que se dá o nome de “leitura”. Os instrumentos 
necessários para que esse encontro se dê é múltipla, sutil, por 
vezes mesmo circunstancial. E mesmo confi gurada a todas as 
possibilidades de suportes físicos ou virtuais,quando acontece, 
há uma iluminação da sua realização.
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Resumo

Este artigo visa, a partir de um viés e de uma argumentação 
teórica baseada em princípios do romantismo alemão 
de Novalis e Schlegel e do posicionamento de Friedrich 
Nietzsche, apresentar e propor o fazer fotográfi co criativo 
como possibilidade dialógica, ressignifi cante e interpretativa 
de textos poético-literários.

Percorrendo um caminho que perpassa além da fi losofi a 
e literatura alemã, a história da fotografi a e as transmutações 
pelas quais esse suporte artístico vem passando ao longo dos 
anos, deseja-se aqui trazer à tona o já reconhecido e consolidado 
trabalho de Maureen Bisilliat, a partir da relação fotográfi ca 
que ela estabelece com textos da alta literatura brasileira, assim 
como compartilhar uma produção autoral-experimental que 
se inspira e se reconhece nas teorias referidas, no trabalho de 
Bisilliat e também, essencialmente, na poesia de Hilda Hilst.

Partindo-se do pressuposto que as criações artísticas em 
geral, se desenvolvem sempre a partir de repertórios pessoais, 
memorialísticos e culturais do sujeito criador e de como ele é 
afetado pelo contato com outros repertórios e obras, defende-se a 
ideia da transmutação do original literário em algo novo, a partir 
de sua fragmentação e de sua abertura dialógica, que encontra 
complementaridade e consonância na fotografi a artístico-criativa.

Palavras-chave

Fragmentação; fotografi a; literatura; fi losofi a.

 Abstract

This paper aims from a theoretical argument based on 
principles of Novalis and Schlegel’s German romanticism an 
from Friedrich Nietzsche positioning, show and propose to 
make creative photography as a possibility of poetic and literary 
texts’ interpretation and dialogue.

Walking along a path that passes beyond the philosophy and 
German literature, also remember the history of photography 
and the transmutations in which this artistic medium has 
undergone over the years. We also want to bring up here the 
already recognized photographic Maureen Bisilliat’s work 
which is related with the high Brazilian literature, as well 
as we want to share an authorial experimental production 
that inspires itself and recognizes the theories mentioned on 
Bisilliat’s production and also and essentially on Hilda Hilst’s 
poetry.

Thinking of  artistic creations in general, we believe 
that all the productions are based on  personal, cultural and 
memorialistic  repertoires of creative artist and his contact 
with another production and repertorie. So we defend the 
idea of the transmutation of the original literary in something 
new from its dialogical possibility with  artistic and creative 
photography.

Keywords

Fragmentation; photography; literature; philosophy.
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Semeando o fragmento: o romantismo alemão

A necessidade de repensar o mundo e de ir além de sua 
concretude mais imediata, assumindo o escapismo como forma 
de recriar e enfrentar esse mundo e a realidade desconcertante 
e caótica circundante, afi rma-se como base do pensamento e da 
fi losofi a romântica alemã de fi nais do século XVIII e início do 
XIX. 

A partir dos dramas do universo humano e das inquietações 
da alma, os românticos desse período, em especial Novalis 
e Schlegel, propõem fi losófi ca, crítica e artisticamente uma 
tentativa paradoxal de fuga e compreensão da realidade dada, 
através de sua (re / des) construção estética.

“Herdando” do iluminismo o interesse investigativo com o 
objetivo de transformação da realidade, os românticos, por sua 
vez, não concebem o racionalismo e a razão como “chaves” para 
uma fi losofi a e uma expressão que consiga propor ao sujeito 
artístico uma transformação de mundo ao mesmo tempo em 
que possibilita o entendimento e a refl exão crítica do EU, dos 
desejos, dos sonhos, dos sentimentos e das questões sensíveis 
à alma. 

Assim, a criação e a expressão do EU lírico que 
individualmente representa seus dramas sobre o mundo e para 
o mundo, é pressuposto fundamental do artista romântico. As 
irregularidades e não correspondências entre os movimentos 
interiores mais profundos do ser e o movimento da realidade 
social no qual se insere, fazem com que os ideias do movimento 
romântico sejam orientados pela expressão individualista e 
subjetiva, mais do que qualquer outra conjectura. 

Essa orientação não signifi ca que o movimento seja 
desprovido de preocupações sociais ou se construa puramente 
egoísta. O movimento romântico alemão é entre outras situações, 
profundamente nacionalista, e questiona valores e padrões 
estabelecidos pelas grandes revoluções europeias, opondo-se à 
maioria das “conquistas” trazidas por estas. Entretanto, valores 
centrais são deslocados, e qualquer representação de confl itos, 
objetivos, convergências ou divergências são representados 
por um Eu – lírico cultural, social e politicamente transgressor, 
que se lança nas próprias experiências, entendendo que 

prioritariamente os seres devem de forma individualizada 
vivenciar, se expressar e tentar compreender a realidade que 
os cercam.

Dessa forma, é possível entender que o ideal romântico 
é prioritariamente dar ao mundo formas mais adequadas às 
aspirações, aos desejos, e aos movimentos internos, da alma, 
dos sentimentos e das experiências humanas individuais.

São justamente essas aspirações, esses ideais e objetivos, 
que levam os românticos a um grande impasse: a forma 
expressiva.

Situando-se em um momento revolucionário europeu, e 
numa Alemanha profundamente atingida pelas mudanças de 
realidade política, social e cultural emergentes das revoluções 
Industrial e Francesa, Novalis e Schlegel iniciam um profundo 
questionamento artístico, literário e fi losófi co sobre a produção 
e o juízo artístico estabelecido na Europa daquele momento. 
Constatam então que à nova organização social e cultural 
europeia o velho modelo clássico de expressão, que valorizava 
a forma, a técnica, o equilíbrio e a mimética do real, já não 
é cabível. Estando os espíritos humanos profundamente 
desestabilizados e diante da mais escancarada impossibilidade 
de apreensão totalitária da realidade, Novalis e Schlegel passam 
a crer, a teorizar e a desenvolver princípios de crítica, fi losofi a 
e criação poética que têm por objetivo criar possibilidades 
de integração do ser com a nova realidade instaurada: uma 
realidade fragmentada, estilhaçada, caótica, que clama por 
adequações, transformações e reconstruções.

Num mundo que se tornava a cada dia mais individualista e 
fora de “ordem”, a aspiração romântica era a de que os sujeitos 
fossem livres para traduzir nas artes a necessidade mais íntima 
de libertação e busca da individualidade, indissociavelmente 
ligada às grandes transformações advindas das revoluções.

Assim, combatendo a valorização a valorização da forma, 
os românticos do primeiro período consideraram inaceitáveis 
quaisquer determinações e imposições formais à individualidade 
criativa.

Elegem assim, a expressão fragmentária como gênero 
discursivo que permite atender o necessidade mais profunda do 
eu artístico.
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De forma coerente com o pensamento de que a realidade e 
os sujeitos que dela fazem parte estão em constante processo 
de “vir-a-ser”, ou seja, de construção; a sistematização do 
discurso fragmentário como meio de expressão elaborada por 
Novalis e Schlegel é então marcada em forma e conteúdo, pelo 
inacabamento, pela abertura interpretativa e de continuidade de 
pensamento, e pela atemporalidade que caracteriza a obra ao 
mesmo tempo como subjetiva e universal na medida em que sua 
progressão e diálogo com diferentes individualidades e tempos 
históricos, culturais e sociais está permitida e é desejável.

Nessa perspectiva e pertencendo a um contexto cultural-social 
de muitas transformações e rupturas, o movimento romântico 
enxerga a expressão fragmentária, como gênero expressivo 
/ discursivo que preserva em si múltiplas possibilidades de 
entendimento, interpretações e (re) signifi cações, compreendendo 
essa forma expressiva como “grão seminal” ou “fl uorescência” 
do que é aberto, inacabado e infi ndável, tal qual o é o ser humano, 
o pensamento, o sentimento e a busca. Assim, segundo eles, a 
obra fragmentária é também uma unidade de sentido indicadora 
de caminhos do sentir e do pensar.

Friedrich Nietzsche

Seguindo a linha argumentativa dos românticos alemães, 
Nietzsche, outro grande nome que utilizou a escrita aforística 
como forma de expressão de pensamentos e sentimentos (ora 
em meio a textos que seguiam uma linha discursiva e eram 
“quebrados” por desconcertantes pensamentos que se referiam 
ao que vinha escrito antes e /ou depois, ora por meio de textos 
“integralmente fragmentários”), afi rma que o aforismo conduz 
os sujeitos pensantes à interpretação do sentido, que é sempre 
múltiplo e ultrapassa as signifi cações de épocas e sistemas. Para 
o fi lósofo, a expressão fragmentária propõe essencialmente a 
arte da interpretação, o que faz do texto fragmentário sempre 
um ponto de partida e nunca o de chegada ou a conclusão dada.

Assim, uma característica da expressão aforística é estar 
ligada ao seu interlocutor (leitor, espectador, observador) de 
forma íntima. O fragmento é embuído de signifi cações que 
dizem respeito diretamente ao sujeito que produz, mas também 

ao sujeito que o lê, o vê, o ouve, enfi m, o interpreta. É, portanto, 
essência das produções fragmentárias, o caráter existencial, 
moral, humanístico e subjetivo. 

E intuitivo. 

Ora, compreender a intuição como modo por excelência 
de apreensão do fl uxo incessante do vir-a-ser é aceitar, 
como seu meio mais apropriado de expressão, um discurso 
incompleto, truncado e enigmático. Através de seu estilo 
lacunar e obscuro, Heráclito diz o que se pode e como se 
pode dizer para os que podem ouvir. A escrita de Heráclito 
afl ui do limiar entre devir e representação e manifesta, 
então, a própria limitação do pensamento na incessante 
busca de apropriação do que é substancialmente fugaz e 
translúcido.(Maria Cristina dos Santos de Souza, 2008: 80)

Registrando seu pensamento sobre os fi lósofos pré-
platônicos, Friedrich Nietzsche afi rmou que Heráclito foi o 
pensador que mais conseguiu expressar o humano e as questões 
da existência. 

Segundo Nietzsche, por utilizar como estratégia, a escrita 
fragmentária como demonstração da consciência de sua 
impossibilidade de abarcar e conceitualizar a vida e a existência 
humana, este fi lósofo grego utilizou sua capacidade intuitiva para 
registrar pensamentos luminosos e claros sobre essas temáticas 
humanas essenciais, inalcançáveis e incompreensíveis pelas 
almas superfi ciais, já que o estilo lacônico de sua escritura exige 
contemplação, sendo entendida, segundo Nietzsche, apenas 
como grupos de frases confusas e turvas pelas almas apressadas 
e medianas.

Assim, concordando com as refl exões de Nietzsche e dos 
poetas românticos alemães, pode-se pensar então que a expressão 
fragmentária, sendo um lampejo disperso, com sua polissemia e 
seu caráter indeterminado, possibilita níveis e caminhos para a 
apreensão da verdade que ao mesmo tempo conduzem a uma 
representação subjetiva dessa verdade, da própria verdade do ser.

Mais do que um estilo escritural, o aforismo manifesta uma 
forma do pensar e uma forma de se posicionar perante o mundo, 
perante a vida e perante as inquietantes questões existenciais da 
alma.
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O fragmento fotográfi co

Traçado um panorama sintético de autores do fragmento ou 
da fragmentação que são exemplifi cações concretas e ícones 
da originalidade e legitimidade no que se refere às expressões 
aforísticas ou fragmentárias relacionadas à escrita fi losófi ca, 
literária ou ensaística, pensemos de forma abrangente no 
fragmento como forma de expressão efi caz do EU, da 
subjetividade, dos anseios, aspirações, sonhos e confl itos 
advindos desde o sujeito criativo / criador.

Poder-se-ia analisar diversos nomes das artes se norteiam 
criativamente pelo caminho alemão de fragmentação. Ou 
seja, que por meio expressivo, não apenas e necessariamente 
textual, legitimam a linha de pensamento de Novalis, Schlegel, 
Nietzsche, entre outros, ainda que não intencionalmente.

Para o momento e objetivo que se tem aqui, detenhamo-
nos na fotografi a, que sendo ontologicamente fragmentária, 
e condizendo com nossa proposta expressiva, brigou durante 
muito tempo para se legitimar no campo das artes.

Embora sendo rigorosamente deslocado para o limbo 
técnico, da razão automática, anulador de qualquer 
possibilidade de existência de um sujeito criativo e enunciador, 
o suporte fotográfi co, desde a primeira imagem produzida por 
Niepce (1826), demonstrava suas possibilidades plásticas em 
detrimento da ideia de mimese exata do real.

Bayard, em 1840, já anunciava também o fotográfi co 
dentro do campo do ilusório e da polissemia, das múltiplas 
possibilidades de aproximação com o imaginário e portanto, 
com o processo criativo-artístico.           

As experiências do pictorialismo e outras que surgem a partir 
do fi nal do século XIX à procura de uma estética fotográfi ca 
inserida no campo das artes visuais, intencionalmente 
desgarrando-se da natureza documental, e aludindo a uma 
estetização distante do ato fotográfi co em si mesmo, passam a 
valer-se de  manipulações desse “real”.

A partir dessas experiências, o fotógrafo artista começa a 
poder se posicionar de forma mais distante e/ou debatedora 
com a crítica do automatismo.  Deixa de ser um “funcionário” 
do sistema técnico da câmera, e passa ou pode passar a ser um 

sujeito criativo-ativo em seu processo de escolha, recorte e 
construção da produção imagético-fotográfi ca.

Foi, entretanto, no século XX que alguns movimentos e 
produções favoreceram e incentivaram   a ação fragmentária 
da fotografi a em diálogo com campos distintos das artes e da 
cultura, como as fotomontagens e experiências do surrealismo 
e do construtivismo russo, assim como as ousadas propostas da 
Bauhaus. 

Atualmente, a fl exibilização e expansão das fronteiras 
da arte, fez com que a fotografi a interagisse, transpusesse, e 
se apropriasse de outras expressões artísticas, estabelecendo 
“conversas” e intertextualidades com o cinema, literatura, 
pintura, etc. A polissemia já atestada da imagem fotográfi ca 
na contemporaneidade, ao se deslocar e se distanciar da mera 
representação do real, permite que ela se anuncie como meio 
potente e efi caz de representação e expressão estética dos anseios 
e confl itos da alma criativa e do imaginário, assim como do estar 
no e compreender o mundo. É nesse sentido que entende-se aqui 
o suporte fotográfi co como meio de fragmentação criativa da 
realidade e como meio representativo, construtivo e signifi cante 
de ideias, pensamentos e sentimentos. Em outras palavras, a 
fragmentação inerente à ontologia da imagem fotográfi ca é 
fator contribuinte e positivo dentro de possibilidades dialógicas 
e de hibridização desta com outras linguagens, favorecendo o 
ideal expressivo que foi aqui apresentado, baseado nos opostos 
complementares do inacabamento-acabamento, sentimento-
pensamento, fragmento-todo, indivíduo-mundo.

 
O fragmento fotográfi co e a literatura fragmentada

Dentre os muitos diálogos que a fotografi a permite 
estabelecer com obras de todas as ordens e especifi cidades, 
volto-me à relação dialógica e complementar entre o pensar/
produzir fotográfi co e a literatura, como recorte central desse 
proposta de apresentação, a partir de duas produções. 

Assim, apesar de ainda ser um campo pouco explorado 
no que diz respeito ao uso da fotografi a para além da mera 
ilustração textual, e haver poucas produções ousadas nesse 
sentido, algumas, por diferentes vieses e caminhos, ganham 
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força por conseguirem, a partir da fragmentação subjetiva e 
refl exiva do texto literário, ou da fragmentação fotográfi ca em 
consonância com o texto, criar ou recriar a escrita em diálogo 
com a imagem fotográfi ca; interpretar e transmutar o sentido 
da obra, de acordo com um imaginário próprio, advindo de 
uma experiência sensorial e memorialística pessoal do sujeito 
criativo que a produz. Dentre elas, é possível imediatamente 
lembrar de “Conversas na Sicília”, “Austerlitz”, algumas obras 
de André Breton, como “Amor louco”, “Os vasos comunicantes” 
e especialmente “Nadja”, entre outras.

Por agora e levando-se em conta o contexto criativo-
fotográfi co brasileiro, me deterei na apresentação de um 
panorama geral do conjunto das obras de Maureen Bisilliat2 
relacionada jogo intertextual entre fotografi a e literatura, como 
demonstração da possibilidade dialógico-fragmentária criativa 
defendida aqui. Em seguida e de acordo com a proposta de 
pensar e embasar o fazer fotográfi co, acadêmico e artístico, 
apresentarei minha produção fotográfi ca artistico-acadêmica, 
que se inspira e se reconhece no trabalho de Bisilliat e na linha 
teórica aqui apresentada.

A literatura de Maureen Bisilliat

Em muitas de suas produções poético-fotográfi cas, Maureen 
Bisilliat busca estabelecer a partir de textos de autoria alheia, o 
diálogo entre literário/poético e imagem.

Assim, a poética de Adélia Prado, Drummond, João Cabral 
de Mello Neto, e a prosa de Jorge Amado, João Guimarães 
Rosa, Euclides da Cunha, entre outros, são fragmentadas e/ou 
compiladas, metamorfoseando-se em novo livro (em alguns 
casos a metamorfose se torna audiovisual, já que em parceria 
com Marcelo Tassara3, ela produz também fotofi lmes a partir da 

interelação entre os textos literários e as imagens fotográfi cas 
produzidas por ela).

Bisilliat, se volta especialmente às literaturas que favoreçam 
seu interesse social e cultural pela diversidade da realidade 
brasileira; textos de qualidade inquestionável. Produzindo 
imagens a partir desses textos, consegue também apresentar 
o resultado de encontros, descobertas e buscas pessoais, ao 
mesmo tempo em que apresenta ao leitor-espectador um Brasil 
imagético. Consegue mais do que isso; com a interelação 
que estabelece entre as imagens e textos, a fotógrafa cria 
efetivamente uma nova obra literária, a sua obra. A literatura de 
Maureen Bissilliat.

2 - Ver: http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=artistas_biografi a&cd_verbete=2768
http://www.memorial.sp.gov.br/memorial/revistaNossaAmerica/21/port/64-brasilidade.htm
http://ims.uol.com.br/hs/maureenbisilliat/maureenbisilliat.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yLmrlc0zDLI
3 - Ver: http://www.studium.iar.unicamp.br/29/6.html
ELIAS, Érico Monteiro. Fotofi lmes = da fotografi a ao cinema. 2009. 277 p. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Artes, Campinas, SP.
Disponível em: <http://cutter.unicamp.br/document/?code=000771136>. 
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Num olhar para o conjunto geral, sem a intenção de 
distinguir individualmente as obras (já que para essa análise 
outro artigo faz-se necessário), o que se pode afi rmar é que 
mais do que o literal, que ocorre em menor grau, o simbólico e 
a subjetividade do olhar nas imagens de Maureen, em relação 
com fragmentos do texto que interage com elas (escolhidos 
pela própria fotógrafa e pela sua relação com a leitura 
feita), chamam o leitor-espectador à interação, ao diálogo, à 
pungência.

“(...) tem a ousadia de trabalhar a partir da 
ambiguidade poética e passional dos personagens para 
criar imagens que trazem o instante fugidio do fazer 
fotográfi co. A transformação das cores, a imprecisão 
do foco, os cortes pouco convencionais, as sombras 
expressionistas, as imagens monocromáticas, as 
luminosidades exageradas, as ausências, tudo isso 
para elaborar um fi o condutor lógico e mágico, que 
é a sua sintaxe, na maioria das vezes instigante, para 
provocar inquietações.” (FERNANDES JUNIOR, 
2003: p. 154)

Numa entrevista de tempos atrás, Bisilliat afi rmou que apesar 
de algumas questões técnicas serem fundamentais para o ato 
fotográfi co, a sua grande preocupação no momento de produzir 
fotografi as é com a ideia, o conteúdo da imagem, o sentimento, 
mais do que com qualquer tecnização ou padronização. O 
fotográfi co é meio e não fi m em si mesmo para a representação 
da realidade e da poética literária brasileira sob o olhar da artista. 
Maureen não se deixa engessar pelas formalidades e padrões e 
faz de suas imagens essencialmente poéticas. A artista não é 
funcionária do programa fotográfi co, mas sim poeta que utiliza 
esse suporte para evidenciar e construir uma realidade a partir 
do que o texto punge e indica. A criatividade, a subjetividade e 
a reconstrução da obra literária a partir dos rastros deixados por 
esta na memória e repertório pessoal de Bisilliat, em conjunção 
com os encontros e buscas realizadas a partir dessas leituras é 
que estimulam a produção e o resultado a que chega em suas 
empreitadas literárias.

Saindo dos “ranços folclóricos” (Fernandes Junior, 2003: 
153) que caracterizaram e caracterizam ainda hoje muitas 
das produções imagéticas brasileiras em fotografi a e outros 
suportes, Maureen  Bisilliat apresenta um olhar sensível sobre 
o país e sobre os textos que a inspiram; um olhar que propõe 
polissemia e multiplicidades de interpretações, ressignifi cações 
e trocas com o leitor-espectador de sua obra fotográfi co-
literária. Não alocada em tempo/espaço por se tratar de 
poesia pura; que punge a sensibilidade de seu interlocutor ao 
mesmo tempo em que são críticas, refl exivas e pensantes das 
realidades lidas em diálogo com as realidades descobertas por 
Maureen, suas produções literárias correspondem ao princípio 
expressivo fragmentário não só no que tange aos estilhaços 
e fragmentos de sua criatividade, abertos e inacabados, ao 
mesmo tempo que fi nalizados em si mesmo e no diálogo entre 
fotografi a-texto, mas também à liberdade criativa baseada 
na subjetividade, na experiência afetiva, e na refl exão e 
criticidade, a partir de repertório, vestígios e rastros de si e do 
mundo circundante, em consonância com a imaginação, com 
o sonhar e com o sentir.
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Fragmentação e (Re) / (Des) Construção da poesia erótica 
de Hilda Hilst: a fotografi a como diálogo e interpretação

 

A. Sobre Corpos e Rastros

B. Sobre Restos e Rastros

Em consonância com a produção dialógica de Maureen 
Bislliat com a literatura, mas ao mesmo tempo diferindo desta 
a partir da escolha que se refere prioritariamente a um contexto 
pessoal, subjetivo e introspectivo e não à literatura e escritores 
que abranjam questões e realidades sociais brasileiras, escolhi 
a poética erótica de Hilda Hilst para interpretar e reconstruir 
fragmentária e fotografi camente.

O caminho teórico que tracei nesta apresentação, é o 
caminho que paradoxalmente perpassa a minha produção 
autoral, ao mesmo tempo em que me leva a ela.

Prioritariamente, em meu processo criativo-fotográfi co-
experimental, que envolve a fragmentação e o diálogo com a 
obra poética de Hilda Hilst, intitulada “Do desejo”(2001), há 
indubitavelmente uma afi nidade e identifi cação anteriores com 
a escrita de Hilst; com o caráter duro e sublime de sua poética; 
com o grau fortíssimo de intensidade pessoal que encontro em 
seus poemas. Enfi m, com o poder da escritora de se auto-revelar 
em seu texto poético ao mesmo tempo em que me auto-revela.

É dessa sintonia e dessa ligação orgânica e visceral que 
surge a partir do meu contato com o livro referido e com a 
impetuosidade de Hilst que a ideia de me vincular, dialogar e 
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tornar a obra ainda mais próxima às minhas experiências no 
mundo surge, emergindo desse processo o trabalho intitulado 
“Fragmentos de um discurso do desejo”, do qual as imagens 
apresentadas acima são algumas exemplifi cações.

Legitimando os preceitos alemães como base teórica 
fundante da produção em questão, entre outras linhas de 
pensamentos (como as de Roland Barthes e Jacques Derrida), 
e encontrando inspiração e coerências criativas no trabalho já 
apresentado de Maureen Bisilliat, a minha proposta individual, 
criativa e acadêmica é a de que a partir da fragmentação subjetiva 
dos poemas hilstianos, reconstrutivas ou interpretativas de 
sentido, também fragmentos imagéticos fotográfi cos tenham 
a função interpretativa e expressiva dessa reconstrução / 
interpretação / diálogo.

Assim, e intencionalmente desejando criar a partir de um 
repertório sócio-cultural, de memórias/experiências pessoais e de 
restos e rastros viscerais deixados em mim, pela obra de Hilst; em 
consonância com o caminho e ideal expressivo alemão, converso 
e adapto textual e fotografi camente os fragmentos poéticos que 
refl etem sentimentos, pensamentos, confl itos e anseios criativos-
pessoais, no movimento de tentar torná-los “nova obra”.

Assim cada fragmento poético-textual se funde com sua 
imagem complementar, de forma que ambos se conectem 
dialogicamente, tornando-se para além de parte do conjunto 
poético de fragmentos-imagens, um todo em si; um todo aberto, 
e mais uma vez interpretável na abertura que tem ou pode ter 
para a interação com seu leitor-espectador.

(In) Conclusão

Consciente e provisoriamente deixando outras discussões, 
outros debates e outras relações possíveis de serem estabelecidas 
entre fotografi a e fragmentação para outros momentos, 
procurou-se aqui, de forma sintética e pontual, apresentar e 
relacionar o fazer e o pensar fotográfi co, com teorias e fi losofi as 
que pensam a criação desde um ponto de vista humanístico, 
subjetivo, e ao mesmo tempo, interativo e intrinsecamente 
relacionado com experiências individuais, culturais e sociais 
do mundo e da realidade circundante.

Partindo prioritária e essencialmente do pensamento 
romântico alemão dos séculos XVIII e XIX, a partir do qual 
revela-se uma inquietação pessoal diante de uma realidade 
recentemente alterada e re (des) organizada política, cultural 
e socialmente, na Alemanha e na Europa, a partir das duas 
grandes revoluções, e considerando essa linha de pensamento 
como profundamente atualizada em nosso contexto de 
mundo, defendo e acredito na expressão fragmentária como 
um dos gêneros discursivos e/ou formatos expressivos mais 
abrangentes e facilitadores da efetiva representação subjetiva 
de si, dos anseios e angustias da alma e da realidade sentida, 
experenciada e pensada.

Enxergando as possibilidades fotográfi cas como efi cientes 
caminhos dialógicos “interartísticos” e interdisciplinares 
de criação, quando manipuladas intencionalmente nessa 
direção, pretendeu-se a partir da apresentação de produção 
autoral pessoal, assim como a de Maureen Bisilliat traçar 
um breve panorama de caminhos possíveis, que têm como 
eixo o princípio fragmentário, assim como a reelaboração e 
ressignifi cação fotográfi ca da literatura, a partir do seu impacto 
afetivo, sem que se recaia em situações de ilustração ou de 
posicionamento imparcial, já que o que se valoriza aqui, a partir 
dos pressupostos teóricos apresentados, é que a parcialidade, o 
envolvimento intenso do sujeito criativo e a sua experiência no 
mundo sejam elementos fundamentais para o desenvolvimento 
de uma produção criativa, que apesar de se basear num anterior 
existente, de autoria alheia, seja em si uma nova obra, porque 
advém de um novo olhar, um novo sentir, um novo pensar, e 
portanto, um novo criar, para além do reler e recriar.
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Resumo
Nas últimas décadas têm sido numerosos os debates e 

reflexões no campo das políticas de formação de profesores. 
Podemos dizer que estes debates vêm expresando uma intensa 
luta com vistas a responder perguntas,tais como “por que 
formar”, “como deve ser a formação de profesores”. Na presente 
comunicação, não temos a pretensão de responder a estas 
perguntas ou apresentar posições que podem ser generalizadas 
e prescritivas como alternativas frente aos problemas da lectura 
e escrita em processos formativos de profesores/as.  Mas, sim, 
compartilhamos uma experiência que vimos resignificando no 
espaço da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, a 
partir de registros escritos no que denominamos de Cadernos 
de Formação.  Propostos como atividade teórico/prática para 
turmas de Pedagogia, do ponto de vista político-epistemológico, 
consideramos que através dos “cadernos” são possíveis outras 
narrativas de formação nos permitindo considerar contribuições 
destes para um currículo praticado na formação de professores 
e professoras. Os cadernos como suportes de produção de 
conhecimento trabalham com a concepção freireana de que 
toda formação é projeto e utopia, buscando uma formação que 
possibilite aos professores/as realizarem diferentes dimensões 
da docência.

 
Palavras-chave

Cadernos de formação; currículo praticado; formação de professores. 

Resumen
En las últimas décadas, han sido numerosos los debates y 

refl exiones en el campo de las políticas curriculares sobre la 
formación de profesores. Podemos decir que estos debates vienen 
expresando una tensa disputa en el intento de responder a las 
preguntas sobre “por qué formar”, “cómo debe ser esa formación”, 
“cómo organizar el currículo”. En este sentido, el presente artículo 
no tiene la pretensión de responder a estas preguntas o presentar 
posiciones que puedan ser generalizadas y prescriptas como 
alternativas frente a los problemas presentes en la formación 
docente. Lo que compartimos remite al conjunto de experiencias 
que venimos desarrollando y refl exionando en el espacio de la 
Facultad de Formación de Profesores de la Universidad del Estado 
de Rio de Janeiro, a través de prácticas de registros en los Cuadernos 
de Formación propuestos como actividad teórico/práctica para las 
clases de la carrera de Pedagogía. Desde el punto de vista político-
epistemológico, consideramos que a partir de los “cuadernos” 
han sido posibles otras narrativas de formación. La práctica de 
registro de vivencias e impresiones personales sobre las clases y 
temas discutidos nos han permitido el ejercicio de la oralidad y 
de la escritura, posibilitando la relación práctica/teoría/práctica en 
la experiencia de formación. Al leer y discutir colectivamente los 
cuadernos, planteamos dudas y cuestionamientos que nos permiten 
considerar contribuciones para un currículo practicado en la 
formación de profesores y profesoras. Los cuadernos trabajan con 
la concepción freireana de que toda formación es proyecto y utopía, 
buscando una formación que posibilite que los profesores(as) 
realicen diferentes dimensiones de la docencia.

Palabras clave
Cuadernos de formación; lectura e escrita; formación de profesores.
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Um convite à leitura

Nas últimas décadas, inúmeros têm sido os debates e 
refl exões no campo da formação de professores. Podemos 
dizer que esses debates vêm expressando uma profunda e 
tensa disputa na tentativa de responder às perguntas seminais 
sobre “o que é formar”, “por que formar”, “como deve ser 
essa formação”, “como organizar o currículo” nos cursos de 
formação de professores, dentre outras questões. 

Sem dúvida, vimos acompanhando que entidades nacionais 
brasileiras como a Associação Nacional de Formação 
de Professores (ANFOPE), Associação Nacional de Pós 
Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), Ministério da 
Educação (MEC) e as internacionais como o Banco Mundial 
expressam divergências profundas, tanto em nível político, 
como epistemológico, por exemplo, disputando e tentando 
imprimir suas visões de mundo às políticas de formação de 
professores no país. 

 No sentido de compreendermos essas relações vale recuperar 
a contribuição de Marilena Chauí que, em artigo publicado no 
início da década de 80, apontava para a complexidade político-
ideológica das concepções em disputa sobre/no campo da 
formação de professores, sendo confi guradas e dando novas 
confi gurações aos dilemas teórico-práticos que atravessam essa 
formação. Esta fi lósofa brasileira nos lembra,

Quem lê o Emílio de Rousseau, o que são as luzes? de 
Kant, a fenomenologia do espírito de Hegel, a educação 
para a liberdade de Dewey, as propostas da Escola Nova 
e da Escola Ativa, as de Summer Hill, ou de Freinet, para 
não mencionar a República de Platão, os Dos ofícios 
de Cícero e o De Magistro, de Santo Agostinho, há de 
perceber que a ideia de formação é inseparável de um 
determinado campo teórico e do contexto histórico no 
qual é formulada a proposta pedagógica, de sorte que 
esta não pode ser compreendida sem a compreensão do 

papel atribuído ao pedagogo, com relação à sociedade, 
à política e ao saber. Lembradas estas obviedades, a 
questão colocada — que é ‘formar`? — permanece 
inteiramente aberta à procura de resposta.

Por sua vez, o presente artigo não tem a pretensão de 
responder a estas perguntas ou apresentar posições que possam ser 
generalizadas e prescritas como alternativas face aos problemas 
presentes no interior da formação docente. O que gostaríamos de 
(com)partilhar, remete ao conjunto de experiências (THOMPSON, 
2002)3que vimos desenvolvendo e refl etindo cotidianamente no 
espaço da Faculdade de Formação de Professores da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (FFP/UERJ), através de práticas de 
registros nos Cadernos de Formação propostos como atividade 
teórico/prática para turmas do curso de Pedagogia.

Ao assumirmos os Cadernos de Formação, como uma 
de nossas ferramentas para formação docente, enfatizamos a 
possibilidade que o conhecimento praticado nos “cadernos”, 
além de ser um dispositivo potente de produção do 
conhecimento, nos provoca pensar a formação docente como 
um lócus privilegiado para a aventura ética, estética e política 
sobre/do conhecer.  

Do ponto de vista político-epistemológico, entendemos 
que através das práticas de escrita tendo como suportes os 
“cadernos” tem sido possível instituir outras narrativas de 
formação. A prática do registro de vivências e impressões 
pessoais sobre as aulas e temas discutidos, seja no ambiente 
acadêmico ou não, tem nos permitido o exercício do 
pensamento e da escrita, possibilitando a relação prática/teoria/
prática na experiência de formação. Ao lermos e socializarmos 
os cadernos levantamos dúvidas e questionamentos que, além 
de merecerem ser discutidos nas disciplinas, nos permitem 
avaliar a contribuição das mesmas para o processo cotidiano de 
formação de professores e professoras.

Neste movimento, buscamos nos aproximar de situações 
cotidianas quer sejam políticas, sociais e educacionais 

3 - Compartilhamos com este autor de que é necessária a dialética entre educação e a experiência. Para Thompson, “Toda educação que faz jus a esse nome 
envolve a relação de mutualidade, uma dialética (...). O que é diferente acerca do estudante adulto é a experiência que ele traz para a relação. A experiência 
modifi ca, às vezes de maneira sutil e às vezes mais radicalmente, todo o processo educacional (p. 13).
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observadas e pensadas sobre os temas discutidos/estudados nas 
disciplinas, estando, pois, abertos para incluir textos e imagens 
de diferentes fontes, propiciando a elaboração de narrativas 
contra-hegemônicas identifi cadas com a produção de outras 
identidades sociais na escola e na sociedade.

Nesta perspectiva, os cadernos de formação trabalham 
com a concepção freireana de que toda formação pode ser 
projeto e utopia, buscando, por intermédio das experiências e 
no mundo das contingências, uma formação que possibilite aos 
professores/as realizarem as diferentes dimensões (afetivas, 
éticas, estéticas, políticas, epistemológicas, etc.) da docência 
(FREIRE, 1997). 

As experiências de formação compartilhadas neste trabalho 
têm se orientado pela concepção político-epistemológica de 
formação em rede (ALVES e OLIVEIRA, 2001). Lembramos 
que esta concepção, longe de querer se afi rmar como um 
modelo a ser reproduzido em outros contextos formativos, 
trabalha com a perspectiva freireana de que toda formação é 
criação, processo de mediação entre o sujeito e o mundo na 
produção de conhecimento.

Diante das tensões que essa concepção de formação nos 
coloca, acreditamos que, somente fazendo-a circular, isto é, 
narrando-a, problematizando-a, refl etindo-a coletivamente é 
que revigoramos questões nodais, tais como: O que é formar? 
Para que se forma? Onde se forma e como se forma?

Assim, apresentamos algumas cenas dos processos 
vividos os quais vêm sendo tecidos pelo desafi o freireano 
do diálogo. Vale dizer que Freire contesta com veemência a 
violência político-epistemológica entre o acadêmico e o saber 
de experiência feito e propõe o “diálogo” entre os sujeitos que 
participam das práticas sociais de produção do conhecimento. 
No sentido freireano, dialogar não signifi ca, apenas, fazer 
perguntas e ouvir respostas. Mas sim, dialetizar a relação 
“eu-tu”, provocadora do encontro de intencionalidades entre 
sujeitos que buscam, a partir da sua relação com a realidade, 
as razões da sua procura, das suas indagações e da sua rebeldia 
com o que lhes acenam sobre verdades estabelecidas.

Nesta perspectiva, a formação que perseguimos nutre-se 
das aprendizagens do passado, das tensões do presente e dos 
desafi os intuídos do futuro. Recuperar, a partir dessa trajetória 
(lembramos que toda memória é sempre fi cção e seleção), 
mais do que um pretexto, torna-se uma experiência potente de 
revisitar “políticas de formação”, buscando (re)conhecer a(s) 
teoria(s) em movimento que a(s) atravessa(m).

O diálogo permanente com a prática, com a sala de aula e 
com as questões que dela emergem, tem nos levado a corroborar 
a perspectiva freireana de que “não há ensino sem pesquisa” e 
destaca:

 faz parte da natureza da prática docente a indagação, 
a busca, a pesquisa. O que se precisa é que, em sua 
formação permanente, o professor se perceba e 
se assuma, porque professor, como pesquisador/a 
(FREIRE, 1997, p.32).

Sobre cadernos e diários: a aventura humana pela 
narração escrita

A ideia dos Cadernos de Formação nasceu das experiências 
com escritas narrativas de alunas de uma turma do curso de 
Pedagogia da Faculdade de Formação de Professores (UERJ/
FFP) e sobre o processo vivido pela quarta (4ª) turma do curso 
de pós-graduação “Alfabetização das crianças das classes 
populares”4. 

Na experiência junto à turma de pós-graduação, lembramos 
que durante a criação de um coisário, proposto como uma das 
atividades de um dos módulos do curso, as alunas trouxeram 
para a classe, inúmeros objetos encharcados de signifi cações, 
objetos cheios de histórias e memórias, dentre eles, um bilro e 
o livro Robinson Crusoé, de Daniel Defoe (1970).

O coisário foi a expressão utilizada pelas professoras 
participantes do curso para designar uma espécie de museu, 
organizado na classe, com o objetos de valor afetivo trazidos 
pelas mesmas, a partir da visita à uma exposição no Museu 

4 - Este curso integra uma das atividades do grupo de pesquisa “Alfabetização das crianças das classes populares” sob coordenação da Profª Drª Regina Leite Garcia.
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de Arte Contemporânea, em Niterói/RJ. A ideia do coisário 
nasceu de um projeto da turma que, ao discutir/conversar sobre 
as origens dos museus, descobriu que esses foram criados 
a partir dos gabinetes de curiosidades do século XVI. Os 
gabinetes de curiosidades eram coleções particulares de coisas 
admiráveis, um coisário, que transportava o colecionador e 
seus privilegiados convidados a uma viagem no tempo e no 
espaço.

Refl etindo posteriormente sobre a proposta do coisário 
e suas implicações no movimento da turma, o nosso olhar 
interessado se voltou para dois objetos, numa tentativa de 
interrogá-los e ressignifi cá-los. O bilro de madeira, peça delicada 
das artes de fi ar, trazido por uma professora participante, por 
sua vez contadora de histórias, que herdou esta peça de sua 
sogra portuguesa, semi-alfabetizada. Esse objeto nos parece 
emblemático de uma cultura oral, fundada no valor da palavra 
dita, falada, na narratividade e no intercâmbio das experiências.

O livro de Defoe, considerado por Michel de Certeau 
(1994) um romance da escritura, por sua vez foi trazido por uma 
professora que o recebeu como herança de seu pai, um leitor 
dedicado às obras clássicas, também nos pareceu emblemático 
de como a prática escrituralística assumiu valor mítico nos 
últimos quatro séculos, reordenando aos poucos todos os 
domínios por onde se estendia a ambição ocidental de escrever/
fazer sua história e, assim, fazer a história (CERTEAU, 1994).

Em linhas gerais, a tensão explicitada por esses dois objetos, 
traduziria simbolicamente a tensão permanente entre os pólos 
da oralidade e da escritura que, apesar de serem imbricados, de 
modo geral, são antagonizados e apartados na formação do/a 
professor/a – leitor/a – escritor/a.

Assim, refl etir sobre essas questões tendo o coisário como 
pretexto e posterior escrita nos Cadernos implicaram em 
inquirir os processos de formação de professores/as, procurando 
enxergá-los em sua complexidade, apostando na possibilidade 
histórica de que professores/as sejam capazes de escrever a 
sua palavra, construir a sua autoria sem perder o fi o ruidoso e 
envolvente de uma oralidade que, ao tecer o seu discurso, nos 

ajude (e aos seus alunos/as) a tecer a teia complexa da vida.
Refl etir sobre a experiência do coisário implica em enxergá-

lo não apenas como uma atividade isolada, planejada e realizada 
com fi ns didáticos no desenvolvimento do curso.  A atividade 
do coisário realizado com a 4ª turma buscou transcender as 
tendências tecnicistas que, de modo geral, instrumentalizam 
e didatizam as vivências culturais extra-escolares de nossos 
alunos/as. 

Por outro lado, a experiência construída junto aos estudantes 
do curso de Pedagogia da FFP/UERJ surgiu do desafi o de 
pensarmos a criação de novos dispositivos de estudo e avaliação 
que superassem, em um currículo praticado (OLIVEIRA, 
2003), a perspectiva de provas escritas individuais.

 Este desafi o nos mobilizou a engendrar possibilidades 
avaliativas de caráter qualitativo, capazes de expressar 
possibilidades múltiplas para lermos e compreendermos o 
nosso próprio processo de construção de conhecimento na 
disciplina Políticas Públicas Educacionais5.

Na gestação desta ideia, discutimos o propósito de que os 
cadernos poderiam contribuir para o processo de formação 
refl exiva do pedagogo, de modo a servir como instrumento 
que pudesse produzir conhecimentos sobre os temas discutidos 
na disciplina. Vislumbramos que, a partir desta proposta, 
estaríamos realizando o movimento prática/teoria/prática 
necessário ao educador e educador comprometidos com um 
projeto curricular crítico e emancipatório.

Do ponto de vista metodológico, apostamos que nos 
“cadernos” estaríamos registrando anotações de vivências, 
impressões pessoais sobre as aulas e temas discutidos; 
escrevendo sínteses sobre as atividades realizadas e a relação 
prática/teoria/prática; levantando dúvidas e questionamentos 
que mereceriam ser discutidas em nossas aulas, além de 
avaliarmos a contribuição da disciplina para o processo de 
formação de professores.

No contexto destas atividades, buscamos produzir sentidos 
sobre a realidade e situações da vida, aprofundando os temas de 
forma a tecer relações entre aspectos micro e macro societários. 

5 - Esta atividade foi proposta para o primeiro e segundo semestres de 2010.
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Sem dúvida, a prática de registro sempre acompanhou a 
humanidade, produzindo e ou reproduzindo situações do 
cotidiano, tanto individuais quanto coletivas, valendo-se de 
diferentes suportes, tais como as paredes das cavernas, das 
rochas dos vales, da argila para o papel. Nesses suportes, 
inscreveram modos de vida, valores, sensibilidades estéticas e 
percepções sobre si, sobre o outro e sobre o mundo.

Lembramos, também, que muitas foram as experiências 
humanas que marcaram centenas de folhas de cadernos ao 
longo da história, ora para celebrar a vida, ora para denunciar as 
atrocidades cometidas contra ela, ora para registrar memórias 
de juventude, amores, aromas e sabores; ora para elaborar e 
resignifi car a vida cotidiana, extraindo, através da escrita, 
sonhos, paixões e prospecções. 

Quem não se lembra dos diários de bordo de Cristóvão 
Colombo no seu encontro com o “Novo Mundo”? Ou mesmo 
dos diários de Amyr Klink (1986), o navegador solitário, ao 
nos contar as belezas comoventes dos desertos gélidos em suas 
aventuras pelos oceanos do mundo? Não podemos nos esquecer 
das narrativas trágicas sobre a humanidade roubada tanto descrita 
com o viço da jovem Anne Frank, ao segredar em seu “diário” 
a descoberta do amor, as astúcias de sobrevivência, o despejo 
do futuro pelos horrores da guerra, quanto em “As memórias 
do cárcere”, de Graciliano Ramos (1984), ao nos rememorar o 
cotidiano da barbárie imposto pelo obscurantismo autoritário do 
Estado Novo6 a todos aqueles e aquelas que a ele se opunham.

Já nos célebres “Cadernos do Cárcere”, do pensador italiano 
Antonio Gramsci que feito prisioneiro dos porões do regime 
fascista, mesmo no isolamento que lhe fora imposto, conseguiu 
recriar o sentido da vida, dialogando com interlocutores não 
presentes e gerações futuras, levando-o a continuar o diálogo 
com aqueles e aquelas que, como ele e no mundo todo, 
buscam caminhos corajosos para romper com as injustiças e 
a subalternização. Lembramos, também, o “Caderno verde” 
de Ernesto “Che” Guevara (NERUDA, et al, 2009), no qual 
o revolucionário escrevia à mão os seus poemas de autores 
preferidos. Para os primeiros leitores do “Caderno verde”, mais 

do que copiar para memorizar os poemas, Guevara realizava o 
trabalho de compor sua antologia pessoal.

No campo educacional, é importante resgatarmos, também, 
o crescente interesse de pesquisadores cujos objetos de 
investigação têm se voltado às análises de documentos orais 
e escritos de professoras, sejam estes cadernos, diários de 
classe, narrativas de histórias de vida, etc.(MIGNOT, 2004; 
DEMARTINI, 2001). 

Com efeito, Oliveira (2008, p.131), em instigante pesquisa 
sobre cadernos escolares como fontes de pesquisa, afi rma ter 
encontrado “indícios que contribuem para a compreensão da 
pluralidade de redes tecidas entre alunos e escola. Descobrimos 
marcas da singularidade de cada um no uso deste artefato, o que 
permitiu refl etir sobre os seus possíveis signifi cados”.

É em diálogo com estas práticas instituídas que, ao propormos 
os Cadernos de Formação junto aos estudantes de Pedagogia, 
apostamos na potência destes artefatos contribuírem para 
refl exões tanto pessoais quanto coletivas que apoderados pela 
palavra escrita permitiram levantar perguntas e inquietudes para 
serem discutidas em aulas de formação pedagógicas e políticas.

Desse modo, procuramos, por um lado, estimular uma 
maior autonomia na argumentação oral, expressando uma 
articulação maior do pensamento através da oralidade, 
ganhando maior consistência discursiva; bem como, por outro 
lado, desafi ar a  escrita, posto ser uma luta constante com a 
folha em branco que, ameaçadora, parece silenciar as vozes 
que dão materialidade ao nosso pensamento. Vale dizer que 
precisamos democratizar o direito à palavra escrita, ampliá-la, 
como expressão de pensamento, de comunicação, de afi rmação 
de autoria, sobretudo no campo da formação de professores.

Neste percurso refl exivo, nos é valiosa a contribuição de 
Gnerre (1994) quando este autor nos fala sobre a necessidade 
de considerarmos as “interpretações recíprocas” entre oralidade 
e escrita.

Com efeito, os estudos de Martin Barbero e Germán Rey (2001, 
p. 48) também nos provocam a complexifi car a presença central da 
cultura oral, isto é, como oralidade secundária, posto que 

6 - Regime instalado no primeiro governo de Getúlio Vargas que mergulhou o país no autoritarismo político do Estado entre os anos de 1937 a 1945.
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Necessitamos pensar a profunda compenetração – a 
cumplicidade a complexidade de relações – que hoje se 
produz na América Latina entre a oralidade, que perdura 
como experiência cultural primária das maiorias, e a 
visualidade tecnológica (...) tecida e organizada pelas 
gramáticas tecnoperceptiva do rádio e do cinema, do 
vídeo e da televisão.

Essas interpretações e relações envolvem, fundamentalmente, 
expor o poder excludente e discriminatório que representa a 
supremacia histórica e ideologicamente construída em torno da 
escrita. O componente ideológico acolhido neste poder está no seu 
reconhecimento como forma legítima que organiza a vida social, 
jurídica, econômica e política entre os membros da sociedade, 
no que vale dizer ser ela o paradigma da estratifi cação social, da 
autoridade de dizer quem está fora ou dentro de uma comunidade 
de cidadãos.

Certeau (1994) nos dá pistas para buscarmos outros sentidos 
sobre a dicotomia entre oralidade e escrita, os quais podem ter 
ajudado na produção das representações construídas sobre a 
supremacia da escrita em relação à oralidade na contemporaneidade.

Para este autor, as práticas escriturísticas e as práticas 
da oralidade ao serem separadas pela sociedade moderna e 
industrial distinguiram-se uma da outra fi cando associadas, 
respectivamente, às ideias do “progresso” e do “não 
progresso”. Assim, enquanto o “progresso” é do tipo 
escriturístico, as práticas de leitura e de escrita foram 
sendo defi nidas e legitimadas como científi cas, políticas, 
autorizadas e escolares. Em relação à oralidade, foi-lhe 
atribuído o sentido não civilizatório, isto é, que não contribui 
para o progresso da humanidade. Os povos de cultura 
predominantemente oral são vistos como não civilizados 
irracionais e de mente primitiva.

Ainda para Certeau, a separação entre escrita e oralidade 
edifi cou uma fronteira entre a cultura ocidental e não-ocidental 
na qual foi instituída uma lei interna que inscreveu e centralizou, 

na escrita, a consagração da “verdade” já que apenas se pode 
compreender aquilo que se escreve.

Desenhada por esta perspectiva, a hegemonia da cultura 
escrita sobre a cultura oral irá refl etir a discriminação e a 
hierarquização na distribuição e controle do poder. Neste 
sentido, a arquitetura política das sociedades modernas 
capitalistas parece ser talhada pelos instrumentos da exclusão 
onde a escrita será objeto de desejo, tanto por aqueles que a 
controlam quanto por aqueles que, sem ela, se percebem 
interditados social e economicamente.

Com efeito, consideramos que uma das perspectivas 
contra-hegemônicas inscritas nos cadernos é tensionar a 
democratização da palavra escrita, visto que é possível escrever 
aquilo que se pronuncia individual e coletivamente no espaço 
da aula.

Assim, considerando essas incursões teóricas sobre 
a dicotomia entre a letra e a voz, os Cadernos de Formação 
nos remetem à imagem de um grande texto tecido pelos fi os 
cotidianos que (des)fi am e (desa)fi am a rede da formação de 
professores, articulando-o ao conhecimento sobre e do mundo.

É interessante resgatarmos que na mitologia, em especial a 
grega, muitas são as histórias que envolvem homens e mulheres, 
deuses(as) e semideuses(as)  que tecem na arte de fi ar as sagas 
as aventuras, a morte e a vida, os desencontros e a esperança do 
reencontro, enfi m, os destinos humanos através da arte do fi ar. 

De outro modo, ao retornarmos aos “cadernos” como texto 
tecido pela arte de contar as refl exões produzidas em nossas 
aulas, os/a estudantes, cada um/a com seu modo particular de 
tecer seus textos, trazemos a imagem da personagem feminina 
mítica da mitologia da cultura árabe também musa inspiradora 
das artes de narrar. Trata-se, pois, de Sherazade, a “tecelã das 
noites”7.

Na tradição das “mil e uma noites”, através da palavra e da 
memória, Sherazade, noite após noite, tece com suas histórias a 
rede que irá enredar o sultão Xariar, levando-o a querer ouvir o 

7 - Na adaptação de “As mil e uma noites”, ao nos introduzir na leitura do épico árabe, Cony (2001) nos escreve belamente que no “relato atribuído a Sheraza-
de, a mulher que adiou a morte por mil e uma noites, encantando o sultão com suas histórias, a relação é exclusivamente humana, e o próprio destino que nela 
intervém é também um destino humano e nunca divino. É o Destino...” (p. 7).
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fi nal de cada história nas noites seguintes. O sultão, embalado 
pelas narrativas de Sherazade, prolongava o prazer do saber 
e, ao mesmo tempo, adiava a sentença de morte imputada à 
heroína árabe.

Em um dos seus estudos, Adélia Bezerra de Menezes (1995, 
p.2) nos conta existir algo de épico no gesto de Sherazade: uma 
mulher que, através da palavra, salva a raça feminina. De certa 
forma, cada um de nós que nos aventuramos na experiência 
da leitura e da escrita nos identifi camos com a personagem do 
clássico árabe.

Nessa história, a palavra, como astúcia do mais fraco, vence 
o arbítrio destrutivo do mais poderoso, reinventando o mundo 
pela fi cção e pela generosidade de compartilhar com outro o 
sabor do saber.

É interessante também pensarmos que, ao contrário do que 
muitos de nós pensamos, a relação entre as artes do tecer e do 
escrever tem sido uma questão presente na refl exão de muitos 
autores contemporâneos.  Segundo Ana Maria Machado (2001), 
por exemplo, não haveria nenhuma novidade em associar a força 
regente de quem escreve a elementos da tecelagem e da tapeçaria.  

A própria etimologia das palavras nos oferece algumas 
pistas sobre a relação tão intensa entre o tecer e o escrever: a 
palavra texto, do latim textu signifi cava originalmente tecido, 
produto artesanal ou industrial resultante da tecelagem regular 
dos fi os de lã, seda, algodão ou de outra fi bra qualquer. 

Assim, longe de propor o arquétipo de Sherazade como 
um modelo ou uma prescrição para a formação de professores 
e professoras, nossa ideia foi de pensar os “cadernos” como 
um dos dispositivos de um currículo praticado entre os quais 
podemos compreender que com a escrita e a oralidade, o 
escrever e o narrar do professor e professora em formação, 
pode ser possível afi rmar e potencializar a sua autoria como 
educador/a, intelectual e militante. 

A complexidade contemporânea exige que o professor e 
professora, em seu processo de formação, possam entre outras 
questões, discutir e refl etir as relações entre educação, escola e 
sociedade, as relações entre escrita e a formação das estruturas de 
pensamento, as relações entre pensamento e linguagem, buscando 
relacionar e discutir, principalmente, os entrecruzamentos, 

as hibridizações entre a(s) cultura(s) oral(is) e a(s) cultura(s) 
escrita(s). Falar, escrever, ler, dialogar, dizer, narrar, afi rmar a 
sua palavra através do escrito, do dito, da experiência potente de 
inscrever-se, escrevendo o mundo que nos cerca.

A proposta dos Cadernos de Formação trouxe para a turma 
do curso de Pedagogia com a qual trabalhamos nos semestres 
de 2010, muitas possibilidades povoadas de signifi cações: 
registros cheios de histórias, memórias, sejam em forma de 
charges, matérias de jornais, refl exões pessoais e coletivas, 
entre tantos, que estabeleciam múltiplas conexões entre a 
disciplina Políticas Educacionais e Organização da Educação 
Básica sobre as relações entre educação, sociedade, ética e 
conhecimento.  

Assim, por exemplo, ao discutirmos em nossos primeiros 
encontros o tema “O que é política?”, tendo como texto de 
apoio o pensamento da Hanna Arendt (1999), muitos textos 
escritos e imagéticos foram apresentados, de modo a oferecer 
diferentes perspectivas sobre o tema.

Em um dos cadernos, por exemplo, ao discutirmos o tema 
introdutório do curso sobre “o que é política?”, uma das alunas 
continuou o seu processo de indagação, incluindo em seus 
registros o seguinte poema de autoria de Lêdo Ivo (2004):

  Primeira Lição

Na escola primária
Ivo viu a uva

E aprendeu a ler.

Ao fi car rapaz
Ivo viu a Eva

e aprendeu a amar.

E sendo homem feito
Ivo viu o mundo,

Seus comes e bebes.

Um dia num muro
Ivo soletrou

A lição da plebe.
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E aprendeu a ver
Ivo viu a ave?
Ivo viu o ovo?

Na nova cartilha
Ivo viu a greve
Ivo viu o povo.

Uma outra estudante fez a leitura dramatizada do texto “O 
analfabeto político” de Bertold Brecht (1996). Por ter concluído 
o ensino médio em artes cênicas, esta mesma estudante nos 
provocou com a possibilidade de refl etirmos a formação do 
professor e da professora como sendo tecida por muitos fi os, 
cuja complexa trama vai desenhando a sua identidade social. 

Outras produziram acrósticos variados tendo como 
centralidade a palavra “política”. Houve, também, aquelas 
e aqueles que atualizaram a discussão a partir de materiais 
coletados de jornais. Em outro caderno, a propósito deste 
mesmo tema, chamou atenção pela discussão da síntese “toda 
vez que nos recusamos ou negamos a política, geramos a 
desigualdade”, produzindo novos debates.

Do mesmo modo, a diversidade da exposição dos cadernos 
e o uso criativo e inusitado de textos produziram, também, um 
debate acalorado sobre estilos, expressões orais e escritas em 
sua complexidade.

Em sala de aula, ao darem concretude à ideia dos 
“cadernos”, estudantes puderam vivenciar, sobretudo, a emoção 
e o sentimento estético, as diversas racionalidades presentes no 
tipo de texto dissertativo ou não escolhido (dentre vários) para 
a síntese dos temas estudados.

Assim, ao estar diante dos Cadernos, pudemos identifi cá-
los com a tensão entre oralidade e escrita encarnada, na turma 
de Pedagogia, pelas angústias surgidas na atitude de decidir 
entre a voz e a letra e, ao mesmo tempo, movida pelo desafi o de 
não torná-las aparteadas uma da outra.

Para outros possíveis  diálogos

Podemos dizer que a proposta dos “cadernos” pode ser lida e 
revigorada pela possibilidade cotidiana de se praticar processos 

formativos que apostem no compartilhamento da experiência 
docente. Processos de formação ancorados em currículos 
praticados que dêem abertura à astúcia, à engenhosidade, à 
narratividade e que possam conjugar sensibilidade estética com 
um devir ético de quem acredita que cada um é reafi rmado pelo 
outro, desafi ado pelo outro, potencializado com o outro.

Ressaltamos as possibilidades da proposta de trabalho 
realizada, tanto pelos cursistas da quarta turma da Pós-
Graduação em Alfabetização das crianças das classes populares, 
quanto pelos estudantes do curso de Pedagogia da FFP/UERJ, 
ao considerarmos que a história e a memória podem nutrir de 
signifi cados a prática pedagógica e a prática política inerente a 
todos os processos formativos.

Do mesmo modo, podemos dizer que os “cadernos de 
formação” potencializam a democratização da palavra escrita, 
servindo como dispositivo para a expressão ou saída da tensão 
histórica, política e cultural entre oralidade/escrita na qual 
muitos estudantes e mesmos muitos professores não conseguem 
romper com esta dicotomia.

Do ponto de vista epistêmico, dos diferentes “cadernos 
de formação” emergiram informações, pistas, tensões sobre a 
singularidade e a complexidade dos processos formativos dos 
estudantes, sinalizados em aspectos de suas aprendizagens, de 
suas relações e compreensões dos textos estudados, bem como 
na multiplicidade da recepção das atividades de aula.

Do ponto de vista político, podemos dizer que a formação 
docente nutre-se do exercício da palavra oral e escrita, em sala 
de aula, na universidade ou outros espaços da sociedade mais 
ampla, emaranhando professores e professoras de países latino-
americanos, e em particular o Brasil, a (re)encontrar o fi o de 
suas meadas, incentivando-os dia após dia a escreverem os seus 
“cadernos” e, também, neles fazerem ressonar as suas palavras.
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Resumo
O artigo aborda o esforço criativo em termos da autobiografi a 

de pessoas surdas ao se defi nirem e narrarem-se. Os signifi cados 
são negociados dentre muitas histórias específi cas de determinadas 
pessoas surdas, o que não signifi ca que ao se defi nirem ou 
narrarem-se, apenas descrevam algo que já existe, mas sim, criam 
o objeto – o Ser Surdo – na medida em que o descrevem. Os dados 
em análise são as narrativas, em entrevistas, os chamados perfi s, 
de acadêmicos surdos brasileiros, mais especifi camente, doutores 
surdos que compõe a liderança surda e que nos interessa por 
acionarem críticas a uma educação homogeneizante. Os líderes 
presentes nesta análise transitam pelos mundos dos movimentos 
sociais e da formação acadêmica, além disso, participam da 
investigação e da pesquisa sobre a produção cultural de seu próprio 
grupo, dos surdos. Para a aproximação teórica sobre autobiografi a 
e autenticidade utilizamos Peter Gay (1999); para aproximação da 
ideia de inversão do estigma e da delimitação de uma determinada 
identidade básica, aproveitamos o referencial de Fredrik Barth 
(1998); para entender a busca por um essencialismo estratégico 
pela liderança surda empregamos Vale de Almeida (2009). 
Baseamo-nos também na ideia Bakhtiniana de tessitura de fi os 
ideológicos que envolvem a trama e as relações sociais por meio 
das palavras. Concluímos nesta investigação que a essencialização 
estratégica do Ser Surdo por meio de uma liderança intelectual 
e política surda dão indícios da defi nição dos ideais e dos 
posicionamentos do movimento surdo brasileiro. Marcas de um 
contra combate fundamental para repensar a sociabilidade e uma 
educação diferenciada.

Palavras-chave
Liderança surda; autobiografi a; essencialismo estratégico; 

Ser Surdo; identidade.

Abstract
The article discusses the creative effort in terms of the 

autobiography of deaf people to establish a self-narrative. 
The meanings are traded among many specifi c stories of 
certain deaf persons, but that does not mean that when 
they defi ne a self-narrative they just describe something 
that already exists, but they create the object – the Be 
Deaf – insofar as they describe. The data in question are 
the narratives, interviews, called profi les, of deaf academics 
Brazilians, more specifi cally, the deaf doctors leadership 
that interests us by carrying out criticism of a homogenizing 
education. The leaders present in this analysis pass by 
the worlds of social movements and higher education, 
moreover, participate in research on the cultural production 
of its own group of deaf. For the theoretical approach on 
autobiography and authenticity we use Peter Gay (1999); 
for approximating the idea of shifting the stigma and the 
delimitation of a given basic identity, we took advantage 
of the theoretical reference of Fredrik Barth (1998); to 
understand the search for a strategic essentialism by deaf 
leadership we use Vale de Almeida (2009). We have based 
on the idea of Bakhtin regarding ideological yarn tessitura 
involving plot and social relationships through words. We 
conclude in our research that the strategic essencialization 
of the Be Deaf through intellectual and political leadership 
give clues of ideals and the positions of the Brazilian deaf 
movement. They are marks of a key reaction for rethinking 
sociability and a differentiated education.

Keywords
Deaf leadership; autobiography; strategic essentialism; 

Deafhood; identity.
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1. Breve introdução: Ser ou não ser – questão inicial

Por que não parece possível substancializar a questão sobre 
o Ser Surdo em tempos contemporâneos de identidades fl uidas 
onde há variedades de posicionamentos discursivos dos surdos 
brasileiros? Mas, ao mesmo tempo, por que não se pode abrir 
mão de entender a autobiografi a da liderança surda brasileira e 
o processo de essencialização de uma identidade política surda 
como estratégia para pleitear o reconhecimento social?

Neste intuito, selecionamos materiais de seis surdos3, dentre 
entrevistas e textos de artigo e teses produzidos por surdos 
adultos líderes, coletados para a análise dos sentidos atribuídos 
por meio das posições ocupadas pelos sujeitos que compõem a 
liderança surda acadêmica situada no sul do país. 

São memórias que marcam os discursos e a história dos 
surdos. Segundo Bakhtin (2004, p.37), “a consciência não 
poderia se desenvolver se não dispusesse de um material 
fl exível, veiculável pelo corpo. E a palavra constitui exatamente 
esse tipo de material”. Há momentos de desconforto, de luta, de 
tensão, de resistência, de fascínio, de admiração e de repúdio 
subtendidos nos dizeres que circulam em tal corpus com o qual 
nos deteremos em análise.

2. Autobiografi a - seleção do material

 Os materiais de entrevistas das lideranças surdas 
selecionados para análise trazem, em sua forma, um viés 
autobiográfi co, ou seja, os surdos discorrem sobre a infância, a 
vivência na família e na escola, os preconceitos, a participação 
adulta de envolvimento no movimento surdo. 

A autodefi nição e o compartilhamento de trajetórias 

presentes em biografi as e autobiografi as foram analisados por 
Peter Gay (1999) em materiais produzidos por intelectuais e 
artistas do século XIX. Este processo de autodefi nição, ou mais 
especifi camente, a biografi a e a autobiografi a se referia a uma 
prolongada empreitada da burguesia para conquista de espaço 
e de prestígio. 

Nessa perspectiva, a seleção de materiais para investigação 
foi principalmente focada na escolha das entrevistas do chamado 
“perfi l” e que apresentassem a autobiografi a de intelectuais e 
líderes surdos como também a seleção de argumentações sobre 
a afi rmação do que seria o “Ser Surdo”. As enunciações do 
“Ser Surdo” e da identidade surda por tais atores em evidência 
podem trazer indícios da aspiração de grupo a autenticidade.

A averiguação desses textos com trechos autobiográfi cos 
não se trata da seleção de extensos relatos de vida, mas dos 
mecanismos de idealização e de defesa utilizados pelo grupo de 
surdos em patamar de liderança. Os desejos desses indivíduos 
estão em permanente confl ito com uma variedade de demandas 
de grupos e de instituições e são conjunturas pertinentes a 
serem investigadas.

Bourdieu (2007) ao defi nir a ilusão biográfi ca ou a ilusão 
autobiográfi ca critica a narrativa de vida tratada como uma 
coerência perfeita de trajetória. Na existência de cada pessoa, 
as discrepâncias, as inconsistências são mais instrutivas do que 
as confi ssões impassíveis a serem interpretadas. Há o equívoco 
de pensar que as coisas são originais, singulares e pessoais, 
quando são experiências coletivas, narrativas criadas pelo 
grupo ao qual se pertence ou se almeja pertencer. Desse modo, 
“a ‘verdade autobiográfi ca’, está sempre presente, é um eu que 
se dirige a outros ‘eus’” (GAY, 1999, p. 167).

Os materiais em análise exprimem uma “multiplicidade de 

3 - Duas entrevistas de líderes surdos, Antonio de Abreu e Karin Strobel, disponíveis na publicação “História do Movimento Político das Pessoas com De-
fi ciência no Brasil”, da Secretaria de Direitos Humanos (2010) http://www.direitoshumanos.gov.br/pessoas-com-defi ciencia-1/publicacoes; três entrevistas, 
de Antonio de Abreu, Karin Strobel e Marianne Stumpf, disponíveis nas edições nº 2 (2007), nº 3 (2008) e nº 7 (2011) da Revista Virtual de Cultura Surda e 
Diversidade (RVCSD), publicação da Editora Arara Azul http://www.editora-arara-azul.com.br/revista/02/edicoes.php; uma entrevista de Ana Regina Cam-
pello para FAFIT News (25/02/2009) http://www.fafi t.com.br/cont.php?c=noticia&id=791; duas teses de Gladis Perlin (1998, 2003) e artigo (2001) da mesma 
em parceria com Wilson Miranda (2003) sobre a constituição e o narrar do Ser Surdo e a Identidade Surda. Duas teses parcialmente consultadas: tese de Wilson 
Miranda (2007) sobre a “Experiência e a pedagogia que nós surdos queremos” e artigo de Karin Ströbel (2007), História dos surdos: representações “masca-
radas” das identidades surdas.
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sistemas de crenças verbo-ideológicas e sociais interligadas” 
(BAKHTIN apud FAÏTA, 2001, p. 162), revelando a luta de 
atores surdos e a preocupação dos mesmos com a integridade 
de um ideário de grupo em busca de conquista de espaço. O 
compartilhamento do modo de pensar sobre si mesmos, sobre o 
“Ser Surdo”, torna-os “autenticamente surdos”.

3. Etnografi a -  essencialismo estratégico

No que se refere a negociações da agenda de grupos, o modo 
útil de negociação política e concreta pode passar pelo chamado 
“essencialismo estratégico” que é como uma necessidade 
identitária e categorial criadora de autoestima e espírito de 
grupo e o do pensamento de crítica cultural radical que ajudam 
a relativizar o peso do caráter historicamente construído das 
categorias as quais os indivíduos precisam se encaixar (VALE 
DE ALMEIDA, 2009, p. 9).

A crítica cultural seria uma forma de se questionar o que é 
de senso comum e fazer refl etir, de forma autobiográfi ca, como 
foram construídas e praticadas as formas culturais, discursivas, 
performativas, estéticas como também questionar o já instituído 
por (ouvintes4) homens, brancos, de classe média e urbana.

Num primeiro plano evidencia-se a positividade das 
questões da visibilidade que inverte a posição anterior de 
estigmatizado sem saber-poder do surdo, vislumbrando a 
posição da formação acadêmica de parte de sua liderança 
e do reconhecimento político e jurídico conquistado pelo 
movimento surdo já resultante de alterações legislativas. Estas 
alterações tornaram a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 
ofi cial de comunidades de pessoas surdas do Brasil5 provocando 
reconhecimento e legitimidade.

O exercício de refl exão se confi gura, num segundo plano, em 
apreender as relações entre uma vanguarda teórica discursiva e 
a ação, a “gestão do possível”. As posições de vanguarda podem 
tender a dar prioridade ou maior relevo a radicalizar a crítica 
cultural em direção ao modelo hegemônico do ouvintismo6 e 
não ter, nesta crítica, o foco na utilidade política, ou seja, a não 
melhoria da vida das pessoas das quais são liderança.

Uma das problemáticas que Vale de Almeida (2009) chama 
a atenção é da reivindicação de igualdade e adesão a um 
modelo. Extrapola-se dizer que a sensibilidade liberal e modelo 
hegemônico promovem culturalmente um modelo de escola 
regular própria do ideário ouvinte, no entanto, reivindicando 
o acesso ao que existe (a escola, a escolarização); sendo 
necessário compreender que na sociedade atual esse acesso 
permite status e mobilidade social. 

A marca simbólica do diploma e da alfabetização em 
Língua Portuguesa, da escola de Ensino Fundamental, é 
condição para galgar postos de trabalho e de continuidade da 
formação acadêmica em níveis mais altos. O uso da Língua 
de Sinais como 1ª Língua ou L1está atrelada à exigência da 
Língua Portuguesa escrita, como 2ª língua. 

O movimento surdo pretende a defesa por escolas especiais 
pelo despreparo da sociedade para lidar com a inclusão. O 
movimento surdo tende a optar pela proximidade com anseios 
de outras minorias linguísticas cuja pedagogia diferenciada 
venha a contemplar os anseios de uma Escola Bilíngue7.

4. Etnicidade - inversão do estigma

“Uma vez que pertencer a uma categoria étnica implica, 
ser certo tipo de pessoa e ter determinada identidade básica, 

4 - Ouvinte, segundo Ströbel (2007, p. 20): Palavra muito usada pelo povo surdo para designar aqueles que não são surdos.
5 - Lei nº 10.436 de 24/04/2002.  E, posteriormente, regulamentada no Decreto-lei nº 5.626 de 22/12/2005 que aborda a importância de incluir a LIBRAS no 
currículo de formação de professores, no acesso à educação bilingue aos alunos surdos na Educação Básica e na importância da formação dos profi ssionais 
bilíngues.
6 - Ouvintismo, segundo Skliar (1998, p. 15): Trata-se de um conjunto de representações dos ouvintes, a partir do qual o surdo está obrigado a narrar-se como 
se fosse ouvinte.
7 - De acordo com Fernandes (2009, p. 65) “Contextos bilíngues de minorias como o caso das comunidades indígenas e de surdos são (tornados) invisíveis, 
tendo em vista as línguas envolvidas não gozarem reconhecimento e serem socialmente estigmatizadas.”
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isto também implica reivindicar ser julgado e julgar-se a si 
mesmo de acordo com padrões que são relevantes para tal 
identidade” (BARTH, 1998 p. 32).  Deste modo, a defi nição 
e a auto-atribuição do grupo bem como a identifi cação pelos 
próprios atores fazem parte de um dos pontos cruciais para a 
compreensão do grupo em enunciação.

O grupo de surdos com narrativas em análise neste artigo 
se constitui uma liderança intelectual e política que atende ao 
compatível com os padrões de uma identidade básica? Essa 
questão não tem resposta presumível e razoável nessa análise, 
mas é possível observar as rupturas, as imagens de si, à vontade 
de se opor e de produzir diferença cultural por esses atores 
surdos, de modo que se investigue a possibilidade de se estar 
diante de uma narrativa contra-hegemônica.

Os grupos, num campo de batalha, se adaptam e geram 
interdependências nas diferentes fronteiras e em suas diferentes 
acomodações, no entanto, é possível deslizar por defi nições 
mais estáticas, rígidas, e o principal, procurar indícios da 
“persistência” da enunciação que delimita, constrói e perpetua 
esse grupo.

Enquanto minoria, os surdos colocam em jogo o discurso 
majoritário. O grupo majoritário, ouvinte, é a norma instituída, 
que está posta. A instituição escola regular/normal/padrão, em 
contraste com a escolarização ou a educação que os surdos 
desejam usufruir não é colocada em questão ou debatida. O 
grupo majoritário, ouvinte, é aquele que não tem a pretensão 
de se pensar ou que não consegue se colocar no lugar do outro. 
Aqueles que são diferentes é que precisam se defi nir e é nesse 
movimento de interações em um sistema social complexo é que 
os surdos conjeturam a sua orientação cultural.

 A orientação cultural (no sentido da tomada de posição 
do grupo), “a tradição” (que pode ser inventada na busca por 
uma “pureza cultural”) e os artefatos culturais não são os fatores 
unicamente determinantes, pois a cultura e o jogo da produção 
da diferença como também a manutenção das fronteiras, são 
os processos mais interessantes. Para compreender o repertório 

de reivindicações em relação ao tratamento dado aos surdos, 
relacionado à ideia de defi ciência, e os anseios, do grupo, é 
que há um questionamento: O grupo estaria reivindicando para 
si uma visão de mundo étnica? Isso não é novo no debate e 
ainda sem “eco” e respaldo numa perspectiva de Educação para 
Diversidade ou Étnica, mas a repercussão cada vez maior de 
suas reivindicações abala o ideário da Educação Especial. 

5. Reconhecimento recusado - lutas sociais

Quando se sinaliza a resistência às normas, a uma 
normatividade, a um padrão regulador de existência a que um 
grupo não se enquadra se produzem as motivações para ações 
de resistência política o que envolve sempre a compreensão da 
dinâmica de experiências morais vivenciadas no surgimento de 
movimentos coletivos.

A atitude dominante que levou a priorizar que os surdos 
aprendessem a fazer leitura labial e que se tornassem oralizados, 
ou seja, que falassem e fosse o mais próximo possível da 
normalidade de uma pessoa ouvinte, culminou em proibições ou 
desvalorização no uso da Língua de Sinais ao longo da história 
da educação de surdos8. A atitude extremamente dominante e 
colonialista se manifestou historicamente a partir da negação 
do uso da Língua de Sinais e da não opção da pessoa surda por 
sua língua.

A luta por reconhecimento passaria por dois níveis de 
confl ito segundo Axel Honneth (2003): Por um lado, uma 
reação e experiência utilitarista para obtenção e concorrência a 
bens escassos e a direitos jurídicos e sociais que o grupo julga 
pertinente e, por outro lado, uma reação e experiência moral à 
situação de desrespeito, de injustiça, no curso das lutas sociais 
do grupo diante da exigência por reconhecimento social. 

Um discurso do Ser Surdo suscita um signifi cado, uma 
imagem de si. Essa formação provoca uma consciência de 
identidade e um comportamento em interação que suscitam as 
fi nalidades impessoais de um movimento coletivo, social.

8 - Para saber sobre história (histórias) de surdos e da educação de surdos mostra-se apropriada a leitura de Vendo vozes: uma viagem ao mundo dos surdos 
de Oliver Sacks (1998).
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6. Análise do material 

6.1. Discussão prioritária de lideranças surdas sobre 
“essencialismo estratégico” – essencialidade do Ser Surdo 

Cabe ressaltar que Gladis Perlin e Wilson Miranda 
(2003) teorizam sobre identidades essenciais, “ou ainda um 
essencialismo estratégico de que fala Homi Bhabha como 
constantes do centro de um disco elástico em torno do qual 
existem as fronteiras, nesse sentido ‘contornos de fronteiras’” (p. 
224). Não é nesta perspectiva que se compreende o mecanismo 
estratégico de uso do essencialismo porque já foi discutido a 
possível provisoriedade de um grupo recorrer a este mecanismo. 

Perlin (1998, 2001) baliza um conjunto de identidades e 
suas características dentro do universo de sujeitos surdos; são 
elencadas sete identidades9. A autora sinaliza que a identidade 
surda não é estável nem os surdos formam um grupo de 
identidade homogênea e que também não se esgota nessas 
identifi cações propostas. Para a autora, a identidade surda 
(identidade política) é fortemente marcada pela posição de 
resistência. A identidade surda política é o ponto de partida 
para delimitar todas as outras (ou melhor, é o ponto de chegada 
quando há uma defi nição e adesão a agenda reivindicatória). Ou 
seja, há indícios de haver uma identidade essencial, autêntica, 
que corresponda as lutas sociais por reconhecimento.

Quando se faz uma imersão nos textos de Perlin (1998, 
2001), se percebe a luta por reconhecimento passando pela 
defi nição de uma tipologia de posicionamentos do ouvintismo10 
e de identidades surdas como uma forma de preservar o modo 
de Ser Surdo. 

Perlin (2003) sinaliza que não se descarta, hoje, o 
hibridismo cultural devido a presença da globalização e a ideia 

de um essencialismo estratégico quando se trataria de aclarar 
a identidade de um povo, que ao mesmo tempo que não se 
pode se pensar como povo fi xo, puro, pronto porque estão num 
constante confl ito, variação e vir a ser. 

6.1.1 .Objetivos de análise

O primeiro objetivo será pensar na autodefi nição, na 
autobiografi a, na busca pela autenticidade e na função do 
essencialismo estratégico como descritores e criadores do 
Ser Surdo como também, aclarar os principais pontos de uma 
agenda reivindicatória. 

Para além desse objetivo, um segundo seria estudar a 
orientação cultural defendida por algumas lideranças surdas 
no jogo da produção da diferença (defi nição de fronteiras), em 
interação social com ouvintes e surdos, num jogo de poder com 
seus possíveis leitores e interlocutores.

6.2 Categorias ligadas a um primeiro nível de 
reivindicações - sociabilidade entre surdos, a LIBRAS e a 
política de identidade

As entrevistas se iniciam com a narrativa da infância até a 
juventude, com o dado da tenra idade em que fi caram surdos 
(antes de um ano de idade). Algo importante nas perguntas dos 
perfi s nas entrevistas se refere aos signifi cados e marcas da 
presença de familiares e de amigos, inclusive, há a pergunta 
de “como selecionam os amigos” e a pergunta sobre “o contato 
com a LIBRAS”. 

Constatamos a importância dada a uma sociabilidade 
entre surdos e própria na qual, no cenário da surdez em que a 
reivindicação primeira é Ser Surdo, na convivência com outros 

9 - PERLIN (2001) sinaliza a existência de algumas marcas nas seguintes identidades: 1. Identidades Surdas (identidade política); 2. Identidades Surdas Híbri-
das, 3. Identidades Surdas Flutuantes; 4. Identidades Surdas Embaçadas; 5. Identidades Surdas de Transição; 6. Identidades Surdas de Diáspora; 7. Identidades 
Intermediárias. http://sentidos.uol.com.br/canais/materia.asp?codpag=1347&codtipo=2&subcat=34&canal=cientifi co
10 - 1. PERLIN (1998, p. 60-61) delimita as seguintes variantes: 1. Ouvintismo tradicional não deixa saídas aos surdos para outros modelos que não seja o 
modelo de identidade ouvinte; 2. Ouvintismo natural defende uma igualdade natural entre surdos e ouvintes, porém continua com o encapsulamento do surdo 
na cultura ouvinte; 3. Ouvintismo crítico que se aproxima de uma posição solidária.
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surdos e no uso preferencial da LIBRAS. Resguardada a não 
unanimidade da escolha da língua de sinais por todos os surdos 
brasileiros.

Sobre a narrativa da infância, as entrevistas indicam 
infância “feliz” nas palavras dos entrevistados, com a 
aceitação de “gestos” pelas famílias, porém a falta da 
boa comunicação ou a palavra “confusa” vem atrelada a 
narrativa da comunicação. O mais ressaltado é referente aos 
momentos difíceis, externos a este acolhimento familiar, são 
as difi culdades com a sociedade na entrada da adolescência, 
aos dez, onze, quinze anos ou mais.

No relato da infância feliz avaliam a não compreensão do 
Ser Surdo e narram o maior contato com a LIBRAS já na faixa 
etária adolescente.

Na minha infância, não percebia nada sobre o que 
signifi ca ser surdo (...). Todas as crianças da minha 
família e das famílias dos empregados sempre 
brincavam juntas nos campos (...). Logo que completei 
11 anos de idade, fui transferido para Escola de 
Surdos,... E foi nesta escola que comecei a aprender a 
Libras (...). Antônio de Abreu (2008).
 (...) Minha família não tem preconceito. Às vezes a 
sociedade, a família social, tem. Antônio de Abreu (2010).
Tive uma infância feliz com família muito unida, 
mas também confusa. Porque muitas vezes fui 
incompreendida pela sociedade, quando adolescente 
tive aquela fase chamada de ‘crise de identidade’,... 
Karin Ströbel (2008).
Quando eu era adolescente, foi uma fase de muita 
revolta. Minha mãe fi cava muito preocupada comigo. 
Ela procurou uma associação de surdos, quando eu 
tinha 15 anos,(...), para eu ter contato com outros 
surdos. Karin Ströbel (2010).

Não se referem a entrada da adolescência como um 
momento biológico de confl ito, mas a tomada de conhecimento 
social e político com os seus pares surdos e com as experiências 
cruciais típicas do grupo em torno da sociabilidade. 

A defesa do uso da LIBRAS é prioritário no discurso da 
liderança de surdos e toma relevo na constituição de uma 

identidade autêntica. As perguntas de perfi s e de entrevistas 
também colocam em ênfase esta conjetura: “Desde quando usa 
a LIBRAS?” “O que a LIBRAS signifi ca para você?” “O que o 
contato com a LIBRAS trouxe para a sua vida?” “A Língua de 
Sinais foi essencial para essa identidade?”

É grande minha felicidade, que temos Libras no Brasil. 
É a língua natural dos surdos, a língua materna, 
que pode comunicar como qualquer outra língua. 
Marianne Stumpf (2011).
 (...), somente depois de aprendizagem de libras 
durante a adolescência é que me libertei desse mundo 
de clonagem dos ouvintes e me expressei autentica 
‘eu’ que estava adormecido no interior! Karin Ströbel 
(2008).

Esta autenticidade do surdo na LIBRAS não é ainda 
sufi ciente discursivamente porque a maioria dos surdos 
que formam esta mesma liderança passou pelo processo de 
oralização, ou seja, precisou aprender a falar, e teve contato 
com a língua de sinais na adolescência ou mesmo, numa fase 
mais tardia, o que indica que pouco ainda foi vivenciado da 
educação em LIBRAS pleiteada pela mesma geração.  São as 
contradições devido aos fatores históricos do uso da LIBRAS e 
da descrença do uso da língua de sinais para formação do surdo.

No entanto, há uma política de constituição de identidade 
que se sobrepõe, por vezes, a necessidade de consolidar o 
discurso de reivindicação da LIBRAS e que não clarifi ca a 
maneira visual das pessoas surdas de lidarem com o mundo. 
O discurso dá maior relevo a construção de um tipo ideal mais 
do que o modo de agir. A preocupação em não se enunciar 
como pessoa com defi ciência, como diversidade, por exemplo, 
é levada a crítica de estar vivendo na periferia de quem não 
assume a questões de essencialidade. 

Não dizemos diversidade, pois diversidade leva a encarar 
a defi ciência como uma questão de identidade como 
fazem os surdos de periferia que negam, não conseguem 
captar, ou ainda não tem consciência das questões de 
essencialidade. (MIRANDA & PELIN, 2003, p.220).
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O argumento é de que os surdos que se enunciam 
de determinada forma não compatível com o Ser Surdo 
encontram-se numa instabilidade de identidade. Diferenciam 
os surdos que são líderes ativos e envolvidos nos embates e 
aqueles que indicam estar iniciando contatos de contornos de 
fronteiras, numa orientação no sentido de Ser. Esse argumento 
sobre a identidade surda e LIBRAS, não é a parte mais cheia 
que nutre as fronteiras entre surdos e ouvintes até mesmo 
porque alguns surdos, também nos dias de hoje, optam por 
outras reivindicações.

(...) Por exemplo, há o grupo de surdos oralizados que 
não aceita a Língua de Sinais. E há o grupo de surdos 
que utiliza a Língua de Sinais. 
(...) Os surdos oralizados viram que a FENEIS os 
aceita, aceita a identidade deles. (...). A prioridade 
da FENEIS é trabalhar com a língua de sinais e a 
cultura surda produzida por esse grupo. Mas a Feneis 
também tem de trabalhar com o outro grupo, que não 
pede intérprete, e, sim, escrivão para a sala de aula e 
legenda, Karin Strobel (2010).

Esta manifestação da atual presidente da Feneis11 faz 
ultrapassar os falsos dilemas, “por quem, nos movimentos 
sociais, não refl ete sobre as condições políticas da sua prática 
(VALE DE ALMEIDA, 2009, p.2)”, ou por quem faz ciência 
sem contar com base etnográfi ca e investigação processual do 
caminho percorrido pelos sujeitos surdos. 

6.3 Categorias ligadas a um segundo nível de 
reivindicações – formação para liderança e a busca por 
territorialidade

Após o relato da entrada em contato com os pares surdos, 
chama a atenção a narrativa do movimento liderado pelos 
próprios surdos; um líder surdo imprime o desejo e a prática 

de liderança em outro surdo e esta se constitui uma segunda 
reivindicação, a da formação para liderança. 

Há uma inexperiência inicial nos líderes e esta é resolvida 
com o contato com outros líderes e com o estudo acadêmico. 
Surge uma prática em organizarem-se politicamente de modo 
mais efi caz e signifi cativo para colaborar com a afi rmativa da 
identidade. São níveis de comprometimento e de ação.

Em 1989, fez um curso de liderança na Universidade 
Gallaudet, nos Estados Unidos. Depois, fui para os 
Estados Unidos e aprendi como organizava essas 
coisas. O congresso foi antes e eu não estava preparado. 
(...) Eu não sabia muito como preparar documento. Fui 
para os Estados Unidos e aprendi quais eram os passos, 
o que precisava fazer. Antônio de Abreu (2010).
Agradeço muito a Antônio, porque ele me ajudou a ser 
uma líder. Quando entrei na Feneis, na verdade, eu não 
sabia o que se passava lá. Eles discutiam, discutiam, 
e eu não compreendia (...). Hoje eu brigo, discuto, 
mando. Karin Strobel (2010).

Há uma necessidade de ampliar o contato com lideranças 
surdas de outros países que certifi cam a autenticidade da luta de 
uma liderança de pessoas surdas, por outros surdos no mundo, 
a formação acadêmica em pós-graduação, por esta liderança, é 
um fator importante valorizado pelos próprios integrantes do 
movimento e o Brasil tem posição respeitável.

A Feneis é uma entidade nacional e fi liada à World 
Federation of the Deaf (WFD), Federação Mundial de 
Surdos, (...). A WFD trabalha junto com a ONU e com 
a Unesco. A professora Marianne Stumpf é diretora 
de relações internacionais da Feneis e representa o 
Conesul. Ela é a representante da América do Sul (...). 
Karin Ströbel (2010).
Cumpre-nos anunciar aqui, que o Brasil talvez lidere 
o caminho em pesquisas sobre esse novo aspecto da 

11 - Antônio de Abreu e Karin Strobel tornaram-se presidentes da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (Feneis), o primeiro, entre 1993 
e 2001 e o segundo, vice em 1995 e 1997 e, hoje a atual presidente. Marianne Stumpf é diretora de relações internacionais da Feneis e representa o Conesul/ 
representante da América do Sul
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educação do surdo. Esse anúncio não é nosso, trata-
se de um dito dos mais importantes surdos que temos 
na atualidade, o Juan Eugenio, (...). Por quê? Porque 
no Brasil temos o seguinte quadro: professores surdos 
que não encaminham para a integração, mas para a 
pedagogia da diferença referente aos surdos. Daí, 
porque não precisamos olhar para outros métodos, 
insistir em modelos de educação de outros países, mas 
exclusivamente precisamos olhar criticamente nossa 
caminhada. (MIRANDA & PERLIN, 2003, p.223).

A territorialidade dá indícios de que os surdos brasileiros 
buscam a delimitação de um território surdo via demarcação de 
escolas de surdos e de uma agenda brasileira e latino-americana 
para esclarecimento dos métodos, estratégias e de recursos 
pedagógicos construídos por professores surdos. 

Diante desse segundo nível da agenda reivindicatória, sem 
deixar de argumentar que são níveis não hierarquizados, a 
territorialidade fecha a ideia da formação de liderança e para 
liderança. Por meio da escola de surdos, escolas bilíngues, e 
a reunião dos surdos em outros territórios como da associação 
de surdos, das festividades, das manifestações culturais, 
dos artefatos surdos, a territorialidade ganha contornos bem 
defi nidos. Uma das instituições que pode assegurar a discussão 
e o embate é a escola.

6.4 Categorias ligadas a um terceiro nível de reivindicações 
– iniciativa ouvinte na educação dos surdos e suas falhas

A incompreensão ou até mesmo a inexperiência das escolas, 
mesmo das escolas especiais de surdos é constatada na maior 
parte dos relatos da liderança. A própria oralização, treino da 
fala, a qual os surdos foram submetidos por questões da época 
escolar vivenciada, evidencia que na relação surdo-ouvinte, 
mesmo que na condição que Perlin (1998) esboça como 
ouvintismo crítico (que se aproxima de uma posição solidária), 
o ouvinte possui uma superioridade posicional.

Mas os pesquisadores surdos têm um diferencial nesta 
discussão que são indícios de se voltarem à prática, organizando 
uma contra proposta de pedagogia.

(...) Antes da Lei 10.436 de 2002, a Língua de Sinais 
Brasileira era muito conhecida entre a comunidade 
Surda-Muda, mas era discriminada e estereótipo pela 
visão clínica terapêutica. A língua de sinais brasileira, 
para eles, era considerada como uma língua primitiva 
e sem contextual por falta de conhecimento acadêmico 
(...) Ana Regina Campello, 2009.

Há um complicador na narrativa de distanciamento do 
surdo em relação a tutela clínica que perpassa também a 
Educação Especial. Entre a ideia de se referir e se defi nir 
entre defi ciência e a diferença, há a possibilidade de se narrar 
mais próximo de grupos étnicos, minorias linguísticas, mas 
talvez, se chegue a um momento dos surdos precisarem 
decidir por uma luta dentro da Educação Especial (com as 
pessoas com defi ciência?), ou como outro grupo a parte 
(precisando localizar de forma prática “onde?”), ou com 
outro grupo que não seja o dos movimentos de pessoas com 
defi ciência (com grupos étnicos?), mas certamente, são 
contracombates à homogeneização na escuta do mundo, por 
meio da educação.

Quando foi aprovado, vimos que todos eram 
DEFICIENTES. Até aí, tudo bem! Só que não aceitaram 
a Língua de Sinais. A Constituição reconheceu a 
Língua dos Índios, eles aceitaram por questões que 
são culturais. E a Língua de Sinais também é um fator 
cultural! Antônio de Abreu (2010).
Em uma sociedade que quando se valoriza demais a 
audição e a fala, automaticamente estamos sendo 
preconceituosos contra os que não ouvem e não falam. 
(...). Por isto, uso minhas próprias experiências da 
infância não somente como aluna surda, sim como 
‘ser surda’ para lutar pelo povo surdo o direito de nos 
escolhermos a língua e de construção de identidades 
sem a imposição ‘normalizadora’, (...) Karin Ströbel 
(2008).

Os pesquisadores e líderes surdos rompem com a forma 
de pensar sobre a defi ciência, a normalização e os discursos 
homogeneizantes circulantes. Reivindicam uma produção e 
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prática voltada para uma didática e pedagógica surda, como é 
constatado no documento “educação que nós surdos queremos” 
(1999)12 e com o trabalho de pesquisa de Wilson Miranda 
(2007), em tese intitulada “A experiência e a pedagogia que nós 
surdos queremos” em que pleiteia a ideia de uma pedagogia do 
jeito de ser. Perlin & Miranda (2003) reforçam que essa ideia 
é uma forma de sobrevivência do grupo por meio da defi nição 
do que é ser surdo.

Se vocês nos perguntarem aqui: o que é ser surdo? 
Temos uma resposta: ser surdo é uma questão de vida. 
Não se trata de uma defi ciência, mas de uma experiência 
visual. Experiência visual signifi ca a utilização da 
visão, (em substituição total a audição), como meio 
de comunicação. Desta experiência visual surge a 
cultura surda representada pela língua de sinais, pelo 
modo diferente de ser, de se expressar, de conhecer o 
mundo, de entrar nas artes, no conhecimento científi co 
e acadêmico. A cultura surda comporta a língua de 
sinais, a necessidade do intérprete, de tecnologia de 
leitura (p. 218).

Os depoimentos e as narrativas dos próprios surdos, dos 
professores surdos e da cultura surda compõem o arcabouço da 
pedagogia surda, mas ainda carece ter uma investigação maior 
e o debruçar sobre os materiais para sair do discurso repetitivo 
sem referência nem assento sobre a prática, ou de um discurso 
politicamente correto, para poder vislumbrar maiores detalhes 
sobre as experiências desse grupo, além de estarem se forjando 
as novas e próximas lideranças.

7. Conclusão

Há indícios de estarmos diante da inversão do estigma do 
grupo de surdos brasileiros que usufruem, hoje, do saber-poder 
das associações e acadêmico. Esta liderança analisada parece 
estar mais próxima a uma reivindicação por etnicidade do que 

de uma reivindicação da educação especial, e de forma mais 
imediata, um contracombate à homogeneização de discursos, 
principalmente, na educação.

Extremamente práticos, existem as leis, mas a preocupação 
dos surdos é pô-las em prática. E diante da agenda reivindicatória, 
a Educação Especial é o campo no qual atuam para resolver as 
questões de direitos conquistados pelos movimentos de surdos.

Ressaltamos que foi conquistado o direito de saber-
dizer e de saber-agir sem a presença de ouvintes em suas 
diretorias de associações e em outros territórios. O que ainda 
não ocorre na educação, ou melhor, nas escolas que, mesmo 
naquelas somente para surdos, tem chefi as e maioria de 
professores ouvintes. 

Observamos a necessidade das lutas sociais por 
reconhecimento que no caso da liderança surda, também 
passam pelo exercício da intelectualidade na Graduação e na 
Pós-graduação das Universidades (Mestrado e Doutorado), 
onde balizam sobre a formação do Ser Surdo.

A discussão de lideranças surdas dá indícios de um 
provisório “essencialismo estratégico” – da essencialidade do 
Ser Surdo – que garante a sobrevivência do grupo e a invenção 
do próprio grupo numa perspectiva de longa duração de lutas 
de surdos brasileiros.
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Resumo

Entendemos que o jogo de contar piadas e histórias surdas 
pode trazer a tona os indícios de resistência e oposição dos 
surdos em contraste com o mundo de pessoas ouvintes. O grupo 
majoritário ouvinte, que se confi gura como a norma estabelecida, 
está posto, e aqueles que são diferentes ou abordados como 
desiguais é que precisam se defi nir e mostrar que há outras 
narrativas e formas de leitura do mundo. Utilizamos o referencial 
teórico dos estudos de fofoca, rumor e escândalo (Gluckman, 
1963, 1968) para compreensão deste modo de comunicação 
insinuada, a piada, e da sociabilidade (Simmel, 1950) como veio 
central a esta. Selecionamos piadas surdas reconhecidas pela 
comunidade surda e que circulam entre os pares surdos-surdos 
e surdos-ouvintes como nosso material de análise. Empregamos 
a perspectiva dramatúrgica de Goffman (1985, 1981, 2011) para 
discussão sobre o ritual de interação e os modos de regulação 
por meio da piada, pois no movimento de intercâmbios em um 
sistema social complexo e de circunstâncias variadas é que se 
dão as jogadas para salvamento de fachada, de acordo com o 
conceito defendido por Goffman, e que se encaixa perfeitamente 
nas situações analisadas. Concluímos que a performance surda, o 
poder de provocar e a habilidade de conquistar o opositor ouvinte 
para que possa aderir aos conteúdos, assim como aos temas e aos 
artefatos culturais importantes à comunidade surda, pode abrir 
frentes de relação e de aceitação social para os surdos e uma 
alternativa a homogeneização pelo mundo ouvinte.

Palavras-chave

Piada surda; performance; artefatos culturais; ritual de 
interação; homogeneização ouvinte. 

Abstract

We believe that the game of telling jokes and stories can 
bring to light the slightest signs of resistance and opposition 
of the deaf in contrast with the world of people listeners. The 
majority listener group, that confi gures itself as the norm, is 
established, and those who are different or covered as uneven 
is that need to defi ne and show that there are other narratives 
and forms of reading the world. We use the theoretical studies 
of gossip, rumor and scandal (Gluckman, 1963, 1968) to 
understand this way of communication, the joke hinted at, 
and sociability (Simmel, 1950) as central to this came from. 
We selected deaf jokes recognized by the deaf community 
and circulating among the pairs deaf-deaf and deaf-listeners 
as our material for analysis. We employ the dramaturgic 
perspective of Goffman (1981, 1985, 2011) for discussion of 
the interaction ritual and the methods of regulation through 
the joke, because in complex social system exchanges and 
varying circumstances is that if they give the plays for saving 
the frame, according to the concept advocated by Goffman, 
and that fi ts perfectly in the situations analysed. We found that 
the deaf performance, the power and the ability to conquer 
the opposing listener so you can accede to the content, as 
well as the themes and important cultural artifacts to the 
deaf community, can open fronts of relationships and social 
acceptance for the deaf and an alternative to worldwide 
listener homogenization.

Keywords

Deaf joke; performance; cultural artifacts; interaction ritual; 
listening homogenization.
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1. Breve introdução – questões iniciais

Ao sermos escolhidos para “ouvir” uma fofoca, um 
segredo, uma piada contada por uma pessoa surda ou grupo de 
surdos, passa-se a imaginar as seguintes situações e a construir 
os seguintes questionamentos:

1. Estaremos prontos para conhecer algo que poucas pessoas 
(ouvintes4) sabem?

2. Estaremos tendo acesso a um conhecimento que nos 
ajustará aos surdos?

3. Estaremos sendo aceitos ou rejeitados, a fazer parte do 
grupo de surdos, num lugar de aprovação-reprovação?

Antes de mostrarmos a análise de dados percorrida para 
responder a tais perguntas provocadoras da escrita deste artigo, 
passemos a buscar uma forma mais clara de descrever e de 
compreender as interações que envolvem fofocas, piadas e 
histórias surdas. 

Para análise foram selecionadas piadas surdas e trechos 
descritivos de diário de campo que revelam marcas singulares 
de concepções de pessoas surdas e da constituição de sentido 
do grupo de surdos. 

Em primeiro plano, observa-se a atitude distinta do 
momento da “escuta” de uma fofoca de surdo, da conversa de 
surdo, comparada ao momento de uma fofoca entre ouvintes.

- Na fofoca entre ouvintes podemos imaginar que uma 
pessoa se dirige a outra abaixando ligeiramente a cabeça e o tom 
de voz e direcionando a fala ao ouvido de outro personagem: 
“preciso lhe falar uma coisa”.

- Na fofoca de surdos e em conversas de surdos 
mudaremos radicalmente a cena: A pessoa surda não se 
inclinará e nem usará a própria voz ou os ouvidos do 
interlocutor. A pessoa surda poderá posicionar-se num 
centro de palco, olhos nos olhos de quem a rodeia, seu corpo 
como um todo teatralizará as coisas banais com riqueza de 
detalhes, e de modo alardeado, suas mãos faiscantes, como 

se falassem bem alto, com um toque desafi ador brincará: 
“preciso te mostrar algo”.

 Os pressupostos teóricos que tangenciam as situação ou 
as situações a serem analisadas perpassam por autores clássicos 
na abordagem do tema fofoca e arte de conversar, a começar 
por Gluckman.

 A contribuição de Gluckman (1963, 1968) nos 
interessa na análise de fofocas e escândalos, a arte de bem 
conversar e contar, como fenômeno social e cultural; na forma 
cultural como espécie de jogo. A fofoca funciona de forma a 
cristalizar e reforçar os valores da comunidade.

 A fofoca considerada como espécie de jogo nos auxilia 
a ver que a mesma pode ser muito comum para agregar, por 
um lado, de ser aceito, de pertencer, de conseguir fofocar no 
grupo e, por outro lado, de adquirir linguagem e habilidade 
que nos ajuda a entrar num grupo. A própria piada surda, 
como veremos, auxilia grupos de surdos a avaliar pessoas 
ouvintes e a autenticar a troca de experiências entre surdo-
surdo e surdo-ouvinte. Poder fofocar ou fazer piada junto ao 
grupo é privilégio e pode mostrar aceitação. 

Segundo Gluckman (1963), a fofoca constrói uma 
moralidade comum, mas longe de ser homogêneo, o lado 
tenso e conflituoso, no caso da convivência entre pessoas 
surdas e ouvintes está presente, o que não invalida a 
convivência. Por meio da piada, a rivalidade é trazida 
para insulto aberto. Não enfocaremos aqui se a piada diz 
respeito a uma fofoca, escândalo, ou rumor. Abordaremos o 
equilíbrio e as rupturas construídas processualmente pelas 
regras de proceder, de responder às provocações das piadas 
surdas e a construção de conhecimento que gira em torno 
deste gênero discursivo. 

 Formas da arte de bem contar as histórias e piadas 
surdas envolvem o exame minucioso e público do mundo 
ouvinte e são habilmente reguladas pelo que poderemos 
discorrer mais adiante sobre performance. O saber-fazer a piada, 
contá-la, provocar o ouvinte para que responda idealmente, de 
acordo com as ansiedades e expectativas do grupo de surdos, 

4 - Ouvinte (s), segundo Ströbel (2007, p. 20): Palavra muito usada pelo povo surdo para designar aqueles que não são surdos.
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da comunidade surda5, segue um jogo com regras rigidamente 
controladas e importante função social.

2. Conteúdo e tema das piadas surdas: a superfície do 
debate 

No conteúdo de parte das fofocas surdas estão basicamente 
duras comparações e críticas endereçadas ao comportamento 
de pessoas ouvintes. Há um gênero narrativo especialmente 
escolhido pelo grupo de pessoas surdas para tal fi m, a piada 
surda e a arte surda de contar piadas e histórias. 

Os surdos vivem a surdez de acordo com as suas 
experiências sociais e constroem estratégias para uma vida 
autônoma, utilizando-se de vários instrumentos culturais que 
estão interligados ao desenvolvimento de sua linguagem e a 
enunciação da sua língua de sinais.

Segundo a pesquisadora americana Bouvet (1990, p.9), 
a língua de sinais é mais do que um simples instrumento ou 
meio de comunicação (...). Além de seu papel como um meio de 
comunicação, uma língua é o que cria a identidade e a posição 
no mundo social.

Então, é visível a forma particular e própria do sujeito surdo 
se colocar no mundo ouvinte, e revelar as suas representações 
carregadas de sua condição de surdez e de suas diferenças 
com relação ao ouvinte. Os surdos desenvolvem estratégias de 
sobrevivência num espaço dominado por maioria ouvinte. Esse 
jogo de sobrevivência dá indícios da capacidade de resistência 
à homogeneização.

Destacam-se, na superfície dos embates observados durante 
a contação de piadas e histórias surdas, pelo menos sete vieses 
característicos a fi ns explícitos ou implícitos, os seguintes:

1. Manutenção do grupo de surdos coeso.
2. Mostrar surdos socialmente bem sucedidos e superiores 

aos ouvintes.
3. Desforra de ouvintes.
4. Partilha de saberes-surdo, de modos de viver a partir da 

experiência visual do grupo de surdos e a admissão de 
ouvintes que dominem e respeitem os limites da relação.

5. Consolidação de vínculos com ouvintes que passem no 
“teste”, na provocação da piada, sabendo-se alvo da mesma.

6. Revelar modos de lidar com situações próprias dos 
ouvintes, nas interações sociais com os mesmos, e de obter 
êxito nestas a partir da previsibilidade de regras.

7. Conferir a adesão às ideias do grupo de surdos por meio das 
reações dos interlocutores às piadas (ouvintes e surdos).

Deste modo, estamos considerando os modos como a piada 
surda e a fofoca sobre o mundo ouvinte, ajudam os grupos de 
surdos a sobreviverem e a compartilharem informações úteis, 
mostrarem-se membros de grupo, mas isto é apenas a superfície 
do debate.

3. Forma e estilo: discussão sobre artefatos culturais6 na 
produção visual dos surdos7

A contribuição de Brenneis (1984) nos mostra que estilo 
e substância se conjugam. Para o autor, há relação entre 
performance, estilo e processo social.

 Para Brenneis (1984), o uso de recursos estilísticos auxilia 
na compreensão da organização dos conteúdos e da recorrência 
nas relações: de solidariedade e de cumplicidade artística. A fofoca 
não pode ser vista isoladamente porque ela é parte do repertório 

5 - Comunidades surdas são comunidades de pares, da identifi cação entre os surdos na(s) cultura(s) surda(s); identifi cação de identidades surdas; espaços de 
circulação e de aquisição da língua de sinais.
6 - Os surdos designam como seus artefatos culturais, os seus Líderes Surdos, a Língua de Sinais, a Experiência Visual, a História dos Surdos, a Arte Surda 
(teatro, piada, poesia, artes plásticas, obras literárias produzidas pela comunidade surda) (STRÖBEL, 2007).
7 - A produção cultural visual dos surdos foi aclarada pelos Estudos Surdos que se constituiu um programa de pesquisa em educação (NUPPES, em 1996) onde 
as identidades, as línguas, os projetos educacionais, a história, a arte, as comunidades e as culturas surdas, são focalizados e entendidos a partir da diferença, 
do  reconhecimento político. (SKLIAR, 1998, p. 5).
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expressivo comunicativo de uma comunidade, onde está em 
jogo a reputação de lideranças, o envolvimento de terceiros e os 
dispositivos sutis para sinalizar “que quer se dizer mais do que 
realmente se disse” (e isso envolve ironia, metáfora e variedade 
de gêneros). Bauman & Briggs (1990) defi nem forma [form] 
incluindo meios formais e estruturas, da fonologia à gramática, 
a estilos de fala, a estruturas maiores de discurso, como os 
princípios de organização em gêneros (p. 75). 

Analisaremos brevemente algo inicial e importante sobre 
a forma e o estilo de comunicação da pessoa surda, quanto à 
língua de sinais8, forma e estilo: Ao estarmos diante de uma 
contação de piada ou história de surdos, observaremos o 
adulto surdo se posicionar ao centro e a frente do espaço que 
estiver disponível. Necessário manter a atenção porque estarão 
iniciando pessoas, ouvintes e surdas, na fl uência de uma língua, 
da LIBRAS9, onde a maior parte da expressão é realizada por 
meio do uso dos classifi cadores10; contar bem uma piada é 
saber usá-los com domínio, beleza, arte. A forma e o estilo de 
contar piada ou histórias e de se comunicar da pessoa surda está 
atrelada ao uso dos classifi cadores porque este atributo de sua 
língua permeia as relações sociais e a sociabilidade surda. O 
uso de Classifi cadores ocupa 70% da comunicação em língua 
de sinais o que demonstra a complexidade da mesma.

A. Piada “Militar”
Homens militares, um surdo e outro ouvinte, caminham 
jogando conversa fora, quando o surdo sugere:
- Vamos estourar granadas?
- Vamos sim – responde o ouvinte.
- OK, eu sou o primeiro.
O surdo arranca a argola da granada com os dentes, 
cuspindo-a no chão. Segura a granada em uma das mãos, 

enquanto conta com a mão livre: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
lançando a granada ao ar e rindo da explosão à sua frente.
O ouvinte gosta da exibição e repete o ato. Arranca a 
argola com os dentes, segurando a granada em uma das 
mãos, usando a outra para contar, 1, 2, 3, 4, 5... Precisando 
da outra mão para terminar de contar, sem saber o que 
fazer com a granada, ele a segura no meio das pernas, 
terminando de contar com as duas mãos 6, 7, 8, 9, 10, 
(Boom!). 
A granada estoura bem no meio de suas pernas!

O militar ouvinte não consegue contar de um até dez 
usando apenas uma das mãos, forma padrão de se contar 
em LIBRAS, deixando a bomba explodir assume um papel 
patético. Há variações desta piada contendo uma conotação 
heróica do surdo como único sobrevivente e os expectadores 
(e participantes) da narrativa precisam adivinhar a vantagem 
do militar surdo em relação ao militar ouvinte.

Bauman & Briggs (1990) deliberam função [function] como 
manifesta, latente e performativa. Um texto principalmente ritual 
pode ser usado para entretenimento, prática ou pedagogia (p. 
75-76). A literatura, textos, poesias, piadas, histórias de surdos 
servem a um propósito educativo, pedagógico, claro, subvertendo 
a homogeneização que está posta pelo mundo ouvinte. Há uma 
característica bastante prática na conquista de direitos e numa 
pedagogia do jeito de ser expressa por pesquisadores e líderes 
surdos (Perlin & Miranda, 2003) e que se deve a questão de vida, 
e acrescentamos de que pese a ideia de sobrevivência do grupo 
por meio da defi nição sobre o que é ser surdo. 

Analisemos brevemente a função e ato da contação de piadas 
ou histórias de surdos quanto à função e o ato de narrar: 

8 - Língua de Sinais para Skliar (1998) é uma língua criada e desenvolvida pelos surdos e transmitida de geração em geração e cuja modalidade de recepção e 
produção é viso-gestual. A língua falada e a língua de sinais não se constituem uma oposição, mas sim, canais e modalidades diferentes.
9 - O cenário brasileiro é de de reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), ofi cialmente, como a língua das comunidades surdas em nosso país, 
na Lei nº 10.436 de 24/04/2002.  E, posteriormente, regulamentada no Decreto-lei nº 5.626 de 22/12/2005 que aborda a importância de incluir a LIBRAS no 
currículo de formação de professores, no acesso à educação bilingue aos alunos surdos na Educação Básica e na importância da formação dos profi ssionais 
bilíngues.
10 - Classifi cador é um recurso discursivo, com confi guração de mãos apropriadas, e que faz parte da língua de sinais. Classifi cadores são usados para expressar 
formas de objetos, bem como o movimento e trajetórias percorridas por tais objetos (QUADROS & SCHMIEDT, 2006).
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Durante a contação pode haver uma pausa, principalmente, se 
participantes forem novos no grupo, para que seja inquirido: “O 
que você entendeu até aqui”. Se este fi ngir que compreendeu 
ou fi car vexado, será considerada fraqueza, pouca sinceridade. 
Se for ouvinte, há necessidade de mostrar real interesse pelo 
enredo, pelo estilo; num esforço ao máximo para sinalizar o 
que compreendeu. O contador de piada dará mostras sobre a 
sua avaliação, quando ao término da piada e solicitará a co-
participação para resolução da questão-chave da piada ou sobre 
a moral implícita nesta (piada ou história surda). Os líderes 
surdos são especialmente hábeis, didáticos, mostrando prazer 
em contar, desafi ar e ensinar.

 
B. Piada “Tourada”
Um país distante do Brasil, a Espanha... lá é famosa 
por Tourada... Veio um moço com muita habilidade 
por derrotar touros em 1 (um) segundo. Ele é muito 
adorado por público.
Se preparando para o 1º touro... Ele pega o violino e 
toca... O touro pára e cai dormindo. Recebe uma salva 
de palmas do público. 2º touro e saca novamente o 
violino... O touro pára e cai dormindo. Recebe o elogio 
do público. 3º touro e mais uma vez, saca o violino e 
toca... Mas o touro continua correndo em sua direção... 
E o moço acabou sendo perseguido... Ah! Plof! 
Como será possível que o touro não dormiu quando ele 
tocava? 
Ah! O touro era SURDO! 

Esta piada é muito repetida e contada e são desafi ados os 
surdos mais jovens a recontá-la para que os mais velhos avaliem 
a sua performance cabendo aos ouvintes matar a charada ao 
fi nal da mesma, além de mostrar a compreensão do uso dos 
classifi cadores.

Bauman & Briggs (1990) alertam para o problema da 
tradução, incluindo tanto a tradução interlinguística quanto a 

intersemiótica. O que acontece se um texto é transferido da 
narração oral para a escrita? Da narração em LIBRAS (gestual-
visual) para a escrita? Quanto a minimizar o problema da 
tradução: Para tornar mínima a problemática da tradução e 
da transcrição da piada na LIBRAS para Língua Portuguesa 
escrita, utiliza-se nesta análise somente as piadas que foram 
presenciadas face a face e onde houve a possibilidade de 
confrontarmos com versões transcritas produzidas pelos 
próprios surdos contadores de piadas e por pesquisadores da 
área da surdez.

 
C. Piada “Árvore surda”
Um lenhador cortou árvores. Durante todo o dia gritava 
“MADEIRA” pouco antes de cada árvore cair. Um dia 
ele começou a cortar uma árvore bem alta. Ele corta 
e recorta. “MADEIRA”, gritou. Mas a árvore não se 
mexeu. Ele corta um pouco mais e grita “MADEIRA” 
e ainda a árvore não caiu. Então ele foi a um médico 
de árvore e disse, irritado: “Eu mantenho o corte desta 
árvore e grito “MADEIRA”, mas ela nunca cai! O 
que há de errado?” O médico examina a árvore e, em 
seguida, faz a palavra “MADEIRA” usando o alfabeto 
manual, a datilologia11. A árvore cai. O médico de 
árvores, em seguida, olha para o lenhador e diz: “A 
árvore é surda.”

Esta piada tem origem na ASL (American Sign Language) 
sendo muito difundida no Brasil, com pouca variação do enredo. 
Os surdos americanos possuem uma universidade exclusiva de 
surdos onde há estudos dos artefatos surdos. No Brasil estes 
estudos concentram-se no Sul do País, onde se encontram seis 
doutores surdos. Todos formados pelas Universidades Federais 
do Rio Grande do Sul (UFRGS) e de Santa Catarina (UFSC) o 
que é um dado relevante sobre a liderança acadêmica situada 
na região sul e que é do conhecimento da comunidade surda. 
As associações de surdos, o aconselhamento do adulto surdo, 

11 - Datilologia ou alfabeto datilológico é um sistema de representação das letras dos alfabetos das línguas orais escritas, por meio das confi gurações de mãos. 
É utilizado para soletrar nomes de pessoas, endereços de lugares, nomes de lojas que não possuem sinal. Lembramos que a LIBRAS não é somente composta 
por alfabeto datilológico, e sim por confi gurações de mãos e movimentos em diversas direções realizados no espaço e/ou nos pontos de articulações concomi-
tante com o uso das expressões faciais e/ou corporais.
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a troca de informações com o surdo mais experiente e mais 
velho, com a liderança política surda e com os surdos de outras 
regiões e países, são dados relevantes das narrativas surdas. 

4. Perspectiva dramatúrgica e performance: discussão sobre 
ritual de interação e modos de regulação por meio da piada

Goffman (1985) defi ne performance em termos 
situacionais, como toda a atividade de um dado participante 
numa dada ocasião, que serve para infl uenciar de alguma forma 
qualquer um dos outros participantes. Segundo o autor, é por 
meio de jogo(s) que os indivíduos infl uenciam e controlam 
informações pessoais com impactos sobre as impressões que 
outros indivíduos têm dele.

D. Piada “Hotel”
Um casal surdo se hospeda em um hotel e resolvem ir para 
a cama cedo. A mulher acorda o marido no meio da noite e 
reclama de uma dor de cabeça. Ela pede a ele para ir para 
o carro para conseguir aspirina do porta-luvas. Grogue 
de sono, ele luta para se levantar e sai do quarto para ir 
ao carro. Ele encontra a aspirina, se vira em direção ao 
hotel, mas não consegue se lembrar qual o quarto que 
está hospedado. Está tudo escuro. Depois de pensar um 
momento de que não pode perguntar aos ouvintes porque 
não iriam compreender e achá-lo burro, ele retorna para o 
carro, coloca a mão na buzina e espera. Rapidamente os 
quartos do hotel acendem... todos menos um. É o quarto 
em que está a sua esposa, é claro! Ele pára de buzinar  e se 
dirige para o único quarto sem luz.

 
Há variações do modo de contar esta piada, pois na maioria 

das vezes não há esta semi-interpretação da moral da história 
“de que não pode perguntar aos ouvintes porque não iriam 
compreender e achá-lo burro” porque os ouvintes devem ao 
fi nal da história desvendar as motivações para o surdo não pedir 
ajuda e elencar as habilidades e estratégias do personagem surdo. 
Há variação no fi nal da história onde o surdo “grita” no lugar 
de buzinar. Esta variação provoca reações dos ouvintes, que se 
espantam com a presença e o uso de voz na e pela pessoa surda.

Segundo Goffman (1985) a linguagem corporal 
(elementos de interação corporal como turnos, pistas visuais, 
marcadores linguísticos, gesticulação), face a face, emite 
signifi cados, mesmo quando o indivíduo está não-focado; a 
ideia de envolvimento é importante para o autor. Além disso, o 
indivíduo também é considerado a representação de um grupo 
porque carregam, de certa forma, as características de grupo o 
que pode ser comparado com scripts sustentadores de papéis, 
padrões de conduta, valores e aparência do grupo social ao qual 
faz parte. De acordo com Goffman (1985, 2011) a face [face] é 
interação. Em uma conversa, no gerenciamento de impressão, 
leva-se em consideração o outro e mostra-se consideração pelo 
outro. Sentimentos de consideração são direcionados à face e 
sustentados em interação a partir de atos conjuntos, da própria 
pessoa e das outras. A face é movimento, processo de interação 
e não uma construção pessoal. A face é jogo de interação e está 
ligada a uma defi nição da situação.

Simmel e Goffman são bons autores para se pensar 
em “laminações”, em vários níveis possíveis de análise. 
Consideramos laminações, o efeito em camadas, tendo como 
consequência o processo dialógico de participação e de 
produção da conversa, do encontro face a face. Por conseguinte, 
as estruturas de participação estão em movimento constante, 
com possibilidade de sucessivas transformações.

A centralidade da ideia de interação do saber praticar 
a sociabilidade, a arte da conversação está abarcada neste 
artigo. Simmel (1950) está interessado em como se produz 
conhecimento mútuo através da interação e nos alerta que um 
puro conhecimento não há; há a relação que cria certo ponto de 
vista e que se entende como um jogo de conhecer-desconhecer. 

O limiar do quanto é possível controlar revelações e 
indiscrições nos interessa nesta análise sobre as piadas surdas, 
no que se traz à baila com os recursos visuais e os atos de 
associação que vão se tornando lúdicos, como apontaria 
Simmel, no jogo de interconhecimento surdos-ouvintes. Sobre 
brincar com as formas de associação, não o conteúdo em si, 
mas a prática de conversar, do brincar de rivalizar com o outro, 
de se aproximar e de se distanciar, para esse autor, são jeitos 
que se criam relações sociais.
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E. Piada “Pescador”
Um ouvinte sentou-se à beira de um lago para pescar. 
Colocou a isca no anzol e lançou a vara ao rio. Ao sentir 
alguma coisa puxar o anzol, ele rapidamente recolhe 
a vara, decepcionando-se ao ver que havia pescado 
apenas uma bota velha. Ele coloca outra isca no anzol 
e novamente lança a vara ao rio. Após algum tempo, 
sentindo novamente um peso na vara, ele a recolhe 
e vê, com ainda mais decepção, que havia pescado, 
novamente, apenas lixo. Ele passa todo o dia ali, e nada 
de peixe, quando, de repente, vê um surdo se aproximar:
- O que é que você está fazendo aí? - sinaliza o surdo.
- Tentando pescar, mas ainda não consegui nada – 
responde o ouvinte.
- Espera aí que vou pegar uns peixes para você.
- Você? Pegar peixe? Hahaha, essa é boa! Só quero ver.
- Então olhe só.
O surdo colocou uma bacia na beira do rio, sinalizou 
movendo os braços e as mãos diante do rio e os peixes 
então pularam todos em cascata para dentro da bacia. O 
ouvinte não entendeu nada.
O surdo, então, respondeu:
- Eles são surdos, ora!

Esta piada foi registrada por universitário surdo mineiro e 
a pesquisadora que demandou esta análise concluiu que quem 
não compreende a surdidade dos peixes não pesca este peixe 
(RIBEIRO, 2008, p.77). 

5. Perspectiva dramatúrgica e cenário interacional

Retornemos à Goffman, pois a estrutura de participação 
e o formato da produção da conversa como um universo da 
representação análogo a um palco de dramaturgia nos interessa, 
pelas chaves descritivas e interpretativas que nos oferece.

Em uma situação comunicativa, Goffman (2011) defi ne o 
footing (desdobramento dos enquadres num contato face a face) 
como uma mudança de linha12, no alinhamento dos participantes, 
defi nida e assumida pelos participantes e os outros presentes.

Necessário explicar os conceitos de fachada [face] e 
enquadramento [frame], de modo o mais breve possível:

• Fachada [face], espécie de respeito próprio resultante das 
regras e dos valores de comportamento de grupo, é um termo 
acionado por Goffman (2011) como o valor social positivo 
que uma pessoa efetivamente reivindica para si mesma 
através da linha que os outros pressupõem que ela assumiu 
durante um contato particular (pp. 13-14). Em suma, é uma 
imagem do eu balizada por atributos sociais aprovados.

• Enquadramento [frame] é ação, diz respeito a forma como a 
atividade está sendo organizada, situada. É situacional e refere-
se  ao que o indivíduo está vivenciando num dado momento: 
ao formato de produção (no lugar de locutor) e ao quadro de 
participação (no lugar de ouvintes) (GOFFMAN, 1981).

As narrativas, as conversas, entre surdos e ouvintes, 
demonstram grande esforço consumido na preservação da 
fachada, pois os surdos ocupam-se, em parte, em expor e manter 
os modos de Ser Surdo. A manutenção é, defi nitivamente, 
assumir a responsabilidade de vigiar o fl uxo de eventos diante 
de si. A essencialização estratégica13 do Ser Surdo por uma 
liderança intelectual e política surda parecem dar indícios da 
defi nição dos ideais, dos discursos e dos posicionamentos do 
movimento surdo.

6. Jogo de preservação da fachada 

Os surdos encontram-se num processo de desequilíbrio 
ritual quando considerada a interação com ouvintes. Os surdos 

12 - Linha quer dizer, um padrão de atos verbais e não verbais com os qual expressa sua opinião sobre a situação, e através disso, a sua avaliação sobre os 
participantes, especialmente ele próprio (GOFFMAN, 2011 , p. 13).
13 - No que se refere a negociações da agenda de grupos, o modo útil de negociação política e concreta pode passar pelo “essencialismo estratégico” (VALE 
DE ALMEIDA, 2009). Observa-se no discurso do “Ser Surdo” um modelo identitário mais rígido, aderente, um“essencialismo estratégico” que garante a 
sobrevivência do grupo e a invenção do próprio grupo numa perspectiva de longa duração de lutas dos surdos (TAVEIRA, MARTINS & BELÉM, 2011).
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tentam estabelecer um ato ritual satisfatório a favor deles 
próprios no jogo de preservação da fachada.

Uma expectativa para o que se dará se instaura na fragilidade 
e desequilíbrio desta relação. No caso do surdo, há um sinal que 
se repete com frequência diante deste jogo. Este sinal emergiu 
nas conversas e na observação das pesquisadoras: as expressões 
“combina com surdo” e “não combina com surdo”. A categoria 
nativa “combina” ou “não combina” com surdo, destaca-se 
por apontar um modo de agenciar tal jogo ou quando se usam 
formulações como, por exemplo, “essa resposta combina com 
surdo”, “essa prática não combina com surdo”. Observa-se que 
o que “combina” e o que “não combina” com surdo precisam 
ser observados a partir da participação dos próprios surdos nas 
discussões (TAVEIRA, MARTINS & BELÉM, 2011).

Assim, o ato de fazer um comentário é sempre uma aposta, 
de combinar ou não combinar com os surdos. Nestas apostas, 
os ouvintes, ao fi nal de cada piada ou história surda contada, 
precisam se arriscar. A brincadeira pode passar para coisa séria 
em dois tempos e o ouvinte é um ofensor em potencial, caso 
não esteja alerta ao jogo.

Para Goffman (2011), mensagem ou jogada é tudo aquilo 
que é comunicado por um ator durante um turno de ação, 
podemos dizer que um intercâmbio envolverá duas ou mais 
jogadas e dois ou mais participantes fornecendo uma forma 
empírica de estudar as interações de todos os tipos. 

F. Piada “Médico”
Um idoso telefona ao médico para marcar uma consulta 
para a sua mulher.
A secretária pergunta:
- Qual o problema de sua esposa?
- Surdez. Não ouve quase nada.
- Então o senhor vai fazer o seguinte: faz um teste 
para facilitar o diagnóstico do médico. Sem ela olhar, 
o senhor, a certa distância, fala em tom normal, até 
perceber a que distância ela consegue ouvi-lo. 
À noite, quando a mulher preparava o jantar, o idoso 
decidiu fazer o teste. “Estou a 10 metros de distância. 
Vai ser agora”:
- Maria, o que temos para jantar?

Silêncio. Aproxima-se a 5 metros:
- Maria, o que temos para jantar?
Silêncio. Por fi m, encosta-se às costas da mulher e volta 
a perguntar:
- Maria! O que temos para jantar?
- Frango, meu amor... É a quarta vez que eu respondo!

Após esta piada uma sucessão de questionamentos se deu 
em cascata e direcionadas ao grupo de ouvintes: “Quem é o 
defi ciente?”, “Acham que surdo é defi ciente?”, “Surdo pode 
dirigir?”, “Como é a campainha da casa do surdo?”. E uma 
sucessão de testes práticos para o uso de classifi cadores, em 
adivinhações, foi gerada. 

Em “Ganhando pontos: o uso ofensivo da fachada”, 
Goffman (2011, p. 31) sinaliza que o propósito desse jogo é 
preservar a linha de todas as pessoas contra uma contradição 
imperdoável, enquanto marca-se o maior número de pontos 
sobre os adversários e ganhando o máximo possível para 
si mesmo (para o grupo). Uma plateia para o embate é uma 
necessidade e o método consiste na pessoa apresentar fatos 
favoráveis sobre si mesma e fatos desfavoráveis sobre os outros. 
Este é o cenário conclusivo do jogo de contar piadas pelos 
surdos aos ouvintes sendo que a contradição imperdoável é o 
próprio fato de ouvintes se constituírem o discurso majoritário. 
O grupo majoritário é aquele que não tem a pretensão de se 
pensar. É neste movimento de interações em um sistema social 
complexo e de circunstâncias variadas que se dá a preservação 
da fachada.

As práticas de salvar a fachada na sequência de jogadas 
que compõe a unidade concreta básica de atividade social, o 
intercâmbio (GOFFMAN, 2011, pp. 26-29), são as seguintes:

• Primeira jogada: O desafi o em que os participantes assumem 
a responsabilidade de chamar a atenção de um erro de conduta; 
sugerem que afi rmações ameaçadas precisam se manter fi rmes 
e que o evento ameaçador precisa ser resolvido;

• Segunda jogada: A oferta através da qual um participante, 
o ofensor, recebe uma chance de corrigir a ofensa e 
restabelecer a ordem expressiva; 
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• Terceira jogada: A aceitação na qual as pessoas a quem 
a oferta é feita podem aceitá-la como meio satisfatório de 
restabelecer a ordem expressiva as fachadas apoiadas por 
essa ordem;

• Jogada Final: Sinal de gratidão pela pessoa perdoada para 
aqueles que deram a ela indulgência e perdão.

Se um ofensor desafi ado, por exemplo, o ouvinte que se 
recusa a considerar o aviso, demonstrar um comportamento 
ofensivo, essa jogada transfere o jogo de volta para os 
desafi antes. Esta é uma modalidade verifi cada nas jogadas 
entre surdos e ouvintes e a liderança surda habilmente avalia 
e seleciona aqueles que sabem jogar o jogo e que demonstram 
como consequência, lealdade ao ideário do grupo.

7. Co-performance e encontro etnográfi co – negociação da 
realidade 

Bauman & Briggs (1990) nos alerta que devemos esperar que 
avaliações do discurso emergente nos encontros etnográfi cos 
levem em conta tanto os objetivos etnográfi cos quanto o papel 
do pesquisador de campo (p.19). Seria necessário, deste modo: 
Recuperar e dar status teórico às formulações nativas; fundir 
formulações nativas com formulações teóricas do pesquisador. 
Conforme os autores sinalizam, nas narrativas conversacionais, 
é comum ser dado aos membros da audiência oportunidades de 
se colocarem, tornando então a narrativa uma co-performance. 
Esta foi uma particularidade enfrentada no trabalho para a 
execução deste artigo.

Encerramos este tópico inserindo a piada “Morte 
de líder”, entendendo-os fortes e contracombatentes da 
homogeneização, podendo os pesquisadores optar por abrir 
mão de qualquer honraria e/ou papel de sabe-dizer, no lugar 
deles. No fi nal da história contada a resposta certa seria 
saber-se enterrada.

G. Piada “Morte de líder”
Contada para a pesquisadora em reunião
Um importante líder morre, representantes chegam ao 

enterro e choram, choram. Era um líder respeitado. Um 
homem cego se aproxima da cova onde será enterrado 
o líder; o cego faz reverência ao líder e joga seus óculos 
escuros e bengala sob o caixão. Um homem de muletas 
se aproxima da cova; o homem joga sob o caixão, as 
muletas. Um surdo se aproxima do grande líder que 
será enterrado, se emociona. O que o surdo jogará? 
PAUSA para adivinhação.

No caso da piada surda e sua proposição dentro da 
comunidade surda, em permanente negociação com o 
mundo ouvinte, interessa-nos ilustrar que o adulto surdo, 
ao contar uma piada ou história, invoca uma série de 
personagens, trazendo-os à baila, e diante de nossos olhos, 
por característica da performance, da narrativa em língua 
de sinais, fazendo-os (personagens) discursar; estes surgem 
sem que consigamos confundi-los. No uso do corpo, e de 
uma teatralização e posicionamentos múltiplos, de pé, como 
num palco, eis que são dois, três, múltiplos em suas próprias 
narrativas e a de seus líderes o nos deixa impressões 
importantes.

8. Conclusões? Não! Ainda aprendendo a jogar...

Como pontuado, vivemos de inferências e as primeiras 
impressões são realmente importantes. O arcabouço teórico 
e prático apresentado nesta pesquisa foi o instrumental mais 
adequado para a análise do microcontexto de contação da 
piada surda. A defi nição de situação, e principalmente, a 
preservação da fachada nos ofereceu indícios sobre a luta 
do grupo de surdos, ao que eles designam uma pedagogia do 
Ser. Ser uma pessoa de determinado tipo que exercem uma 
exigência moral sobre nós, obrigando-nos a valorizá-los e a 
tratá-los de acordo com o que esperam que tenham direito. 
Parece que confi rmamos que brincadeiras como estas piadas 
ocorrem e são arquitetadas intencionalmente para serem 
embaraçosas, fonte de desafi o, de humor, recursos para 
ansiedades e aceitação, assim como uma correção destinada 
às expectativas de outros grupos.
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Resumo

O objetivo deste trabalho é buscar algumas compreensões 
acerca de uma formação leitora. O instrumento que analisamos 
é um memorial de leitura de uma acadêmica que, em junho de 
2011, cursava o sétimo semestre do curso de Letras. Os textos 
memorialísticos ou autobiográfi cos fazem emergir a visão do 
autor sobre um personagem, ele mesmo em outros tempos. 
O que interessa, no entanto, são os efeitos de sentido2 que se 
produzem a respeito de sua formação e não um sentido de 
realidade única. O aporte teórico-metodológico está na Análise 
de Discurso de Linha Francesa. O trabalho busca compreender 
as condições de produção dessa formação leitora, os campos 
discursivos que dela fazem parte, as ideologias que a atravessam 
e os efeitos de sentido que as mesmas produzem. No campo 
religioso são relatadas, no memorial analisado, as primeiras 
lembranças de leitura. O sujeito deste estudo passa a buscar 
as leituras na ausência do pai, o que faz emergir um efeito de 
transgressão. Por fi m, o esquecimento do espaço escolar, que 
não é mencionado, torna-se inquietante. 

Palavras-chave

Formação leitora; condições de produção; memorial; 
campo discursivo.

Resumen

El objetivo del trabajo es buscar algunas comprensiones a 
respeto de una formación lectora. El instrumento que analizamos 
es un memorial de lectura de una estudiante que, en junio de 
2011, estaba en el séptimo semestre del curso de Letras. Los 
relatos de memorias o textos autobiográfi cos hacen emerger la 
visión del autor sobre un personaje, él mismo en otros tiempos. 
Lo que importa, sin embargo, son los efectos de sentido que se 
producen a respeto de su formación y no un sentido de realidad 
única. El aporte teórico-metodológico del trabajo está basado 
en el Análisis de Discurso de Línea Francesa. El trabajo busca 
comprender las condiciones de producción de esa formación 
lectora, los campos discursivos que de ella hacen parte, las 
ideologías que la atraviesan y los efectos de sentido que las 
mismas producen. En el campo religioso son relatados, en el 
memorial analizado, los primeros recuerdos de lectura. El sujeto 
de la investigación busca las lecturas en la ausencia del padre, 
lo que hace emerger un efecto de transgresión. Por fi n, el olvido 
de la escuela, que no es mencionada, es un silencio inquietante. 

Palavras clave

Formación lectora; condiciones de producción; memorial; 
campo discursivo.
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Introdução

Temos como tema deste trabalho a compreensão de 
formação leitora. Como mencionamos acima, no resumo, 
nosso objetivo é compreender os aspectos que infl uenciam a 
formação leitora de nosso sujeito de pesquisa, o que implica 
buscar conhecer os campos discursivos que fazem parte de sua 
trajetória e as ideologias que a atravessam, bem com a maneira 
que o sujeito movimenta-se nesse meio e se produz leitor.

Como suporte teórico-metodológico nos embasamos na 
Análise de Discurso de Linha Francesa que, como nos explica 
Brandão (2004), surge nos 60 como uma refl exão sobre a 
escritura, articulando o marxismo, a psicanálise e a linguística. 
Mas como nos lembra Orlandi (2002) não o faz de maneira 
servil, trabalha a partir dessas bases mas vai se desenvolvendo, 
não tem uma compreensão servil de nenhuma dessas ciências. 
Para a análise realizada neste trabalho trazemos autores 
como Eni Orlandi, Helena Nagamine Brandão, Dominique 
Maingueneau, Michel Foucault entre outros. 

A geração de registros se deu através de um pedido que 
fi zemos a uma turma que, em junho de 2011, cursava o sétimo 
semestre do curso de Letras3. Para ilustrar o formato do 
memorial lemos em sala o texto Como Comecei a Escrever, 
de Carlos Drummond de Andrade, onde o autor conta suas 
experiências de leitura até tornar-se escritor. De uma turma de 
dezenove alunos catorze fi zeram o memorial e autorizam o uso 
dos mesmos para fi ns de pesquisa de mestrado.  Dos catorze, 
no entanto, para este artigo, escolhemos apenas um que nos 
chamou atenção não apenas pelo que nos conta, mas pelo que 
não é mencionado, como o período da escola. 

Após essa introdução, tratamos brevemente da história 
do leitor, o que implica compreender os campos discursivos 
onde está inserido e sua relação com os diferentes suportes 
de leitura produzidos ao longo dos tempos. Observamos um 
movimento que vai da leitura em ambientes institucionais à 
leitura privada que, talvez, possamos entender como aquela que 
dá uma desculpa para a privacidade ou produz sentidos para ela 

e também questões de controle da leitura e das transgressões 
que faz o leitor como forma de resistir ao mesmo. Em seguida, 
temos um item em que falamos brevemente sobre o texto 
memorialístico e o caráter fi ccional que o mesmo por vezes 
pode assumir.

A análise a que nos propomos é a de uma formação leitora 
específi ca, buscando compreender as condições de produção 
que atravessam a formação de Roberta, nosso sujeito de estudo, 
assim nominado fi cticiamente. As primeiras experiências de 
leitura que ela relata se situam numa instituição religiosa. Os 
materiais de leitura disponíveis em casa também parecem 
ter o mesmo caráter. Observamos, no entanto, que, como se 
produz na história do leitor através dos tempos, Roberta 
também movimenta-se da leitura no espaço institucional ao 
espaço privado e assim sentidos vão se produzindo acerca 
dessa formação. Sentidos que vamos apresentando como um 
entendimento particular da pesquisadora, mas que podem 
sempre ampliar-se ou modifi car-se. 

O leitor através dos tempos

Roger Chartier (1999, p. 7-9) relata que até 1450 somente 
era possível a reprodução de um livro através de cópia 
manuscrita e, com o surgimento da imprensa, a ruptura não se 
deu totalmente. Alguns materiais “proibidos” continuaram a 
existir apenas em formato manuscrito até os séculos XVIII e 
XIX.

Tal como presenciamos a produção de um sentido de 
assombro diante da crescente digitalização dos textos, seria 
possível pensar que efeito semelhante tenha se produzido com 
o surgimento da imprensa. Por um lado, a arte da caligrafi a em 
oposição à escrita mecânica. Por outro, o efeito de descrédito 
no material impresso que, supostamente, estaria entregue ao 
mercado e ao “bom senso” dos livreiros. A originalidade do 
conteúdo impresso estaria em cheque, bem como a autoria?

Do rolo da Antiguidade à tela do computador vislumbramos 
mudanças no que diz respeito ao suporte e à postura do leitor. 

3 - Este trabalho, assim como o registro aqui analisado é parte integrante da pesquisa de dissertação de mestrados da autora, ainda em andamento.
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Ao abrir o rolo, na horizontal, somente seria possível a leitura, 
já que ambas as mãos estariam ocupadas. Tanto o livro 
manuscrito quanto o impresso apresentam formato e divisões, 
em capítulos e páginas, que possibilitam um efeito de sentido 
de uma relação muito próxima e “promíscua” com o leitor. É 
possível abrir diversos títulos, fazer inúmeras associações. 

A leitura produz gestos, posturas corporais conforme o 
material e seu conteúdo. O texto em papel é palpável, produz 
efeitos de sentido para além do conteúdo, pelo cheiro, pela 
textura, pelo formato, pela maleabilidade e pela estética. Alberto 
Manguel (1997, p. 29) abre Uma História da Leitura com a 
sua história de leitor e falando sobre a materialidade dos livros 
menciona que: “Para mim, ainda hoje, é como se a invenção 
da imprensa jamais tivesse acontecido e cada exemplar de um 
livro continua a ser tão singular quanto a fênix”. Na tela, o texto 
parece fi sicamente mais distante do leitor. Num mesmo suporte 
podem estar vários livros que não tocamos, fi ca aos olhos um 
efeito de subjetivitidade ao passo que a materialidade parece 
se dispersar. Os recursos disponíveis nos meios eletrônicos, 
no entanto, possivelmente permitem uma interação bastante 
diversifi cada com o leitor, além de uma estética que vai se 
aperfeiçoando e até buscando a semelhança com o material 
impresso, bem como a portabilidade do mesmo. Mas os 
movimentos corporais vão se modifi cando, bem como talvez 
se modifi quem os efeitos de sentido atribuídos à biblioteca e 
a outros espaços de leitura, que passam a tomar o banheiro, 
o quarto e acomodar o corpo e a mente em posições mais 
agradáveis.

Assim, perguntamo-nos: seria o leitor, num espaço de maior 
privacidade e no conjunto de edições eletrônicas, mais livre e 
crítico? Ao que Chartier (1999, p. 17) responde:

O papel do crítico é ao mesmo tempo reduzido e 
ampliado. Ampliado na medida em que todo mundo 
pode tornar-se crítico. Este foi o sonho das luzes e, 
talvez, do fi m do século XVII: por que todo leitor não 
poderia ser considerado capaz de criticar as obras, fora 
das instituições ofi ciais, das academias, dos sábios? É a 
querela dos Antigos e Modernos, na França, no fi m do 
século XVII, que faz nascer a ideia segundo a qual cada 

leitor dispõe de uma legitimidade própria, do direito a 
um julgamento pessoal.

Referindo-se a esse mesmo período em que se produzia um 
efeito de sentido de educação “crítica”, destinada também às 
demais classes que, supostamente, teriam acesso à cultura até 
então destinada a uma elite, Certeau (1982, p. 69) observa que 
havia “um lugar deixado em branco ou escondido pela análise 
que exorbitou a relação de um sujeito individual com seu objeto, 
é uma instituição do saber”. Produzia-se um sentido de ruptura 
proposto por alguns grupos enquanto “as universidades se 
esclerosavam ao se fecharem” (CERTEAU, 1982, p. 69). Essa 
ruptura não era a regra, era a produção de um espaço particular 
ou a redistribuição do espaço social. 

O mesmo autor trata das instituições religiosas, campo 
discursivo que se mostra presente também no memorial que 
temos como objeto deste artigo, dizendo que:

 
A utilização do livro por pessoas privilegiadas o 
estabelece como um segredo do qual somente eles são os 
“verdadeiros” intérpretes. Levanta entre o texto e seus 
leitores uma fronteira que para ultrapassar somente eles 
entregam os passaportes, transformando a sua leitura 
(legítima, ela também) em uma “literalidade” ortodoxa 
que reduz as outras leituras (também legítimas) a ser 
apenas heréticas (não “conformes” ao sentido do 
texto) ou destituídas de sentido (entregues ao ouvido). 
(CERTEAU, 2004, p. 267)

Um efeito de sentido que se produz é o de que caberia 
às instituições, não apenas à igreja, controlar as leituras e os 
sentidos das mesmas. O sentido “apropriado” seria aquele 
recebido dos mestres, a outros sentidos se destinaria o 
“silêncio”. Este, no entanto, também signifi ca. E no silêncio, 
conforme Orlandi (1997, p. 99), sujeito e sentido se movem. 
Essa, porém é uma visão de instituição, um sentido que talvez 
não se possa colocar como regra.

O aprendizado e a liberdade para a leitura, ainda que 
controlada, produz um efeito de transgressão e perigo. Manguel 
(1999, p. 311) relata que em 1660, Carlos II, da Inglaterra, apesar 
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de suas tendências ao catolicismo, dizia-se fi el à fé protestante 
e, inspirado pelas ideias de Lutero, pensava que a salvação da 
alma dependia da capacidade de cada um ler por si a palavra 
de Deus e, portanto, compreendia que era bom que escravos 
e servos das colônias britânicas fossem instruídos na fé cristã. 
Essa ideia não foi bem assimilada pelos donos de escravos que 
pareciam temer a possibilidade de que uma população negra 
alfabetizada. Se lessem a Bíblia, também leriam panfl etos 
abolicionistas ou encontrariam nas próprias escrituras noções 
de revolta e liberdade. 

O efeito de medo que se produz diante da leitura é bastante 
presente na história. Ela produz um sentido de guerra silenciosa, 
de arma para apropriação do discurso e, com ele, a capacidade 
de bagunçar a ordem estabelecida. Assim, caberia ao Estado 
controlar a atividade dos leitores. Sobre isso, Eco (2010, p. 25) 
lembra:

Temam aquele que destrói, censura, proíbe os livros: 
ele quer destruir ou censurar nossa memória. Quando 
percebe que os livros são demasiados, e incapturáveis, 
e que a memória vegetal permanece ameaçadora, então 
destrói memórias animais, cérebros, corpos humanos. 
Começa-se sempre pelo livro, depois instalam-se as 
câmaras de gás.

Os leitores, especialmente os solitários ou os que se reúnem 
em pequenos grupos, têm se mostrado historicamente sinônimos 
de perigo, ameaça, transgressão dos “bons costumes”, rebeldia. 
A proibição ou o impedimento da leitura, por sua vez, mostra-
se como cerceamento de direitos, forma de controle, medida 
necessária à manutenção do poder e da “virtude das mentes e 
corpos”. 

Na literatura, das personagens femininas afeitas à 
leitura, lembramo-nos de três exemplos que produzem certa 
dramaticidade. Anna Karenina, de Leon Tolstói; Madame 
Bovary de Gustave Flaubert e Luísa, personagem d’O Primo 
Basílio de Eça de Queirós. Três leitoras, três mulheres que 
“buscam” um tipo de felicidade e de paixão semelhante 
à narrada nos livros que leem, três mulheres casadas que se 

apaixonam arrebatadoramente e tornam-se adulteras. Três 
mulheres decepcionadas. Três mortas. A primeira joga-se em 
frente a um trem. A segunda envenena-se e sofre alguns dias 
antes de morrer. A terceira cai enferma e morre dias depois. 
Do teor das leituras que fazem essas personagens e seus efeitos 
observamos um trecho d’O Primo Basílio:

Era a Dama das Camélias. Lia muitos romances; tinha 
uma assinatura, na Baixa, ao mês. Em solteira, aos 
dezoito anos, entusiasmara-se por Walter Scott e pela 
Escócia; desejava então viver num daqueles castelos 
escoceses, que têm sobre as ogivas os brasões do 
clã, mobiliados com arcas góticas e troféus de armas, 
forrados de largas tapeçarias, onde estão bordadas 
legendas heróicas, que o vento do lago agita e faz viver; 
e amara Evandalo, Morton e Ivanhoé... (QUEIRÓS, 
1997, p. 17-18)

Uma possível interpretação para as três obras é a de 
que produzem um sentido de que para mentes “inocentes 
e despreparadas”, certas leituras produzem um efeito de 
“perdição”. As personagens sofrem porque leem e querem 
viver como na fi cção. Perdem a paz, o juízo e “prostituem” 
corpo e mente. Daí justifi car-se-ia a ideia de que a leitura deve 
ser controlada. Não sabemos se esse efeito de “moral” era um 
intuito intencional dos autores dessas obras, mas é possível 
compreender que a leitura trouxe sentido de descontentamento 
com a “vida real” e, consequentemente, signifi cou a morte das 
personagens.

Abordamos brevemente alguns aspectos da história do 
leitor, buscando elucidar as condições de produção do leitor e 
da leitura através dos tempos. Retornamos então ao manuscrito 
e à questão da acessibilidade a leituras. Vem-nos à mente, em 
primeiro plano, um leitor de ouvido, que ouve outros lerem 
ou até mesmo aquele que lê as histórias contadas, da tradição 
oral ou de vivências. Supostamente, os leitores de todos os 
tempos seriam primeiramente infl uenciados pela oralidade (até 
mesmo pela lógica de que todos ouvem e falam antes de ler ou 
escrever). Outrora pela difi culdade de acesso ao material escrito 
que estaria em “mãos legitimadas” ou pelo desconhecimento 
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da decodifi cação dos códigos de escrita. Com o surgimento da 
imprensa e a ampliação do processo de alfabetização a leitura 
vai tornando-se um gesto também particular. Produz outros 
sentidos além daqueles institucionalizados, orais e com gestos 
teatrais e performáticos, para tornar-se silenciosa, transgressora. 
Esse tipo de leitura produz talvez um efeito de êxtase, onde 
o leitor pode transgredir ou imaginar-se transgressor sem se 
expor. A leitura, quiçá, traga assim a sensação de espaço único, 
secreta aos olhos alheios. Daí o efeito de sentido de perigo que 
a leitura tem produzido ao longo da história.

Do estudo de memórias

De acordo com Rego (2003), podemos compreender 
memoriais como narrativas pessoais. O exame de narrativas 
faz emergir uma série de signifi cados que são construídos pelo 
sujeito e trazem as marcas históricas, sociais e culturais vividas 
pelas pessoas, mas são lembranças. O sujeito conta hoje o que 
recorda de sua história. Narrar pode ser também fi ccionalizar, 
criar um personagem para si. Então, quando pedimos a nossos 
sujeitos que contem a respeito da sua história, de como se 
formaram leitores, temos de considerar que essa história não 
remontará fi elmente o passado. O que buscamos compreender 
são os efeitos de sentido de uma formação leitora. A “verdade”, 
assim, é algo simbólico, produzido, mas signifi cante e 
perceptível à formação do sujeito como leitor.

Há algo curioso em relação à autobiografi a. Ela é um 
relato apresentado aqui e agora por um narrador, a 
respeito de um protagonista que leva o seu nome, que 
existiu no “lá então”; a história termina no presente, 
quando o protagonista se funde com o narrador. 
(BRUNER, 1997, p. 104 apud REGO, 2003, p. 80) 

 A citação acima parece esclarecer esse aspecto, digamos, 
autoral, que costuma apresentar o memorial ou a autobiografi a. 
Quando falamos do passado não apenas o representamos, mas 
o recriamos. O sujeito não apenas relata acontecimentos, mas 
os constrói ou reconstrói. As memórias não são um mero relato, 

mas contam a trajetória de um protagonista. Essa trajetória 
vai se afunilando até chegar ao momento em que a história 
é narrada. Lembramos que, por mais que tentamos deixar 
os acadêmicos livres a respeito do que escreverem em seu 
memorial, a escolha de um texto como exemplo, poderia levá-
los a uma compreensão de produção semelhante e quem sabe 
mais focada no período da infância, já que como observamos 
na análise não são citados textos feitos na universidade. 

As condições de produção de um discurso, segundo 
Orlandi (2002, p. 30), compreendem os sujeitos e a situação, 
assim como a memória faz parte da produção do discurso. Faz 
parte dessas condições de produção o contexto imediato, bem 
como o contexto sócio-histórico e ideológico. Orlandi (2002, 
p. 31) diz que a memória pode ser tratada como interdiscurso, 
ou seja, o dizer que retorna sob a forma do pré-construído, 
disponibilizando “dizeres que afetam a maneira como o sujeito 
signifi ca em uma situação discursiva dada”. Mesmo que se 
tratasse, por exemplo, de uma entrevista gravada, permaneceria 
o risco da não-espontaneidade, pois está em jogo a relação 
com o interlocutor (mesmo com a garantia de anonimato) e a 
posição-sujeito do acadêmico.

Talvez a possibilidade de “real” ou “imaginário” seja vaga. 
Seria possível compreender a fala do nosso sujeito de pesquisa 
como “o discurso que produz efeitos, não objetos. É uma arte do 
dizer” (CERTEAU, 2004, p, 134). A arte do dizer representada 
pela narração, pois ao produzir uma história, não apenas se faz 
uma descrição “certa” de fenômenos. Entram aí os sentidos 
da formação leitora. Cada leitor é um sujeito particular, com 
hábitos próprios, mas há a possibilidade de dizer que esses 
hábitos foram e continuam se modifi cando histórica, ideológica 
e espacialmente. 

Uma formação leitora

Passamos agora à análise do memorial de Roberta, 
focando-nos nas condições de produção, compreendidas, 
conforme Maingueneau (1998) como não apenas relacionadas 
ao meio material, mas também institucional, bem como 
as representações imaginárias que se faz sobre si e sobre os 
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interlocutores. No discurso de nosso sujeito de pesquisa 
procuramos uma compreensão de sua formação leitora, ou no 
discurso que se produz a esse respeito.

Sobre as condições de produção do discurso, Brandão 
(2004, p. 44) lembra que elas estão “no fato de ver nos 
protagonistas do discurso não a presença física de ‘organismos 
humanos individuais’ mas a representação de lugares na 
estrutura de uma formação social”. Nas condições de produção 
estão presentes as formações discursivas que Foucault (2002, 
p. 35) descreve como “relações entre enunciados”. Estas 
formações discursivas são afetadas pelos discursos políticos, 
religiosos, escolares, os discursos da família, que por sua vez 
são contaminados por vários outros discursos sociais, várias 
formações ideológicas.

Roberta inicia seu memorial apresentando aquele que 
possivelmente pode ser o primeiro espaço de leitura que 
reconhece como tal:

“Por volta de 1993, quando já estava matriculada 
e frequentava a EBD (Escola Bíblica Dominical) 
aos domingos pela manhã cedinho, sempre ouvia as 
professoras das faixas etárias infantis contar histórias e 
feitos de muitos personagens bíblicos.”

Por este excerto há a possibilidade de identifi car um 
campo discursivo institucional. Para Certeau (1982, p. 70), 
a instituição é responsável pelo “movimento que organiza a 
sociedade e as ideias que nela circulam”. Pensa que, além de 
dar uma estabilidade social a uma doutrina, a instituição a torna 
possível e a determina. Talvez pudéssemos pensar esse como 
um espaço onde a legitimidade e autoridade de fala estivessem 
em posse dos “representantes do discurso religioso”, ao passo 
que aos demais poderia estar prevista a repetição do discurso 
ou o silêncio, compreendido como gesto de disciplinamento 
dos sentidos, mas no silêncio “sentido e sujeito se movem 
largamente” (ORLANDI, 1997, p.99). Depreendemos esse 
efeito de sentido primeiro pelas características com as quais 
são descritas historicamente as instituições religiosas. Depois, 
porque ela relata nesse primeiro excerto que “sempre ouvia as 

professoras....” e no excerto que virá a seguir que, em casa, 
“começava a recontar a história...”.

Na Escola Bíblica Dominical, Roberta representa, através 
do texto do memorial o princípio de sua trajetória como leitora, 
onde mostra-se como leitora ouvinte, possibilitando-nos 
compreender que possuía uma consciência de leitura para além 
da decodifi cação do código linguístico.

“Tudo bem que eu ainda não sabia ler com efi cácia, 
mas ao chegar em minha casa procurava alguma bíblia, 
pedia para que alguém que estivesse por perto ouvir, 
abria em qualquer página e começava a recontar a 
história fresquinha que havia ouvido anteriormente na 
“escolinha”, como se estivesse de fato lendo a narrativa 
nas “páginas sagradas”.”

 
Ao mencionar que ainda não lê com efi cácia, perguntamo-

nos o que signifi caria ler com efi cácia. Seria o fato de ela estar em 
processo de alfabetização ou seria o fato de não sentir-se capaz ou 
autorizada a assumir uma postura semelhante a das professoras? 
No início do parágrafo seguinte ela diz: “Mais tarde, já aos sete 
anos de idade e sabendo descodifi car as palavras...”. Assim, 
supomos que ela possa estar se referindo ao conhecimento do 
código linguístico. No entanto, ao mencionar que abria a bíblia 
em qualquer página para recontar a história imaginamos se esta 
atitude poderia representar um fascínio pela posição-sujeito 
exercida pelas professoras ou pelo status que essa posição lhes 
conferia ou pelo desejo de também poder ser detentora de um 
espaço que lhe permitisse a legitimidade de sua voz. Outra 
questão possível de se mencionar é a do discurso que se repete, 
da “memória metálica” (ORLANDI, 1996). Ela recontaria a 
história há pouco ouvida num gesto de memorização?

Pensamos ainda no porquê de as palavras “escolinha” 
e “páginas sagradas” estarem entre aspas e a primeira delas 
no diminutivo. Seria possível entender o termo “escolinha” 
como pejorativo ou porque a mesma não esteja situada numa 
instituição escolar, mas num espaço religioso, ou o diminutivo 
poderia assumir um tom afetivo, ou ainda porque esse não 
representaria um espaço de cobranças claras, avaliações 
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formais. A expressão “páginas sagradas” pode produzir um 
efeito de sentido contrário, ou seja, de não-sagrado, não-
verdadeiro. Essa pode ser uma visão de Roberta no momento 
da produção de seu memorial, após uma refl exão a respeito do 
que passou, mas não necessariamente o fosse na época a que 
o mesmo se refere. Outra possibilidade de entendimento seria 
a de que ela apresenta uma consciência de vocabulário usado 
no campo religioso e fora do mesmo, e teria assim um sentido 
metafórico. 

Desse modo, segundo Orlandi (1997, p. 31-32) “O homem 
está condenado a signifi car. Com ou sem palavras, diante do 
mundo, há uma injunção à ‘interpretação’: tudo tem de fazer 
sentido (qualquer que ele seja)”. “Páginas sagradas”, assim, 
entre aspas, produz um efeito de sentido oposto ao que dizem 
as palavras. Dizendo que são páginas sagradas silencia o 
contrário, mas dá signifi cação a esse não-dito usando as aspas. 
A disposição dessas expressões entre aspas nos remete ainda 
à problemática do discurso relatado de que fala Maingueneau 
(1998), pois remete-nos a um outro discurso.

A seguir destacamos o seguinte excerto:

“Posteriormente, passei a me interessar por 
livros relacionados ao estudo bíblico e a teologia 
(Hermenêutica, Escatologia, Exegese, Homilética), 
pois meu pai sempre que voltava das convenções ou 
congressos trazia sacolas e sacolas de livros de estudo 
bíblico e também outros tipos de escritos produzidos 
também por escritores cristãos. Lembro-me bem que 
esperava meu pai sair de casa para adentrar em seu 
escritório e escolher pelos títulos alguns livros nas 
estantes carregadas de literatura. Acho que até hoje 
meu pai não sabe que mesmo sem querer instigou a 
minha curiosidade.”

Ao dizer que passou a se interessar por livros relacionados 
ao estudo bíblico, podemos vislumbrar uma possibilidade de 
assujeitamento ideológico, visto que sua formação discursiva 
parece interpelada desde as primeiras lembranças relatadas ao 
discurso religioso, no entanto, produz um sentido de que é seu 
o interesse por esses materiais de leitura. 

Essa interpelação ideológica consiste em fazer com 
que cada indivíduo (sem que ele tome consciência 
disso, mas, ao contrário, tenha a impressão de que é 
senhor de sua própria vontade) seja levado a ocupar 
seu lugar em um dos grupos ou classes de uma 
determinada formação social. (BRANDÃO, 1991 p. 
46-47)

Também temos a possibilidade de observar que o campo 
discursivo predominante na formação leitora de Roberta parece 
ser o do discurso religioso, seja na Escola Bíblica Dominical 
ou no ambiente familiar onde os materiais de leitura que 
menciona são do campo religioso. Ela demonstra uma atitude 
de transgressão ao relatar que esperava o pai sair de casa para 
acessar os materiais de leitura. Então é possível compreender 
que aquele fosse um local da casa considerado “sagrado”, 
onde o acesso fosse limitado ou, quem sabe, assim o pensasse 
Roberta. Pensamos também na possibilidade de ela não ter um 
papel apenas receptivo, de leitora passiva e passa a assumir a 
responsabilidade pela “escolha” de suas leituras. Mas podemos 
questionar essa hipótese já que não sabemos se havia ali algum 
material que não fosse de caráter religioso. Seria possível supor 
que essa fosse uma estratégia do pai para instigar a curiosidade 
da fi lha ou, como ela menciona, ele não sabia, mas quem sabe 
o tenha feito. 

Roberta move-se de uma formação leitora de âmbito social 
para o âmbito da leitura particular. Já ao mencionar estantes 
carregadas de literatura, pensamos nas possibilidades de 
entendimento da palavra literatura, que podemos compreender 
como materiais escritos de maneira geral, ou num sentido de 
arte, de fi cção. Caberia a possibilidade de pensar se ela tinha 
uma compreensão dos textos ali presentes como fi ctícios. Essa 
possibilidade é ressaltada quando recordamos a expressão 
“páginas sagradas”, entre aspas, que aparece no primeiro 
parágrafo do memorial.

Roberta parece ter consciência de que há vários 
atravessamentos em nossa formação discursiva, de que o 
discurso do outro está presente em nosso discurso. O que se 
depreende pelo que diz a seguir:
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“Não posso esquecer-me de mencionar as leituras 
indiretas que por certo todos acabam fazendo ou 
recebendo, afi nal, a leitura indireta pode-se dar no 
relato de algum bom livro, de alguma notícia do 
jornal, da previsão do tempo, no relato de alguma 
experiência (...) por vezes ouvindo experiências 
de outrem aprendi inúmeras lições sem precisar 
aprender ou sofrer na prática. Vale a pena escutar 
histórias de crianças, de jovens e principalmente de 
anciões.”

Ao dizer que ouvindo experiências de outrem aprendeu 
inúmeras lições é possível dizer que demonstra uma 
compreensão de que o seu discurso funciona em relação a 
outros discursos, num entendimento em que “questiona-se 
aquela concepção do sujeito enquanto ser único, central, origem 
e fonte do sentido” (BRANDÃO, 1991, p. 59). Diz ainda: 
“Vale a pena ouvir histórias (...) principalmente de anciãos”. 
Essa fala produz efeito de sentido de “processo parafrástico” 
(ORLANDI, 2002, p. 36), por ser um dizer do senso comum, 
um discurso de repetição.

No último parágrafo do memorial é possível observar um 
deslocamento da leitura da palavra para outro tipo de leitura, no 
caso, a leitura de partituras musicais.

“...por volta de 2003 o tipo de leitura que mais curti e 
ainda me desafi o a cada dia tem sido a leitura musical, 
a leitura de partituras. Esta sim te convida a mergulhar 
no exato e no abstrato ao mesmo tempo. Ver a notação 
musical grafada e ter que descodifi car, sentir, interpretar 
e executar em algum instrumento é de fato uma das 
maiores e melhores leituras que alguém pode fazer.”

Ao referir-se à leitura de partituras musicais dizendo que 
essa sim convida a mergulhar no exato e no abstrato, que precisa 
ser sentida, interpretada e executada produz-se um efeito de 
sentido em contraposição às demais leituras que fazem parte de 
sua trajetória como leitora. 

 Se compararmos, por exemplo, às leituras de âmbito 
religioso que fazem parte das primeiras lembranças contadas 

no memorial seria possível depreender que se produz para as 
histórias que Roberta ouvira ou lera um efeito de sentido de “que 
a história, em sua forma tradicional, se dispunha a ‘memorizar’ 
os monumentos do passado e transformá-los em documentos” 
(FOULCAULT, 2002, p. 8). Seria possível compreender que 
ela entende que os textos, as histórias escritas com as quais teve 
contato não podem ter uma interpretação particular? Que há 
uma voz coletiva, com seus representantes para interpretar os 
escritos? O lugar de onde se fala possibilita uma interpretação 
específi ca, visto que, conforme Orlandi (2002, p. 39-40), 
“nossa sociedade é constituída por relações hierarquizadas, 
são relações de força, sustentadas no poder desses diferentes 
lugares”.

Até então falamos sobre possíveis entendimentos sobre 
o memorial de leitura de Roberta, do que ela nos conta a 
respeito de sua formação leitora. Mas sentimos também 
“esquecimentos” (ORLANDI, 2002, p.34). A instituição escola 
não é mencionada, bem como não são mencionados autores 
ou títulos de livros específi cos, exceto a referência a partes da 
Bíblia, mas lembramo-b que os textos bíblicos não tem autoria 
defi nida. Sobre isso há a possibilidade de compreender que as 
leituras realizadas na escola foram esquecidas pelo contraste 
com as leituras do espaço religioso ou familiar, optando por 
falar destas e não daquelas. O que nos lembra mencionar é 
que o silêncio “corresponde a um modo de estar no sentido” 
(ORLANDI, 2002, p. 11). Cabe-nos a inquietação sobre as 
várias possibilidades de sentido desse não-dito, que sentimos 
não alcançar. 

Do memorial de Roberta buscamos, então, compreender 
as condições de produção de sua formação leitora. Como 
isso implica observar os campos discursos, as ideologias e 
as representações imaginárias que fazem parte da formação 
discursiva, coube-nos atentar para vários aspectos. Esses vão 
desde os espaços físicos e institucionais de leitura e a relação 
com os mesmos e com os interlocutores até os esquecimentos, 
as lacunas e a possibilidade de transgressão, de uma leitura 
que vai do âmbito social para o âmbito particular. Levantamos 
algumas possibilidades de interpretação, mas os sentidos 
continuam sempre a se produzir.
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Possíveis considerações

Tratamos neste trabalho da compreensão de uma formação 
leitora, as condições de produção em que essa formação se constrói 
e os possíveis efeitos de sentido que se pode depreender da mesma. 
Assim, observamos durante a análise do memorial de Roberta que 
a sua história como leitora aproxima-se da historia do leitor através 
dos tempos, movendo-se do público para o privado.

Do campo discursivo religioso do qual nosso sujeito 
participa pode-se historicamente depreender um sentido de 
leitura e interpretação como atividades destinadas a pessoas 
legitimadas. É possível também essa compreensão no texto 
que analisamos, visto que sobre o espaço institucional são 
relatadas apenas experiências de observação e audição de 
leituras. No entanto, no espaço doméstico, os gestos de leitura 
antes observados são imitados, o que podemos compreender 
como um gesto de memorização ou talvez de admiração e 
desejo por possuir também uma legitimidade de voz.

Os gestos de leitura vão desse espaço institucional para um 
espaço particular, o que pode signifi car uma transição para a 
leitura silenciosa e refl exiva. Também é possível vislumbrar um 
gesto de transgressão quando Roberta adentra o escritório na 
ausência do pai. Seria esse talvez um gesto de autonomia na 
escolha pelas leituras e a possibilidade de dar a elas sentidos 
novos sem ter por perto outros intérpretes. Essa possibilidade 
ainda pode ser questionada já que não foi mencionada a 
existência de nenhuma leitura que não da esfera religiosa.

Por fi m, notamos o esquecimento do espaço escolar no 
texto, bem como a ausência de qualquer menção a títulos ou 
autores específi cos exceto a referência a partes da Bíblia. O 
silêncio produziu na pesquisadora um efeito de inquietação, de 
interrogação. Como em Análise de Discurso entendemos que 
o silêncio signifi ca, fi camos no silêncio, mas ainda buscando 
sentidos para ele. 
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Resumo

O objetivo deste artigo é levantar os efeitos de sentido no 
que tange à concepção de sujeito que emerge no discurso Político 
Educacional das avaliações contemporâneas. Toma-se como corpus 
de pesquisa a prova do Enade-Pedagogia de 2008. A pesquisa 
encontra-se inserida em um projeto maior “Observatório da 
Educação” que visa levantar as visões de letramento-numeramento 
das provas (Enade, Prova Brasil e SAEB) que veiculam no cenário 
educacional nacional. Como desdobramento do levantamento da 
concepção de sujeito, a nossa análise foca em duas outras questões: 
de letramento e de currículo, entendidos por nós, como parte das 
relações de poder-saber que atravessam o discurso analisado. Do 
ponto de vista teórico-metodológico, pautamo-nos em estudos 
que discutem letramento, nos estudos arquegenealógicos de 
Foucault e em estudos sobre currículo, em uma perspectiva pós-
moderna. A análise aponta uma concepção de sujeito centrado e 
indiviso, conforme postulado pelo paradigma da Modernidade e 
pelo Iluminismo. Também, observamos uma lacuna em questões 
que contemplem o letramento do professor e a emergência de 
um currículo que prima, cada vez mais, para o advento de um 
profi ssional concebido dentro dos parâmetros do neoliberalismo.

Palavras-chave

Enade; currículo; sujeito; pós-modernidade. 

Abstract

The aim of this paper is to raise the effects of meanings 
in relation to the conception of subject that emerges from the 
Political Educational discourse of the current evaluations. 
We take as the corpus of research the Enade-Pedagogy exam 
(2008). The research is embedded in a larger project “Education 
Observatory” which aims to raise visions of literacy-numeracy 
of the exams (Enade, Brazil exam and SAEB) which are 
conveyed in the national educational scene. As a consequence 
of the concept of subject, our analysis focuses on two other 
issues: literacy and curriculum, that are taken as part of power-
knowledge relations that cross the analysed discourse. The 
theoretical and methodological framework is the studies that 
discuss literacy, Foucault’s arquegenealogical studies and 
curriculum studies in the postmodern perspective. The analysis 
shows a concept of subject centered and undivided, as postulated 
by the paradigm of Modernity and the Enlightenment. Also, we 
observed that there is a gap in literacy issues of the teachers 
and the emergence of a curriculum that, increasingly, focuses 
on the advent of a professional designed within the parameters 
of neoliberalism.

Keywords

Enade; curriculum; subject; post-modernity. 



POR DETRÁS DAS LETRAS, QUAL CONCEPÇÃO DE SUJEITO-PROFESSOR EMERGE A PARTIR DA NOÇÃO...

2769LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

Introdução

O trabalho aqui apresentado insere-se no Projeto 
Observatório da Educação, “A parceria universidade-escola: 
múltiplos olhares para o letramento-numeramento nos anos 
iniciais do ensino fundamental”, que tem como objetivo geral 
analisar, num trabalho colaborativo com professores da escola 
básica, as concepções e as práticas de leitura e de escrita nos 
anos iniciais do ensino fundamental, tomando como ponto de 
partida os dados do Enade - Pedagogia, Prova Brasil e SAEB. 

Este artigo tem como proposta investigar o discurso 
ideológico subjacente ao discurso educacional no que se refere 
às práticas de letramento (leitura e escrita). Postula-se que 
esse discurso apresenta o letramento associado às imagens de 
modernidade e progresso que visam a assegurar a igualdade 
social, apagando a heterogeneidade constitutiva do sujeito. O 
objetivo geral é pesquisar qual é a concepção de sujeito-professor 
que emerge a partir das noções de letramento na prova do Enade 
de Pedagogia: coerência ou contraposição entre o que se espera 
do sujeito-professor e o que é efetivado na avaliação externa que, 
por sua vez, acaba refl etindo o currículo do curso de Pedagogia. 

É importante destacar que pelo currículo circulam discursos 
que têm como objetivo formar sujeitos. O foco principal 
é observar o estatuto do sujeito no mundo contemporâneo e 
os efeitos de sentido dos macro-discursos no micro-discurso 
analisado nas provas do Enade; as relações de poder que 
subjazem ao discurso da prova mencionada. 

Duas perspectivas perpassam os estudos da linguagem na 
contemporaneidade: uma de ordem logocêntrica e outra que 
tem como proposta questionar esse logocentrismo; a primeira 
pode ser denominada Modernidade e a segunda como Pós-
Modernidade. Tomando como pressuposto que as avaliações 
externas instauram “regimes de verdade”, temos como hipótese 
que os discursos que transitam na contemporaneidade, dentre 
eles o do Enade, instauram “novos” regimes no que tange ao 
estatuto do sujeito em Educação.

A seguir, levantamos os principais pressupostos teóricos a 
partir dos quais se pretende olhar para o corpus de análise: a 
prova do Enade-Pedagogia 2008.

O sujeito e os estudos arquegenealógicos de Foucault: uma 
lente para olhar a trama discursiva que envolve o Enade

Segundo Foucault (1984, p.109), “em toda sociedade 
a produção de discursos é, ao mesmo tempo, controlada, 
selecionada, organizada e redistribuída por um certo número 
de procedimentos cujo papel é o de conjurar seus poderes e 
perigos”. A partir das suas leituras, observa-se a noção de sujeito 
atrelada aos conceitos de saber, poder e regimes de verdade. De 
acordo com Peters (1995, p.216),

 
Foucault está preocupado em analisar os jogos de 
dependências entre os níveis intradiscursivo, interdiscursivo 
e extradiscursivo do discurso através da arqueologia, que é 
a descrição de um arquivo, isto é, o conjunto de regras que, 
num dado período e para uma dada sociedade, defi ne os 
limites e as formas de dizível (...).

Entende-se que as teorizações de Foucault estão 
relacionadas aos pressupostos da pós-modernidade, enquanto 
desestabilizações das verdades tidas como naturais na 
modernidade. Esse pensador afi rma que o sujeito é uma 
construção, o efeito de uma época e não a origem como muitos 
antes dele acreditavam. “A condição da pós-modernidade 
representa tanto uma ruptura com as fi losofi as fundacionais 
do Iluminismo quanto uma crise de suas principais ideologias 
seculares – o Liberalismo clássico e o Marxismo” (PETERS, 
1995, p.211). A metanarrativa atual dominante é a do liberalismo 
clássico, já que tem privilegiado a razão sob a forma de um 
individualismo que privilegia o “sujeito racional, cognoscente, 
como forma de todo conhecimento, signifi cação, autoridade 
moral e ação” (PETERS, 1995, p.211).

O sujeito para Foucault está atrelado ao poder que, por sua 
vez, está presente em todas as nossas relações, desmistifi cando 
a ideia de que se encontra apenas nas instâncias superiores, 
como podemos verifi car em sua obra “A microfísica do poder” 
(2009). O poder está presente em toda trama social, gerando 
um conjunto de micro poderes em nosso dia a dia. O estudo 
da arquegenealogia de Foucault, inserido nos pressupostos da 
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pós-modernidade, problematizará, no discurso da educação, 
as emergências de sujeitos e suas identidades como efeitos de 
sentido dos macro-discursos da contemporaneidade.

É relevante analisar as manifestações de poder não pelos 
procedimentos ideológicos, mas pelas manifestações que as 
tornam presentes nas relações humanas, nas manifestações de 
verdades, “é o movimento para separar-se do poder que deve 
servir de revelador da transformação do sujeito e das relações 
que ele mantém com a verdade” (FOUCAULT, 2010, p.60). 
O poder não existe sem a constituição de uma verdade pelos 
homens. Assim, 

nenhum poder existe por si! [...] Nenhum poder, 
qualquer que seja, é evidente ou inevitável! Qualquer 
poder, consequentemente, não merece ser aceito no 
jogo! Não existe legitimidade intrínseca do poder! [...] 
o que, a partir disso, é feito do sujeito e das relações 
de conhecimento no momento em que nenhum 
poder é fundado no direito nem na necessidade; no 
momento em que qualquer poder jamais repousa a 
não ser sobre a contingência e a fragilidade de uma 
história; no momento em que o contrato social é um 
blefe e a sociedade civil um conto para crianças; no 
momento em que não existe nenhum direito universal, 
imediato e evidente que possa, em todo lugar e sempre, 
sustentar uma relação de poder qualquer que ela seja. 
(FOUCAULT, 2010, p.60-61)

O ato de governar constitui-se por um conjunto de 
manifestações verbais ou não a partir de uma verdade 
possibilitada por um conjunto de discursos que ordena e conduz 
a ordem das coisas e do mundo. A prova do Enade é uma dessas 
manifestações, então se faz necessária a análise do seu discurso 
que, por sua vez, conduz e infl uencia a Educação. Para Foucault, 
o sujeito é construído pela linguagem e o discurso é o poder. 

Quando, no discurso, o sujeito traz algo que se encontra 
encoberto, escondido à luz das verdades presentes, sendo ator 
e testemunha dos atos praticados e/ou presenciados por si e 
é o objeto manifestado no próprio discurso, tem-se o ato de 
verdade.

Conforme Foucault, entendem-se por “regimes de verdade” 

aquilo que constrange os indivíduos a certo número de 
atos de verdade [...], é, portanto, aquilo que constrange 
os indivíduos a esses atos de verdade, aquilo que 
defi ne, que determina a forma desses atos; é aquilo 
que estabelece para esses atos condições, efetuações 
e efeitos específi cos. Grosso modo, um regime de 
verdade é aquilo que determina as obrigações dos 
indivíduos quanto ao procedimento de manifestações 
do verdadeiro, quer dizer a junção dessa noção de 
obrigação com relação à noção de manifestação da 
verdade em que a verdade obriga pelo fato dela ser 
manifestada. (2010, p.67)

Contudo, segundo Foucault (2010, p.70), para “tornar-
se sujeito de verdade (...), não existe necessidade de um 
constrangimento específi co: a verdade é sufi ciente por ela 
mesma para fazer sua própria lei”.

A problematização que deriva do olhar foucaultiano leva-nos 
a refl etir sobre a prova do Enade, já que avaliará nacionalmente 
a formação e o desempenho dos pedagogos recém-formados, e 
que, portanto, instaurará regimes de verdade. Como podemos 
verifi car no manual do Enade-2008, 

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 
(Enade) é um dos procedimentos de avaliação do 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(Sinaes). O Enade é realizado pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), autarquia vinculada ao Ministério da Educação, 
segundo diretrizes estabelecidas pela Comissão 
Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes), 
órgão colegiado de coordenação e supervisão do 
Sinaes. (p.7)

O Enade, desse modo, está vinculado ao Ministério da Educação 
e é um procedimento de avaliação que tem como objetivo: 

acompanhar o processo de aprendizagem e o desempenho 
acadêmico dos estudantes em relação aos conteúdos 
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programáticos previstos nas diretrizes curriculares do 
respectivo curso de graduação, suas habilidades para 
ajustamento às exigências decorrentes da evolução do 
conhecimento e suas competências para compreender 
temas exteriores ao âmbito específi co de sua profi ssão, 
ligados à realidade brasileira e mundial e a outras áreas 
do conhecimento. Seus resultados poderão produzir 
dados por instituição de educação superior, categoria 
administrativa, organização acadêmica, município, 
estado e região. Assim, serão constituídos referenciais 
que permitam a defi nição de ações voltadas para a 
melhoria da qualidade dos cursos de graduação, por 
parte de professores, técnicos, dirigentes e autoridades 
educacionais. (Manual do Enade, 2008, p.7)

É possível verifi car no trecho acima que o Enade é uma medida 
adotada pelos sistemas públicos de ensino para “acompanhar 
o processo de aprendizagem e o desempenho acadêmico dos 
estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos 
nas diretrizes curriculares” do curso de Pedagogia, mas 
raramente são questionadas as lógicas e os conteúdos das 
avaliações externas em si. Acreditam que os resultados da 
avaliação poderão produzir dados que servirão de referência 
“que permitam a defi nição de ações voltadas para a melhoria da 
qualidade dos cursos de graduação”, ou seja, a prova produzirá 
atos de verdade, que, como já foi visto anteriormente, “em um 
procedimento de manifestação da verdade o sujeito pode ser o 
agente ativo graças ao qual a verdade emerge”. Qual seria essa 
verdade? Ou quais os mecanismos discursivos de construção 
dessa verdade? Tais questões movimentam o nosso olhar, nesta 
pesquisa, e continuarão a ser perscrutadas, a seguir, a partir do 
discurso do Letramento. 

O “fi o” discursivo do letramento 

Se o sujeito se constitui na interação, e se a linguagem é 
um modo de ação social, o sujeito é, também formado pela 
linguagem. Nesse sentido, ao falarmos em linguagem, remetemo-
nos à constituição do ser, a seus valores, a sua ideologia. É por 
meio dela que o sujeito se revela inconscientemente.

As maneiras de usar a língua e de fazer sentido a partir de 
relações de identidade e poder tanto na fala quanto na escrita 
defi nem letramento enquanto prática discursiva. Só pelo fato da 
palavra “letramento” ainda não ter sido dicionarizada, nota-se a 
complexidade do conceito. Segundo Street (apud KLEIMAN, 
1995), os dois modelos de letramento são: o Modelo Autônomo 
e o Modelo Ideológico. 

O Modelo Autônomo vê a escrita desvinculada de seu 
contexto e produção, relacionando a aquisição da escrita ao 
desenvolvimento cognitivo. Conforme Kleiman (1995, p. 21):

Essa concepção pressupõe que há apenas uma maneira 
de o letramento ser desenvolvido, sendo que essa forma 
está associada quase que causalmente com o progresso, 
a civilização, a mobilidade social (...) esse é o modelo 
que hoje em dia é prevalente na nossa sociedade e que 
se reproduz, sem grandes alterações, desde o século 
passado. 

O Modelo Ideológico, por outro lado, concebe o letramento 
enquanto práticas sociais discursivas, culturalmente 
determinadas. Essa concepção abole a superioridade do 
letrado em relação ao não-letrado, trabalhando com as 
interfaces entre a oralidade e a escrita. Nessa visão, a 
escolarização consistiria em apenas uma das facetas do 
letramento do indivíduo, pois outras vozes emergem ao longo 
de sua história, que vão construir e/ou alterar a sua identidade 
nas práticas sociais discursivas. O Modelo Ideológico vê o 
letramento como plural: sociedades diferentes e sub-grupos 
sociais têm diferentes tipos de letramento. Essas práticas de 
letramento estão integralmente vinculadas à identidade ou 
sentido das pessoas que as praticam; uma mudança de práticas 
implica em uma mudança de identidade. Infelizmente, as 
práticas discursivas agenciadas pela escola tentam apagar a 
heterogeneidade constitutiva, impondo uma homogeneização 
de sentido e identidade.           

Precisamos nos perguntar qual concepção de letramento 
está presente na prova do Enade que refl ete o currículo de 
Pedagogia? 



POR DETRÁS DAS LETRAS, QUAL CONCEPÇÃO DE SUJEITO-PROFESSOR EMERGE A PARTIR DA NOÇÃO...

2772LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

A trama discursiva do Enade-Pedagogia 2008: análise 
discursiva de alguns excertos da prova 

O corpus a seguir consiste em três questões da prova do 
Enade-Pedagogia 2008 a serem analisadas. Como se pode 
verifi car no quadro abaixo, a prova pode ser dividida em duas 
partes: questões de múltipla escolha e discursivas presentes 
tanto na parte de formação geral, quanto na de componente 
específi co da área de Pedagogia; e, no fi nal da avaliação, 
encontram-se questões relativas à percepção sobre a prova que 
não possuem peso algum. Quanto às questões, aponta-se o fato 
da prova apresentar pouquíssimas questões sobre letramento 
e muitas questões sobre fi losofi a da educação, sociologia da 
educação, gestão, os pensadores etc. 

Partes Números 
das

questões

Peso de
cada 
parte

I) Formação Geral / Múltipla 
Escolha

1 a 8 60%

I) Formação Geral/Discursivas 9 e 10 40%
II) Componente Específi co / 
Múltipla Escolha

11 a 37 85 %

II) Componente Específi co / 
Discursivas

38 a 40 15 %

Percepção sobre a prova 1 a 9 __

QUADRO 1 - PROVA DE PEDAGOGIA

Ao analisar a prova, é possível perceber que boa parte dos 
enunciados não exige muita refl exão e que a maioria das questões 
de múltipla escolha pode ser respondida por “exclusão”, pois 
possui alternativas “absurdas” e a resposta esperada é óbvia. 
Essa constatação leva a concluir que não precisa ser pedagogo 
para realizar a prova. A mesma foi feita para o sujeito que não 
questionará as questões, apenas responderá “automaticamente” 
sem a necessidade de refl exão e análise. Observe as questões 

2 e 5 da prova, retiradas da parte de Formação Geral, como 
exemplo:

QUESTÃO 2 (FORMAÇÃO GERAL)

Quando o homem não trata bem a natureza, a natureza não 
trata bem o homem.

Essa afi rmativa reitera a necessária interação das diferentes 
espécies, representadas na imagem a seguir.

Disponível em: http://curiosidades.spaceblog.com.br
Acesso em: 10 out. 2008.

Depreende-se dessa imagem a

A. atuação do homem na clonagem de animais pré-históricos.
B. exclusão do homem na ameaça efetiva à sobrevivência 

do planeta.
C. ingerência do homem na reprodução de espécies em 

cativeiro.
D. mutação das espécies pela ação predatória do homem.
E. responsabilidade do homem na manutenção da 

biodiversidade.
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QUESTÃO 5 (FORMAÇÃO GERAL)

A foto a seguir, da americana Margaret Bourke-White (1904-
71), apresenta desempregados na fi la de alimentos durante a 
Grande Depressão, que se iniciou em 1929.

STRICKLAND, Carol; BOSWELL, John. Arte Comentada: da
pré-história ao pós-moderno. Rio de Janeiro: Ediouro [s.d.].

Além da preocupação com a perfeita composição, a artista, 
nessa foto, revela:

A. a capacidade de organização do operariado.
B. a esperança de um futuro melhor para negros.
C. a possibilidade de ascensão social universal.
D. as contradições da sociedade capitalista.
E. o consumismo de determinadas classes sociais.

A obviedade das respostas (letras E e D respectivamente) 
leva a acreditar que qualquer bom leitor (e talvez nem tão 
bom assim) responderia à questão. Ela não está direcionada ao 
professor “crítico” que deveria ter se formado. Não se encontra 
nenhuma situação-problema no enunciado e o fato da prova ter 
fotos, mostra uma tentativa de elaborar uma avaliação atual, 
mas que não consegue realmente avaliar o pedagogo. Não se 
consegue medir nenhuma competência. 

Deve-se atentar ao fato da prova não dar ênfase ao letramento 
(leitura e escrita), já que o pedagogo irá alfabetizar e ensinar a 
ler e a escrever. O professor deveria ser avaliado quanto a essas 
competências. A avaliação é composta por 40 questões, sendo 
que apenas três abordam o letramento (questões que versam 
sobre a linguagem, leitura e escrita): (25 (teste), 28 (teste) e 
39 a e b (discursiva)). Chega-se à conclusão de que a prova 
não consegue avaliar se o professor é capaz de alfabetizar seus 
alunos e trabalhar com leitura em sala de aula. 

Além dos testes não avaliarem a capacidade crítica do 
professor, constatamos no quadro 1 que, nas duas partes da prova, 
as questões de múltipla escolha possuem um peso altíssimo, fato 
que agrava a qualidade da avaliação: como a prova do Enade 
avaliará profundamente o pedagogo recém-formado através de 
testes “óbvios”, de poucas questões dissertativas e com apenas 
dois testes sobre linguagem e letramento e nenhum teste sobre 
leitura especifi camente? Como já foi dito anteriormente neste 
trabalho, se o sujeito se constitui na interação e se a linguagem 
é um modo de ação social, sendo o sujeito também formado 
pela linguagem, a prova deveria trazer mais questões sobre 
letramento, já que os professores irão alfabetizar crianças que 
agirão socialmente e se formarão pela linguagem. 

Vamos, agora, analisar a questão dissertativa 38 da parte de 
Componente Específi co:

QUESTÃO 38 – DISCURSIVA – COMPONENTE ESPECÍFICO

A professora, ao entrar na turma do primeiro ano do curso de formação 
de professores, pediu a cada aluno que manifestasse, oralmente, 
o seu entendimento do que é educar, do que é ser professor e do 
que é ser aluno. Todas as respostas mostravam uma compreensão 
simplifi cada da natureza de cada uma dessas atividades. Frente 
a esse resultado, a professora fez um planejamento de trabalho 
que considerasse o aprendizado de conceitos e a discussão de 
signifi cados atribuídos ao longo da história da educação à ação 
educativa, à fi gura do professor e à do aluno.

A. Explique por que é importante discutir o que é educar, o que é 
ser professor e o que é ser aluno. (valor: 6,0 pontos)

B. Descreva uma estratégia didática que proporcione uma 
aprendizagem signifi cativa de conceitos. (valor: 4,0 pontos)



POR DETRÁS DAS LETRAS, QUAL CONCEPÇÃO DE SUJEITO-PROFESSOR EMERGE A PARTIR DA NOÇÃO...

2774LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

Conheça o padrão de resposta esperado pelo Enade:

Questão 38 - Resposta esperada

a) É importante discutir o signifi cado do que é educar, do que é ser 
professor e do que é ser aluno porque toda ação humana é baseada na 
forma de conceber, signifi car e pensar a ação. Qualquer fazer humano 
supõe uma ideia do que é esse fazer ou de como cada indivíduo 
entende essa atividade. Sem pensarmos esse fazer, a ação é dirigida 
por ideias já consolidadas, a partir de outro contexto histórico, 
social e cultural. A aceitação, sem refl exão e sem discussão, de uma 
determinada forma de pensar e conceber a ação e seus participantes 
nos faz repetir, sem um distanciamento crítico, o modelo de ação. 
No caso específi co da ação educativa, as discussões sobre a própria 
ação, isto é, educar, e o debate sobre quem é o professor e quem é 
o aluno contribuem para a ação do professor, porque elas ajudam 
a construção de signifi cados que são mais complexos do que o 
entendimento imediato do senso comum. Com relação à afi rmação 
da contribuição da fi losofi a para a refl exão sobre a ação educativa 
dos futuros professores, é desejável a referência à importância dessa 
discussão para o fazer educativo e pedagógico. No entanto, deve-
se observar se tais respostas não se restringem ao discurso que 
entende e qualifi ca o educar, o ser professor e ser aluno de forma 
simples, imediata, baseada em aspectos pessoais, em características 
individuais e da ordem da experiência afetiva.

b) O atendimento ao que é esperado nesse item compreende, 
basicamente, alguns exemplos de estratégias didáticas vinculadas 
à fi losofi a da educação, como as seguintes:
• Cada aluno deverá sistematizar suas ideias, em uma redação 

escrita, e, em seguida apresentar os textos para a discussão 
com os colegas. A discussão será mediada e coordenada 
pelo(a) professor(a) da disciplina.

• Divisão da turma em dois grupos. Um grupo deverá apresentar 
argumentos sobre a importância da discussão, sobre as defi nições 
fi losófi cas da educação, trazendo exemplos de como essa 
discussão pode ajudar no cotidiano da sala de aula, e outro grupo 
deverá apresentar argumentos que justifi quem a não-necessidade 
dessa discussão, uma vez que a educação é uma ação intrínseca 
ao ser humano e, assim, acontece naturalmente. A discussão será 
mediada e coordenada pelo professor(a) da disciplina.

• Depois de assistir a um fi lme que tenha como tema a ação de 
um professor em sala de aula, discutir o signifi cado atribuído, 
pelo diretor e autor do enredo do fi lme, à ação educativa, ao 
ser professor e ao ser aluno. Nessa discussão, cada aluno(a) 
deverá manifestar a sua refl exão sobre a ação educativa. A 
discussão será mediada e coordenada pelo(a) professor(a).

• Encenação de duas situações de sala de aula. Cada grupo 
deverá representar o cotidiano da sala de aula segundo uma 
determinada forma de pensar e signifi car a prática educativa. 
Após a representação, promoção de um debate sobre as 
possibilidades e os limites da fi losofi a de educação revelada 
pelas encenações. A discussão será mediada e coordenada 
pelo professor (a) da disciplina.

Observe que a questão abre espaço para uma resposta muito 
pessoal e que não há relação direta da letra A e B, ou seja, qual 
é concepção de educar cobrada? Qualquer conceito? Qual? De 
Matemática, Português, Geografi a, etc.? A pergunta parte de 
qual pressuposto?

Lendo a resposta esperada da letra A, encontra-se: “deve-
se observar se tais respostas não se restringem ao discurso 
que entende e qualifi ca o educar, o ser professor e ser aluno 
de forma simples, imediata, baseada em aspectos pessoais”, 
porém, o enunciado não está claro o sufi ciente: “Explique por 
que é importante discutir o que é educar, o que é ser professor 
e o que é ser aluno”. A discussão deverá tomar como base a 
fi losofi a? Sob qual abordagem que o aluno deverá de basear 
(sócio-interacionista, construtivista)? Portanto, a resposta, 
provavelmente, será muito pessoal. 

Na reposta esperada da letra B, não se encontra qual é 
o conceito que o examinador cobra, apenas espera que o 
aluno siga aquela “receita mágica” de estratégia didática que 
proporcionará uma aprendizagem signifi cativa de conceitos. 
Se a resposta for diferente, provavelmente estará errada, pois o 
esperado são respostas que sigam um padrão. 

Desse modo, nota-se que as respostas esperadas na 
parte discursiva não são claras, transparecendo o desejo de 
homogeneizar as respostas, como se o sujeito- professor, recém-
formado, fosse um sujeito cartesiano autônomo, centrado, dono 
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de seus saberes e de sua fala, capaz de transformar o mundo à 
sua volta. 

Temos toda uma formação que o professor é o transmissor 
e o aluno o receptor, ou seja, não é porque o sujeito fez um 
curso de Pedagogia que essas práticas modifi cam de repente. 
No próprio curso, existem professores conservadores, com 
uma formação “moderna”, que entram e saem falando sem dar 
a palavra aos estudantes e futuros pedagogos. Quer dizer, não 
existe muitas vezes interação entre professor e aluno. Como que 
os pedagogos responderão a essa pergunta partindo da própria 
realidade? Então, o que é ser professor? O que é ser aluno para 
o pedagogo recém-formado? 

Verifi ca-se um paradoxo na elaboração da prova, pois, 
ao mesmo tempo em que se espera um sujeito-professor pós-
moderno, crítico, a prova foi elaborada de modo a esperar 
respostas de um sujeito-moderno. A prova diz que o pedagogo 
deve discutir e refl etir: “A aceitação, sem refl exão e sem 
discussão, de uma determinada forma de pensar e conceber a 
ação e seus participantes nos faz repetir, sem um distanciamento 
crítico, o modelo de ação”, mas ela não proporciona isso.

As três questões analisadas ilustram o que ocorre na maioria 
das questões da prova. Assim sendo, pode-se concluir que tanto 
as questões de múltipla escolha, quanto as discursivas, não 
conseguem verdadeiramente avaliar o pedagogo recém-formado 
por tudo o que foi mencionado nos parágrafos anteriores.    

 A trama discursiva do currículo

Como já foi mencionado na introdução, através do currículo 
circulam discursos que têm como objetivo formar sujeitos. Faz-
se necessária a refl exão sobre o currículo do curso de Pedagogia, 
já que o mesmo pode ser compreendido como percurso de um 
sujeito em seu processo de escolarização, ou seja, o currículo 
“forma” identidades. Segundo Silva (apud VEIGA-NETO, 
1997, p. 184)

O currículo – entendido como o conjunto de 
conhecimento todas as experiências de conhecimento 
proporcionadas aos estudantes – está no centro mesmo 

da atividade educacional. Afi nal, a escola não está 
apenas histórica e socialmente montada para organizar 
as experiências de conhecimento de crianças e jovens 
com o objetivo de produzir uma determinada identidade 
individual e social. Ela, de fato – como tem demonstrado 
a melhor produção da sociologia da educação recente 
– funciona dessa forma. Isto é, o currículo constitui o 
núcleo do processo institucionalizado de educação. 

Como afi rma Popkewitz (1995, p.174) em seu estudo sobre 
o currículo: 

Vejo o currículo como um conhecimento particular, 
historicamente formado, sobre o modo como as crianças 
tornam o mundo inteligível. Como tal, esforços para 
organizar o conhecimento escolar como currículo 
constituem formas de regulação social produzidas 
através de estilos privilegiados de raciocínio. Aquilo 
que está inscrito no currículo não é apenas informação 
– a organização do conhecimento corporifi ca formas 
particulares de agir, sentir, falar, e “ver” o mundo e o “eu”.

Diante disso, algumas perguntas vem à tona: esse percurso 
leva esse sujeito para onde? Que marcas pode provocar? Quem, 
por que e como esse caminho é determinado? Pelo currículo 
circulam discursos que têm como objetivo formar identidades, 
mas a grande problemática é questionar se a faculdade de 
Pedagogia leva em conta a heterogeneidade dos sujeitos ou 
oferece um currículo que considera a identidade como única e 
homogênea.

Ao analisar a prova do Enade-Pedagogia 2008, observou-
se poucos exercícios sobre letramento (leitura e escrita), o que 
deixa claro que a avaliação em questão não apresenta o objetivo 
de verifi car se o pedagogo avaliado possui conhecimentos 
sobre linguagem (alfabetização, literatura infantil e infanto-
juvenil, redação etc.). Portanto, cabe questionar se o currículo 
do curso de Pedagogia apresenta, em sua grade, a preocupação 
com a linguagem ou não. Quando lecionar (ensino infantil e 
fundamental, até 5º ano), o profi ssional irá alfabetizar os alunos, 
escolher livros e ler histórias, ou seja, formará seus alunos 
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através da linguagem. Desse modo, é de suma importância 
refl etir como está organizado o conhecimento de tal currículo, 
já que “a organização do conhecimento corporifi ca formas 
particulares de agir, sentir, falar, e ‘ver’ o mundo e o ‘eu’” 
(POPKEWITZ, 1995, p.174). Ainda aproveitando os estudos 
de Popkewitz (1995, p.185), “aprender gramática, ciências 
ou geografi a é também aprender disposições, consciência e 
sensibilidade em relação ao mundo que está sendo descrito”, 
ou seja, segundo o autor, sua ênfase no conhecimento curricular 
está dirigida a relacionar as formas de falar e raciocinar, neste 
caso, dos alunos (as formas pelas quais expressarão a  “verdade” 
sobre eles mesmos e os sobre as outras pessoas ao redor) com 
questões de poder e regulação. 

Popkewitz (1995, p.185) afi rma que “não podemos tomar a 
razão e a racionalidade como um sistema unifi cado e universal 
pelo qual podemos falar sobre o que é verdadeiro e falso, mas 
como sistemas historicamente contingentes de relações cujos 
efeitos produzem poder”. Então, como o poder é produzido 
através de produção de regras e padrões de verdade? Como já foi 
dito anteriormente, o poder não existe sem a constituição de uma 
verdade pelos homens e nem existe por si, portanto entende-se 
que a prova do Enade refl ete o currículo de Pedagogia e manifesta 
uma verdade que, por sua vez, “conduz” os sujeitos.

De acordo com Popkewitz (1995, p.186), “o currículo, 
pois, pode ser visto como uma invenção da modernidade, a 
qual envolve formas de conhecimento cujas funções consistem 
em regular e disciplinar o indivíduo.” Em minha pesquisa, vou 
analisar o currículo de Pedagogia com o intuito de verifi car 
a importância que se dá à leitura e à escrita, já que a prova 
do Enade não valoriza tais conteúdos. Se o currículo é uma 
invenção da modernidade, o sujeito que emergirá da noção de 
letramento, provavelmente, será o sujeito moderno, racional, 
unifi cado, aquele que será capaz de “transformar o mundo”. 
O currículo, através da maneira pela qual seleciona e organiza 
o conhecimento que será cobrado durante o curso, “sanciona 
socialmente o poder” (POPKEWITZ, 1995, p. 205). Nota-se 
que a preocupação do autor consiste com a forma como esse 
currículo fruto da modernidade é trazido para o presente para 
normalizar e disciplinar.

 Podemos concluir que o currículo está no centro da 
atividade educacional, ou seja, constitui o núcleo do processo 
institucionalizado de educação. Consoante com Silva (apud 
VEIGA-NETO, 1997, p. 184), “o nexo íntimo e estreito 
entre educação e identidade social, entre escolarização e 
subjetividade, é assegurado precisamente pelas experiências 
cognitivas e afetivas corporifi cadas no currículo”. Contudo, 
discussões sobre currículo são raras e só ganham espaço quando 
surge alguma proposta de introdução de uma nova disciplina 
ou a volta de uma disciplina antiga. Fora isso, “o currículo 
é tomado como algo dado e indiscutível, raramente sendo 
alvo de problematização, mesmo em círculos educacionais 
profi ssionais” (SILVA, apud VEIGA-NETO, 1997, p. 184). Por 
isso, a necessidade de se pesquisar mais sobre o assunto.

Considerações fi nais

Apesar de este trabalho ser apenas uma semente de um 
estudo que se pretende muito mais aprofundado, auxilia a 
lançar um novo olhar sobre a Prova do Enade – Pedagogia 
- e a concepção de sujeito-professor. Trata-se do sujeito da 
Modernidade e do Iluminismo, porém, travestido de novas 
roupagens. Talvez por isso, as questões encontram-se tão 
genéricas e fragmentadas. Deseja-se controlar através da prova, 
porém, constroem-se questões que qualquer pessoa conseguiria 
responder. Afi nal que sujeito é esse pedagogo? Parece-nos, até 
o momento que pode ser qualquer um. Talvez essa possa ser 
uma das explicações para tantos “males da educação”, como a 
mídia e outros veículos não se cansam de apontar. 

No corpus analisado, ao serem questionadas as lógicas e os 
conteúdos da avaliação externa em questão, pode-se perceber 
o quanto elas se contrapõem à própria expectativa que se tem 
do perfi l idealizado de professor. As questões encontradas 
que pretendem (ou não) avaliar o pedagogo recém-formado, 
não demonstram coerência entre o que se espera do sujeito-
professor e o que é efetivado pelo Enade. 

As questões levantadas no presente texto levaram 
à refl exão sobre a prova do Enade-Pedagogia, já que a 
avaliação “avalia” nacionalmente a formação e o desempenho 
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dos pedagogos recém-formados, e que, portanto, instaurará 
regimes de verdade.  

De acordo com Silva (apud VEIGA-NETO 1997, p. 186), 
“é importante que os educadores comecem a entender as novas 
confi gurações econômicas, políticas e sociais através de uma 
ótica que focalize as dinâmicas culturais em jogo na luta por 
hegemonia e poder político”, pois a sociedade é atravessada por 
lutas em torno da afi rmação de discursos, narrativas e saberes que 
“tentam defi nir o social e o político de formas muito particulares, 
intimamente vinculadas a relações de poder e de domínio”. 

Assim, este artigo não pretendeu responder questões, mas 
problematizar o discurso da educação e a emergência de sujeitos 
e suas identidades como efeitos de sentido dos macro-discursos 
da contemporaneidade. Ou em outras palavras, como as tramas 
macro-discursivas afetam os micro-discursos das práticas 
educativas. Embora não tenhamos levantado na análise os 
discursos neoliberais que transitam no momento contemporâneo 
e que afetam o discurso das políticas de avaliação, as nossas 
discussões até o momento apontam para esta direção, o que 
será foco de futuras discussões desta pesquisa. Deixamos isso 
como um legado fi nal de análise. 
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Resumo

Lei 11.465/08 Como Leitura de Mundo no Espaço da Escolar. 
O presente artigo visa relatar parte de uma experiência de ensino 
e a aprendizagem, por meio de um projeto desenvolvido em uma 
escola da rede privada do Rio de Janeiro, com base na Lei nº 
11.465/08, sancionada pelo presidente da República Luiz Inácio 
Lula da Silva, que torna obrigatório o estudo da história dos 
povos indígenas brasileiros, partimos para o desenvolvimento do 
projeto “Afro Brasileiro Indígena”, como proposta pedagógica 
de leitura do mundo e da construção de uma identidade. Em 
concordância com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 
e os temas transversais. A partir das refl exões e experiências 
cotidianas de uma professora do primeiro segmento do ensino 
fundamental, uma professora da sala de leitura e alunos do quinto 
ano de uma escola, que embora tenha como a segunda língua o 
ensino da Língua Alemã, ressalta a importância da Cultura Afra 
Brasileira e Africana, promovendo a valorização da identidade, 
história e cultura dos afro brasileiros reconhecendo a igualdade de 
valorização das raízes africanas, indígenas, europeias e asiáticas 
na nação brasileira. O projeto, portanto, teve como proposta 
despertar valores universais que, para tanto foi necessário unir 
elementos da Arte-Educação a diferentes estilos musicais e textos 
como estímulo à produção dos alunos. Mediante ao diálogo 
acerca das diferenças culturais. Destacamos os seguintes autores 
– Paulo Freire, Moscovici e Vygotsky como referencial teórico 
para fundamentar esta prática pedagógica.
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Abstract

This article aims to share part of an experience of teaching 
and learning through a project developed in a private school 
in Rio de Janeiro, based on Law No. 11.465/08, sanctioned 
by President Luiz Inacio Lula da Silva , mandating the study 
of the history of Brazilian indigenous peoples, we set out to 
develop the project “Afro Brazilian Indian” as pedagogical 
reading of the world and building an identity. In agreement 
with the National Curriculum Parameters (NCP) and the 
themes. From the refl ections and everyday experiences of a 
teacher of the fi rst segment of an elementary school teacher 
from a reading room and fi fth graders from a school, although 
as a second language teaching German language, emphasizes 
the importance of Culture Afra Brazilian and African, 
promoting the development of identity, history and culture of 
african Brazilian recognizing the equal value of African roots, 
indigenous, European and Asian in the Brazilian nation. The 
project therefore had the purpose to arouse universal values  , 
it was necessary to unite elements of art education to different 
musical styles and texts as a stimulus to the production of 
the students. Through the dialogue about cultural differences. 
Featuring the following authors - Paulo Freire, Moscovici 
and Vygotsky as a theoretical framework to support this 
pedagogical practice.

Keywords

Reading, Law 11,465 / 08; social representation.
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Sonho com o dia em que todos levantar-se-ão 
e compreenderão que foram feitos para viverem como irmãos.

Nelson Mandela

A escola brasileira se vê diante do desafi o e do dilema de 
colocar em prática uma proposta pedagógica que realmente 
viabilize as discussões das diferenças culturais.

Tendo-se em vista as leis 10.639/03, atual Lei 11.465/08 
torna-se obrigatório o ensino de História (da África e dos 
Africanos, da Luta dos Negros no Brasil e da Cultura Negra 
Brasileira no Ensino Básico) e das Culturas dos Povos Indígena 
nos currículos das escolas públicas e particulares, faz-se 
necessário, viabilizar momentos em que a escola resgate a 
formação cultural brasileira, destacando assim, suas infl uências 
e a importância de uma reeducação das relações étnico-raciais.

A Lei nº 11.465/08, sancionada pelo presidente da 
República Luiz Inácio Lula da Silva, torna obrigatório também 
o estudo da história dos povos indígenas brasileiros.  Após 
essa Lei ser modifi cada pela Lei 11.465/08 inserindo o ensino 
de História e das culturas dos Povos indígenas, partimos 
para o desenvolvimento do projeto Afro Brasileiro Indígena, 
com o objetivo de cumprir a Lei e de sinalizar aos alunos a 
importância das culturas indígenas e africanas na formação 
da identidade nacional. Em concordância com os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN) que são referências de qualidade 
para o Ensino Fundamental e o Ensino Médio do país.

Apesar da LDB prevê desde a sua sanção, em 1996, que 
o ensino de História do Brasil no ensino fundamental e médio 
abarcasse “as contribuições das diferentes culturas e etnias 
para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes 
indígena, africana e europeia”, foi só em 2003, com a alteração 
deste dispositivo legal que o ensino de história e cultura afro-
brasileira se tornou um componente curricular obrigatório. 
Sabemos que embora a Lei determine esse ensino como 
componente curricular obrigatório, os parâmetros curriculares 
nacionais nos orienta quanto ao tema transversal da pluralidade 
cultural e o Parecer do CNE destaca o papel do professor neste 
processo ao ressaltar que “a luta pela superação do racismo e da 
discriminação racial é, pois, tarefa de todo e qualquer educador, 

independentemente do seu pertencimento étnico-racial, crença 
religiosa ou posição política” (CONSELHO NACIONAL DE 
EDUCACÃO, 2004). Logo, faz-se necessário um transformar 
que está  na dimensão subjetiva, não se muda nada, se não 
mexer no interior das pessoas, se não mudar a crença a atitude.

Com a transmissão da cultura e dos conhecimentos 
construídos historicamente estabelece uma relação 
pedagógica. Nessa relação com o mundo e com diferentes 
saberes, há um encontro com o outro e consigo mesmo. 
As relações pessoais e pedagógicas incluem dimensões 
técnicas e humanas, que estão presentes no conceito de 
sincronicidade, que pode ser descrito como a ocorrência 
crítica de componentes políticos, humano-interacionais e 
técnicos, como relata Placco (1994):

Sincrocidade pode ser descrita como a ocorrência 
crítica de componentes políticos, humano-interacionais 
e técnicos, que se traduz na sua ação, ocorrência [...] 
que gera movimento e ação de e entre professor-aluno-
realidade.
Esse movimento engendra novas compreensões 
da totalidade do fenômeno educativo, no qual há 
reestruturação contínua inconsistente em todos, em cada 
um e na relação entre esses componentes, na medida 
em que se defi ne e redefi ne um projeto pedagógico 
coletivo (PLACCO, 1994:17, 18).

 Acreditamos ser importante tornar a escola um lugar no qual 
as diferenças sejam reconhecidas, consideradas e estudadas. 
A respeito do reconhecimento das diferenças e da inclusão 
do outro, Paulo Freire (2003) nos ensina que a predisposição 
em ouvir o outro é o ponto de partida para se estabeleça uma 
relação dialógica. 

Aceitar e respeitar a diferença é uma dessas virtudes 
sem o que a escuta não se pode dar. Se discrimino o 
menino ou menina pobre, a menina ou menino negro 
(...), não posso evidentemente escutá-las e se não as 
escuto, não posso falar com eles(...) (FREIRE,2003, 
p.20-1).
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O professor tem um papel fundamental como mediador na 
construção do conhecimento, é ele que irá proporcionar uma 
dinâmica na sala de aula em que se favoreçam atividades focadas 
na leitura. “Pois ensinar a ler exige comprometimento, tomada 
de consciência, saber escutar, reconhecer que a educação é 
ideológica dentre tantas outras especifi cidades” como diz Paulo 
Freire (2002).

Pensando no cotidiano escolar como espaço privilegiado 
de construção do conhecimento, cabe à escola ensinar a ler 
e escrever a história, compreender a diversidade cultural e 
reconhecer os conhecimentos prévios de cada aluno. Isso 
é fundamental para uma construção das representações 
como cidadão, na qual colabora com a reconstrução, isto é, 
a modelagem de um novo perfi l conceitual acerca das novas 
informações, promove a obtenção de uma postura crítica a 
partir das discussões com opiniões diferentes. Um dos grandes 
desafi os é encontrar a metodologia ideal para ser utilizada no 
processo de ensino e de aprendizagem, já que lidamos com a 
diversidade cognitiva, moral, cultural e psicológica dos sujeitos.

Nesta prática há diversas possibilidades, entretanto somos 
engessados pelo sistema, seja por questões políticas da educação, 
como é o caso do currículo ou até mesmo por crenças adquiridas 
ao longo de nossa formação que nos submete a pressupostos e 
que igualmente emperra uma postura mais ousada. No que se 
refere ao currículo, quando desenvolvemos o trabalho na escola 
mediante teorias Pós-Críticas, destacamos algumas temáticas 
tais como: identidade, alteridade, diferença, subjetividade, 
signifi cação, discurso, representação cultural, gênero, raça, 
etnia, sexualidade, multiculturalismo, saber-poder...  

Destacando a LDB 9394, que assegura um ensino obrigatório 
e de qualidade para a educação de base é que ressaltamos o 
trabalho desenvolvido no Colégio Cruzeiro- Jacarepaguá, 
com alunos do primeiro segmento do ensino fundamental. O 
cotidiano escolar deve ajudar a criança a tornar-se leitor do 
signo linguístico e do mundo que o cerca. Como referência para 
o educador de mundo, há diversos textos que se dirigem ao 
social, possibilitando a discussão das diferenças sociais.

Como aporte teórico-metodológico adotou-se a Teoria das 
Representações Sociais, proposta por Moscovici em 1961, que 

possui Jodelet (2001) como discípula e colaboradora da teoria 
desse autor. Conforme a autora, a representação social é uma 
forma de conhecimento socialmente elaborado e partilhado, 
com um objetivo prático, e que contribui para construção de 
uma realidade comum a um conjunto social.

Igualmente designada como o saber do senso comum ou 
ainda saber ingênuo, natural, esta forma de conhecimento é 
diferenciada entre outras do conhecimento científi co. Entretanto 
é tida como um objeto de estudo tão legítimo quanto este devido 
à sua importância na vida social e à elucidação possibilitadora 
dos processos cognitivos e das interações sociais. 

Moscovici (1978), ao propor a Teoria das Representações 
Sociais (TRS), enfatizou as diferenças entre os modelos 
científi cos e os não-científi cos e como pode haver deslocamento 
de sentido de um modelo ao outro. Para o autor, é nesse 
deslocamento que as representações sociais aparecem como 
“saber ingênuo” ou “saber do senso comum”, em oposição 
ao saber produzido pela ciência, porém um conhecimento 
é tão relevante quanto o outro. Quando Moscovici (1978) 
afi rma que existe a “formação de outro tipo de conhecimento 
adaptado a outras necessidades, obedecendo a outros critérios, 
num contexto social preciso” (p. 24), trata-se de um aspecto 
importante a considerar quando nos propomos a estudar os 
saberes da área educacional.

Este saber organizado, por ser dinâmico e estar sempre em 
construção, orienta os indivíduos em suas relações ao mesmo 
tempo em que fi ltra novidades, informação e experiências 
que chegam, reconstituindo-as enquanto um saber próprio do 
indivíduo em suas pertenças e referenciais (MADEIRA, 2003).

Uma das características da teoria moscoviciana é que as 
representações sociais têm potencial transformador, na medida 
em que o sujeito, ao representar um objeto, pode construir e 
reconstruir a realidade em que vive, assim como se constituir 
nela. E como os sujeitos estão construindo hoje essa relação das 
diferentes culturas? 

Elas são construídas em um espaço de intersubjetividades 
em que é possível apreender confrontos e convergências de 
ideias, noções, crenças, imagens. De acordo com Jodelet (2001, 
p. 26):
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As representações sociais devem ser estudadas 
articulando-se elementos afetivos, mentais e sociais e 
integrando - ao lado da cognição, da linguagem e da 
comunicação - a consideração das relações sociais que 
afetam as representações e à realidade material, social 
e ideativa sobre a qual elas têm de intervir.

Moscovici (1978) e Jodelet (2001) se referem aos processos 
das representações sociais: a objetivação e a ancoragem. Ambos 
permitem conhecer como as representações são construídas 
pelos sujeitos e grupos, mostrando indícios de como as pessoas 
pensam de uma maneira e não de outra, principalmente em 
função de seu contexto sócio-cultural.

O processo de objetivação transforma elementos 
conceituais em fi guras ou imagens (MOSCOVICI, 1978), ou 
seja, visa “transformar algo abstrato em algo quase concreto, 
transferir o que está na mente em algo que exista no mundo 
físico” (MOSCOVICI, 2005).

A ancoragem, que se articula à objetivação, diz respeito 
à inserção do objeto representado no universo simbólico 
e signifi cante das pessoas. Trata-se de uma modalidade de 
pensamento caracterizada pela memória. A predominância 
de posições estabelecidas opera mecanismos gerais como 
classifi cação, categorização, rotulação, denominação e 
procedimentos de explicação que obedecem a uma lógica 
específi ca (JODELET, 1996).

As representações sociais, portanto, são expressões de 
comportamentos de indivíduos no contexto social do qual 
fazem parte, sendo que estes comportamentos as instituem e são 
instituídos por elas. Assim entendemos como Madeira (2001, p. 
126), que na relação com o outro o sujeito constrói o seu sentido 
com o objeto, da mesma forma que é construído por ele.

A mesma autora ainda diz que a aplicação das representações 
sociais no campo da educação permite tomar objetos de pesquisa 
no dinamismo que os constitui e lhes dá forma. Estes objetos 
são constituídos de diferentes sentidos, mas não isolados e sim 
ligados integrando o objetivo e o subjetivo.

Dentro desta perspectiva, percebemos que pode haver 
indícios de representação social para os professores que 

vivenciam esta prática pedagógica no ensino da História da 
África, embora a teoria tenha sido criada para adultos, há um 
saber que é construído na escola com as crianças, que não é 
científi co, mas é tão importante quanto o saber do senso comum. 
Os alunos compartilham, interagindo com um mesmo objeto, 
objetivando e ancorando, o que nos permite perceber como são 
construídas por esses alunos e professores as representações 
sociais referente a temática das diferenças culturas na escola 
básica. Assim é possível percebermos as representações sociais 
dos professores e alunos que realmente colocam a Lei 11464/08 
na discussão do espaço da escola.

Ainda buscando a fundamentação teórica para nossa prática 
temos o Vygotsky (1989), o psicólogo russo que também foi 
colaborador de Moscovici e que tem como premissa o papel da 
sociedade no processo do aprendizado. Vygotsky defende que 
“na ausência do outro o homem não se constrói homem”. É pela 
aprendizagem nas relações com os outros que construímos os 
conhecimentos que permitem nosso desenvolvimento mental. 
Segundo o psicólogo russo, a criança nasce dotada somente de 
funções psicológicas elementares. Com o aprendizado cultural, 
partes dessas funções básicas são transformadas em funções 
psicológicas superiores. Essas evoluções acontecem pela 
elaboração das informações recebidas do meio.

Cabe ressaltar que essas informações são intermediadas, 
pelas pessoas que a rodeiam carregado de signifi cados sociais 
e culturais. Na sala de aula o conhecimento é construído em 
parceria com outros alunos e as professoras são mediadoras 
nesse processo. O confronto das informações, as discussões, 
o olhar do outro mediante ao que foi registrado levam a novas 
descobertas de olhar o mesmo objeto de diferentes maneiras.

Nas questões referentes à aprendizagem da leitura, o autor 
não se pauta por fases, mas tem como objetivo, ampliar o 
universo de expressões da criança para facilitar a incorporação 
da escrita. A ênfase é na elaboração da fala, da escrita e da 
leitura como instrumentos simbólicos que repercutem no 
desenvolvimento mental.

Nós, leitores, fazemos qualquer leitura, estabelecendo 
nossos próprios diálogos internos com os autores lidos e é desta 
forma que ensinamos aos nossos alunos a interagir com a leitura. 
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Logo, o trabalho desenvolvido com as turmas foi realizado 
pela professora de Convivência (uma disciplina que tem como 
princípio o desenvolvimento de projetos que estimulem as boas 
interações com a sociedade) e pela professora de Sala de Leitura 
com parceria da direção, coordenação e orientação pedagógica 
do Colégio Cruzeiro JPA.

O Projeto Afro indígena brasileiro nas aulas de 
Convivência

As aulas de Convivência desenvolve projetos, que tem por 
fi nalidade nortear a temática a respeito da ética e cidadania 
através da disciplina Convivência, sua questão básica, natureza 
e relevância,mediante aos direcionadores estratégicos da 
Sociedade de Benefi cência Humboldt, tais como: missão, 
visão, valores e crença para o Colégio Cruzeiro, a área do 
conhecimento, tem como objetivo imprimir esses direcionadores 
mediante ao ato pedagógico, aproveitando a realidade cotidiana 
para dialogar o que é proposto nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais.   

A proposta apresentada visa à gestão da educação em 
práticas cotidianas onde se constrói o ser cognoscente mediante 
suas relações. Essa temática vem ao encontro a uma necessidade 
cada vez maior do professor de se posicionar de forma refl exiva 
e mediadora, pensando no cotidiano escolar como espaço 
privilegiado de construção do conhecimento, respeitando cada 
fase da criança e dando ênfase aos valores universais.

O homem se constrói pela linguagem, num processo 
contínuo mediante a relação. Pensando na construção plena do 
nosso aluno é que proporcionamos uma disciplina como essa.  

A construção do conhecimento é feita por meio de 
trocas, em uma dimensão social, formando assim as 
representações. Podemos destacar autores como MORIN, 
com o paradigma da complexidade; MOSCOVICI, com a 
teoria das representações sociais; BAKHTIN e outros que 
nos dão suporte teórico para o ensino no que se refere a 
essa construção social. No processo de diferentes leituras, 
o conhecimento vai sendo construído e reconstruído pelo 
grupo social e ao mesmo tempo se constrói uma concepção 

de mundo, uma ideologia que se faz presente na fala dos 
sujeitos. O projeto tem como objetivo conhecer e valorizar 
a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem 
como aspectos socioculturais de outros povos e nações, 
posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em 
diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, 
de etnia ou outras características individuais e sociais. 
Como estratégia didática, pedimos para os alunos coletarem 
notícias.

Esta dinâmica acontece normalmente na biblioteca ou na 
sala de aula, onde cada aluno procura uma notícia, um livro, 
enfi m, algum material para compartilhar com os colegas da 
sala de aula, ao sentar-se em roda de forma que todos se vejam 
sendo assim, cada um apresenta o material que escolheu. Caso 
dois alunos tragam o mesmo material, busca-se a compreensão 
das diferentes fontes.

A proposta vem sempre acompanhada de um registro: o 
aluno faz uma síntese do tema, onde exploramos o vocabulário 
e a oralidade dos alunos. Podemos observar a evolução e 
desenvoltura desses alunos para falar em público, por conta do 
trabalho desenvolvido com a oralidade e o desejo por diversos 
assuntos que são explorados posteriormente mediante a prática 
da interdisciplinaridade. Cabe ao professor aproveitar cada 
momento da aula para mediar os confl itos, sociais, fi losófi cos, 
assim, trabalhando para a construção de um cidadão crítico 
e refl exivo. Ao discutirmos sobre o “O Índio, ontem e hoje”, 
não faltaram notícias para enriquecer o aprendizado, os alunos 
puderam se apropriar de alguns conhecimentos e fazer relação 
entre as culturas indígenas e outras culturas.

O professor como mediador, conduz esse momento 
pontuando o espaço de cada um enfatizando a importância 
da escuta e do respeito. Desta maneira, cada aluno vai se 
apropriando da leitura, interagindo com o mundo e opinando 
sobre o que acontece nele.

Aproveitamos para destacar alguns valores culturais que 
são ricos para os nossos dias, tais como: as práticas primitivas 
como as das rodas indígenas, que nos permitem o encontro e 
a troca com o outro. A temática das diferenças culturais pode 
ser desenvolvida mediante ao trabalho com Rodas de Leitura, 
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essa prática pedagógica contribui para um melhor aprendizado. 
Warschauer (1993) traz a proposta do trabalho com a Roda e 
suas modalidades. A Roda é a abertura para o novo, um símbolo 
que aparece desde as civilizações mais primitivas. É roda, é 
mandala, é bolha, é caracol, é movimento que induz e conduz 
a interdisciplinaridade, a construção de conhecimento na troca 
e no diálogo.

A Leitura no Projeto Afro indígena brasileiro 

Em parceria com as disciplinas de sala de aula, a biblioteca da 
escola que desenvolve um trabalho de incentivo à leitura há cerca 
de três anos, na qual os alunos possuem na grade escolar uma 
aula dinâmica e interativa de leitura. Essas aulas acontecem em 
diversos ambientes da escola com mediação da professora de Sala 
de Leitura. A dinamicidade da disciplina de leitura proporciona 
na prática a compreensão do conceito de leitura, no seu sentido 
mais restrito ao mais amplo, ou seja, do reconhecimento de um 
signo linguístico, que no nosso caso é a Língua Portuguesa, até a 
leitura de símbolos, como: imagens e sons... 

Se nós educadores temos que reconhecer e valorizar o 
conhecimento de mundo que cada aluno possui, por que não 
podemos ampliar e sinalizar a história cultural que todos nós 
carregamos na nossa história? Assim, o aluno que joga capoeira 
e come tapioca, por exemplo, saberá de onde surgiram esses 
nossos hábitos e valorizará a nossa cultura. E a aula de Leitura é 
uma disciplina aliada na multiplicação do reconhecimento das 
culturas presentes na formação da identidade nacional. 

Já que conhecer as culturas indígenas e africanas é se 
reconhecer nos costumes de outros, o projeto de leitura da 
biblioteca teve como início a leitura de lendas indígenas e a 
sinalização das características desse gênero textual. A ausência 
de autoria desses textos nos faz inferir que as lendas foram 
criadas há séculos, mas que se perpetuou graças à tradição 
oral. Na lenda “O Homem Chuva”, por exemplo, aprendemos 
elementos da fauna brasileira que para nós, cidadãos urbanos, 
não fazem parte do nosso cotidiano.

Nessa primeira etapa do projeto, as leituras foram realizadas 
no bosque do colégio, pois a localização geográfi ca da escola 

proporciona maior interação com o cenário da natureza exposta 
nas lendas indígenas.  A presença da chuva presente em algumas 
lendas foi sonorizada com um instrumento musical chamado 
pau de chuva que emite o som da chuva. E quando o deus Tupã 
aparecia nas lendas o som de trovão era realizado pelos alunos 
com a manipulação de uma chapa de radiografi a, na qual emite 
o som similar ao de um trovão. 

Após a pesquisa realizada nas aulas de Convivência, a 
leitura das lendas e o estudo do gênero lendas nas aulas na 
Sala de Leitura, os alunos foram convidados a produzirem 
uma lenda inspirada nas lendas indígenas e que explicasse 
um fenômeno da natureza. Não faltou criatividade nesses 
alunos com fantásticas explicações sobre o surgimento das 
fl ores, do mel e até do planeta marte... Esta produção textual 
foi um trabalho de escrita e reescrita com atualização dos 
desvios da gramática normativa. Após a versão do texto 
fi nal, as lendas foram expostas juntamente com os trabalhos 
realizados nas aulas de Convivência na Feira do Livro 
realizada pela escola. 

Considerações fi nais

O presente relato de experiência não tem a pretensão de 
“ensinar como podemos colocar em prática a Lei11.465/08 
em nossas salas de aula”, mas é uma maneira de socializarmos 
uma experiência que reduz as fronteiras entre o conhecimento 
acadêmico – escolar e conhecimento cotidiano. Uma 
Pedagogia como cultura, e a cultura como pedagogia. O Projeto 
desenvolvido proporcionou aos alunos e professores uma visão 
de mundo que até então era mais empobrecida. Destacamos, 
como dizia Marx que “o indivíduo é um ser social; e tão 
intrinsecamente social que somente ao longo da sua história em 
sociedade é que o homem, depois de muitos séculos chegou a se 
individualizar.” A Teoria das representações sociais, inaugurada 
por Serge Moscovici e aprofundada por Denise Jodelet, vem 
expandindo sua produção teórica e seu campo de aplicação, 
contribuindo principalmente para as pesquisas nas áreas da 
Educação e Saúde. Uma psicologia social do conhecimento está 
interessada nos processos através dos quais o conhecimento é 
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gerado, transformado e projetado no mundo social. Acreditamos 
na pedagogia da possibilidade que supere as teorias de 
reprodução. Como atores nesse processo, percebemos como a 
representação de si se articula com a representação do outro. 
Estudar a História da África e as Cullturas indígenas foi uma 
oportunidade de resgatar os heróis proscritos. O movimento 
de leitura inicial dos alunos com diferentes estilos de textos 
contribui para o aprendizado de todos.

Referências

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários 
à Prática Educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2002.

______. A importância do ato de ler: em três artigos que se 
completam. São Paulo: Cortez, 2011. 

JODELET, D. “Représentation sociale: phénomènes, concept 
et théorie.” In: MOSCOVICI, S. 6e. ed. Psychologie Sociale. 
Paris: P.U.F, 1996.

______. As representações sociais. Rio de Janeiro: Eduerj, 
2001.

KAUFMAN, A. M.; RODRÍGUEZ, M. H. Escola, leitura e 
produção de textos. Tradução de Inajara Rodrigues. Porto 
Alegre: Artmed, 1995.

MADEIRA, M. “Representações Sociais e Educação: 
importância teórico-metodológica de uma relação.” In: 
MOREIRA, A. (Org.). Representações Sociais: Teoria e Prática. 
João Pessoa: Universitária, 2001.

______. “Um aprender do viver: educação e representação 
social.” In: MOREIRA, A. S. P. e OLIVEIRA, D. C. (Orgs.). 
Estudos interdisciplinares de representação social. Goiânia: AB 
Editora, 2003.

MOSCOVICI, S. A representação social da psicanálise. 
Tradução de Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.

______. La psychanalyse, son image, son public. Paris: P.U.F, 
1961.

______. Representações Sociais: Investigação em Psicologia 
Social. Petrópolis: Vozes, 3ª edição, 2005.

SMOLKA, A. L. B., GÓES, M. C. R. de. A linguagem e o outro 
no espaço escolar: Vygotsky e a construção do conhecimento. 
Campinas: Papirus, 1993.

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: 
Martins Fontes, 1989.

WARSCHAUER, Cecília. A Roda e o Registro. Uma parceria 
entre professor, alunos e conhecimento. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1993.
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Resumo

O artigo apresenta uma possibilidade para se pensar a 
construção de uma pesquisa através de um procedimento que 
dê conta de sua escrita, formatação, apresentação entre outras 
questões que buscam alinhar aquilo que é pesquisado com o 
que é produzido em seus aspectos conceituais e formais, tanto 
quanto valoriza a afetividade que anima esse fazer. Desse modo 
gera um campo de experimentação artístico-fi losófi ca enquanto 
possibilidade de pensar a educação. A partir de questões como: 
O que move a criação artística? O que move a criação de um 
trabalho de arte e de um trabalho de educação? Quais os processos 
que eles encadeiam e, ainda, o que atravessa esses processos? O 
que carregam esses processos de criação? Engendrou-se a ideia 
de uma caixa de guardados e consequentemente a atividade de 
coletar matérias para problematizar e refl etir sobre a construção 
de dinâmicas que produzem a ideia de conjunto, ou mesmo 
de coleção, como efetivação de um procedimento de criação, 
que se faz enquanto singularidade e motor que produz de um 
território em constante expansão, onde se edifi ca o trabalho.

Palavras-chave

Filosofi a da diferença; pesquisa em educação; escrita; 
processo de criação; arte contemporânea.

Abstract

This article presents a chance to think about building 
a search through a procedure that accounts for his writing, 
formatting, presentation and other issues that seek to 
align what is researched with what is produced in their 
conceptual and formal values as much as the affection that 
animates do. Thus, it is capable to produce a fi eld of artistic 
experimentation as the possibility of philosophical thinking 
about education. From such questions as: What drives the 
creation of art? What drives the creation of a work of art 
and a work of education? What are the processes that they 
connected and also what goes through these processes? The 
charge that these processes of creation? Engendered the idea 
of a box stored and therefore the activity of collecting material 
to discuss and refl ect on the construction of dynamics that 
produce the whole idea, or collection, such as execution of 
a procedure for creating, what we do while uniqueness and 
engine that generates an ever-expanding territory, where the 
work is built.

Keywords

Philosophy of difference; educational research; writing; 
creative process; contemporary art.
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Por este tempo escrevi de um lugar em que me encontrava, a 
felicidade e a transformação.

[...] escrever é encontrar um lugar onde uma espécie de intuição se 
aproxima do verbo e encoraja o fabular, destrava o limite entre o 

real e o artifício. Um encontro com algo que está bem mais adiante 
de mim2.

Cristiano Lenhardt

Um trabalho de pesquisa pode ser apresentado de mil 
maneiras. Dentre as possíveis, evidenciam-se aquelas que de 
certo modo estão entre as esperadas, e por isso se insinuam 
como defi nições e padrões impostos, seja na escrita ou 
ainda na formatação do texto, na diagramação e no modo de 
colocar as imagens ou referenciá-las. Como produzir um texto 
alinhado com um procedimento de pesquisa? Como produzir 
uma pesquisa alinhada com aquilo que é pesquisado? Como 
criar algo vivo que vai além do armazenamento temporal ou 
“congelamento” nos bancos de arquivos de teses acadêmicas? 
Como trazer a afetividade do processo que se confi gura 
durante a realização da pesquisa? Como aproximar práticas 
que se pressupõem separadas? Estas questões, dentre outras, 
ressoam como convite para apresentar este texto e a pesquisa 
que resultou na dissertação de mestrado intitulada “Entre 
processos de criação e fabulação e...”, defendida na Faculdade 
de Educação da Universidade Estadual de Campinas. Nela, 
assim como neste texto, busco fazer valer um movimento que 
se alinha com a sua construção/proposição. Assim, aqui serão 
encontrados possíveis atravessamentos experimentados durante 
o processo de pesquisa, em que se buscou construir um campo 
de experimentação artístico-fi losófi co enquanto possibilidade 
de pensar a educação.

Escrevia em papel, riscava no chão, entalhava em casca de árvore, 
em qualquer parte [...] ia alinhando números tão descabados 

de compridos, que pessoa nenhuma não era capaz de tabuar:3” 
alguns vales, seus morros, os rios que correm para o sul, o espaço 
entre as pessoas, as construções não edifi cadas, as nomeações do 

imaginário, as maçãs da mesa, as cerdas de um pincel, os ladrilhos 
na praça, a fl uidez de uma andorinha em um céu prestes a chover.

O quintal: da desimportância dos ângulos retos

  ...o quintal era um lugar onde se ativava a 
imaginação e o ímpeto para construir algo diferente com as 
ferramentas da pequena ofi cina do avô. Nela surgiu uma casa 
na árvore, um castelo no chão, um forninho para fazer chá 
de plantas nascidas lá mesmo e que nem sempre poderiam 
ser ingeridas. Também surgiu uma fazenda com plantações 
a perder de vista, uma calorosa fogueira feita com galhos e 
folhas que caiam e um vaso torto dono de uma planta rara. 
Naquele espaço, a invenção edifi cava cidades, construía 
naves, tanques, navios e engenhocas, que somente na própria 

2 -  Trecho de correspondência entre Cristiano Lenhardt e Michel Zózimo da Rocha (2011, p. 45).
3 - Este poema é um espécime de “resposta” a um pequeno trecho do conto “O recado do morro”, de Guimarães Rosa (2005, p. 42). As aspas correspondem à 
parte original do texto do autor. Guimarães Rosa. Primeiras Histórias.
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inventividade produziam algo: o desejo de mais e o impulso 
por experimentar.

Entre tantas invenções lá realizadas está a caixa, um baú 
onde tudo poderia ser guardado. Uma espécie de sacola do Gato 
Félix. Ele guar dava-a para usar nas horas de apuro entre uma 
travessura e outra. Bastava necessitar de algo que sua mão logo ia 
para dentro da bolsa e dela tirava seres animados ou ferramentas 
surreais. Tal qual a bolsa de Félix, a caixa de guardados recebia 
coisas especiais, aquilo que era relevante no quintal e usado nas 
invenções. A coleta feita durante as tardes passadas no quintal.

A construção da caixa se deu após um pedido ao avô que 
aceitou de imediato, pois sabia que a feitura renderia um bom 
tempo. Do acordo veio a busca por tábuas. Percorrido foi todo o 
quintal e, assim, feito um catado de pedaços aqui e acolá. Nessa 
catança, entre um pedaço e outro de material, sempre algo novo 
o punha a desbravar. Durante a busca inventaram-se alguns 
vales, lagos e até mares para navegar e encontrar povos que estão 
sempre por vir. Entre um movimento inventivo e outro, materiais 
totalmente díspares juntaram-se. Uma caixa. Espécie de mosaico 
fi xado por pregos, a construção se fazia. Aos poucos três paredes 
estavam montadas, restava uma. O que faltava veio do quintal 
do vizinho. A caixa estava pronta..., mas faltavam dobradiças. 
O avô tirou o que era preciso de outra caixa usada para guardar 
equipamentos de pesca ‒ sua diversão favorita. Com dobradiças 
colocadas a caixa estava pronta. Um pouco torta, se pensada a 
importância dos ângulos retos, a caixa era o lugar de raridades 
eleitas ao longo das buscas. Era levada de um lado para outro para 
recolher tudo aquilo que importava: histórias, coisas, sensações. 

Selecionar coisas é construir um composto de variedades. A 
caixa, essa espécie de monumento, não é um lugar onde a memória 
foi guardada; ela sustenta as sensações de que é feita e que nela 
duram. Um experimento de raridades. Assim, a caixa de guardados se 
torna um composto do quintal, o adensamento de todo o quintal. Um 
pequeno espaço ativo inventado, que celebra as partes que o compõe.

Selecionar aquilo que compõe a caixa. Tecido de conexões 
que constroem o possível do impossível.

Do tricotar à coleção de ideias

A coleção de ideias denomina-se imaginação, uma vez que esta 
designa não uma faculdade mas um conjunto, o conjunto das coisas, 

no mais vago sentido da palavra, que são o que parecem: coleção 
sem álbum, peça sem teatro ou fl uxo de percepções. 4

Gilles Deleuze

O que move a criação artística? O que move a criação de 
um trabalho de arte e de um trabalho de educação? Quais os 
processos que eles encadeiam e, ainda, o que atravessa esses 
processos? O que carregam esses processos de criação? 
Estas perguntas apresentaram-se como possibilidade para 
conversar um pouco sobre a criação de trabalhos de arte, 
de trabalhos de educação a partir do processo de criação de 
meus próprios trabalhos artísticos. Essa é a intenção dos 
textos que foram tecidos, tricotados, e que foram reunidos 
numa caixa, inspirada na ideia da gaveta de guardados, de 
Iberê Camargo5.

Neste contexto, a atenção recaiu sobre a atividade de coletar 
materiais para problematizar e refl etir sobre a construção de 
dinâmicas que produzem a ideia de conjunto, ou mesmo de 
coleção, como efetivação de um procedimento de criação, 
que se faz enquanto singularidade e motor que engendra de 
um campo em constante expansão, onde se edifi ca o trabalho. 
No processo de criação não há, portanto, lugar para metas 
estabelecidas a priori, nem para alcances mecânicos, pois a 
própria construção de um trabalho de arte é esse coabitar e essa 
agregação ilimitada de ideias, de cores, sons, tons, cheiros, 
garatujas, rabiscos que se metarmofoseiam uns nos outros e se 
fazem escrita, desenho ou coisa. 

Assim, neste texto, pretendo escancarar os vazios, expandir 
as fi ssuras e exibir trechos, partes da caixa-dissertação e alguns 
dos textos que a compõe.

4 - O breve trecho que compõem esta epígrafe encontra-se na página 12 do livro Empirismo e subjetividade, de Gilles Deleuze.
5 - A este respeito sugere-se ver Camargo, 1998. AMARGO, Iberê. 
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De modo que, para a produção da dissertação, foram 
percorridos diferentes espaços realizando a atividade de coletar 
materiais, movimento este que se confunde com o ato criador. 
Na ação de coletar coisas, o coletador instaura uma animação 
com a qual promove acontecimentos sutis no encontro com 
elas. Estes acontecimentos são singulares, únicos, tal qual a 
animação que instaura esse encontro e que promove o adensar 
de camadas de afetividade que estão sempre por fazer-se (em 
expansão) no mundo, motivando a vida como aquilo que se 
constrói pelo e no movimento.

Dos tempos da coleta

Aragem, 
crispar de pontos que costuram erosões,

e vazam das íris em afl uentes.
Abraçar o ínfi mo,

capturar o acúmulo do sebo da pele, 
os pelos que ouriçam,

o ruído do pulsar,
o que parecia estar compacto

na maquinação de guardados escapam as horas,
fl ui o sopro em dispersão

simples e forte como o amanhecer dos dias.

Assim, nessa aragem, foram coletados alguns artistas e 
deles algumas obras, uns poemas, uns contos, algumas cartas 
que pareciam ter um outro destinatário, pontos singulares do 
meu ateliê, trechos de livros lidos e de outros encontrados pelos 
caminhos, pensamentos que atraiam ou dispersavam, desenhos 
em cadernos ou em papeis soltos, rabiscos dispersos aqui e 
acolá, “expedições” em arquivos aparentemente deixados 
de lado. Esse é o material com o qual efetivo uma agitação, 
alegre e intensa, para produzir pequenos arranjos e com eles 
formar conjuntos que disparam a escrita, que busca fazer-se 
enquanto movimento que atravessa cada um desses materiais, 
produzindo-se enquanto força que apresenta as próprias 
questões e refl exões realizadas.

Inúmeros são os desenhos, anotações, rabiscos e esboços criados no 
coletar de coisas: 

objetos no chão dos quintais,
tatos de dias no ateliê,

lugares que passam rios,
visões que adoçam conversas,

artistas que esfumaçam pulmões,
obras que desviam do piscar, 

cheiros de calor,
desenhos das mãos macias ao tricotar,

movimentos ao modo de um tempo outro,
paladares que queimaram receitas,

cadernos preenchidos e aqueles destroçados,
espaços da pele, de um fugaz limite que um dia irá chegar,

poemas de ouvido e copo,
poetas que chamaram uma voz,

músicas sonantes e algumas silenciosas, 
cantores que fazem durar,

sons atrevidos,
histórias de cardumes, cheias e seres de encontros,

textos diluídos entre polvo e água ,
autores nus ao novo,

contos de um tempo de lá,
escritores que afi rmam ter sido roubados,

rabiscos de inteireza passagem,
escrituras que pedem apenas o necessário.
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   que, muitas vezes, são errantes, 
disformes, desconexas, não listáveis ou mesmo inúteis, e que 
podem ser descartadas ou mesmo colocadas em uma espécie de 
caixa para serem utilizadas em outros trabalhos ou pesquisas. 
As marcas cindidas por rabiscos, anotações, esboços, tidas 
como descartáveis, são restos que, como disse alguém, “nos 
lança na procura ou no sofrimento, como ferida secreta do mais 
fundo de si.” (Vilela, 2008, p. 141) 

O material: artistas, coisas, palavras,...

O material é um ponto de cruzamento entre indivíduos-coisas:
Ideias, lugares, histórias, estratégias, cantos de pássaros, lembranças, 

fragmentos de objetos, saídas momentâneas etc. Ele é atravessado 
por acidentes e,

 como lembra Francis Bacon, não se refaz um acidente.6

Silvio Ferraz

Paul Klee

Flora on Sand. Aquarela s/ Papel (1927)

Abrir.
Azul, verde, amarelo, rosa, vermelho, verde, verde mais 

claro, amarelo, amarelo ouro, ocre, marrom. Vermelho, 
vermelho, ciano, verde, amarelo, violeta, amarelo pele, amarelo 
caramelo, azul escuro, amarelo, roxo e um quase cinza. Vibra o 
som dos olhos em ritmo pictórico. 

Percute notas-cores. Pequenas partes, tocadas no esmero do 
material, produzidas e colhidas como grãos de visualidades que 
trazem de si, em cada uma, um único e irrepetível matiz. 

Coleção cuidadosa de cores, tons, que se juntam na 
partitura-tela para brandir em consonância e produzir música, 
onde cada parte é indispensável na composição da seleta colcha 
de retalhos de notas quadradas que soam.

Ao ar se lança o som, na generosidade de expandir, expandir, 
expandir, expandir, ir até ouvir matizes nas coisas...

Iberê Camargo

Carretéis. Óleo s/ tela (1958)

Viver é andar, é descobrir, é conhecer.
No meu andarilhar de pintor,

 fi xo a imagem que se apresenta no agora
e retorno às coisas que adormeceram 

6 - O trecho que compõe esta epigrafe encontrasse na página 99 do Livro das Sonoridades, de Silvio Ferraz.
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na memória, que devem estar escondidas
no pátio da infância. Gostaria de ser

 criança outra vez para resgatá-las
com as mãos. Talvez tenha sido

 o que fi z, pintando-as7.

Iberê Camargo

Com sutileza abre a gaveta que fi ca em baixo do tampo 
da mesa que se pôs diante. Enfi a a mão naquele ambiente escuro 
e olhando para o horizonte branco que cria na textura da parede 
logo à frente, segue adentro, imergindo. Experimenta frios, 
quentes, texturas, formas, materiais..., algumas vezes tenta 
identifi car, outras vezes hesita. Tateando, atualiza lembranças, 
cheiros e acontecimentos. Variações compõem aquele espaço 
daquilo que é o mais raro. Escolhe uma. Com voracidade retira 
de lá um objeto fechando-o na mão e o conduz aos olhos, mas 
antes passa suavemente pelo nariz que é preenchido pela mistura 
do bolor que cresce entre as frestas da madeira porosa com o 
sebo vindo da linha que guardava. Já na altura dos olhos vê a 
luz dissolver-se por sua forma para construir claros e escuros 
por um tempo. Depois, coloca-o em cima da mesa, continua, 
atentamente, a dirigir-lhe o olhar. Uma busca incessante por 
observar mudanças, enquanto seu corpo se expande para os 
lados e pega a lata com pincéis e a caixa com as tintas. Uma 
outra ação se inicia. O olhar agora vagueia com gosto entre o 
objeto e a retangular superfície branca; às vezes também entre 
os pinceis e tintas. Horas passam. Materiais acumulam-se. 
Vermelhos saltam entre brancos, amarelados e o azul fundo. Há 
um ritmo, descontínuo, intenso, que se sobrepõe. Onde havia 
alvura há noite e gestos de mesma força – mas com outros 
movimentos – das mãos na gaveta.

Nuno Ramos8

Sem tí tulo. Tecidos, folhas, plá sticos, tinta, metais,
resina sobre madeira (1992)

Sobre o tempo, sobre a taipa, a chuva escorre.
As paredes – que viram morrer os homens,

que viram fugir o ouro,
que viram fi nar-se o reino,
que viram, reviram, viram,

já não veem. 
Também morrem.

Assim plantadas no outeiro,
– menos rudes que orgulhosas

– na sua pobreza branca,
azul e rosa e zarcão,

ai, pareciam eternas!
Não eram. 

E cai a chuva
sobre rótula e portão.

Superfícies de diversos materiais que não formam partes, 
mas um todo que vai se diferenciando entre junções, entre 

7 - O pequeno trecho desta epígrafe encontra-se na página XXXX do livro Gaveta de Guardados, de Iberê Camargo.
8 - Junção de pequenos fragmentos, “espécimes de cacos”, retirados de entrevistas do artista plático Nuno Ramos, disponíveis na internet, para produção do 
texto e conversa com o trabalho apresentado.
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durezas, fi xidez, texturas, brilhos, sombras. Campo onde tateia 
o olhar a percorrer o trabalho, levado de um material a outro em 
encontros e sensações daquilo que o compõe.

Está no material o foco da pesquisa do que coleta, essa que 
é um espécime de outro que aparece dela própria, e serve para 
formar o conjunto de pouco controle baseado, aparentemente, 
nas possibilidades de junção. Como tamanha variação pode 
unir-se na construção do trabalho e se encadear em diferentes 
apresentações de um estado após uma libertadora catástrofe?

Depois de uma catástrofe, ou uma forte tempestade, há 
sempre a reordenação das coisas, tudo começa a mudar de 
um outro modo. Produzir a catástrofe é produzir o trabalho, e 
instaurar uma insustentável pausa da morte como inexistência 
naquilo que escorre entre os materiais.

Vai-se a rótula crivando
como a renda consumida
de um vestido funerário.

 – E ruindo se vai a porta.
Só a chuva monorrítmica

sobre a noite, sobre a história
goteja. Morrem as casas.

Morrem, severas. É tempo
de fatigar-se a matéria

por muito servir ao homem,
e de o barro dissolver-se.

Nem parecia, na serra,
que as coisas sempre cambiam

de si, em si. Hoje vão-se9.

Carlos Drummond de Andrade

Hélio Oiticica

Éden (1969)

O monumento não tem porta
A entrada é uma rua antiga

Estreita e torta
E no joelho uma criança
Sorridente, feia e morta

Estende a mão10.

Caetano Veloso

Entre pés descalços que modulam o pedrisco, entre marcas 
que cruzam os grãos de areia, entre mãos que sentem as 
nervuras das folhas, entre medidas do nariz na trama da palha, 
entre pelos o úmido da água, entre texturas do tecido em suaves 
toques do rosto, entre oscilações de cores, o corpo. 

Livre, entra para produzir junto experiências que abrem o 
“paraíso” à atravessamentos de vida: perder-se nas labirínticas 
sensações-mundo.

Ruindo
Em cadarços apertados,

Solturas do ir-se ao
mundo, desnudo.

Entrar-sentir sair...

9 - Poema intitulado “Morte das casas de Ouro Preto”, que se encontra na páginas 81 e 82 do livro Claro enigma.
10 - Trecho da canção “Tropicália” do álbum Caetano Veloso, gravado e lançado em 1967.
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|in|side

|in| side (2007)

Devir ‡‡3

Devir ‡‡3 (2008)

Hora da palavra 
Quando não se diz nada

Fora da palavra
Quando mais dentro afl ora

Tora da palavra
Rio, pau enorme, nosso pai11.

Caetano Veloso/Milton Nascimento.

...fl ui o sangue água sempre novo. Nele acontece a 
convergência da cidade donde caipiras tiram o que comer, 
lavam roupas, pegam água, molham lavouras, pescam, brincam, 
banham e colhem nas modulações dos dias, à deriva daquilo que 
anuncia em coletas aqui e acolá. Passam em passeios, trajetos, 
materiais, espaços, tempo, sossegos e desassossegos de ir e vir, 
daqui para lá.

Desse sangue água, há fl uxos, encontros, despedidas. Avá 
desse jeito, dessa gente sempre entre a vazão dos dias. Daqui, 
uma calçada para o encontro do palete usado em algum lugar de 
lá e coletado no conversê, donde vinham outras tantas coletas, 
dos pais, tios, tias, avós, primos mais velhos e a vizinhança. Uma 
cadeira velha vinda não se sabe de onde, esquecida de sol a sol 
entre os dias, produz rachos do inútil para uns, e material para 
outros. Pregos catados, e algumas tábuas da desmontagem da 
rampa das brincadeiras do quintal. Tudo reunido, encordaçado 
numa espécie de jangada.

Para além do sulco onde a água corre; margens e bordas 
um rio fl ui toda uma cidade. Caboclo da terra, ele morou toda 
sua vida lá, o barco poitado em frente a casa deixava-o por 
lá, nas margens povoadas e fl utuantes. No “jogar conversa 
fora” possibilidades de vão, do vento, e do bater no casco, 
do canoeiro no lençol d’água. Daqui para lá, aproximações, 
distanciamentos, fugazes nas vezes de lá, e que acabaram num 
encontro com outros que vinham nessa viagem.

Naquela imensidão, peixes, bonecos, gentes de toda espécie, 
barco, rio, cão, palete e cadeira se movimentavam, mudando, se 
multiplicavam: Piracema.

11 - Versos da canção “A terceira margem do rio”, presente no álbum Circuladô, de Caetano Veloso, lançado em 1991.
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Não é, mas está sendo

Não é, mas está sendo (2010)

Uma rede de pesca. Utensílio tradicional dos pescadores, 
habitualmente arremessada de cima do barco, ou das margens 
do rio, com movimentos que se parecem muito com uma dança, 
tamanha a habilidade e sintonia dos corpos desses homens ao 
jogá-la. No ar ainda, aberta, forma um círculo rumo à água, aos 
peixes, à sorte, ao novo. Essa sedutora dança de arremesso é 
feita pelos que lançam as redes das margens do rio Piracicaba, 
e também era feito pelo avô, que se alegrava com a energia 
vinda do bailar com a tarrafa jogando-a para abri-la e com os 
desenhos que se produziam na água, mais do que com aquilo 
que obtinha com os arremessos.

No movimento, o corpo estende os braços e as mãos em 
ações no espaço que esboçam danças, desenhos fl uídos do 
lançar a tarrafa, suspensos por instantes no ar antes que fervilhe 
o gotejar da água ao encontrá-la.

Fluído água, espécime de rabisco, rasura livre de 
pensamentos e calor, de um outro fervilhar que dispersa como 
vapor. Escorre úmido na superfície e cria campos, tramas, 
espaços, desenhos de derivações do olhar, da mão que escapa 

e se lança em direção a outros desenhos mais fugazes, que 
produzem pequenas rachaduras, algumas marcas e desmancham 
outras em gestos que agitam o pensar.

Do encontro do vapor com a trama da tarrafa formam-se 
gotículas, que condensadas se adensam nos nós e caem: uma 
espécie de chuva, que pode ser experimentada por quem lá passa. 
Convite ao encontro na sutileza do vapor subindo e das gotas 
caindo, possibilidade da sensação. Potência da pele, superfície 
limítrofe para além da carne. Ampliado, corpo-linguagem, 
corpo-texto, som, tarrafa, vaporizador, vapor, condensar, 
gotejar. Sutileza silenciosa do translúcido no vapor, presença. 
Contaminados, vapor-corpos na experiência do gotejar: um 
experimento de escorrer. Enevoar, movimento descontínuo e 
inconcluso. Força transformadora, gota, corpo, meio de relação 
com o outro e no outro.

Coexistências: a gota cai na pele o vapor sobe a luz refl ete 
nas linhas de nylon transparente os diferentes tons mesclam a 
tarrafa ao teto a umidade ocupa o chão a gota refl ete nas linhas 
de nylon o vapor mescla diferentes tons a luz que ocupa o chão 
o vapor que arrepia a pele as linhas de nylon que ocupam o teto 
os diferentes tons da umidade a gota refl ete a luz... Pulsações 
moventes criam relações abertas entre si e entre aquilo que as 
atravessa.

Máquina ativa, produção incessante: experiências 
singulares acontecem.

Estes são os materiais. “Aquilo que está à mão”, como diz 
Silvio Ferraz (2005, p. 88). Alguma coisa de que se gosta sem 
saber exatamente o porquê. Poderíamos chamar as obras desses 
artistas e os próprios trabalhos produzidos, de material, mas 
poderíamos chamar de material também o momento em que 
as vimos, o lugar em que estávamos, as cores, as sonoridades, 
as linhas, as texturas... que não são quaisquer uns, mas aqueles 
e não outros, daquele jeito e não de outro. Cada um, uma 
encruzilhada: um bloco de sensação. 

A “tela” de Nuno Ramos, construída com a junção de 
diferentes materiais, foi coletada e trabalhada enquanto 
potência de uma coleção que constitui a obra, e traz, assim 
como o poema “Morte das Casas de Ouro Preto”, de Carlos 
Drummond de Andrade”, a força transformadora dessa junção. 
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Na aquarela de Paul Klee o que importa é o ritmo e o 
cromatismo. Pintar como um compositor, escrever como um 
pintor, escrever como coletador.

Trazer à tona brilhos de luz na noite, em composições 
que partem daquilo que revigora a alegria e a vontade de 
experimentar coisas novas, ou experimentar de um novo modo 
aquelas que estão a nossa frente. Propor um lugar com palavras 
onde se possa tatear, cheirar, tal qual Iberê Camargo utilizava 
suas tintas: sentir o material, a força que ele capta.

Libertar-se das amarras, construir o corpo como obra. 
Hélio Oiticica expande-se para além de paraísos ou confortos, 
traz o mundo para dentro da obra ou o mundo como obra para 
modular a vida e produzir experimentos.

Três de meus trabalhos criados, “|in|side”, “Devir ‡‡3” e 
“Não é, mas está sendo”; Com “|in|side” expandir as brechas, 
arejar as amarras, com “Não é, mas está sendo” tecer nós por 
onde se acumulem vapores que façam gotejar acontecimentos 
experimentais e com “Devie ‡‡3” sentir um fl uxo descontínuo 
que se produz na mudança.

Abrir espaços, ativar caminhos, ressoar imemoriais, 
imateriais, com a disposição daquilo que fi ca, do resto. 
Pequenos cantos de proteção de moldura que evoca um espaço 
ativo, “|in|side”.

Na convergência dos dias, em modulações sutis, colher 
aquilo que anuncia entre um aqui e um acolá: sossegos e 
desassossegos. Juntar materiais diversos e se colocar num ir 
e vir, daqui para lá como um fl uxo intermitente, descontínuo, 
intensivo, de possibilidades fugazes.

No tocar a pele do vapor, no gotejar a água condensada, 
produzir experimentos, pulsações moventes que criam relações 
abertas, tal qual se faz em “Não é, mas está sendo”, produzidas 
por aquilo que atravessa.

A criação é a construção de uma trama, rede tecida em favor 
da produção, da materialização do trabalho de arte que parte do 
movimento, junta vestígios anotados, rabiscados nas páginas 
de um caderno, de dezenas, milhares de cadernos, produzindo 
certa estabilidade precária, sempre prestes a se desfazer. Mas 
tudo isso se soma ainda ao desencadeamento de relações, às 
incontáveis idas e vindas “de um quintal a outro”, implicadas 

no trabalho, na criação. Anotações, artistas, rabiscos, restos, 
coisas as mais diversas que não possuem o rigor das metas, 
mas aquele da composição, que se mescla entre construção e 
destruição, em gestos, marcas que tensionam os limites entre 
perfeição e imperfeição. 

Artistas, pequenos poemas, textos, contos aqui e ali, que 
não se encadeiam um após o outro, não formam um linha 
determinada a ser seguida, não estão numerados ou ordenados 
e podem ser lidos de diversas formas, deixando-se instigar por 
aquilo que os afeta. Deste modo foi produzida uma caixa que 
busca valorizar cada pequena parte que a compõe, partes que se 
arranjam entre si e formam quatro pequenos conjuntos que, por 
sua vez, engendram a caixa de guardados. Ela é uma busca por 
deixar-se perder, por deixar-se afetar por alguma coisa naquilo 
que está dado e, especialmente um esforço para abrir frestas 
para que outras linhas possam passar, para que outros materiais 
entrem na sua composição, ampliando-a. A caixa, composto 
que é, nunca vem antes, mas também nunca vem depois...

Não há um índice, mas um diagrama

Apenas um momento.
Na sombra corre tinta, 

dobras das páginas
brancas.
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Um diagrama como dispositivo cartográfi co. Ele, enquanto 
cria um campo potencializa-o, expandindo-o pela produção 
de linhas de abertura, instaurando processos e dinâmicas de 
funcionamentos sem hierarquias. Como diz Ricardo Basbaum, 
“trata-se de uma plataforma de articulação das dimensões 
sensorial e conceitual, concebida como agente intersticial [...] 
procuram mediar tais contatos nos termos de cada inserção 
concreta, demarcando assim a produção de novos gestos e 
discursos” (Basbaum, 2007, p. 29) que se fazem tanto quanto o 
próprio diagrama. Assim a caixa exprime as relações de força 
que a atravessam, e os textos são as linhas que se conseguiu 
puxar e seguir. 

Uma ideia de educação

As frutas, uma a uma, 
paradas com seus diversos matizes.

umas vão, outras apodrecem e as especiais brotam
colinas e vales de passagem.

Nesta pesquisa, a construção poética encontra-se com os 
conceitos da fi losofi a através da escrita, cuja intensidade percorre 
os traços e as fi ssuras dos conceitos tomando-os para si como 
uma prática: coletar materiais. Coletar coisas, gentes, espécimes 
de dias. Colecionar ideias, “[...] o conjunto das coisas, no mais 
vago sentido da palavra, que são o que parecem: coleção sem 
álbum, peça sem teatro ou fl uxo de percepções”. (DELEUZE, 
2001, p. 12). Neste entre a invenção de trabalhos artísticos e 
de um estilo de escrita, buscou-se colocar em funcionamento 
um ponto móvel de resistência a uma formatação acadêmica de 
escrita, de pensamento e pesquisa, almejando um lugar para o 
artista onde ele possa exercitar suas pesquisas teóricas, segundo 
o critério de suas pesquisas plásticas. 

De modo que, para a elaboração dessa pesquisa, desta 
máquina processiva, foi preciso debruçar-se sobre o que foi feito, 
criado, colocado no mundo como arte juntamente com o seu 
processo de criação, trazendo a potência da sensação enquanto 
movimento da vida em nós, que coincide com a mobilidade da 
própria vida nas coisas. E com ela, ser arrancado de si mesmo 

para exprimir a potência que é a da própria vida. Os nós que 
interligam a sensação, a criação e a possibilidade do diferente 
apresentam-se, enquanto processo educativo, atravessados pelo 
conceito de fabulação, trabalhado por Deleuze. Este conceito é 
tomado na pesquisa como criação do meio que traça as linhas 
onde tudo se torna possível, prolongando os movimentos que 
não começam e nem terminam nela. 

É sempre diante das impossibilidades que fabulamos, que 
criamos gigantes. Gigantes porque coincidem com a potência 
da vida, que pode ser aquela de uma coleção, de escrever como 
um coletador, de experimentar de um novo modo as coisas que 
estão diante de nós, de sentir o material – a força que ele capta, 
de construir o corpo, o mundo como obra. São este os gigantes, 
eles são o meio e as linhas desta pesquisa sobre processo de 
criação. São eles que trazem o processo de conhecer à tona para 
que possamos chegar a pensar a educação com a arte.

Sensações, esboços, rabiscos, anotações dispersas, vagas ou 
errantes, que fazem com que língua gagueje. São estes rabiscos 
“gagos” a potência do novo no processo de criação do trabalho 
de arte. É o estilo, o ‘tom’, a linguagem das sensações ou a 
língua estrangeira na língua, de que fala Deleuze (2007). São 
também marcas que se inscrevem no artista que cria para dar 
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vida àquilo que nele e no mundo chega como urgência. Pensar o 
processo de criação e a educação é a possibilidade de percorrer 
caminhos outros, que não aqueles já conhecidos e já traçados, 
para dar voz à diferença. Abre-se aí uma outra possibilidade 
de educação. Uma educação que favoreça a diferenciação, que 
favoreça a criação de gigantes, como movimento de afi rmação 
da criação em nós através de um corpo de sensação.

Mutante, viva, sem frente ou trás, sem início ou fi m, com 
partes que se confi guram e se reconfi guram incessantemente, a 
caixa de guardados é uma máquina processiva que inventa – traça 
– um território para atravessar e cria um modo de habitar o mundo. 

Mas suponha que eles fossem uma infl uência, uma coisa 
invulnerável, 

intangível, sem fronte nem retarguarda, que se movesse à deriva 
como um gás?12

T. E. Lawrence
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Resumo

O presente artigo tem como fi o condutor levar o leitor a 
uma refl exão sobre os leitores de Harry Potter e as práticas de 
leitura desses sujeitos. Livros como Harry Potter são usualmente 
negligenciados nas instituições de maior prestígio e legitimadoras 
da literatura na nossa sociedade, como a escola e a academia, 
mas isso não impediu que ele fosse rapidamente absorvido pela 
sociedade brasileira. Nossa proposta parte de pesquisa bibliográfi ca 
e de dados obtidos em um banco de dados de uma biblioteca 
pública de Belo Horizonte e em um questionário aplicado aos 
participantes de um encontro sobre Harry Potter promovido 
semestralmente pela mesma biblioteca. Partindo-se de alguns 
desses dados, tivemos a oportunidade de fazer um levantamento 
inicial sobre o perfi l dessas crianças/jovens e de algumas de suas 
práticas de leitura. Abordamos também a formação de leitores fora 
do contexto escolar e a formação de comunidades de leitores que 
alimentam as discussões sobre os livros da série, expandindo-a 
a outros espaços além do espaço livro, conquistando territórios 
que antes se imaginavam distante do objeto livro, como a internet 
A escolha desses livros não aconteceu de maneira aleatória; eles 
foram escolhidos por representarem um dos mais recentes boons 
de leitura por crianças, jovens e surpreendentemente, adultos. 
O trabalho procura também apontar as principais correntes da 
crítica literária a respeito dos livros e apresentar refl exões sobre 
as instituições legitimadoras da leitura e qual o papel dos leitores 
nessa legitimação.

Palavras-chave

Práticas de leitura; biblioteca; relação livro e fi lme.

Abstract

This paper focuses on reading practices in a community 
of Harry Potter’s readers. These practices, taken as passing 
phenomena dictated by fashion and marketing, many times 
neglected at scholar and academic institutions, have shown 
themselves lasting between young people. Our proposition 
begins with a bibliographic research; data obtained from 
a database of a public library in Belo Horizonte, and also 
based on answers to a questionnaire given the participants 
of a meeting on Harry Potter, organized biannually by the 
same library. Based on this information, we have outlined 
the profi le of these children/young people and some of their 
reading preferences and dispositions. This work is situated 
in the literary literacy studies fi eld, more specifi cally on 
the formation of readers in communities that develop the 
discussions about the books of the series, expanding it to 
other cultural products. The choice of the object was chosen 
by the fact that the books have aroused the interest in reading 
not only by children and youngsters but also adults, since the 
publication of the fi rst book of the series, contradicting the 
idea that they don’t like to read. The work seeks to refl ect 
on literary criticism about the books and also on the tensions 
existing between the legitimizing institutions of reading and 
the readers.

Keywords

Reading practices; library use; relationship between books 
and fi lms.
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Conheço muitos jovens que leram Harry Potter sem que isso tivesse 
prejudicado outras leituras, inclusive a de Machado de Assis. A 

leitura é um processo automultiplicador, não existem regras rígidas 
para desenvolver o hábito.

José Mindlin
em entrevista a Juliana Cunha

Folha de São Paulo, 2009

Best-sellers na formação de leitores

Este trabalho tem por objetivo discutir a leitura literária de 
best sellers por jovens leitores, com o foco em uma série que 
foi muito vendida em vários países do mundo, entre os quais o 
Brasil. Trata-se da conhecida série Harry Potter, da escritora 
escocesa  J. K. Rowling, que teve os primeiros livros publicados 
no Brasil no ano 2000 (em um ano foram publicados três livros 
da série por editora brasileira). 

Parte-se do pressuposto de que, se os bestsellers podem 
ter vida curta – o que não se pode prever –, eles podem ser 
favoráveis à formação de leitores que, a partir dessa experiência, 
poderão passar a outras mais duradouras. Essa categoria de 
livros, muitas vezes apagada para o projeto de leitor que se 
constrói nas instituições “letradas”, costuma ser negligenciada 
quando se avaliam os repertórios de leitura literária de crianças 
e jovens, e até mesmo de adultos. Considera-se, neste trabalho, 
que o conhecimento de práticas não escolares de leitura, como 
é o caso do fenômeno em questão, pode propiciar a melhor 
compreensão dos interesses dos leitores jovens, que muitas 
vezes são tomados como apáticos e avessos ao envolvimento 
com propostas de leitura literária em ambiente escolar. 

Qual seria o papel de um bestseller? Divertir? Passar o 
tempo? Promover a experiência literária da fi cção junto a seus 
leitores? Iniciá-los no caminho da leitura literária? Apresentar, 
de maneira discreta, outros livros, que, diferentemente da 
categoria na qual estão inseridos, são considerados como 
a grande literatura? É necessário também discutir os livros 
que são produzidos e direcionados para o público leitor de 
bestsellers, quando esta intenção está colocada desde o início 
do projeto e, portanto, orienta a sua trajetória de circulação.

O sucesso arrebatador e inesperado, pelo menos 
inicialmente, de Harry Potter provocou uma enxurrada de 
críticas, positivas e negativas, às aventuras do menino aspirante 
a bruxo. O primeiro livro da saga de Harry Potter (Harry Potter 
e a pedra fi losofal) foi lançado há mais de dez anos e encantou 
crianças, adolescentes e adultos do mundo inteiro.  

O que podia ter sido apenas um prognóstico tornou-se 
uma tendência confi rmada: a cada novo volume editado, 
aumentaram os índices de produção e os leitores se 
multiplicaram em ordem geométrica, transformando 
Harry Potter em um típico produto culturalmente 
mundializado; e a série ocupou – e ocupa até hoje – 
um lugar signifi cativo no mercado de bens simbólicos 
e provocou, durante todos esses anos, reações positivas 
ou negativas, sempre acaloradas, por parte dos agentes 
dos campos literário e editorial. (BORELLI, 2010, p. 
382/383) 

Após sete livros e dez anos, a história de Harry chega ao 
fi m, trazendo consigo números impressionantes. De acordo 
com o site da autora J. K. Rowling, atualmente fora do ar  para 
a elaboração de um novo site,  mais de 400 milhões de cópias 
foram vendidas e os livros foram traduzidos para 69 idiomas. 
O que começou com um tímido primeiro livro se transformou 
rapidamente em um império altamente interessante e lucrativo. 
A escritora J. K. Rowling teve sua obra recentemente 
reconhecida e premiada em 2010, quando ganhou o  Hans 
Christian Andersen Literature Prize, o mais prestigiado prêmio 
da literatura infantojuvenil.

O foco preferencial dado aos bestsellers, neste trabalho, será 
o da formação de comunidades de leitores e da sua recepção 
das obras. Leitores de Harry Potter que se reúnem de tempos 
em tempos em uma biblioteca pública de Belo Horizonte 
responderam a questionário, instrumento utilizado para uma 
primeira aproximação das suas disposições. 

Enfi m, este trabalho tem como foco buscar compreender 
o que move o público-leitor na leitura desses livros, ou como 
afi rmou o escritor Luiz Antônio Aguiar, investigar
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o que leva a garotada a encarar sofregamente livros que, 
no terceiro episódio, ultrapassaram 300 páginas e que, 
no quarto, chegarão a 700; enquanto muitas editoras 
têm restrições contra originais de mais de 100 páginas 
para o mesmo público. É o que faz aquele caldeirão nas 
livrarias estar sempre borbulhando de livros. (Jornal do 
Brasil, Suplemento Ideias, 13/01/2001)

E mais que isso, o trabalho prevê ainda a aproximação 
de alguns desses leitores, para verifi car que outros livros lhes 
interessam. 

Quando o livro não é só o livro

A convivência com os chamados bestsellers, defi nido 
por Sodré (1985) como “todo tipo de narrativa produzida 
a partir de uma intenção industrial de atingir um público 
muito amplo” (pag. 75), não é um fenômeno de leitura 
do século XX ou XXI. Entretanto, a produção de uma 
literatura de massa, voltada para o consumo em grande 
escala, cresceu consideravelmente somente nas últimas 
décadas, instaurando o debate sobre a leitura de livros que 
são sucesso de vendas e que surgem acompanhados de uma 
série de outros produtos que alimentam a sua venda. Esta 
discussão vem sendo realizada em artigos de crítica literária 
que procuram, sobretudo, debater sobre o tema do ponto de 
vista da qualidade literária desses textos, pois o livro não é 
mais só o livro. Borelli analisou as condições de produção 
da série pela editora Gallimard e concluiu que

Um dos pontos em destaque nesse conjunto de 
mudanças diz respeito aos mecanismos de migração 
do livro para outras formas culturais, nas quais estão 
envolvidos, além da palavra escrita, imagens e sons 
que resultam em produtos de perfi l multimidiáticos e 
intertextuais: o livro vira fi lme, jogos eletrônicos, etc. 
(BORELLI, 2010, p. 385/386)

No artigo intitulado “A literatura e a versatilidade dos 
leitores”, Machado e Martins, discutem algumas mudanças 

operadas nos últimos anos quanto ao conceito de leitura, no 
campo de discussões sobre a formação de leitores:

O que signifi ca produzir leitura neste momento histórico, 
com todos esses artefatos culturais que convivem em 
permanente disputa? O que signifi ca produzir leitura 
literária nesse contexto? O que signifi ca formar leitores 
autônomos, sensíveis, críticos e, sobretudo, versáteis, 
face aos recursos a que esses leitores têm acesso, a 
fi m de que construam cada vez melhores condições de 
acesso, especialmente para o conhecimento da arte? 
(MACHADO; MARTINS, 2011, p. 30)

As autoras concluem que a discussão das condições atuais 
da leitura de livros literários necessariamente deve incluir a 
discussão sobre as diversas mídias que com eles disputam o 
interesse de crianças, jovens (e acrescentamos aqui, de adultos). 
Na verdade, para esses leitores não se trata de uma disputa, 
mas de uma convivência de linguagens em torno de um mesmo 
objeto cultural. Em época de multiletramentos, as autoras 
alertam para o fato de que esses leitores são muitas vezes muito 
mais versáteis do que se imagina, daí concluem que professores 
e outros mediadores de leitura têm muito o que aprender com 
leitores que estão abertos a experiências que transitam bem de 
uma linguagem a outra, não isolando as produções culturais, 
entre as quais a literária sob a forma de livro. 

Os meios tecnológicos têm dividido o interesse dos jovens 
no que diz respeito à experiência fi ccional. A internet tem trazido 
grandes contribuições  para a troca de informações entre leitores, 
através de blogs, sites de relacionamento e outros dispositivos 
virtuais que permitem uma comunicação simultânea com 
diversos leitores. A leitura do impresso, ao contrário dessas 
outras experiências, é um ato de solidão, de quietude, um ato do 
leitor com ele mesmo, e que necessita de tempo e dedicação. 

Existem muitas discussões a respeito dos suportes da 
leitura na atualidade, que foram iniciadas com o advento da 
televisão. Cecília Meireles (1951) já mostrava preocupação 
com a infl uência da televisão e dos meios de comunicação na 
vida de jovens e crianças. Apesar de não ter convivido na era 
digital, ela se preocupava com os novos meios de comunicação 
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que estavam modifi cando a sociedade da década de 50. Hoje 
essa discussão ganhou em complexidade e alcança inúmeros 
meios e suportes de leitura que nos levam a indagar: como 
compreender as simultaneidades dos suportes e gêneros da 
leitura que implicam diferentes formas de interação? Como 
lidar com essa velocidade das informações? Qual o papel e o 
lugar dessa nova sociedade transformada pela tecnologia? 

Não podemos afi rmar nem mesmo que o suporte livro seja 
o mesmo e que siga inalterado. Os livros digitais, também 
conhecidos como ebooks estão transformando o modo 
como a leitura é realizada. Nos modelos mais modernos, até 
3.500 livros podem ser armazenados no pequeno dispositivo 
eletrônico. As páginas são passadas com um leve toque na 
tela e algumas baterias podem durar até um mês. De um lado, 
temos a tecnologia a serviço da leitura. Do outro, temos a 
nostalgia do livro-papel, o tato, o cheiro, tão característico, e 
a não-dependência da bateria para desfrutarmos da companhia 
dos nossos mais favoritos personagens e exemplares, sempre 
que temos o desejo de reler e viver suas histórias. Os ebooks 
são uma prova de que a tecnologia pode também lançar sua 
magia na direção da literatura. As multiplicações das mídias 
imprimem outros modos de leitura e podem até mesmo trazer 
implicações quanto à construção de sentidos para o texto. O 
livro-papel dialoga, nesse contexto efervescente de novidades 
tecnológicas, pode ser lido em tempo real com a história contada 
pelo fi lme, e com a troca de informações diversas pelos leitores 
em sites de relacionamento e comunidades virtuais.

E onde estão esses leitores? A leitura, uma atividade antes 
bem solitária, atualmente pode ser compartilhada com milhares 
de leitores ao mesmo tempo e em qualquer lugar. As redes 
sociais e comunidades de leitores na internet para discutir 
determinados temas, inclusive o da leitura, crescem a cada dia. 
Uma rápida busca no Google, site de pesquisas de páginas da 
internet, mostrava, em fevereiro de 2012, o impressionante 
número de 730.000,000 referências ao bruxo Harry Potter. 
Grande parte desse material é produzido por fãs da série que 
trocam informações, opiniões e discutem o conteúdo dos livros 
com outros entusiasmados leitores. Sites de relacionamento 
como facebook e orkut apresentam comunidades específi cas 

para os fãs, a maior parte criada com a intenção de procurar 
outros leitores para dividir suas opiniões, inquietações e 
experiências.

Não é possível, portanto, entender a leitura desses livros 
sem se levar em conta o quadro complexo do contexto de 
produção, circulação e recepção que os diferenciam das formas 
tradicionais de leitura da literatura.  

Os jovens de hoje não leem?

Um dos clichês atuais acerca da leitura é afi rmar que os 
jovens não gostam de ler. Em contrapartida a essa afi rmação, 
podemos encontrar dados de vendas, de pesquisas sobre os 
interesses de leitura, de comunidades virtuais da internet, que se 
contrapõem a essa ideia e que apontam um forte movimento de 
leitura provocados por livros como Harry Potter e Crepúsculo, 
para citar dois fenômenos editoriais recentes ocorridos 
também no Brasil. Harry Potter vendeu aproximadamente 400 
milhões de cópias, como já citado, e Crepúsculo 116 milhões, 
números nada desprezíveis que representam uma mobilização 
expressiva de leitores. A proporção e o alcance desses livros 
são impressionantes e é necessário estudar os usos que essa 
nova geração, infl uenciada pelos bestsellers, fará da leitura, 
dando continuidade à sua formação literária. 

Os críticos de literatura se dividem quando o assunto é 
Harry Potter.  Ceccantini (2005), aponta alguns críticos que 
se opuseram à série. Harold Bloom, no âmbito internacional, 
e Marina Colasanti, no âmbito nacional, se mostraram ferozes 
combatentes à obra. Entre os argumentos desses críticos, os 
que mais se destacam são a quantidade de clichês que as obras 
apresentam e a desconfi ança quanto ao fenômeno de mercado 
que alimenta a sua leitura e circulação. Segundo eles, esses 
livros são produzidos para vender, e a qualidade literária é 
questionável. Bloom radicaliza indagando se é melhor que os 
jovens leiam Rowling do que absolutamente nada e duvida se 
os leitores irão avançar de Rowling para prazeres mais difíceis. 
Marina Colasanti argumenta principalmente sobre a força de 
marketing empregada na venda dos livros, com os grandes 
lançamentos dos novos exemplares, sempre cercados de muito 
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mistério e de eventos no mundo inteiro. Ela também traz 
para nossa refl exão a falta de apoio ao lançamento de livros 
brasileiros, e gostaria que o mesmo entusiasmo aplicado a 
Harry Potter fosse dedicado aos autores nacionais. 

Machado (2003) reforça o papel das estratégias empregadas 
no lançamento dos livros da série no Brasil, quando afi rma que 
Harry Potter foi considerado um fenômeno editorial, mobilizando 
não somente leitores jovens, como também crianças e adultos. 
Com uma campanha arrebatadora, seu sucesso é explicado em 
grande parte por suas estratégias de marketing. Cada novo livro 
publicado vem acompanhado de diversas promoções, eventos e 
produtos como jogos, fi lmes, brinquedos. 

Alguns autores reconhecem essas estratégias, mas 
ponderam que existem outros aspectos que devem ser avaliados 
para se compreender o interesse dos leitores. Jacoby (2005) 
critica a teoria de que apenas o marketing explicaria o sucesso 
alcançado pela série. 

Que a mídia tivesse infl uenciado uma parte dos 
leitores na aquisição do primeiro volume passa, mas, 
ainda assim, resta o trabalhoso exercício de vencer 
quase trezentas páginas de leitura para quem estaria 
sendo motivado apenas pela curiosidade ou modismo. 
(JACOBY, 2005, p. 108)

Jacoby contesta diversos argumentos levantados e 
defendidos por Bloom. Ela critica, principalmente, a concepção 
de cânone de Bloom, que parece desconsiderar a opinião dos 
próprios leitores e prefere ele mesmo eleger o que deve ser 
lido pelo público infantojuvenil. Ela relembra o exemplo de O 
mágico de Oz, que na época de seu lançamento foi considerado 
uma narrativa de linguagem muito simples e que rapidamente 
se tornou um sucesso entre os públicos infantil e adulto, e que 
hoje é considerado um clássico da literatura infantojuvenil. 

Por que os jovens gostam de Harry Potter

A discussão sobre leitores que tiveram sua trajetória 
marcada pela leitura de um bestseller vem preencher uma 

lacuna na produção acadêmica sobre a leitura literária e a 
formação de leitores.  Propõe-se compreender os efeitos da 
literatura sobre leitores considerados resistentes à leitura, 
mas que surpreendem ao manifestar forte interesse  por 
certos livros ou autores. Conhecer as práticas de leitura, 
portanto, trará uma contribuição tanto para o campo de 
estudos da leitura escolar como para o da não escolar, que 
acontecem à revelia da escola. No campo escolar, professores 
preocupados com o que interessa aos alunos podem se valer 
deste estudo para melhor ouvirem seus alunos sobre as suas 
preferências literárias como também para os orientarem na 
escolha de outras leituras, que constituam a ampliação de 
repertórios. No campo não escolar, bibliotecários, livreiros 
e principalmente os pais poderão encontrar suporte para 
dialogar com os jovens sobre a literatura, em suas diferentes 
propostas estéticas. 

Um debate de grande importância é o a respeito do que se 
considera “verdadeira literatura”, em oposição ao que os leitores 
desfrutam ao lerem determinadas obras. Essa discussão destaca 
a posição do sujeito na escolha de seus livros, num universo 
onde a voz do leitor é quase imperceptível. Sissa Jacoby (2005) 
discorda dessa visão e recomenda como mais acertado não 
somente considerar a opinião dos críticos, mas também das 
crianças que leem a literatura a elas dirigida, ideia que neste 
trabalho pode ser estendida aos jovens. Jacoby faz uma crítica 
a essa abordagem relembrando o que Cecília Meirelles, há mais 
de meio século, já afi rmava:

Ao invés de se classifi car e julgar o livro infantil, como 
habitualmente se faz, pelo critério comum da opinião 
dos adultos, mais acertado parece submetê-lo ao uso 
– não estou dizendo crítica – da criança, que afi nal, 
sendo a pessoa diretamente interessada por essa leitura, 
manifestará, pela sua preferência, se ela a satisfaz ou 
não. (MEIRELES, apud JACOBY, 2005 p. 110).

Portanto, dar voz aos mais interessados é uma das principais 
maneiras de se descobrir o que os jovens gostam de ler porque 
o gosto literário é algo que se constrói com práticas sociais, 
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culturais e educativas. Como destinatários desse texto, sua 
opinião não pode ser desconsiderada. Teresa Colomer (2003), 
afi rma que 

Uns autores, sentindo-se legitimados por sua cultura 
adulta, se aplicaram em estabelecer uma hierarquia 
literária e um corpus canônico dos melhores livros, 
a partir de critérios idênticos aos utilizados para a 
literatura de adultos... (COLOMER, 2003, pag. 46)

É preciso, portanto, ouvir os jovens leitores sobre o que 
os motiva a ler a literatura. E é a magia e o sobrenatural, 
atualmente, um dos assuntos relevantes quando o tema é 
literatura que agrada aos jovens. O que isso pode nos dizer 
sobre o que buscam esses jovens na literatura? Paralelamente à 
velocidade alucinante de informação e a disputa com os meios 
de comunicação e principalmente a internet, alguns fenômenos 
chamam a atenção pela adesão em massa de leitores ávidos 
pelas aventuras de certos personagens, especialmente as de 
vampiros e bruxos.

Com a palavra os leitores

Os leitores de Harry Potter que gentilmente responderam 
aos questionários que parcialmente serão analisados neste 
trabalho são frequentadores da Biblioteca Pública Estadual 
Luiz de Bessa, em Belo Horizonte. Eles participaram do 
terceiro encontro realizado na biblioteca chamado Convenção: 
Manhã com Harry Potter, promovido semestralmente pelos 
coordenadores e bibliotecários da divisão infantojuvenil. 
Durante esses encontros, são promovidas atividades que levam 
os leitores a conversarem sobre a série e a produzirem materiais 
diversifi cados, como cartas à autora e histórias baseadas na 
série. 

O terceiro encontro, realizado no dia 3 de dezembro de 
2011, contou com a participação de aproximadamente 50 
pessoas, entre pais, crianças e jovens. Antes da convenção, 
diversos materiais – varinhas de vários personagens, 
embalagens, garrafas e outros tantos objetos “mágicos” que 

foram emprestados por fãs da série – fi caram em exposição por 
aproximadamente 15 dias, até data do evento. Para além desse 
material, reportagens de jornais e revistas sobre o universo de 
Harry Potter se encontravam também á disposição dos leitores, 
juntamente com outros livros sobre o tema, publicados pela 
autora da série e por outros escritores. 

O encontro teve início com a apresentação de um dos 
frequentadores da biblioteca que tocou a música tema dos 
fi lmes no teclado. Observa-se por este e outros aspectos que 
se apresentaram no encontro de leitores uma convergência 
entre a leitura dos livros e o universo cinematográfi co criado 
a partir da obra de Rowling, bem como da trilha sonora criada 
especialmente para os fi lmes, que acabou por se tornar uma 
marca registrada da série.

 Posteriormente, tivemos a leitura, por parte de um dos 
participantes, de uma paródia baseada nas aventuras do 
pequeno bruxo. A partir disso, os participantes foram divididos 
em 5 grupos e foi proposto que cada grupo criasse uma nova 
história baseada no universo Harry Potter. Após a criação da 
história, o coordenador do evento e bibliotecário mostrou ao 
grupo que participava da atividade uma máquina antiga capaz 
fazer pequenos fi lmes em papel vegetal. Depois de explicar 
o funcionamento da máquina e de todos conhecerem aquela 
“tecnologia”, os participantes foram, então, convidados 
a ilustrar a história que haviam criado, para que ela fosse 
transformada em fi lme e reproduzida para os demais grupos.

O questionário foi aplicado nesse clima de produção coletiva 
em torno da série. Previamente à aplicação do questionário, foi 
realizado um levantamento de dados no sistema da biblioteca. 
Em dezembro de 2011, o acervo da biblioteca contava com 
o seguinte número de exemplares disponíveis para cada obra 
(para evitar-se a repetição, será omitido o título comum a 
todos os livros: Harry Potter; apresentados aqui por ordem 
de lançamento): e a Pedra Filosofal, 11 exemplares; e a 
Câmara Secreta, 9 exemplares; e o Prisioneiro de Azkaban, 4 
exemplares; e o Cálice de Fogo, 6 exemplares; e a Ordem da 
Fênix, 4 exemplares; e o Enigma do Príncipe, 8 exemplares; e as 
Relíquias da Morte, 8 exemplares. Os livros são tão procurados 
pelos frequentadores da biblioteca que fi cam em uma área 
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especial, atrás do balcão dos bibliotecários, para facilitar 
e agilizar o processo de empréstimo. A biblioteca também 
conta com alguns exemplares em língua inglesa e espanhola. 
Buscando-se no sistema da biblioteca o relatório de títulos mais 
emprestados desde 2000, quando o sistema foi informatizado, 
encontramos os livros da série entre 15 mais emprestados, 
sendo que cinco livros, de um total de sete, ocupavam as cinco 
primeiras posições. 

O livro mais emprestado da divisão infantojuvenil é Harry 
Potter e a Pedra Filosofal (disponibilizado a partir de dezembro 
de 2000), com 700 empréstimos; em segundo lugar aparece e a 
Câmara Secreta, disponibilizado na mesma época que o anterior 
e com 596 empréstimos; em terceiro lugar aparece o terceiro 
livro, e o Prisioneiro de Azkaban, adquirido em março de 2001, 
com 450; em quarto lugar e o Cálice de Fogo, disponível a 
partir de agosto de 2001, com 441; em quinto lugar e o Enigma 
do Príncipe (sexto livro publicado pela autora) disponível em 
dezembro de 2005 com 439 empréstimos; em oitavo lugar e 
a Ordem da Fênix (quinto livro da série), adquirido em junho 
de 2004 com 338; e em décimo terceiro lugar na lista de 
livros mais emprestados encontra-se e as Relíquias da Morte, 
disponibilizado em novembro de 2008, com 236. Percebe-se, 
neste breve levantamento, um decréscimo ano a ano, no que diz 
respeito à procura pelos livros recém-lançados. 

Pretendeu-se, por meio do questionário, constatar, entre 
outros aspectos, se há uma relação entre a leitura de bestsellers 
e outras leituras dos jovens, verifi cando-se se, a partir desse 
contato inicial e supostamente prazeroso com a literatura, os 
jovens sentem-se instigados a buscarem outros livros e textos. 
Em resumo, buscou-se  compreender se um bestseller poderia 
levar à leitura de outras obras da literatura, o que se traduz pela 
pergunta: qual o papel dos bestsellers na formação de leitores 
jovens?  

Responderam ao questionário um total de 22 jovens (15 do 
sexo feminino e 7 do sexo masculino), com a idade entre 9 e 23 
anos, sendo 11 participantes menores de 14 anos e 11 maiores. 
Do grupo, 15 pessoas já haviam lido todos os livros da série. 
À pergunta sobre como conheceram os livros obteve um maior 
número de resposta a opção ‘por meio do fi lme’ e, em segundo 

lugar, ‘pela indicação de amigos’. Aproximadamente a metade 
dos participantes indicaram o fi lme como principal meio de 
conhecimento da série, o que leva a supor que a partir da versão 
cinematográfi ca começaram a se interessar pelos livros.  A 
infl uência da indústria do cinema na divulgação e venda dos 
livros é um dado relevante para o sucesso da série. No Brasil, 
o primeiro livro, Harry Potter e a Pedra Filosofal e o primeiro 
fi lme foram disponibilizados ao público com um curto intervalo 
de tempo, aproximadamente de um ano, e a exibição do fi lme 
levou a uma grande corrida às livrarias do país em busca dos 
três primeiros livros.

Borelli (2005) apresenta em sua tese “Harry Potter: campo 
literário e mercado, livro e matrizes culturais” uma análise 
bem aprofundada, baseada nos dados das listas de livros mais 
vendidos publicadas no caderno Mais!, da Folha de São Paulo. 
A análise desses dados, até o lançamento do terceiro fi lme, em 
2004, mostra que, logo depois do lançamento dos fi lmes, houve 
um aumento de vendas dos livros. Depois disso, verifi cou-se 
que essa relação não mais se sustenta, ou seja, os novos fi lmes 
não conseguem impulsionar uma maior venda de livros do 
mesmo modo que os primeiros.

O papel do cinema no desempenho das vendas dos livros 
– fenômeno semelhante pode ser observado em outros livros 
que foram adaptados para as telas do cinema, como O Senhor 
dos Anéis, As crônicas de Nárnia, Eragon, Crepúsculo e 
outros que passaram pelo mesmo processo – é considerável 
e também um importante fator no momento de se analisar 
o interesse pelos livros por jovens, cujas leituras misturam 
a narrativa literária à narrativa fílmica. Não se observa, 
portanto, a lógica da substituição do fi lme pelo livro, o que se 
percebe é um produto cultural alimentando ou estimulando a 
recepção do outro. 

Outro fator apontado no questionário como estimulador da 
leitura da série é o da rede construída pelos próprios leitores, 
que acabam por envolver novos leitores de Harry Potter em 
suas comunidades. Das vinte e duas pessoas entrevistadas, 
sete afi rmaram que fi caram conhecendo a série através da 
indicação de um amigo.  É importante considerar que os livros 
foram inicialmente endereçados ao público infantojuvenil, 
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e que, nessa idade, a maioria dos jovens sente a necessidade 
de pertencimento a um grupo, de compartilhar experiências 
comuns, de encontrar seus pares.

Um pequeno número de sujeitos, apenas dois, disseram 
que conheceram os livros através da exposição em livrarias. 
Interessante observar que esses livros ganharam bastante 
destaque na maioria das livrarias brasileiras, tornando o seu 
acesso e eventual localização muito mais fácil do que a grande 
maioria dos livros destinados a esse público.

Considerações fi nais

Os dados do questionário mostram que não se pode supor 
que a leitura desses livros seja baseada somente em estratégias 
de marketing ou apenas no desejo de pertencimento a um grupo 
pelos jovens do grupo selecionado. Essa suposições não seriam 
sufi cientes para explicar a continuidade do interesse pela 
leitura da série durante uma década (na Inglaterra, os livros 
foram publicados entre 1997 e 2007), mesmo sendo os livros 
cada vez maiores em extensão e mais desafi adores. Há que se 
considerar também que a circulação dos livros criou um circuito 
independente dos circuitos de formação de leitores, que, no 
Brasil, tradicionalmente, passam pela escola.  Vinte dos jovens 
do grupo responderam estar lendo um livro quando foi aplicado 
o questionário, e desses vinte, dezoito afi rmaram que o livro 
foi uma escolha voluntária dos leitores, sem indicação escolar. 
A leitura desses livros por leitores jovens não deve, portanto, 
ser menosprezada quando se propõem políticas de formação na 
escola e fora dela. 
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Resumo

Conhecido mundialmente pelo seu Método de alfabetização 
para jovens e adultos, Paulo Freire representa um período 
histórico na educação brasileira em que o educando, com seus 
conhecimentos prévios e suas realidades sociais, era alfabetizado 
a partir de palavras que faziam sentido em sua vida. Com base 
nos pressupostos, temos como objetivo, neste artigo, discutir o 
conceito de experiência para a educação de jovens e adultos e as 
suas contribuições para refl etirmos sobre a atualidade do Método 
Paulo Freire. Para tanto, pensamos em autores cujas pesquisas 
tratam de forma mais aprofundada sobre o papel da experiência 
em educação: Larrosa e Bárcena. A partir desses autores, 
relacionamos experiência, subjetividade, sentido e aprendizagem 
em educação. Dessas discussões, concluímos que a experiência no 
método Paulo Freire tem lugar importante no conceito de educação 
que nos propusemos discutir, torna seu método atual e remete à 
possibilidade de uma educação voltada para ‘o afetar’ o outro, na 
direção de dar sentido à sua aprendizagem.

Palavras-chave

Experiência; Método Paulo Freire; Educação de Jovens e 
Adultos. 

Abstract

Known worldwide for its method of literacy for youth and 
adults, Paulo Freire is a Brazilian education in the historical 
period in which the student, with their previous knowledge and 
their social, Larrosa literacy was from words that had meaning 
in his life. Based on the assumptions, we aim in this paper to 
discuss the concept of experience for youth and adults and their 
contributions to refl ect on the actuality Paulo Freire Method.  
Therefore, we think in studies about experience in education: 
Larrosa and Bárcena. This studiers for us are relating to the 
experience, subjectivity and meaning. From these discussions, 
we conclude that the experience of Paulo Freire makes your 
current method and refers to the possibility of an education 
for ‘affect’ the other in the direction of giving meaning to their 
learning.

Keywords

Experience; Paulo Freire Method; Young Adult Education.
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Introdução

A intenção deste texto é conduzir uma interlocução por 
meio de duas dimensões importantes da educação - a fi losofi a 
e a linguagem -, as quais sobrepõem aspectos essenciais da 
aprendizagem humana: a escrita, a leitura e a (re) organização 
de pensamento. Para tanto, envolvemos categorias que nos 
permitem interagir com elas e nos possibilitam chegar a um 
encontro em educação: linguagem, experiência e sentido no 
método Paulo Freire.

Pensar em educação signifi ca pensar em um novo sentido 
para o que se ensina e o que se aprende, um sentido que começa 
nas relações entre educadores e educandos. Sentido esse que 
se estende por meio da aproximação entre o pensado, o vivido, 
o rememorado e o aprendido. O sentido é inerente à educação 
e, quando essa é voltada aos jovens e adultos, passa a ter papel 
essencial. Dessa maneira, para que o sentido seja possível de 
ser experimentado enquanto produto e colaborador de um 
aprendizado, é necessário que se refl ita como combinar, em 
educação, aprendizado e experiência. 

Reconhecendo a experiência como dimensão da educação 
e fonte de conhecimento para quem aprende, a educação 
deveria provocar experiências de existência em nos educandos: 
criariam um sentido para a aprendizagem no presente. A 
experiência se dá sob a ordem da indeterminação, do encontro, 
do acontecimento, mas possibilita um assombro, uma transição; 
enfi m, um sentido para a existência. A educação, no campo 
dessas problemáticas, deveria agir como provocadora de 
experiências, as quais possibilitariam a constituição de um ser 
que é afetado pelo conhecimento que lhes é apresentado, como 
forma de dar sentido a si e, consequentente, ao conhecimento. 
A experiência, assim como discute Larrosa (2004), é subjetiva 
no que se refere ao sentido dado a ela por diferentes educandos.

Partimos do problema de que a educação da qual dispomos 
objetiva uma formação defi nida previamente, a qual aponta 
para a formação de educandos com apostilas ou métodos de 
ensino que não possibilitam experiência. À educação da qual 
dispomos estão vinculados alguns problemas, tais como: a falta 
do “toque educativo” dos professores, a (im) possibilidade da 

experiência que impulsiona o êxtase de viver, o autoritarismo 
na narrativa do professor, o estabelecido e o planejado como 
fontes de conhecimento; enfi m, o ensino e o aprendizado da 
leitura e da escrita sem a preocupação com a constituição do 
sujeito como humano que pensa sobre si.

Assim, pensando nessas questões que nos permeiam no 
presente, buscamos em Paulo Freire as pistas que nos levam 
à possibilidade de uma educação que valorize as experiências 
dos educandos, no sentido de que refl itam acerca daquilo que 
lhes ensinam e que traga um sentido para a vida. Sentido esse 
que desestabiliza os sujeitos, que possibilita uma mudança 
nos hábitos, no movimento do pensamento e desencadeia 
refl exões. Nesse sentido, Freire contribui para que façamos das 
experiências dos alunos um motivo para o aprendizado, a partir 
de um método que, a nosso ver, ultrapassa a palavração. Uma 
leitura de mundo e de si mesmo.

Com base no conceito de experiência para a educação e 
nas suas contribuições para refl etirmos sobre a atualidade do 
Método Paulo Freire, pensamos em Larrosa (2004) e em Bárcena 
(2005), os quais tentam recuperar o sentido de experiência pela 
educação. O primeiro discute e compreende um novo soar 
para a palavra experiência – difere das discussões acerca da 
experiência produzidas pelos fi lósofos desde a antiguidade. 
Podemos dizer que houve experiência quando essa possibilita 
mudança de pensamento ou de atitude; quando algo se passa 
entre as pessoas ou entre uma pessoa a partir de outros afetos, 
estejam esses sob a ordem da alegria ou da tristeza; quando 
algo nos modifi ca a tal ponto que é chegada a hora de mudar, 
de tomar uma atitude. Bárcena entende que “a educação é a 
busca de uma experiência desconhecida, de uma experiência de 
sentido” (2005, p. 33), entendendo aqui como sentido, a própria 
atividade do pensar.

 
Educação e o Método Paulo Freire

O Método Paulo Freire é parte de uma concepção fi losófi ca 
de homem e de humanização em que têm papel básico as ideias 
de libertação e de conscientização. Para compreendê-lo na sua 
importância, a partir da década de 60, é necessário considerar 
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a construção de um novo modo de conceber a alfabetização de 
adultos, bem como a base de Freire nos estudos pedagógicos e 
linguísticos da década de 60. 

Dessa forma, para compreender a importância do Método 
Paulo Freire é preciso ter em mente o modo como o educando 
era considerado no processo de alfabetização àquela época. 
Restringir o método à palavração é desconsiderar a sua 
relevância para os estudos sobre a questão do adulto que não se 
apropriou da linguagem escrita: 

Um dos grandes equívocos que se criam no Brasil em 
relação a Paulo Freire foi o de imaginá-lo como inventor 
de um método de alfabetização, o famoso “Método 
Paulo Freire”. Paulo Freire nunca foi nem pretendeu 
ser um metodólogo. Sua contribuição é fi losófi ca e 
pedagógica. Sua grande preocupação relaciona-se 
com a questão da produção de conhecimento e o ato 
de conhecer não se dá através do Método. Métodos 
não criam conhecimento. No entanto, não é difícil 
identifi car Freire com um Método de Alfabetização. 
(BARRETO, 1996, p. 647-8)

O Método, na atualidade, tem importância pela forma 
como propõe o reconhecimento da realidade do educando, seja 
homem ou mulher, partindo da concepção de humanização 
como momento de conscientização e diálogo.  

As possibilidades do Método Paulo Freire residem, 
assim, na sua (re) signifi cação e na ampliação do conceito 
de escrita, com base em pressupostos de alfabetização e 
pós-alfabetização. O que se denomina ‘tradicional’ ou ‘mais 
um método de palavração’ são argumentos que destituem 
as contribuições de Freire, quando seria fundamental 
levar em conta o que ele diz em relação à humanização e à 
conscientização como questões fundamentais para a prática 
pedagógica. 

O Método se constrói com base na palavração, porém a 
palavração carregada de sentido para os educandos, baseado 
em suas experiências e em como elas podem afetar o sujeito, 
que se torna consciente de sua historicidade. Tal elemento é 
importante na compreensão da proposta de Freire. O trecho 

abaixo, extraído de Educação como prática da liberdade, 
sintetiza parte de suas questões: 

[...] Na verdade, somente com muita paciência é 
possível tolerar, após as durezas de um dia de trabalho, 
ou de um dia sem “trabalho”, lições que falam de asa 
[...] Lições que falam de Evas e de uvas a homens e 
que às vezes conhecem poucas Evas e nunca comeram 
uvas. “Eva viu a uva”. Pensávamos numa alfabetização 
que fosse em si um ato de criação, capaz de 
desencadear outros atos criadores. Numa alfabetização 
em que o homem, porque não fosse seu paciente, seu 
objeto, desenvolvesse a impaciência, a vivacidade, 
característica dos estados de procura, de invenção e 
reivindicação. (FREIRE, 1991, p. 104)

Das afi rmações de Freire (1991) é possível compreender 
sua concepção de alfabetização e o que signifi ca, para ele, ler o 
mundo: um ato de busca, de questionamento e, ainda mais: de 
reivindicação. Falar sobre os sentidos do Método Paulo Freire 
implica a responsabilidade de compreender o ler e o escrever 
como atos políticos e emancipadores, um ler o mundo que está 
nas palavras, trazendo em seu bojo a refl exão sobre a condição 
humana, sobre o ser e a importância da palavra como ferramenta 
de mudança, de conscientização do homem. 

Outro elemento importante a ser considerado na compreensão 
do Método é o contexto que conduziu à sua construção e a 
trajetória de seu representante, Paulo Reglus Neves Freire, que 
teve seu primeiro contato com educação de adultos trabalhadores 
no cargo de diretor do setor de Educação e Cultura do SESI 
(Serviço Social da Indústria). No início dos anos 60 fundou 
o MCP (Movimento de Cultura Popular) no Recife. Após a 
fundação, infl uenciou a criação da campanha “De Pé no Chão 
Também se Aprende a Ler”, no Rio Grande do Norte. Também 
nessa região Freire organizou e dirigiu uma campanha de 
alfabetização de adultos em Angicos no ano de 1962, momento 
em que fi cou conhecido nacionalmente pela rapidez com que 
adultos foram alfabetizados. Diante do reconhecimento, Freire 
foi convidado pelo Ministro da Educação Paulo de Tarso para a 
Campanha Nacional de Alfabetização em 1963:
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Nasceu assim, sob sua coordenação, o Programa 
Nacional de Alfabetização, que pelo “Método Paulo 
Freire” tencionava alfabetizar, politizando, 5 milhões 
de adultos. Estes poderiam, pela lei vigente da época, 
fazer parte, em um futuro próximo, do ainda restrito 
colégio eleitoral brasileiro do início dos anos 60. 
Tinham votado na recente eleição presidencial, na qual 
saíram vencedores o senhor Jânio da Silva Quadros 
e João Goulart, apenas pouco mais de 11 milhões e 
seiscentos mil eleitores. (FREIRE, 1996, p. 41)

Nesses termos discutia-se, na década de 60, a necessidade 
de alfabetização de pessoas adultas, tema que, até os anos 40, 
pouca atenção recebera. Somente com a regulamentação do 
Fundo Nacional do Ensino primário em 1945, vinte e cinco 
por cento dos recursos obtidos deveriam ser destinados para 
o Ensino Supletivo de adolescentes e adultos analfabetos, de 
acordo com Haddad (2000). Além disso, ressalta o autor, o 
Serviço de Educação de Adultos (SEA), em 1947, impulsionou 
discussões e avanços no que se referia ao analfabetismo entre 
adultos. A década de 60, dessa forma, representa o marco que 
considero importante na questão da alfabetização de pessoas 
adultas, visto que a Pedagogia de Paulo Freire deu início a 
programas de alfabetização com objetivos para além da leitura 
e escrita, com base na educação libertadora/humanizadora, 
considerando o homem como sujeito histórico que é oprimido 
em sua existência.

O empenho de Paulo Freire na alfabetização de adultos 
resultou em seu exílio em 1964, apenas um ano após a 
implementação do Método Paulo Freire no Brasil, visto que, 
“Por duas vezes, em Recife, Paulo Freire foi obrigado a 
responder a inquérito policial-militar. Sentindo-se ameaçado, 
asilou-se na embaixada da Bolívia e partiu para aquele país em 
setembro de 1964, com apenas 43 anos de idade [...]” (FREIRE, 
1996, p. 42).

A atuação de Freire na educação de adultos está ligada 
a um momento histórico e social em que a alfabetização da 

classe trabalhadora se mostrava emergencial. Mais ainda: 
era necessário que os educandos – em sua maioria homens – 
lessem sua realidade com consciência de classe. E, segundo 
os princípios da Pedagogia da Libertação, desenvolver nos 
educandos a conscientização, a leitura crítica da realidade e da 
historicidade humana. 

Esses elementos são ressaltados em Educação como prática 
da liberdade, a primeira grande obre de Freire. De acordo com 
Gadotti (1996), esse livro resulta da tese de concurso de Paulo 
Freire, intitulada Educação e atualidade brasileira, de 1959. 
Para complementação das discussões desta parte do texto, 
o segundo material analisado, intitulado A experiência de 
ANGICOS, do Setor de Alfabetização de Adultos, representa 
a materialização do método a partir dos apontamentos de 
Carlos Lyra, um dos coordenadores do Programa de Angicos. 
O documento data de março de 19632.  

Educação como prática da liberdade foi publicado 
em 1965, durante o exílio de Freire no Chile, e editado no 
Brasil em 1967. Tornou-se importante por apresentar a visão 
pedagógica dos pressupostos freireanos e o seu método de 
ensino. O livro é dividido em quatro capítulos, que expressam 
a visão pedagógica de Freire em relação à educação e à 
emancipação, sendo o quarto capítulo uma explicitação do 
Método Paulo Freire.e aborda das questões que envolvem 
a consciência através da educação. Nesse capítulo, Freire 
escreve sobre o projeto de Educação de Adultos que lançou 
o Círculo de Cultura e o Centro de Cultura para debates em 
grupo tendo como base problematizações. No sexto mês de 
funcionamento, Freire se questionou se seria possível um 
método ativo com resultados iguais para a alfabetização 
de adultos. Partindo desse questionamento, a primeira 
experiência foi realizada com cinco adultos analfabetos no 
Recife, da qual dois desistiram porque, de acordo com Freire, 
apresentavam apatia diante dos problemas. A questão com 
base na experiência residia em qual modo seria adequado para 
alfabetizar um adulto e inseri-lo na escrita. A busca se deu por 

2 - Carlos Lyra participou do programa de Angicos e anotou, em diário, o cotidiano das aulas com base no Método Paulo Freire. Seus registros foram publica-
dos pela editora Cortez (LYRA, 1996). O que apresentamos são os originais datilografados.
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um método que fosse dialógico, modifi cando o conteúdo de 
acordo com as técnicas de codifi cação. 

O diálogo, no Método, partiria de uma codifi cação que 
permitisse ao homem/educando o desafi o da compreensão de 
uma situação existencial. Desses elementos emergiu o Método 
Paulo Freire, descrito pelo autor em cinco fases, sendo: (1) 
levantamento do universo vocabular do grupo com quem se 
trabalhará; (2) escolha de palavras desse universo vocabular, 
tendo como base a riqueza e a difi culdade fonêmica, bem como o 
teor pragmático da palavra; (3) criação das situações existenciais 
ou das situações-problema  codifi cadas; (4) elaboração de 
fi chas-roteiro; (5) leitura das fi chas e decomposição das famílias 
fonêmicas a partir dos vocábulos geradores3.

Em relação ao Círculo de Cultura, a aula dialógica 
transcorria por meio da projeção de uma situação com a primeira 
palavra geradora. A situação projetada, uma imagem, dava 
início ao debate. A importância da situação existencial residia 
na possibilidade de discussão e problematização da palavra 
juntamente com a imagem, ou seja, não havia alfabetização por 
palavra descontextualizada. Ao contrário, havia uma situação 
existencial propulsora de sentido à discussão e à palavra. 
Após a discussão, a palavra era mostrada aos alunos sem a 
imagem utilizada anteriormente. A palavra, posteriormente, era 
apresentada em sílabas e suas famílias silábicas. Por fi m, era 
escrita a Ficha da Descoberta, apresentando as famílias silábicas 
em conjunto, auxiliando na criação de palavras de pensamento 
– que tinham sentido – e de palavras mortas – inexistentes no 
vocabulário. 

Nesse sentido, elemento fundamental para compreender 
o Método Paulo Freire e sua relevância quanto às bases de 
humanização e historicidade do sujeito é a consideração de 
leitura como processo de conscientização, responsabilidade e 
emancipação humana:

A educação que Paulo Freire vislumbra não é apenas 
politicamente utilitária. Ela não objetiva somente criar 

novos quadros para um novo tipo de sociedade. Há 
uma proposta politicamente mais humana, a de criar, 
com o poder do saber do homem libertado, um homem 
novo, livre também de dentro para fora. O método é 
instrumento de preparação de pessoas para uma tarefa 
coletiva de reconstrução nacional.  (BRANDÃO, 1982, 
p. 87)

As palavras geradoras utilizadas pelos educadores, assim, 
deveriam considerar o sentido, a carga afetiva e a memória do 
grupo, visto que as palavras, na concepção freireana, codifi cam 
o modo de vida das pessoas e dos lugares em que emergem as 
palavras geradoras. Esses pressupostos tornam a apropriação do 
saber um processo de transformação da condição humana, ao 
contrário do acúmulo de informações e/ou letras que compõem 
o alfabeto.

Cabe ressaltar que o Método e sua relevância ou não na 
atualidade passam pelas concepções que o embasam, não pela 
palavração ou pelo estudo das famílias silábicas. A importância 
da pedagogia freireana, reafi rmamos, emerge do conceito de 
leitura de mundo e do percurso entre conhecer o educando e o 
diálogo existente nos Círculos de Cultura.

Nesse sentido, leitura de mundo, opressão e conscientização 
são elementos-chave na compreensão dos sentidos que 
envolvem o Método Paulo Freire. Disso decorre a possibilidade 
de (re)signifi car o conceito de homem que, de ser a-histórico, se 
torna responsável pela sua consciência e pela sua história. É o 
reconhecimento do homem enquanto tal e não como objeto de 
sua própria cultura.

As considerações sobre o Método Paulo Freire que traçamos 
do ponto de vista do livro Educação como prática da liberdade 
se completam com a análise do documento A experiência 
em ANGICOS (LYRA, 1963), que materializa as concepções 
de homem e conscientização que fundamentam a Pedagogia 
Freireana. A parte do documento a que tive acesso possui 16 
páginas e data de março de 1963, sendo que os apontamentos 
de Carlos Lyra são do período de 18/1/1963 a 2/4/1963. 

3 - As fases do Método Paulo Freire serão melhor explicitadas no momento da análise do material de Lyra (1963), visto que os registros de aula elucidam o 
modo como as aulas transcorriam.
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Do documento, selecionamos a página dois, na qual  pode-
se observar em detalhes a forma como a palavra geradora, 
tomando como base uma situação existencial, partia da 
palavração:  

Figura 1. Página de A experiência em Angicos, de Carlos Lyra (1963). 
Fonte: arquivo pessoal.

A palavra “Belota” remetia à situação existencial que, 
após discussão, resultava na decomposição da palavra em 
famílias silábicas. A estrutura da página lembra a cartilha, 
por conta da disposição gravura, palavra, sílaba, família 
silábica. A diferença essencial entre o método da palavração 
e o Método Paulo Freire, nesse sentido, se dá pela forma 
como a palavra representa uma visão de mundo e a leitura 
política da gravura.

Esse elemento é notável na página 5 do documento, que 
descreve a situação existencial que envolveu a escolha da 
palavra belota: 

A palavra Belota foi escolhida para primeira fi cha – 
dentro de uma situação sociológica local. –Um homem 
de Angicos vestido tipicamente, montado em um 
burro, numa cena de sêca, com uma chibata na mão, 
na qual aparece em primeiro plano uma Belota de côr 
bem viva. Na parte superior esquerda, aparece o nome 
“Belota”. Dêste momento em diante, levamos o grupo 
a debater (DIALOGAR), analizando, desenvolvendo 
uma capacidade crítica dos participantes, sabendo tirar 
do que está projetado, uma conclusão; pois a associação 
de ideas é independente da vontade – mas no entanto, é 
controlável. – Êste é o grande trunfo que temos, de que 
dispomos, permitindo assim uma direção ou melhor, – 
a orientação adequadada da (?) associação das ideas. 
Daí a necessidade das pesquisas, universo vocabular, 
etc., para usarmos nos debates, temas do cotidiano dos 
participantes, – já que as ideas no ser humano sempre 
se associam em torno do “eu”, obedecendo a uma 
tendência egocêntrica [...] (LYRA, 1963, p. 5) 

As situações determinavam as palavras a serem utilizadas de 
acordo com a realidade dos educandos. O objetivo de consciência 
norteava as aulas, consideradas como dialógicas por conta da 
possibilidade de alfabetização por meio da refl exão sobre o 
homem e o ser no mundo. A situação existencial que precedia 
o método da palavração era um retrato do próprio educando 
que, ao se ver como personagem de sua aprendizagem, tomava 
consciência do ser no mundo e das possibilidades de leitura 
política da sua situação. 

A alfabetização, desse modo, concebia a necessidade de que 
o educando lesse a si mesmo e a sua realidade. No momento da 
materialização das concepções freireanas de conscientização e 
humanização, o método da palavração se tornava a possibilidade 
de um elemento motivador para a escrita e a leitura de palavras 
carregadas de sentido. 

Antes da escrita, o Método Paulo Freire considerava 
a necessidade de leitura da palavra geradora que, no caso 
de “Belota”, foi iniciada pela projeção de uma fi cha com 
a palavra, seguida da pronúncia da palavra pelo educador e, 
posteriormente, pela repetição da classe. Eram considerados 
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ainda elementos fonológicos, tais como quantas vezes a boca 
era aberta para a pronúncia da palavra. 

A apresentação da família silábica era efetuada para que 
os educandos tentassem encontrar as sílabas que formavam a 
palavra, pois, além de eles encontrarem a palavra estudada – 
“Belota”, por exemplo –, encontravam outras palavras formadas 
pelas famílias silábicas ba, be, bi, bo, bu – la, le, li, lo lu – ta, 
te, ti, to, tu. Nesse momento tinha início a escrita, com base na 
combinação das sílabas estudadas. Tais palavras poderiam ser 
mortas – sem signifi cado – ou do pensamento – existentes em 
nossa língua:

Encerrada a projeção – pedimos aos participantes 
para que abram seus cadernos, pois vamos começar 
a escrever. A maior parte não sabia como usar o lápis 
e principalmente o caderno. Escreviam fora do trilho 
(como chamaram as linhas), mas todos escreveram em 
seus cadernos – “a palavra mágica” – Be-lo-ta, apesar 
de quase não caber numa página, – tão grandes eram as 
letras. (LYRA, 1963, p. 5)

O material analisado elucida as considerações que tecemos 
até o momento sobre o Método Paulo Freire. Um método com 
base na palavração que, porém, não pode ser classifi cado como 
tal, pois traduz a politização presente nas possibilidades de ler 
palavras e realidades, de escrever as palavras e a história humana. 

Atualidades freireanas: o conceito de experiência

Da perspectiva freireana, ao analisarmos o termo 
“experiência”, entendemos o mesmo como algo que se passa 
com o sujeito subjetivamente, tocando-o de tal maneira que 
produza um sentido único e pessoal. A experiência não é, 
dessa forma, efêmera. Veste-se de sentido, de procura, de 

inquietações. Dessa maneira, implica perguntar sobre como há 
de se valorizar a experiência quando, talvez, esta seja quase 
impossível de ser sentida?

Jorge Larrosa, em sua conferência Notas sobre a experiência 
e o saber de experiência,4 traz uma contribuição à educação 
ao pensá-la pelo viés da experiência,5 pelo viés da existência 
dos sujeitos. Para isso, abandona os aspectos cientifi cistas, 
tecnicistas, teóricos, práticos, políticos e críticos6 da educação 
que, para ele, são os aspectos sobre os quais mais se pensa 
quando se discute educação. Larrosa volta-lhe um olhar de 
sentido pela experiência.

Larrosa faz, primeiramente, uma distinção entre 
experiência e informação. Mesmo que muitas coisas se 
passem durante o dia, isso não signifi ca que se tenha tido 
experiências sobre elas. As informações não possibilitam 
experiências, pelo contrário, conseguem impedi-las. E surge 
outro problema: segundo Larrosa, fruto dessa sociedade 
que valoriza as informações é o sujeito opinante. Opina-se 
sobre tudo o que acontece, sobre todas as informações que 
se passam, prepara-se opiniões para ter como se posicionar 
diante das informações passadas, mas nada lhe passa, nada 
lhe acontece. Quem não tem uma opinião a priori, um 
posicionamento sobre o que se passa, sente-se como se 
não fosse, como se lhe faltasse algo (LARROSA, 2002). 
Em seguida, apresenta o problema da falta de tempo, que 
impossibilita a experiência. Uma característica do nosso 
tempo é a falta de tempo, a qual se contrapõe com a dimensão 
da durabilidade da experiência: ela se mantém por sentido 
e não é possível pela efemeridade. Por mais que sejamos 
estimulados a todo momento por novas informações, elas 
não são passíveis de nos proporcionar experiências. Para 
fechar o quadro sobre o que impede a experiência na 
contemporaneidade, Larrosa discute a raridade da experiência 
a partir do excesso de trabalho, além de diferenciar trabalho 

4 - Conferência traduzida por João Wanderley Geraldi.
5 - Larrosa (2002, p. 21): “Começarei com a palavra experiência. Poderíamos dizer, de início, que a experiência é, em espanhol, ‘o que nos passa’. Em portu-
guês se diria que a experiência é ‘o que nos acontece’; em francês a experiência seria ‘ce que nous arrive’; em italiano, ‘quello che nos succede’ ou ‘quello che 
nos accade’; em inglês, ‘that what is happening to us’; em alemão, ‘was mir passiert’”.
6 - A perspectiva crítica da educação, segundo Larrosa, é a que permite a refl exão que tanto foi abordada na educação atual.
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e experiência mostrando que esta não é resultado daquele e 
de que um só é possível quando se tem a outra.

Após apresentar os elementos que interferem na 
possibilidade de se viver experiências nos dias atuais, Larrosa 
vai defi nir o sujeito da experiência:

Se escutamos em espanhol, nessa língua em que a 
experiência é “o que nos passa”, o sujeito da experiência 
seria algo como um território de passagem, algo como 
uma superfície sensível que aquilo que acontece 
afeta de algum modo, produz alguns afetos, inscreve 
algumas marcas, deixa alguns vestígios, alguns efeitos. 
Se escutamos em francês, em que a experiência é “ce 
que nous arrive”, o sujeito da experiência é um ponto 
de chegada, um lugar a que chegam as coisas, como um 
lugar que recebe o que chega e que, ao receber, lhe dá 
lugar. E em português, em italiano e em inglês, em que 
a experiência soa como “aquilo que nos acontece, nos 
sucede”, ou “happen to us”, o sujeito da experiência é 
sobretudo um espaço onde têm lugar os acontecimentos. 
(LARROSA, 2002, p. 19)

Dessa maneira, entendemos que o sujeito de experiência é o 
sujeito que recepciona, que se dispõe a receber um acontecimento, 
aquele que é tocado, que se sente ameaçado por algo que lhe passa. 
Em seguida Larrosa afi rma, após discutir sobre a experiência, 
que as palavras que proferimos produzem nossa subjetividade e 
afi rma que é a partir delas que pensamos. Para o autor espanhol, 
o pensamento se dá pelas palavras e são elas que determinam 
nosso pensamento: não como raciocínio, cálculo ou argumento, 
mas como dar um sentido ao que somos e ao que nos acontece 
(LARROSA, 2002). Larrosa aponta que “tem a ver com as palavras 
o modo como nos colocamos diante de nós mesmos, diante dos 
outros e diante do mundo em que vivemos” (LARROSA, 2002, p. 
21). E em seguida completa: “e o modo como agimos em relação 
a tudo isso” (LARROSA, 2002, p. 21).

Larrosa (2004, p. 22) trata dos aspectos da experiência e 
sobre o par experiência/sentido, que a experiência é “subjetiva, 
contextual, fi nita, provisional, sensível, mortal, de carne e osso 
como a vida”.  O primeiro aspecto geral da experiência, para 

Larrosa, é o sentido. A experiência potencializa a vida. Quando 
a experiência é sentida, a mesma possibilita um sentido à vida. 
Dessa maneira, o autor pensa a experiência como possibilidade 
para se pensar a educação.

Segundo Larrosa (2004)

Personalmente, he intentado hacer sonar la palabra 
experiencia cerca de la palabra vida o, mejor, de un 
modo más preciso, cerca da palabra existencia. La 
experiencia seria el modo de habitar el mundo de un 
ser que existe, de un ser que no tiene otro ser, otra 
esencia, que su propia existencia: corporal, fi nita, 
encarnada, en el tiempo y en el espacio, siempre escapa 
a cualquier determinación, porque es en ella misma un 
exceso, un desbordamiento, porque es en ella misma 
posibilidad, creación, invención, acontecimiento. […] 
Y la experiencia es lo que es, y además más y otra cosa, 
y además más una cosa  para ti y otra cosa para mí, y 
una cosa hoy y otra mañana, y una cosa aquí y otra cosa 
allí, y no se defi ne por su determinación sino por su 
indeterminación, por su apertura. (LARROSA, 2004, 
p. 25)

Cada sujeito confere um conhecimento ao que percebe – 
quando esse o afeta. Se um aprendizado, por exemplo, não lhe 
afetar, não haverá, também, o sentido. A simbiose experiência/
sentido se faz quando se é levado a pensar e isso só acontece 
quando algo há dileção e, quando a experiência se humaniza, 
há um movimento no qual se transforma o pensamento 
(LARROSA, 2004).  

Assim, quando nos voltamos à questão da aprendizagem 
com sentido da leitura e da escrita e a atualidade que perpassa 
pelo Método Paulo Freire, perguntamo-nos como acontece a 
relação entre o ensinado e o aprendido. Segundo Larrosa:

Porque aí, na formação, a questão não é aprender 
algo. A questão não é que, a princípio, não saibamos 
algo e, no fi nal, já o saibamos. Não se trata de uma 
relação exterior com aquilo que se aprende, na qual o 
aprender deixa o sujeito modifi cado. Aí se trata mais 
de se constituir de uma determinada maneira. De 
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uma experiência em que alguém, a princípio, era de 
uma maneira, ou não era nada, pura indeterminação, 
e, ao fi nal, converteu-se em outra coisa. Trata-se 
de uma relação interior com a matéria de estudo, de 
uma experiência com a matéria de estudo, na qual o 
aprender forma ou transforma o sujeito. Na formação 
humanística, como na experiência estética, a relação 
com a matéria de estudo é de tal natureza que, nela, 
alguém se volta para si mesmo, alguém é levado para 
si mesmo. E isso não é feito por imitação, mas por algo 
assim como por ressonância. Porque se alguém lê ou 
escuta ou olha com o coração aberto, aquilo que lê, 
escuta ou olha ressoa nele; ressoa no silêncio que é ele, 
e assim o silêncio penetrado pela forma se faz fecundo. 
E assim, alguém vai sendo levado à sua própria forma. 
(LARROSA, 2006a, p. 52)

Pensando com o autor, entendemos que a formação é uma 
relação interior com o aprendizado num movimento em que o 
sujeito é levado a si mesmo, à sua própria forma. Para tanto, é 
necessário que o que lhe foi apresentado seja recebido de forma 
provocativa, de forma a permitir que possa ser, de certa forma, 
modifi cado por aquilo. 

Essa perspectiva, para Bárcena (2005, p. 34) trata de:”La 
cuestión aquí es la capacidad de recibir y de acoger lo que nos 
llega, como fuente de un sentido posible; de abrirnos al sentido 
de lo que se hace, sea lo que sea ese sentido en un momento o 
circunstancia dados”. 

Bárcena, nesse sentido, leva-nos a pensar que devemos 
ter certa disposição para receber o que nos chega. Só o que 
é acolhido pode ser permeado de sentido.  É essa experiência 
desconhecida que devemos permitir que chegue até os 
educandos; é essa experiência que deveria chegar por meio da 
educação.  

O Método Paulo Freire, dessa perspectiva, utiliza o 
conhecimento do educando de EJA como possibilidade de 
experiência, em que a palavração – que erroneamente pode 
ser considerada a essência do Método Paulo Freire – não se 
confi gura como o cerne de trabalho. O diálogo, a experiência 
e as inquietações, oriundas da realidade dos educandos, 

transformaram aulas em diálogos e sentidos. Sentidos que 
ultrapasaram a esfera das letras e que tornam o Método Paulo 
Freire atual. E atual no sentido em que a valorização do sujeito 
como único transforma o educando de EJA em testemunha. 

Porém, testemunho é outro conceito que, relacionado com 
a experiência, necessitaria de maiores aprofundamentos, não 
possíveis nesta comunicação científi ca. A possibilidade é de 
traçar algumas questões e refl exões nas conclusões deste texto.

Conclusões

A questão principal que deixamos neste texto se refere a 
como suscitar inquietações nos sujeitos acerca de sua própria 
existência? Como modifi car a maneira dos alunos encararem 
suas vivências, fazendo com que as mesmas sejam sentidas 
como experiências? Como a educação de jovens e adultos pode 
propiciar essa busca para o sujeito?

Ao combinarmos o ensino da língua materna, do sistema 
matemático e de outras habilidades com as experiências do 
sujeito, tentaremos uma educação além da simples técnica, no 
sentido de reconhecermos os educandos como sujeitos de suas 
próprias experiências e fazendo que com que, a partir delas, 
os mesmos se dispusessem a acolher, além dos conhecimentos 
escolares necessários, possibilidades para outras dimensões 
da formação humana - o que incluiria a abertura para novas 
experiências de sentido.

Tais concepções de experiência auxiliam no pensar sobre 
a necessidade de se estabelecer uma educação de si, por 
meio das próprias experiências dos sujeitos da educação: 
educandos e educadores. Assim, a EJA poderia ser uma forma 
de se aproximar inquietações individuais aos conhecimentos 
educativos, contribuindo, portanto, para que haja, efetivamente, 
uma aprendizagem com sentido.

Paulo Freire soube responder as questões que iniciaram as 
conclusões deste artigo e, do nosso ponto de vista, soube por 
que também teve sua experiência, assim como apresentamos 
na breve trajetória desse educador brasileiro. A experiência 
de Freire com a EJA foi, senão, um afetamento, um sentido. 
A experiência, assim, não ocorreu somente com os educandos 
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de EJA, mas com o educador brasileiro que mais aprofundou 
estudos sobre as necessidades de educandos jovens e adultos. 
E mais: aprofundou sua experiência, cada vez mais afetado em 
suas práticas e refl exões.

Essa é a atualidade do Método Paulo Freire, porque não 
sendo somente um método da palavração, retrata o que – talvez 
– devesse ser a prática dos educadores em geral: um afetamento, 
uma experiência.
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A EVOLUÇÃO DO ROMANCE E A NARRATIVA JUVENIL: 
“O DIA EM QUE LUCA NÃO VOLTOU”

Sharlene Davantel Valarini1 

1 - UEM/CAPES.

Resumo
 
Este artigo trata da análise de uma narrativa juvenil, “O dia 

em que Luca não voltou” (2009), de Luís Dill, do ponto de 
vista da evolução nos modos de narrar que começou, de modo 
mais aberto, com o surgimento do romance, no século XIX. 
Utilizando-nos das discussões de Georg Lukács (1885-1971), 
tratamos das narrativas juvenis com o suporte teórico da teoria 
do romance, proposta por este autor e discutida por Ferenc 
Fehér (1972). Levamos em consideração as características do 
romance, enquanto gênero surgido do (e com o) capitalismo, 
e a sua importância para o desenvolvimento dos gêneros 
subsequentes no século XX, como é o caso da narrativa juvenil, 
surgida para um mercado específi co: o público jovem. Ao 
fi m do trabalho de análise da narrativa, percebemos o quanto 
ainda temos do romance burguês no século XXI e o quanto 
suas modifi cações em relação à forma e ao conteúdo foram 
substanciais para a sua transformação e subdivisão enquanto 
gênero. “O dia em que Luca não voltou”, de Luís Dill, é um 
exemplo de narrativa juvenil que carrega em si todas as marcas 
da evolução do romance e demonstra um novo modo de narrar, 
como o foi o romance em relação à epopeia um século antes.
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Abstract

This article deals with the analysis of a narrative of youth, 
“The day that Luca did not come back” (2009), Luis Dill, from 
the standpoint of evolution in the modes of narration that began 
more openly, with the emergence of novel in the nineteenth 
century. Using the discussions of Georg Lukács (1885-1971), 
the narratives treat juveniles with the theoretical support of the 
theory of the novel, proposed by the author and discussed by 
Ferenc Fehér (1972). We take into account the characteristics 
of the novel as a genre emerged from (and with) capitalism, 
and its importance for the subsequent development of genres in 
the twentieth century, such as the youth of the narrative, which 
appeared for a specifi c market: the young audience. At the end 
of the analytical work of the narrative, we realize how much we 
still have the bourgeois novel in twenty-fi rst century and how 
their changes in relation to form and content were substantial 
for processing and subdivision as a genre. “The day that Luca 
did not come back,” Luis Dill, it’s narrative an example of 
young people that carries in itself all the marks of the evolution 
of the novel and demonstrates a new way of narrating, as was 
the epic novel in relation to a century before.

Keywords

Narrative; Lukács; novels; young adult literature.
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Introdução

Neste artigo, abordamos a evolução nos modos de narrar, 
cujo ápice foi com o desenvolvimento do romance no século 
XIX, até chegarmos ao momento em que estes “modos” são 
produzidos e comercializados para o público jovem, a partir da 
segunda metade do século XX.

Para tanto, fez-se necessário uma retomada na história do 
romance, bem como dos suportes sociológicos de seu contexto 
e de sua ligação intrínseca com o surgimento de um público e 
de um mercado específi cos.

O modo como as narrativas eram comumente estruturadas, 
da epopeia até o romance, dizia muito sobre a sociedade na qual 
estavam inseridas e sobre o modo como os artistas da época 
pensavam. Chegando a segunda metade do século XX até os 
dias de hoje, início do século XXI, podemos observar as mesmas 
estruturas na literatura juvenil. Uma literatura que ainda é feita sob 
as bases de “teorias para adultos”, mas que já se confi gura destinada 
a um público específi co, com capacidades leitoras específi cas.

É fato que há uma carência em trabalhos com narrativas 
juvenis. Para tanto, pensar no modo como o romance evoluiu 
e como esta teoria sobre o romance pode ter chegado até nós 
apta a analisar e compreender a literatura juvenil, faz com 
que possamos dar mais um passo no desenvolvimento e na 
observação de um modo de narrar novo, destinado a um público 
novo, como foi o público burguês para o fi nal do século XIX.

Estas discussões estão divididas em três partes. A primeira 
discute os modos de narrar em diferentes épocas, dando uma especial 
atenção ao romance e a seus aspectos específi cos. Na segunda parte, 
temos uma breve abordagem sobre a narrativa juvenil e, na terceira 
parte, enfi m, analisamos a obra “O dia em que Luca não voltou”, de 
Luís Dill (2009), sob a ótica do século XXI, mas não perdendo de 
vista as contribuições de Lukács (2000; 2010) sobre a estruturação 
e evolução do romance, enquanto gênero narrativo.

1. Sobre o romance e sua evolução 

Em seu texto “Narrar ou descrever”, de 1936, Lukács 
(2010) distingue as duas categorias, privilegiando a 

narração por acreditar ser esta superior na dialética do 
observar (descrição) X vivenciar (narração). Lukács (2010, 
p. 165) não abomina inteiramente a descrição, por ser útil 
em alguns casos para a narração, no entanto, afirma que 
“a narração distingue e ordena. A descrição nivela todas as 
coisas”. Segundo o próprio Lukács (2010, p. 158), “estamos 
diante de [...] duas atitudes radicalmente diversas diante da 
realidade”.

Para Lukács (2010), o modo como a descrição era 
utilizada na epopeia e nos romances escritos até o século 
XVIII era diferente das novas formas de escrever que 
brotavam na sociedade burguesa, emergente no século XIX. 
Além dos novos modos de compor, precisamos pensar que, 
neste mesmo período, o texto literário deixa de ser uma obra 
de cultuação estética para tornar-se uma mercadoria, um 
produto.

Isto não quer dizer que as obras produzidas após o 
desenvolvimento da burguesia e do capitalismo não tenham 
valor estético. No entanto, pensando em produção literária, 
precisamos ter claro que, em cada momento, em cada época, 
a literatura foi diferente, o chamado zeitgeist da época era 
diferente. Em cada momento histórico, o homem era um ser 
histórico diferente e produzia obras e produtos de acordo 
com suas necessidades físicas e intelectuais. As obras de 
arte não saíram impune desse processo. Elas refl etem estas 
necessidades e as características de sua época fi cam evidentes 
no modo de narrar, ou seja, nas formas de construção literárias. 
Lukács (2010, p. 161), citando Zola, aponta que “todos os 
atos dos homens aparecem como produtos normais do meio 
social”.

Sobre essa relação entre os romances produzidos e a 
época em que se encontram (portanto, destinados a um 
público específi co), Lukács (2010, p. 162) faz um comentário 
pertinente, citando como exemplos os romances de cavalaria e 
os romances policiais:

A efi cácia destes romances revela uma das raízes mais 
profundas do interesse dos homens pela literatura, 
que é o interesse pela riqueza e variedade de cores, 
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pela variabilidade e multiplicidade de aspectos da 
experiência humana. Se a literatura artística de uma 
época não consegue encontrar a conexão existente 
entre a práxis e a riqueza de desenvolvimento da vida 
íntima das fi guras típicas de seu próprio tempo, o 
interesse do público se refugia em sucedâneos abstratos 
e esquemáticos.

Essa literatura “esquemática” passou a fazer parte do 
mundo burguês e adentrou o século XX. O seu público se 
expandiu e se infi ltrou nas elites. Os clássicos precisaram 
aprender a conviver com modos diferentes de narrar e de se 
fazer literatura. As fi guras do narrador e dos personagens se 
alteraram, e agora somente o necessário era enaltecido. O 
público não mais lia obras literárias, mas sim as consumia em 
um ritmo que precisava acompanhar o mercado.  

Segundo Lukács (2010, p. 166),

o leitor é guiado pelo autor através da variedade e 
multiplicidade de aspectos do enredo; e o autor, em 
sua onisciência, conhece o signifi cado especial de 
cada mínimo detalhe para a solução defi nitiva, para o 
desenvolvimento defi nitivo dos personagens - e só lhe 
interessam os detalhes que podem desempenhar esta 
função no conjunto da ação. A onisciência do autor 
dá segurança ao leitor e permite que ele se instale 
com familiaridade no mundo da poesia. Mesmo não 
sabendo antecipadamente o que acontecerá, o leitor 
pode pressentir com sufi ciente exatidão o caminho 
para o qual tendem os acontecimentos em decorrência 
da lógica interna e da necessidade interior existentes 
no desenvolvimento dos personagens. De fato, o 
leitor não sabe tudo sobre o desenvolvimento da 
ação e a evolução a ser sofrida pelos personagens; 
em geral, contudo, sabe mais do que os próprios 
personagens.

Neste impasse, encontra-se a dicotomia entre a narração 
e a descrição. Para Lukács (2010, p. 174), “do ponto de vista 
poético, a descrição é absolutamente supérfl ua”. Para este 
autor, a descrição torna a literatura menos artística, ao passo 

que a narração carrega em si a vivacidade narrativa. É preciso 
ter em mente que Lukács compara o emergente romance 
com as antigas epopeias, símbolos vivos da obra de arte 
enquanto objeto de adoração. Na (e para a) representação de 
um povo, as epopeias utilizavam-se do recurso descritivo para 
simbolizar a exatidão dos fatos e a emergência das situações. 
Tudo era sumariamente descritivo, no entanto, com o advento 
da burguesia e a transformação do público leitor, fez-se 
necessário “abreviar” a leitura, tornando-a ágil e perspicaz. 
Segundo Lukács (2000, p. 55), “o romance é a epopeia de 
uma era para a qual a totalidade extensiva da vida não é mais 
dada de modo evidente, para a qual a imanência do sentido 
à vida tornou-se problemática, mas que ainda assim tem por 
intenção a totalidade”.

Em outro ensaio intitulado “Arte livre ou arte dirigida?”, de 
1947, Lukács (2010), aborda o sistema capitalista e a mudança 
de atitude do leitor e do autor frente ao objeto literário. Segundo 
ele (p. 273),

tudo isto signifi ca bem mais do que o enfraquecimento, 
ou mesmo a desaparição do contato e da interação 
diretos entre o artista e seu público. Esse público 
torna-se anônimo, amorfo; perde sua face. O artista do 
passado sabia exatamente a quem se dirigia com suas 
obras; o artista moderno encontra-se – objetivamente, 
considerada a função social da arte – na situação do 
produtor de mercadorias em relação ao mercado abstrato. 
Sua liberdade é aparentemente tão grande quanto a do 
produtor de mercadorias em geral (sem liberdade, não 
há mercado). Mas, na realidade, objetivamente, as 
leis do mercado dominam o artista pela mesma razão 
porque dominam, em geral, o produtor de mercadorias.

O texto literário, agora enquanto mercadoria, encontrou 
na burguesia o público ideal para textos curtos, com muitas 
peripécias e fi nais surpreendentes. Um público que teria 
difi culdade em ler um texto literário de períodos anteriores 
pede, no momento de sua ascensão, textos específi cos para o 
consumo, para o mero divertimento, e não mais somente para 
a cultuação.
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Citando Hegel, Lukács (2010, p. 284-5) aborda a liberdade 
para a verdadeira produção de arte que, guardada para o romance, 
é o principal motivo de ele ter evoluído e se transformado, de 
acordo com a sociedade em que se inseria. Assim,

não depende dos artistas que haja ou não haja crise no 
mundo. Mas depende deles saber utilizar essa crise 
de maneira fecunda para eles mesmos e para a arte. 
Depende dos artistas mostrar quanto de liberdade eles 
são capazes de encontrar na inelutável necessidade e 
em que medida são capazes de utilizá-las livremente e 
de modo fecundo para eles mesmos e para a arte.

Ferenc Fehér, em seu livro intitulado “O romance está 
morrendo?”, de 1972, observa os pontos da teoria do romance de 
Lukács e comenta-os a partir do viés utilizado pelo próprio escritor.

O primeiro ponto a ser abordado é que, para Lukács, a 
estrutura do romance se funda na trajetória de um indivíduo 
problemático e num mundo contingente (Fehér, 1972). Para 
ele, os heróis dos romances do século XIX não partem para 
a ação com o intuito de resolverem os seus problemas, mas 
sofrem com o destino que o mundo lhes ofereceu. As ações 
de um herói romanesco são, portanto, guiadas e pré-destinadas 
conforme se pensou. Tudo converge para um mesmo fi m. O 
herói apenas cumpre a trajetória que lhe foi designada. A tensão 
da ação surge exatamente da expectativa gerada pelo herói e 
por sua trajetória.

Isso cumpre o propósito do homem moderno: um ser 
sozinho, portanto, que não tem motivos para compartilhar 
trajetórias. No entanto, para Fehér (1972), o romance não deve 
ser visto como problemático, mas ambivalente, pois comporta 
traços da sociedade criada pela obra e traços da sociedade 
concreta, retratando dois mundos em um só.

Para Lukács, segundo Fehér (1972), o romance era um gênero 
problemático porque nasceu em uma estrutura social problemática, 
no caso o capitalismo. É preciso levar em consideração a opinião 
de um homem de seu tempo: Lukács se exprime a partir de ideias 
subjacentes ao modo como apreendeu, até então, o modo de se 
produzir literatura ou cultura. Para Fehér (1972, p. 10-1),

o romance não ocupa um lugar inferior nesta escala 
de valores das formas artísticas [...]. Pelo contrário, o 
que é especifi camente perfeito no romance, este gênero 
artístico original produzido pela sociedade burguesa, 
é que comporta na essência de sua estrutura, todas as 
categorias que resultam do capitalismo, a primeira 
sociedade fundada sobre formas de vida ‘puramente 
sociais’, que então não são mais, doravante, ‘naturais’.

No romance, há a necessidade de se criar um meio artifi cial, 
diferente do empírico. Este meio, em seus primórdios, refl etia a 
sociedade burguesa com alguns dos seus detalhes, o que torna, 
novamente, segundo Fehér (1972), o romance ambivalente, por 
apresentar dois meios, um convivendo dentro do outro. Dentro 
desse meio, o romance considera as instituições humanas como 
criaturas humanas. Para Fehér (1972, p. 29), “o homem do 
romance não sabe mais o que fazer com as instituições de seu 
mundo, ele as experimenta como sempre mais transcendentais 
em relação à sua própria qualidade empírica para acabar, 
simplesmente, por esquecê-las, ou pelo menos, esforçar-se no 
sentido de esquecê-las”. O romance pode acabar por se tornar 
um romance de uma vida privada, por ter em seu conteúdo a 
vida íntima de uma sociedade burguesa. 

Em relação a valores e a representação de comportamentos, o 
romance acaba por refl etir as ideias da burguesia e os seus padrões 
de vida e de comportamento. Neste ponto, o romance acaba sendo 
superior a outras formas de narrar, pois concede a observação de 
características particulares a seus personagens. Nunca a relevância 
psicológica de um personagem obteve tanta atenção por parte de 
um autor como no romance que então prosperava. Segundo Fehér 
(1972, p. 55), “o romance [...], em sua forma, faz revelar a suprema 
tensão ética da vida humana, a ‘falta de tempo’, essa circunstância 
de que nossa existência tem um fi m [...]”.

Muitos autores, entre eles Adorno e Goldmann (apud 
Fehér, 1972), acreditavam que o romance não sobreviveria 
ao capitalismo, no entanto, o gênero sobreviveu evoluindo, 
adaptando-se às novas ordens sociais. Desse modo, o romance 
pode subdividir-se em outros gêneros, chegando, assim, a 
literatura juvenil, destinada aos jovens, que surgiu a partir 
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da segunda metade do século XX. Mesmo em condições 
extremamente difíceis, o gênero soube se renovar e produzir 
frutos de alto nível sem se negar a si mesmo, sem renegar seus 
princípios essenciais. 

2. Narrativa juvenil: um “novo” modo de narrar 
 
Do mesmo modo que o romance surgiu para atender as 

necessidades de um público específi co, a narrativa juvenil, um 
dos muitos gêneros derivados do romance burguês, também 
surgiu com este intuito: atender ao público jovem. No entanto, 
fi ca a questão: Temos uma literatura específi ca para jovens?

Nascida em um vínculo estreito com a literatura infantil, 
a literatura juvenil ainda carece de reconhecimento artístico, 
talvez por ser um fenômeno do mercado editorial (Padrino, 
2005).  O público juvenil é muito recente e o conceito do que 
vem a ser “juventude” é muito complexo. Para Groppo (2000), 
a juventude pode ser considerada uma etapa marcada pela 
disciplinarização e socialização do sujeito, em que o individuo 
é marcado pela evolução em busca de sua própria identidade. 
Diferente da criança e do adulto que buscam na leitura uma fonte 
de prazer, o jovem busca na leitura o seu autoconhecimento. A 
literatura, para esse público, acaba sendo, portanto, educativa, 
pois nela o jovem vê o outro para aprender a lidar com as 
situações que ocorrem, ou podem vir a ocorrer, em sua vida.

A própria formação do público jovem decorreu de mudanças 
sociais muito marcadas e decisivas para a constituição familiar 
e o modo de organização de nossa sociedade. Mudou-se a 
organização familiar e o jovem ganhou voz em um mundo 
turbulento. Daí a necessidade de fazer com que esse público 
se identifi casse com as mudanças e encontrasse o seu próprio 
caminho. A literatura, portanto, tornou-se um meio para isso.

A narrativa juvenil se assemelha muito mais a literatura 
adulta do que a literatura infantil. Por isso, muitos dos estudos 
feitos sobre o romance encontram pontos de contato com as 
narrativas juvenis, por mais que não abordem necessariamente 
este tema.

Para Lukács (2000), no romance, temos um herói 
problemático. Esta afi rmativa nos leva a pensar nos “heróis” 

das narrativas juvenis que não são só problemáticos, mas 
sozinhos, inconformados com o mundo ou com a realidade que 
os cercam; buscam “um lugar ao sol” e encontram obstáculos 
que, a primeira vista, parecem intransponíveis. Este herói 
juvenil, por si só, é romanesco.

A ambivalência da sociedade criada na obra e a sociedade 
concreta é recorrente em narrativas juvenis, tanto quanto era 
nos romances burgueses. O herói juvenil transita pelo “mundo 
criado na obra” e por sua equivalência no “mundo real”. Tão 
perdido quanto o seu leitor, tal herói retrata a angústia de um ser 
dividido entre o imaginário e o real. Assim, o herói simplesmente 
vai colher os frutos das ações descritas na narrativa, seu destino 
estará pré-defi nido e deixará marcas ao longo da leitura para 
que o leitor entre no seu confl ito e viva intensamente todas as 
ações.

Segundo Fehér (1972), a perda de fé do escritor na evidência 
forma-estrutura dá o sinal de crise do romance. É exatamente 
no meio desta “crise” que surgiu inúmeras formas capazes de 
gerar gêneros narrativos no século XX e é esta forma que vai 
identifi car a literatura juvenil no início do século XXI. Há uma 
emancipação do homem em relação ao conteúdo e a forma. 
Não há temas “proibidos”, pois o universo humano é livre para 
a procura da liberdade estética em toda e qualquer forma.

Além disso, pensando tanto na literatura dita para adultos 
quanto na literatura juvenil, a criação estética exige o novo, 
ninguém alcança resultados dignos de nota pela imitação do 
que já se fez antes (Fehér, 1972). E é neste ponto que o ideal 
de autocriação, a supremacia puramente artística ganha espaço 
na literatura juvenil. O jovem quer novidade, quer livros que 
retratem “os seus mundos” e tragam os seus problemas a tona.

“O dia em que Luca não voltou”, de Luís Dill (2009), é um 
exemplo disso.

3. Um modo de narrar: “O dia em que Luca não voltou”, 
de Luís Dill

O livro “O dia em que Luca não voltou”, do gaúcho Luís 
Dill (2009), é um dos muitos livros juvenis do início do século 
XXI que nasceram para vender, fruto do mercado editorial 
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juvenil que a cada ano cresce vertiginosamente. Baseado em um 
problema real, o desaparecimento de crianças e adolescentes, 
Luís Dill constrói uma história triste e angustiante que serve de 
alerta para o problema apresentado.

A história é a seguinte: Luca deveria chegar do colégio, 
mas isso não acontece. Ele era fi lho único em uma família de 
classe média alta, vivia em um condomínio monitorado e não 
costumava dar trabalho. Era bom aluno, craque de bola e o 
sonho de muitas meninas. Mas um dia não voltou do colégio. 
Veio até o condomínio na condução de sempre, sumindo sem 
deixar rastro. O tempo vai passando e as notícias não chegam. 
Quem narra essa história de dor e afl ição é Everaldo, fi lho 
da empregada, com doze anos quando tudo acontece, um a 
menos que Luca. Após alguns anos, a mãe de Everaldo morre 
e ele vai morar com o pai, mas a imagem do amigo Luca o 
acompanha.

Por meio de Everaldo, Dill (2009) fala, com muita emoção, 
de uma realidade terrível de nosso país. Estima-se que quatro 
menores de doze anos desapareçam todos os dias no Brasil. E 
muitos são os pais que fi cam sem resposta, esperando rever 
o fi lho sumido, ou pelo menos ter alguma explicação do que 
aconteceu. Ao fi nal do livro, um apêndice apresenta os dados 
sobre crianças desaparecidas no Brasil e no mundo, indica os 
procedimentos a serem tomados tanto para se evitar que algo 
aconteça quanto para que a busca seja a mais efi caz possível. 
Há uma indicação de sites e números úteis.

Pensando na construção narrativa e em aspectos 
relacionados ao romance, e que poderiam ser utilizados para 
lermos uma narrativa juvenil, temos: o herói problemático; a 
ambivalência entre sociedade concreta e sociedade construída; 
a dialética forma e conteúdo; a relação entre o livro e o mercado 
e, por último, a utilidade da obra literária enquanto objeto de 
educação para os jovens. 

O herói pode ser tanto Luca, o garoto desaparecido, quanto 
Everaldo, nosso narrador-personagem. A história de Luca é 
escrita mediante as impressões de Everaldo, que se angustia, 
sofre e exprime os sentimentos de todos os envolvidos com 
a narrativa: os pais de Luca, a empregada da casa (mãe de 
Everaldo) e a Lu (“namorada” de Luca).

O valor individual da história de Luca transpassa a narrativa 
e chega ao leitor como o retrato de um problema coletivo que 
precisa ser questionado, pensado, refl etido. O individualismo 
romanesco chega ao século XXI, nas narrativas juvenis, 
coletivizado, refl etindo problemas que são de todos.

Do mesmo modo como ocorreu com o romance burguês, no 
fi nal do século XIX, a ambivalência entre sociedade concreta 
e sociedade construída se perde em meio a obra. Por refl etir 
o século XXI e trabalhar os problemas juvenis, como meio 
de educar, na maioria das vezes, a narrativa juvenil funde os 
mundos “imaginário” e “real”, com o objetivo de se tornar o 
mais próxima possível do seu leitor. É preciso enfatizar que 
existe um mundo fi ccional, mas a construção deste mundo é 
muito próxima do mundo do leitor, confundindo-o em relação 
às fronteiras construídas.

A narrativa “O dia em que Luca não voltou”, de Luís Dill 
(2009), é dividida em cinco capítulos: as horas seguintes, os 
dias seguintes, as semanas seguintes, os meses seguintes 
e os anos seguintes. A sua apresentação, desde o título, 
apresenta símbolos do universo da internet, como “carinhas” 
tristes, preocupadas, cansadas, dentre outras. Estes símbolos 
acompanham a tensão narrativa e as divisões de capítulos, 
podendo ser considerados uma ilustração para a narrativa, 
estando intimamente interligados a ela.

O apelo visual da narrativa também pode ser visto em 
sua própria estrutura formal. Os parágrafos são longos e as 
falas de personagens se misturam com as do narrador. É uma 
narrativa “truncada”, amarrada, construída para deixar o leitor 
tão angustiado quanto o narrador Everaldo se encontra sem 
notícias de seu amigo Luca.

Por ser uma obra direcionada ao mercado juvenil, em 
crescimento no Brasil desde os anos 80, a obra “O dia em que 
Luca não voltou”, de Luís Dill (2009), é interessante tanto do 
ponto de vista do seu conteúdo, por trabalhar um tema voltado 
ao núcleo de problemas juvenis, mas também do ponto de 
vista do mercado, visto que amplia o leque de títulos ofertados 
para esse público. A estrutura e o apelo visual da narrativa, já 
comentados neste artigo, fazem com que o livro adquira um 
status de mercadoria atraente, pois é fato que, primeiramente, 
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o jovem não adquire o livro por seu conteúdo, mas por sua 
apresentação gráfi ca.

A questão educativa nas narrativas vem desde os romances 
de formação, também chamados de bildungsromans, cuja 
primeira manifestação data de 1810 (MAAS, 2000). Esses 
romances buscavam narrar a transformação do personagem/
herói, com o intuito de que os leitores também se identifi cassem 
e se transformassem com a obra. De certo modo, os romances 
de formação poderiam ser explicados e pensados em todos os 
públicos, mas, em relação ao público jovem, sua utilidade fi ca 
mais evidente.

“O dia em que Luca não voltou”, de Luís Dill (2009), é 
um exemplo de narrativa juvenil de qualidade que corrobora a 
afi rmação de que o gênero romance não encontrou o seu fi m, 
mas se repartiu em diversos outros gêneros, como o caso da 
narrativa juvenil. Dezenas de outras narrativas poderiam ter 
sido utilizadas, mas a perspicácia de Dill (2009) fez com que 
esta obra em especial conseguisse refl etir um estado de espírito 
específi co, exemplifi cando com exatidão o modo como o 
romance chegou às narrativas juvenis.

Considerações Finais

As discussões de Georg Lukács (2000; 2010) são bastante 
pertinentes para refl etirmos, em pleno século XXI, as narrativas, 
agora divididas em: infantil, juvenil e adulta. Sob a ótica desta 
última analisamos as duas primeiras. Muitos trabalhos e grupos 
de pesquisa se voltam para a literatura infantil e adulta. No 
entanto, faltam trabalhos teóricos que privilegiem as narrativas 
para jovens.

Ao fi m do trabalho de análise da narrativa, percebemos o quanto 
ainda temos do romance burguês no século XXI e o quanto suas 
modifi cações em relação à forma e ao conteúdo foram substanciais 
para a sua transformação e subdivisão enquanto gênero. “O dia 
em que Luca não voltou”, de Luís Dill (2009), é um exemplo de 
narrativa juvenil que carrega em si todas as marcas da evolução do 
romance e demonstra um novo modo de narrar.

O trabalho com teorias narrativas juvenis é importante dada 
a escassez de discussões pertinentes. É preciso que se enquadre 

o “velho” no “novo”, que se refl ita e se coloque em pauta 
conteúdos pré-determinados como certos. Em literatura, não 
há certo ou errado, mas aspectos pertinentes a determinados 
meios, épocas e públicos que precisam entrar em pauta. A 
narrativa juvenil é somente um desses aspectos.
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1 - UEM/CAPES.

Resumo

Neste artigo, apresentamos um breve levantamento e uma 
breve discussão sobre o lugar e a aplicação da literatura juvenil 
na sociedade e na literatura brasileiras, desde o seu surgimento até 
os dias atuais. Partindo do pressuposto da Literatura e de uma de 
suas mais caras características: a gratuidade, discute-se o quanto a 
literatura evoluiu e o quanto a indústria cultural e as leis de mercado 
interferiram na produção dos bens simbólicos seja da cultura 
erudita, seja da cultura de massas. Tais discussões são importantes 
para que possamos entender como a indústria cultural divulgou o 
conceito de juventude e o ajudou a modelar-se. Aliás, levando em 
considerações os estudos de Groppo (2000), Hobsbawm (1995) 
e Obiols (2006), questionamos o conceito de juventude e a sua 
aplicação atual. Tal aplicação é extremamente viável para que se 
tenha a real dimensão do quanto a defi nição de juventude implica 
e interfere na produção cultural e mercantil para os adolescentes e 
jovens dos dias atuais. Todas as discussões acerca da gratuidade 
da literatura e da formação do conceito de juventude recaem no 
texto literário produzido para jovens, o que chamamos de literatura 
juvenil. Nesta discussão, mostraremos os principais pontos desta 
modalidade narrativa e suas implicações sociais.

Palavras-chave

Indústria cultural; juventude; literatura juvenil; modalidade 
literária.

Abstract

This article presents a brief survey and a brief discussion 
of the place and the application of young literature in society 
and Brazilian literature, from its inception to the present 
day. Assuming for Literature and one of its more expensive 
characteristics: a gratuity, we discuss how the literature 
has evolved and how the cultural industry and market laws 
interfered in the production of symbolic goods of high culture 
or of the culture is masses. Such discussions are important 
for us to understand how the culture industry, announced the 
concept of youth and helped to shape up. Moreover, taking 
into consideration studies Groppo (2000), Hobsbawm (1995) 
and Obiols (2006), we question the concept of youth and their 
current application. This application is extremely viable in 
order to have the real dimension of youth as the defi nition 
implies and interfere in cultural production and market for 
teenagers and young people of today. All discussions of 
free literature and the formation of the concept of youth in 
fall literary texts produced for young people, what we call 
young literature. In this discussion, we will show the main 
points of this narrative form and its social implications.

Keywords

Cultural industry; youth; young adult literature; literary 
mode.
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1. Introdução: Sobre a literatura

Falar em literatura é mexer em um terreno arenoso e complexo. 
Tal complexidade se manifesta em obras das mais diferentes. A 
leitura do texto literário abre um espaço de debate para o leitor, 
levando-o a pensar consigo mesmo sobre o seu mundo e o seu 
lugar neste mundo. A importância de um texto literário está além 
de um momento de prazer e relaxamento, pois sua existência 
cultural faz com que o sujeito passe a questionar os não ditos e 
a duvidar das coisas que se encontram prontas e acabadas. Para 
Candido (1995), a literatura tem uma função humanizadora que 
possibilita ao homem a refl exão sobre o seu estar no mundo.

Desde sempre, o papel da literatura e da leitura foram 
sustentados pelo contato com a imaginação e com a realidade 
recriada nos textos. Este contato torna a literatura um alicerce para 
o equilíbrio psíquico em uma sociedade que ainda se encontra em 
processo de auto-reconhecimento. Segundo Candido (1985, p. 53),

a arte, e portanto a literatura, é uma transposição 
do real para o ilusório por meio de uma estilização 
formal, que propõe um tipo arbitrário de ordem para as 
coisas, os seres, os sentimentos. Nela se combinam um 
elemento de manipulação técnica, indispensável à sua 
confi guração, e implicando uma atitude de gratuidade. 
Gratuidade tanto do criador, no momento de conceber 
e executar, quanto do receptor, no momento de sentir e 
apreciar.

Candido (1985), Escarpit (1969), Eagleton (1997), 
Compagnon (2001) compartilham o conceito de gratuidade da 
arte e, por extensão, da literatura. A gratuidade estaria ligada 
à produção representativa ou transfi gurada de uma sociedade 
ou de um contexto, das pessoas, de valores, para que o leitor 
pudesse, de algum modo, (re) ver-se no escrito e no lido.

Candido (1995, p. 243) considera a literatura como uma 
necessidade universal do homem e, portanto, um direito. Para ele,

... assim como não é possível haver equilíbrio psíquico 
sem o sonho durante o sono, talvez não haja equilíbrio 
social sem a literatura. Deste modo, ela é fator 

indispensável de humanização e, sendo assim, confi rma 
o homem na sua humanidade, inclusive porque atua em 
grande parte no subconsciente e no inconsciente. Neste 
sentido, ela pode ter importância equivalente à das 
formas conscientes de inculcamento intencional, como 
a educação familiar, grupal ou escolar. Cada sociedade 
cria as suas manifestações fi ccionais, poéticas e 
dramáticas de acordo com os seus impulsos, as suas 
crenças, os seus sentimentos, as suas normas, a fi m de 
fortalecer em cada um a presença e atuação deles. 

No caso da literatura produzida para jovens, a gratuidade, 
a literatura enquanto necessidade humana e representação 
transfi gurada de uma sociedade, não vem sozinha, pois é somada 
à fi ccionalidade e à exemplaridade. Esses três elementos juntos 
são importantes para que possamos entender o que se produz, o 
que circula no mercado editorial para jovens e, principalmente, 
o que o jovem lê.

Em relação ao mercado, este sempre existiu e a literatura, 
portanto, sempre esteve relacionada com o comércio e o 
dinheiro; a única diferença é que houve uma expansão das 
relações de mercado com a impressão do livro e os avanços das 
produções técnicas (WELLERSHOFF, 1970).

Segundo Escarpit (1974), podemos considerar a literatura 
como organização mercantil, pois, enquanto tal, compreende 
uma produção, um mercado e um consumo. Seu produtor é 
o editor, aquele que fabrica e coloca o livro à venda. Desse 
modo, o produto literário, a obra em si, é resultado de uma 
série de fi ltros sociais, econômicos e culturais que agem sobre 
os projetos dos escritores. O produtor compra textos que serão 
aceitos pelo mercado, tentando, muitas vezes, melhorá-los 
com seus “conselhos”. Seu objetivo é somente a venda do 
produto.

Pensando nesta existência cultural, passamos ao nosso 
próximo tópico para tratarmos da indústria cultural e da 
produção de bens simbólicos. Tal discussão se aplica ao 
conceito de juventude que foi “engolido” pelo mercado e 
transformado em estilo de vida. Entender o funcionamento da 
indústria cultural nos permite analisar a produção literária para 
jovens, seus recursos, suas intenções e sua abrangência.
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2. Indústria cultural e produção de bens simbólicos

O conceito de indústria cultural nasceu no auge do capitalismo 
e transformou a cultura, de modo geral, em algo “pré-construído”. 
Segundo Adorno (2002), a arte deixou de ser uma necessidade, 
pois tudo passou a se orientar pela ideologia capitalista que, 
através dos métodos de reprodução, fez “com que inevitavelmente, 
em numerosos locais, necessidades iguais sejam satisfeitas com 
produtos estandardizados” (ADORNO, 2002, p. 8).

A uniformidade dos métodos e das técnicas faz com que o 
público também se uniformize, submetendo-se às leis do que 
é previamente aprovado e reconhecido. Para Adorno (2002), a 
arte se alia ao divertimento e a técnica se sobressai ao conteúdo, 
tornando o meio alienante e o público um mero consumidor de 
si mesmo. Desse modo,

a indústria cultural se desenvolveu com a primazia 
dos efeitos, da performance tangível, do particular 
técnico sobre a obra, que outrora trazia a ideia e com 
essa foi liquidada. [...] a indústria cultural despedaça 
a sua insubordinação e os sujeita à fórmula que tomou 
o lugar da obra. Molda da mesma maneira o todo e às 
partes (ADORNO, 2002, p. 14-15).

Mais adiante, o autor continua a sua argumentação 
apontando que

o mundo inteiro é forçado a passar pelo crivo da 
indústria cultural. A velha experiencia do espectador 
cinematográfi co, para quem a rua lá de fora parece a 
continuação do espetáculo que acabou de ver – pois este 
quer precisamente reproduzir de modo exato o mundo 
percebido cotidianamente – tornou-se o critério da 
produção. Quanto mais densa e integral a duplicação dos 
objetos empíricos por parte de suas técnicas, tanto mais fácil 
fazer crer que o mundo de fora é o simples prolongamento 
daquele que se acaba de ver [...] (ADORNO, 2002, p. 15).

Assim, os produtos da indústria cultural fazem parte de um 
mecanismo econômico muito maior que encontra na repetição 

a raiz do perpetuamento e na diversão o “estar de acordo”. 
Neste modelo “cultural”, a imitação é o estilo e, em todo e 
qualquer campo da indústria cultural, a arte repete e imita suas 
próprias formas e os seus conteúdos “rigidamente repetidos, 
intimamente esvaziados e já meio abandonados” (ADORNO, 
2002, p. 29) de modo a ser sempre reconhecida pelo público 
consumidor.

Segundo Adorno (2002, p. 31),

[...] a mecanização adquiriu tanto poder sobre o 
homem em seu tempo de lazer e sobre sua felicidade, 
determinada integralmente pela fabricação dos produtos 
de divertimento, que ele apenas pode captar as cópias 
e as reproduções do próprio processo de trabalho. O 
pretenso conteúdo é só uma pálida fachada; aquilo 
que se imprime é a sucessão automática de operações 
reguladas.

A partir de tais operações reguladas, a indústria cultural 
processa a imitação e ganha o seu público consumidor. Para 
o autor, a cultura sempre serviu para domar os instintos 
humanos e a cultura industrializada difunde que a vida pode 
ser vivida como bem se quer, aparentemente “sem regras”. 
Essa aparente liberdade torna o ser humano passivo e reduz 
a individualidade aos quereres da coletividade, ambas, e sem 
distinção, construídas pela indústria cultural.

Dessa forma,

o valor de uso da arte, o seu ser, é para os consumidores 
um fetiche, a sua valoração social, que eles tomam pela 
escala objetiva das obras, torna-se o seu único valor de 
uso, a única qualidade de que usufruem. Assim o caráter 
de mercadoria da arte se dissolve no próprio ato de se 
realizar integralmente. Ela é um tipo de mercadoria, 
preparado, inserido, assimilado à produção industrial 
[...] (ADORNO, 2002, p. 61).

Dentro do contexto da indústria cultural, Bourdieu (2007) 
marca a produção intelectual e artística através da distinção 
entre dois campos: o campo de produção erudita e o campo 
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da indústria cultural. O que os diferencia é somente o público 
a quem se destinam, pois, enquanto o campo de produção 
erudita destina a produção de seus bens a produtores de bens 
culturais, reproduzindo suas próprias normas de produção e os 
seus próprios critérios, o campo da indústria cultural destina-se 
à população em geral, obedecendo à lei da concorrência para a 
conquista do mercado.

Apesar da distinção dos dois campos ser marcada pelo 
público receptor de suas produções, eles coexistem dentro 
do mesmo sistema. Esta relação faz com que os dois campos 
sobrevivam, pois o campo erudito precisa do campo da indústria 
cultural para fi rmar o seu valor “maior” e o campo da indústria 
cultural precisa do campo erudito para “imitar” modelos e 
tendências.

Os sistemas de ensino, por exemplo, são instâncias de 
reprodução e consagração do campo de produção erudita, visto 
que utilizam estas produções em seu corpus de ensino. Por outro 
lado, a escola tende a rejeitar o campo da indústria cultural, 
deixando de lado o que não é legitimado pelos produtores de 
bens simbólicos. Por isso, muitos best-sellers da literatura 
juvenil não são objetos de leitura na escola, como Harry Potter, 
Senhor dos Anéis, Saga Crepúsculo, Percy Jackson, dentre 
outros.

E é nesse meio que encontramos a literatura juvenil, em um 
campo de produção e circulação de livros, cada vez mais amplo. 
Para entender o porquê desse público ser o foco das atenções neste 
início de século, é preciso que possamos identifi car a sua formação 
enquanto público, rememorando à história da formação do conceito 
de juventude e, posteriormente, discutir o seu lugar específi co na 
discussão mais ampla do que vem a ser a literatura juvenil.

3. Juventude: construindo um conceito

Para compreendermos como o conceito de juventude 
surgiu e ganhou status, são pertinentes as discussões de Groppo 
(2000). Para este autor, a juventude é uma categoria social e, 
portanto, representa parte de uma sociedade. As discussões 
de Groppo são importantes, pois questionam a importância 
do conceito de juventude para o entendimento das sociedades 

modernas e dos processos sociais contemporâneos. Nessa 
perspectiva,

  
a categoria social juventude – assim como outras 
categorias sociais baseadas nas faixas etárias – tem uma 
importância crucial para o desenvolvimento de diversas 
características das sociedades modernas, o funcionamento 
delas e suas transformações. Por exemplo, acompanhar 
as metamorfoses dos signifi cados e vivências sociais da 
juventude é um recurso iluminador para o entendimento 
das metamorfoses da própria modernidade em diversos 
aspectos, como a arte-cultura, o lazer, o mercado de 
consumo, as relações cotidianas, a política não-institucional 
etc. Por outro lado, deve-se reconhecer que a sociedade 
moderna é constituída não apenas sobre as estruturas de 
classe ou pelas estratifi cações sociais que lhe são próprias, 
mas também sobre as faixas etárias e a cronologização 
do curso da vida. A criação das instituições modernas do 
século XIX e XX – como a escola, o Estado, o direito, o 
mundo do trabalho industrial etc. – também se baseou no 
reconhecimento das faixas etárias e na institucionalização 
do curso da vida (GROPPO, 2000, p.11-12). 

Walter Benjamin (1914, apud PASSERINI, 1996, p. 373) 
afi rma que “a juventude está naquele centro onde nasce o novo”. 
As mudanças no comportamento da família transformaram, por 
consequência, as relações que a envolve. A família do século XX 
já não é mais nuclear, possui diferentes confi gurações oriundas 
de divórcios, redução no número de fi lhos, mudanças na conduta 
sexual. Estas mudanças fi zeram com que tanto as mulheres quanto 
os homens quisessem uma maior liberdade para viver as suas vidas. 
Envelhecer em um casamento e em um trabalho confortáveis já 
não era mais um ideal de vida; agora o que valia a pena era ser 
jovem o máximo que se pudesse (HOBSBAWM, 1995).

Com tudo isso, os jovens ganham o status de público. 
Para Hobsbawm (1995), a juventude tornou-se um agente 
social independente, autônomo, formando o que ele denomina 
“cultura juvenil”.

A nova “autonomia” da juventude como uma camada 
social separada foi simbolizada por um fenômeno que, 
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nessa escala, provavelmente não teve paralelo desde 
a era romântica do início do século XIX: o herói cuja 
vida e juventude acabavam juntas. [...] O surgimento do 
adolescente como ator consciente de si mesmo era cada vez 
mais reconhecido, entusiasticamente, pelos fabricantes de 
bens de consumo, às vezes com menos boa vontade pelos 
mais velhos, à medida que viam expandir-se o espaço entre 
os que estavam dispostos a aceitar o rótulo de “criança” e os 
que insistiam no de “adulto” (HOBSBAWM, 1995, p. 318).

 
Desse modo, a juventude não era mais vista como um estágio 

preparatório para a vida adulta; a “cultura juvenil” tornou-
se dominante “nas economias de mercado desenvolvidas”; a 
juventude se internacionalizou, rompendo barreiras e deixando 
mais evidente o abismo entre as gerações. Segundo Hobsbawm 
(1995, p. 323), “a cultura jovem tornou-se a matriz da revolução 
cultural no sentido mais amplo de uma revolução nos modos e 
costumes, nos meios de gozar o lazer e nas artes comerciais, 
que formavam cada vez mais a atmosfera urbana”.  

Nesses novos tempos, seja qual for o nível ou a classe social, 
a juventude busca ressignifi car objetos e signos para formarem 
grupos, mais ou menos, homogêneos, como forma de se localizar 
em uma determinada sociedade. Para Groppo (2000, p. 19),

a multiplicidade das juventudes não se funda num 
vazio social ou num nada cultural, não emerge de uma 
realidade meramente diversa, ininteligível e esvaecida. 
Tem como base experiências sócio-culturais anteriores 
[...], projetos e ações que fazem parte do processo 
civilizador da modernidade.

Essa juventude no plural dá-se, essencialmente, porque houve 
um desenvolvimento de grupos juvenis, ao longo da formação do 
conceito de juventude, que possibilitaram não só o reconhecimento 
da juventude como tal, mas também um crescimento dos espaços 
de lazer, da cultura do consumo e da indústria cultural do século 
XX. “Os processos sócio-culturais de constituição dessas esferas 
cruciais na sociedade contemporânea se iniciaram juntamente com 
a multiplicação dos grupos juvenis informais, ou seja, na passagem 
do século XIX ao XX” (GROPPO, 2000, p. 52).

Desse modo,

a juventude é construída, do século XIX ao início 
do século XX, através de instituições preocupadas 
com a proteção dos indivíduos ainda não maduros 
e diagnosticados em suas fragilidades, ou através 
das instituições interessadas na potencialização das 
capacidades desses indivíduos, entre as quais, as 
instituições escolares, as ciências modernas, o direito, 
o Estado e o mundo do trabalho industrial (GROPPO, 
2000, p. 77).

A simples percepção da existência da juventude parece ter 
feito o sucesso de setores da indústria cultural, onde se encontra 
a indústria de livros juvenis. No século XX, a indústria cultural 
encontrou no juvenil temas atraentes a este novo público 
consumidor, detentor de um estilo de vida próprio. De certo 
modo, a sociedade como um todo se “juvenilizou”, querendo a 
vitalidade do jovem por toda a vida, representada nas roupas, 
cosméticos, produtos, esportes, etc.

Obiols (2006), também discute o conceito de juventude e a 
sua relação com os momentos históricos pelos quais a sociedade 
moderna passou e pelo qual estamos passando. 

Segundo ela, a partir da segunda metade do século XX, 
o homem perdeu poder e autoridade, dando margem para o 
surgimento do que a autora chama de “cultura adolescente”, 
em oposição à cultura adulta. Dessa forma,

para a cultura adolescente, os jovens passaram a ser os 
deuses, os modelos de si mesmos e, progressivamente, 
da sociedade em seu conjunto. O mercado os descobriu 
e produziu para eles. Se, até então, tinham sido vestidos 
como adultos em pequena escala, agora tinham os 
jeans, jaquetas e tênis que os identifi cavam. Se antes 
haviam sido cuidadosamente educados como meninos 
ou meninas, agora avançariam até o estilo “unissex”. Se 
haviam crescido em um sistema fortemente verticalista, 
proporiam a horizontalidade. Horizontalidade que 
estaria em tudo: o modo de relacionar-se de igual a 
igual, sem importar a idade nem outras características 
dos envolvidos; a linguagem, que abandonaria as 



O LUGAR DA LITERATURA JUVENIL: ENTRE A INDÚSTRIA CULTURAL E OS PROBLEMAS DE GÊNERO E MODO

2828LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

formalidades como o “usted” por o “tu” generalizado; 
o conhecimento, dentro do qual se valorizaria de igual 
modo aquele que tenha conhecimento cientifi co e o 
que não tinha nenhum; o casal, que teve que deixar 
a hegemonia do sexo masculino para um sistema de 
igualdade (OBIOLS, 2006, p. 55). (tradução minha).

A adolescência passou a durar mais tempo e a retardar a idade 
adulta, por ser esta sinônimo de ser velho. Assim, a adolescência 
deixou de ser uma passagem para ser uma fase de fato, muito mais 
próxima de um estilo de vida do que de um período etário. Este 
estilo fi rma-se pelo modo consumista, ligado ao mercado e aos 
bens de consumo, pelo apego à moda, aos valores materiais, às 
diferentes tecnologias e comunicabilidades. Este adolescente não 
precisa mais deixar a casa dos pais e o conforto da dependência 
paterna, pois suas necessidades são outras e o seu período de 
maturação se vê prolongado (OBIOLS, 2006).

Este adolescente se vê pressionado entre duas gerações: a 
dos seus pais que ainda esperam respeito e a dos seus futuros 
fi lhos que esperarão a mesma liberdade de expressão que seus 
pais (atuais adolescentes/jovens) têm. Ao perceber o seu espaço 
e a sua função, este adolescente recria o mundo que está se 
formando junto com a sua geração.

Na literatura juvenil, tal processo não passa despercebido e 
se encontra impresso em obras que estão impregnadas da cultura 
mercantil seja em seus temas, rodapés ou projetos gráfi cos. 
Portanto, no próximo tópico, trataremos dos aspectos particulares 
da literatura juvenil, da sua polêmica à sua aplicação.

4. Literatura juvenil: um problema de gênero e modo

Os estudos sobre literatura infantil e juvenil apresentam-
se como refl exões muito pouco limitadas do ponto de vista 
disciplinar. Durante muito tempo, a literatura infantil e a juvenil 
foram estudadas e entendidas a partir de um caráter pedagógico: 
detentoras de algum ensinamento, alguma mensagem ou 
alguma moral. Dada a íntima relação entre literatura e escola, 
em razão da submissão da primeira aos intentos da segunda, a 
literatura infantil e a juvenil acabaram escolarizadas.

Para Padrino (2005), quando o reconhecimento da literatura 
infantil parecia ter chegado, outro fenômeno ocorreu no mercado 
editorial: o aparecimento da literatura juvenil. Segundo o autor 
(2005, p. 59), um dos problemas da literatura juvenil é o fato de 
ela ser vista como uma literatura educativa.

 
É educativa a literatura infantil e juvenil? Claro que sim, 
mas na mesma medida que a literatura geral. Somente cabe 
rejeitar tudo o que não contempla essa realidade literária 
como autêntica literatura. Nunca marginalizada ou com 
diferentes critérios que usamos quando nos referimos a 
qualquer outra realidade literária. (tradução minha).

É importante o fato de o autor afi rmar a literatura juvenil 
como literatura e o seu caráter educativo na mesma proporção 
que o é para toda e qualquer literatura. Mais adiante, Padrino 
(2005, p. 60) confi rma as necessidades e o funcionamento de 
uma literatura vista como juvenil:

O auge atual da denominada literatura juvenil é a 
consequência de dois fatores básicos. Primeiro, o desejo 
dos professores por desenvolver ou manter autênticos 
hábitos leitores contando para isso com criações 
mais adaptadas aos interesses e conhecimentos da 
realidade próprios da idade juvenil. Segundo, algumas 
abordagens editorais que buscam a adaptação de seus 
produtos aos condicionamentos específi cos dos jovens, 
como um setor de mercado com possibilidades até 
agora não sufi cientemente atendidas. (tradução minha).

Como uma das precursoras dessa discussão, Magda Soares 
(1999) considera o processo de escolarização da literatura como 
inevitável, mas defende a possibilidade de descoberta de uma 
escolarização adequada da literatura, que seguisse, no momento 
da leitura, critérios que preservem o literário, que propiciem ao 
leitor a vivência do literário e não uma distorção ou uma caricatura 
dele. Esses critérios deveriam conduzir, efi cazmente, às práticas de 
leitura literária que ocorrem no contexto social e às atitudes e aos 
valores próprios do ideal de leitor que se quer formar. 

A experiência nos mostra que a literatura juvenil (e também 
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a infantil) transformou-se a si mesma em sua trajetória, não 
por força da sua escolarização, mas em relação à sua estrutura 
textual. Desse modo, a fi ccionalidade (elemento básico da 
Literatura) e a exemplaridade (moral, ensinamento) tomam 
corpo e juntas provocam um efeito muito maior do que em 
qualquer outra modalidade literária.

Assim, tanto na literatura infantil quanto na juvenil, quando 
o texto literário deixa de ser apenas uma forma de pensar e 
agir, a estrutura narrativa assume o modo de narrar. Por isso 
que, apesar de retratarem o universo jovem, seus problemas e 
dilemas, a literatura juvenil atual não perde a sua gratuidade, pois 
ela une a exemplaridade a favor da fi ccionalidade, prendendo 
o leitor em sua estrutura narrativa através da provocação e da 
instigação diante da recriação da realidade ali encontrada.

No entanto, esta percepção de que, ao retirarmos os 
“conteúdos” das narrativas juvenis ainda nos resta a estrutura 
narrativa e a importância disso passa por um corte etário que 
dividiria os textos literários produzidos em faixas etárias. Por 
exemplo, Cademartori (2006) aponta que o uso do adjetivo 
“infantil”, quando se fala em literatura, fez com que o 
destinatário dessas obras fosse previamente estipulado, ou seja, 
as crianças. A mesma coisa acontece com a literatura juvenil: 
ela é vista como endereçada somente ao adolescente/jovem.

Coelho (2000) considera necessária a adequação dos textos 
às diversas etapas do desenvolvimento infantil ou juvenil 
para facilitar o convívio do leitor com a literatura. São elas: 
O pré-leitor (primeira infância – dos 15/17 meses aos 3 anos 
– e segunda infância – a partir de 2/3 anos); O leitor iniciante 
(a partir dos 6/7 anos); O leitor em processo (a partir dos 8/9 
anos); O leitor fl uente (a partir dos 10/11 anos); O leitor crítico 
(a partir dos 12/13 anos).

Por mais que a faixa etária isolada do contexto social e 
familiar não signifi que etapas fi xas, através delas podemos refl etir 
o quanto o adjetivo infantil ou juvenil pode interferir na produção 
das obras. Um escritor pode condicionar seus textos a um público 
específi co, ou a uma faixa etária específi ca, para nos utilizarmos 
dos estudos de Coelho (2000), tratando de determinados temas, 
com um projeto gráfi co e uma linguagem adequados para aquela 
idade. Mas, não sabemos se este escritor irá encontrar na idade 

imaginada um leitor afoito para os seus textos. 
Muito além da idade do receptor, o escritor precisa ter nos 

elementos da narrativa estratégias para aproximar o leitor do 
texto em questão. Desse modo, a linguagem mais intimista e 
próxima da oralidade, os temas cotidianos e o retrato do jovem 
do século XXI são três das estratégias mais utilizadas nas 
narrativas juvenis atuais.

Em resumo, entendendo que a escola é a principal difusora 
da literatura produzida para crianças e jovens; que a faixa etária 
induz, até certo ponto, a produção para esse público; que a 
literatura para jovens possui certas peculiaridades, precisamos 
agora defi nir exatamente o que vem a ser essa literatura, ou 
seja, a literatura juvenil é parte de um sistema literário de fato 
ou é apenas uma “escrita para jovens”? A literatura juvenil é um 
gênero literário específi co ou é um modo de narrar específi co?

Fazendo o processo inverso, vamos começar pela segunda 
questão. Luiz Antonio Marcuschi é a maior autoridade brasileira 
quando o assunto é gênero textual. Para ele, os gêneros

 
são entidades sócio-discursivas e formas de ação social 
incontornáveis em qualquer situação comunicativa. No 
entanto, mesmo apresentando alto poder preditivo e 
interpretativo das ações humanas em qualquer contexto 
discursivo, os gêneros não são instrumentos estanques 
e enrijecedores da ação criativa. Caracterizam-se como 
eventos textuais altamente maleáveis, dinâmicos e 
plásticos. Surgem emparelhados a necessidades e 
atividades socioculturais, bem como na relação com 
inovações tecnológicas, o que é facilmente perceptível 
ao se considerar a quantidade de gêneros textuais 
hoje existentes em relação a sociedades anteriores à 
comunicação escrita (MARCUSCHI, 2003). 

Segundo Bronckart (1999, p. 103), “a apropriação dos 
gêneros é um mecanismo fundamental de socialização, de 
inserção prática nas atividades comunicativas humanas”, o 
que permite dizer que os gêneros textuais operam, em certos 
contextos, como formas de legitimação discursiva, já que se 
situam numa relação sócio-histórica com fontes de produção 
que lhes dão sustentação muito além da justifi cativa individual.
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A literatura juvenil pode ser considerada um gênero literário 
por ter características específi cas como todos os gêneros têm. 
No entanto, ela utiliza desses gêneros para comunicar. A 
literatura juvenil não representa um gênero específi co, mas se 
vale de todos os gêneros literários (e não-literários) existentes 
para se comunicar. Dessa forma, ela se apresenta através do 
conto, da crônica, do romance, da poesia, da novela, da notícia, 
da reportagem, do hipertexto, etc.

Nesse passo, podemos pensar na primeira questão: o sistema 
literário, proposto por Candido (1985), é formado a partir de uma 
tríade que reúne autor, obra e público, vistos como elementos 
essenciais para a Literatura. Além disso, desde Aristóteles, a 
literatura é dividida em três grandes gêneros: épico, dramático 
e lírico. A partir destes três, outros foram surgindo como 
encadeamentos desse grande sistema que é a literatura.

Dessa forma, a Literatura é um sistema maior que compõe 
apenas três gêneros. Portanto, a literatura juvenil é um gênero 
literário? Em que ela se assemelha com a literatura épica, dramática 
e lírica? Não seria ela, então, um modo de representação do 
literário? Se assim pensarmos, temos três modos de representação 
literária: a literatura adulta, a literatura infantil e a literatura juvenil.

Assim, a literatura juvenil, tal como a infantil e a adulta, 
se apropria de gêneros diversos e de um modo específi co de 
escrita direcionada para jovens, que não são especifi camente 
adolescentes, pois o conceito de juventude nos mostrou que 
pessoas de diferentes idades podem encontrar em produtos 
produzidos “para jovens” uma fonte de prazer.

Considerações fi nais

Ao pensarmos em literatura, chegamos ao pressuposto de 
que ela é essencial para a humanização de indivíduos e para a 
formação humana. Durante toda a sua existência, a literatura 
se transformou, se dividiu, esteve presente em fatos históricos, 
manteve-se, portanto, na vida dos seres humanos como um 
fator de equilíbrio psíquico (CANDIDO, 1995).

O consumo de literatura surgiu a partir dessa necessidade 
de produção intelectual de escritores e da necessidade que os 
homens tinham e, felizmente, ainda têm de sentir prazer ao ler e 

viajar pela fi cção. A relação entre autor, obra e público nunca foi 
tão sintomática quanto na era do capitalismo, da indústria cultural 
e do consumismo exacerbado. Fica evidente, nessa relação, que 
o autor escreve determinada obra para ser lida por um público 
específi co; esse autor, portanto, sabe o que escrever e para quem 
escrever.

Por isso, logo que surgiu o conceito de juventude, a indústria 
cultural e a literatura, mais tarde e com mais reservas, se voltaram 
para o público que se formava, com o intento de satisfazer seus 
desejos e vontades, representando o seu estilo de vida.

A literatura juvenil, portanto, nasceu de vontade de 
agradar uma faixa etária, mas, tornou-se, com o passar do 
tempo, um modo de narrar específi co, com uma estrutura 
própria. O adjetivo “juvenil” serve somente para a venda e o 
consumo, pois as obras intituladas juvenis trazem um retrato 
de nossa época, das vontades dos jovens de todos os lugares 
e culturas. A literatura juvenil não é só um gênero ou um 
subsistema da literatura, considerada como menor, mas um 
modo de narrar um mundo específi co e de pensar em valores 
específi cos.

Diante de tudo o que foi exposto, fi ca a citação de Padrino 
(2005, p. 65-66):

[...] a mudança real que nos leva a discutirmos hoje se 
existe ou não essa chamada literatura juvenil deve situar-
se, na verdade, mais em uma mudança social que tem, 
em seu centro, a realidade juvenil que na aparição ou 
revitalização desse gênero específi co. Mudança social 
que tem infl uenciado nessa adequação ou adaptação 
dos produtos a outras manifestações artísticas unidas 
inevitavelmente a processos de claro caráter comercial, 
como podem ser a música ou o cinema. (tradução minha).
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Resumo

Este trabalho visa a problematizar o ensino de leitura 
mediado por livros didáticos na escola brasileira. Se por um 
lado, pesquisas demonstram que naturalmente inferimos 
enquanto lemos, por outro apontam que os livros didáticos de 
língua portuguesa ignoram esses processos, apontando quase 
que exclusivamente para a linearidade do texto. Buscando 
entender os processos inferenciais desenvolvidos pelos alunos 
ao responderem as atividades de leitura apresentadas nos livros 
didáticos, partimos dos pressupostos da Psicolinguística e da 
Linguística Cognitiva para compreender a inferência como o 
resultado da articulação entre o conhecimento prévio do leitor 
e as informações novas trazidas pelo texto lido. Esse processo 
torna-se então único para cada leitor. Entretanto, o livro didático, 
com foco no controle da interação estabelecida no espaço da 
sala de aula, ignora os processos inferenciais dos alunos que 
com ele interagem, uma vez que busca o desenvolvimento 
de práticas de “homogeneização da escuta”. Apesar disso, a 
análise de respostas dadas por alunos de escolas públicas do 9º 
ano do ensino fundamental nos demonstra que eles continuam 
“gritando”, gerando inferências e buscando serem ouvidos.

Palavras-chave
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Resumen

Este trabajo busca la problematización de la enseñanza de 
lectura mediada por los libros didácticos en la escuela brasileña. 
Investigaciones demuestran que naturalmente los lectores infi eren 
mientras leen. Sin embargo, también nos muestran que los libros 
didácticos de lengua portuguesa ignoran esos procesos, una vez 
que señalan casi exclusivamente la linealidad del texto. Buscando 
entender los procesos inferenciales desarrolados por los alumnos 
al contestar las actividades de lectura presentadas en los libros 
didácticos, partimos del aporte teórico de la Psicolinguística 
y de la Linguística Cognitiva para comprender la inferencia 
como resultado de la articulación entre el conocimiento previo 
del lector y las nuevas informaciones traídas por el texto leído. 
Ese proceso es único para cada lector. No obstante, el libro 
didáctico, buscando el control de la interacción establecida en 
el aula, ignora los procesos inferenciales de los alumnos que 
con él interactúan, una vez que busca al desarrollo de prácticas 
de “homogeneización de la escucha”. Pese a eso, el análisis de 
las respuestas dadas por los alumnos de escuelas públicas del 
9º año de la enseñanza fundamental nos revela que ellos siguen 
“gritando”, generando inferencias y buscando que les oigan.
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Inferencia; libro didáctico; lectura; cognición; enseñanza.
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Introdução

Em seu artigo “Em terra de surdos-mudos – um estudo 
sobre as condições de produção de textos escolares”, retomado 
por muitos que desejam entender os processos de signifi cação 
desenvolvidos dentro da sala de aula, Percival Brito (1983) nos 
revela o caráter fortemente institucionalizado das interações 
desenvolvidas no espaço escolar. Ao investigar problemas 
de produção textual dos alunos, o autor nos mostra que, ao 
contrário do que se pensava, tais problemas não se relacionam 
a uma possível falta de interlocutor – que impediria a escrita de 
um texto com foco em quem vai lê-lo -, mas sim pela opressora 
presença de um interlocutor altamente institucionalizado e 
representado pela fi gura do professor. 

Dessa maneira, o professor deixaria de se apresentar 
como alguém com quem o aluno interagiria em sala de aula 
para assumir o papel de representante da instituição escolar, 
corporifi cando suas regras e normas de conduta e sendo o 
agente regulador dessa interação, indicando os signifi cados que 
seriam ou não aceitos neste espaço. O aluno também deixa de 
ser sujeito nesta interação, pois, ao invés de se colocar como 
alguém que tem algo importante a dizer e que merece ser 
ouvido, passa a se construir como alguém que deve buscar o 
acerto e atender o que se espera dele.

Partindo da proposta apresentada por Brito (1983), 
Gerhardt (2006) busca, então, no aporte teórico sociocognitivo 
a compreensão dessa interação, no que diz respeito à construção 
de signifi cados pelos alunos ao responderem às tarefas escolares. 
Com base nos estudos em cognição que entendem a construção 
da linguagem e do pensamento como um processo efetuado 
interativamente, a autora chega à conclusão de que a tarefa 
escolar, de forma geral, busca “preparar” e “educar” o aluno, 
que se despersonifi ca, para que estruturem seu comportamento 
com o objetivo de atender às expectativas da escola.

Dessa forma, a autora nos leva a refl etir sobre o que seria 
a avaliação escolar, entendendo que, em verdade, toda tarefa 
escolar atua na construção da cognição do aluno, que, por 

meio de sua realização, acaba por incorporar as normas de 
comportamento defi nidas pela instituição escolar. Assim, acaba 
questionando as condições de validação dessas tarefas, uma vez 
que elas estariam avaliando não a aquisição de informações, mas 
sim a adaptação a um esquema que dá ao aluno a oportunidade 
de conseguir notas altas e aprovação:

Nesse questionamento, com base no que temos dito, é 
possível supor que as noções de “certo” e “errado” podem 
estar intimamente vinculadas a (...) se o aluno sabe o que a 
escola espera que ele saiba e não se ele consegue relacionar 
e expressar conceitos. E, quanto a isso, podemos também 
conjeturar em que medida esses saberes são justamente os 
relacionados a uma elite sociocultural, e autorizados pela 
escola. (Gerhardt, 2006, p 1200).

Com base nas postulações apresentadas por Gerhardt 
(2006), este artigo visa, então, a analisar as respostas dadas por 
alunos do 9o ano do ensino fundamental a questões de leitura 
apresentadas em um livro didático (LD) de Língua Portuguesa 
em contraposição ao que o gabarito do livro apresenta como 
resposta correta. Assim, apresentamos uma pequena parte 
dos resultados de uma pesquisa de dissertação2 que buscava 
entender o comportamento cognitivo dos estudantes ao 
responderem às questões de leitura e comparar o que os alunos 
fi zeram ao que o LD esperava que eles fi zessem. Seu foco está 
no processo de geração de inferências em leitura por parte dos 
alunos, com base nas Ciências da Cognição, especifi camente a 
Psicolinguística e a Linguística Cognitiva.

Iniciamos, então, este texto problematizando o papel do LD 
nas interações desenvolvidas em sala de aula e apresentando 
a defi nição de inferência e a compreensão de como se dão os 
processos inferenciais na mente do leitor, sob essa perspectiva 
teórica. Em seguida, apresentaremos as questões selecionadas 
para a aplicação com os estudantes, bem como o texto que as 
motivou, e a sistematização das respostas dadas, de forma a 
entender os processos desenvolvidos pelos alunos e avaliar em 
que medida o LD atua na validação desses processos.

2 - A produção da dissertação contou com apoio do CNPq, de março de 2011 a fevereiro de 2012. 
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Nesse sentido, podemos afi rmar que uma série de estudos 
já demonstrou que a escola, ao trabalhar com as leituras 
de seus alunos, ignora os diferentes processos de geração 
de inferências possíveis para cada indivíduo, uma vez que 
priorizam uma leitura linear do texto ou usam o texto como 
pretexto para o trabalho de questões que não envolvem sua 
leitura (Gerhardt e Vargas, 2010; Kleiman, 2001, 2010; 
Marcuschi, 1996; Rojo e Batista, 2003). Por outro lado, uma 
série de outros estudos nos revela que os leitores constroem 
naturalmente inferências e que o que fi ca após a leitura são, na 
verdade, as inferências geradas e não os elementos explícitos 
do texto (Fulgêncio e Liberato, 1996, 2003; Kato, 1990; 
Kleiman, 2001, 2010). 

Estamos postulando, portanto, que – e apropriando-nos do 
tema desse evento –, se os alunos, de alguma maneira “gritam” 
ao desenvolverem suas leituras, é por meio das inferências 
que constroem, uma vez que, como veremos adiante, ela parte 
sempre da articulação entre seus mundos (seus conhecimentos 
prévios) e o que o texto lhes apresenta de informação nova. 
Entretanto, a escola, ao ignorar esses processos estaria 
se negando a desenvolver sua escuta em relação a eles, 
desenvolvendo, na verdade, práticas homogeneizadoras, que 
visariam, em última instância, o silêncio do aluno-leitor, que 
deixaria de expressar os signifi cados construídos por ele para 
expressar o que imaginaria que a escola esperaria dele.

E o livro didático nessa história?

Observemos que nem Brito (1983) nem Gerhardt (2006) 
chegam a citar o papel desempenhado pelo LD na interação 
desenvolvida entre alunos e professores. Como, neste trabalho, 
estamos analisando justamente o comportamento dos alunos 
ao responderem a questões retiradas de LD, é preciso refl etir 
melhor sobre o papel desempenhado por esse tão banalizado 
objeto escolar não só na interação em aula, mas também e, talvez 
principalmente, na defi nição de papéis a serem desempenhados 
e na estruturação da cognição escolar dos estudantes.

Devemos sempre lembrar que, devido a fatores externos 
ao trabalho em sala de aula, entre eles, a inadequada formação 

de professores e/ou suas precárias condições de trabalho, o 
LD se transformou em material de referência teórica para a 
formação e informação do professor, sendo, por muitas vezes, 
o meio exclusivo para isso (Galvão e Batista, 2009; Geraldi, 
2003; Lerner, 2004). Além disso, como salientam Rojo e 
Batista (2003), também é, muitas vezes, o único material de 
leitura disponível nas casas de alunos do Ensino Fundamental 
e, por isso mesmo, sendo “para parte signifi cativa da população 
brasileira, o principal meio em torno do qual sua escolarização 
e acesso à cultura escrita são organizados e constituídos” 
(Galvão e Batista, 2009, p. 17).

Buscando um pouco da história do LD no Brasil, 
verifi camos que esse modelo que se apresenta hoje, tendo 
por função básica a estruturação do trabalho pedagógico em 
sala de aula, se constituiu no Brasil na década de 60. Esse 
processo se deu juntamente a um aumento signifi cativo da 
rede pública de ensino, que teve como consequência um 
recrutamento docente mais amplo e menos seletivo, bem 
como a deterioração das condições de trabalho do professor. 
Nesse modelo, o LD se destina ao aluno, porém seu uso se 
dá mediado pelo professor; assim, tende a atuar mais como 
um condicionante e organizador da ação docente do que 
um material de apoio ao seu fazer (Galvão e Batista, 2009, 
Geraldi, 2003; Lerner, 2004). 

Dessa forma, aqui incorporamos ao estado de coisas 
descrito por Brito (1983) e Gerhardt (2006) o papel fundamental 
desempenhado pelo LD, que atua como um objeto que 
metonimiza a instituição escolar, sendo a representação mais 
concreta da forma como a escola se vê, e de como ela quer ser 
vista pelos que a integram. Nele se revelam as intenções e as 
expectativas da instituição escolar em relação aos seus objetivos 
e à atuação de seus diferentes sujeitos. É possível afi rmar que 
o LD entra em sala de aula como um objeto que não ensina 
apenas “conteúdos” aos alunos. Como explica Gerhardt (2006), 
a aprendizagem de conteúdos na escola é incidental; ensinam-
se, na verdade, comportamentos sociocognitivos. Portanto, 
entendendo o LD como um objeto semiótico formador de 
comportamentos cognitivos situadamente ao espaço da sala de 
aula, seguimos este texto, apresentando a nossa concepção de 
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inferência e os resultados da aplicação de três questões retiradas 
de uma atividade de leitura apresentada em um LD.

A inferenciação como processo de signifi cação 

Partindo de uma concepção interativa de leitura, a 
Psicolinguística entende que as inferências correspondem 
ao resultado da articulação entre informação visual (texto) e 
informação não visual (conhecimento prévio). Dessa forma, 
o leitor utiliza a informação não visual para fazer previsões e 
inferir: “deduzir certas informações não explícitas no texto, e que 
são importantes para que ele possa conectar as partes do texto e 
chegar, enfi m, a uma compreensão coerente e global do material 
lido” (Fulgêncio e Liberato, 2003, p.27). Dessa forma, em uma 
atividade de leitura, o leitor articula ao texto conhecimentos que 
ele já possui, estabelecendo relações entre as partes, integrando 
as informações e dando coerência ao todo, enfi m, construindo 
signifi cados. As inferências se constituem como resultado de 
processos cognitivos inerentes à leitura, uma vez que

a compreensão da linguagem é então um verdadeiro 
jogo entre aquilo que está explícito no texto (que é em 
parte percebido, em parte previsto) e entre aquilo que 
o leitor insere no texto por conta própria, a partir de 
inferências que faz, baseado no seu conhecimento do 
mundo (Fulgêncio e Liberato, 2003, p.28).

Dessa forma, o processo de geração de inferências se 
colocaria como fundamental em um processo de leitura 
verdadeiramente interativo, no qual o leitor é tão ativo 
na construção de significados como o texto com o qual 
interage,

sendo as inferências um processo cognitivo relevante 
para esse tipo de atividade. Isto ocorre porque elas 
possibilitam a construção de novos conhecimentos 
a partir de dados previamente existentes na memória 
do interlocutor, os quais são ativados e relacionados 
às informações veiculadas pelo texto. Esse processo 
favorece a mudança e a transformação do leitor, que, 

por sua vez, modifi ca o texto (Ferreira e Dias, 2004, 
p.439).

Entendendo, portanto, que, nos termos da Psicolinguística, as 
inferências são resultado de processos cognitivos desenvolvidos 
para a construção de signifi cados por meio da interação entre texto 
e leitor, ou informação visual e informação não visual, podemos 
buscar nos termos da Linguística Cognitiva como se daria esse 
processo, por meio da relação que se apresenta entre o processo de 
integração conceptual (Fauconnier e Turner, 2002) e a geração de 
inferências, apontando-as como resultado desse processo.

Nesse sentido, devemos retomar a noção de inferência 
como resultado de um processo de formação de conceitos e 
chegar, então, a uma defi nição do processo de inferenciação 
com base nos pressupostos apresentados anteriormente. 
Assim, afi rmamos que a inferenciação é um processo de 
formação de conceitos (inferências) que se dá a partir da 
integração conceptual entre dois inputs de informação: 
o conhecimento prévio do leitor e a informação visual 
apresentada no texto. A inferência, por sua vez, possui um 
caráter imprevisto e particular, sendo um elemento novo 
relativamente aos inputs.

A atividade analisada

Ao longo de nossa pesquisa, várias foram as atividades de 
leitura aplicadas. Neste trabalho, apresentaremos o resultado 
de algumas questões retiradas de uma atividade de leitura 
apresentada no livro “Português: Linguagens” (Cereja e 
Magalhães, 2009). As questões formavam parte da atividade 
baseada no texto “Aos jovens” e compunham a subseção 
Compreensão e Interpretação, que efetivamente se propõe 
a desenvolver um trabalho com a leitura dos textos de modo 
escrito. Esta atividade foi selecionada por acreditarmos que o 
tema do texto trabalhado contribuiria para a geração de diversas 
inferências – e de qualidade – pelos estudantes, por tratarem de 
temas que poderiam mais facilmente ser de seu interesse, e sobre 
os quais os alunos possuiriam, a princípio, um conhecimento 
prévio vasto.  
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As questões de leitura apresentadas na atividade foram 
classifi cadas em três categorias: (a) de nível literal, (b) de nível 
inferencial, e (c) de nível literal-inferencial. Para a classifi cação 
das questões, recorremos à análise de seu gabarito. Não podemos 
esquecer que as questões que analisamos são questões de LD e 
que, portanto, é o gabarito apresentado pelo livro que vai apontar 
as condições de “acerto” ou de “erro” do aluno dentro do espaço 
escolar. Para a apresentação de algumas respostas dadas pelos 
alunos, selecionamos uma questão de nível literal, uma de nível 
inferencial e uma de nível literal inferencial. O texto lido se 
encontra a seguir e as questões aplicadas lhe seguem:

Aos jovens

Danuza Leão, Folha de São Paulo, 13/3/2005

Você, que tem 20, 30 ou 40 anos, fi que alerta: essa 
idade vai passar, e mais depressa do que imagina.

Não perca tempo, por favor, sofrendo porque a mãe 
ou o pai sei lá o quê.

Nada importa: quem tem 25 anos deve aproveitar 
a vida a cada segundo. Talvez seja inútil dizer isso, 
porque quem tem 25 anos não ouve os mais velhos, 
mas é muito bom ter 25. Não importa se o dinheiro está 
curto, se foi abandonada pelo namorado, se o futuro é 
incerto. Nessa idade, não há futuro certo ou incerto, há 
muito mais: há futuro.

Aproveite: se estiver triste em casa nesse domingo, 
sem amigos, nem amores nem dinheiro, pense: sou 
jovem, tenho uma vida pela frente. Isso é melhor que 
todas as glórias do mundo, só que ninguém diz isso aos 
que têm 25. A mim, ninguém nunca disse.

Não dizem talvez por inveja; é mais fácil mostrar 
que a vida é dura, que é preciso estudar, trabalhar – o 
que também é verdade; mas ninguém pega uma menina 
ou um garoto de 25 anos pelos ombros, sacode, e diz: 
“Você tem 25, não se esqueça disso um só minuto, viva 
sua juventude. Aproveite e viva, porque ela vai passar”.

E passa. Não que aos 50 não se tenha outras alegrias, 

outras compensações; mas saber que os de 25 não se 
dão conta do que estão vivendo é quase revoltante. 
Seria preciso que eles pensassem, de hora em hora, a 
cada minuto: tenho 25 anos.

Nessa idade não temos obrigação de nada, a não 
ser de sermos felizes. Se o time perdeu o campeonato, 
se os juros estão altos, se o Waldomiro não foi preso, 
olhe para seu joelho, bote uma saia bem curta e vá 
dar uma volta no quarteirão. Coma um sanduíche 
bem engordativo, beba um refrigerante não diet, deite 
num banco de praça, de preferência debaixo de uma 
árvore, e olhe o céu através das folhas, mais lindo do 
que a mais linda renda francesa. E respire fundo, muito 
fundo, pensando em tudo que pode e ainda vai fazer 
durante muito tempo, isto é: qualquer coisa.

Ache graça em tudo, ria de tudo. O dinheiro está 
curto, o namorado sumiu, a melhor amiga fez uma 
falseta? E daí? O dinheiro pode pintar, namorado é o 
que não vai faltar, e a amiga, esqueça. Tome um sorvete 
de casquinha, pegue aquele biquíni do ano passado – 
o único que você tem – vá para uma praia, e, quando 
mergulhar, tenha a consciência de que não existem 
diamantes nem rubis que façam alguém mais feliz do 
que a sensação de megulhar no mar.

Quando, à noite, for para a cama com sono, pense na 
felicidade que é botar a cabeça no travesseiro e dormir 
sem precisar de comprimido para esperar o sono vir; e, 
quando acordar e se olhar no espelho, pense em outra 
felicidade, que é não ter que pintar o olho, botar um 
blush nem fazer uma escova, pois, por menos bonita 
que você seja, sempre se é linda aos 25 anos.

E, se alguma coisa te aborrecer, tire da cabeça e 
pense: “sou jovem, e isso ninguém pode tirar de mim”.

E viva, sonhe, e seja feliz, porque um dia a juventude 
vai passar, e será uma tristeza se você não tiver 
aproveitado todos os minutos dela, ou os de quando 
tiver 30, 40, 50, 60, 70, 80, ou 90.

Para que nunca passe pela sua cabeça a pior de todas 
as coisas: “Eu não aproveitei a minha vida”.
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As questões de leitura formuladas pelos autores do LD para esse 
texto apresentam um caráter diversifi cado. Dentre as analisadas, 
contando-se os sub-itens, seis foram classifi cadas como exigindo 
um nível literal de leitura, cinco foram consideradas questões 
que exigissem a explicitação de algum tipo de inferência para 
serem respondidas e uma questão foi classifi cada como literal-
inferencial. Foram aplicados 54 questionários em duas turmas 
de duas escolas públicas diferentes. De um total de 648 respostas 
dadas para todas as questões, 294 (45%) foram classifi cadas 
como inferenciais, 140 (22%) como literais, 47 (7%) como 
literais-inferenciais e 91 (14%) revelaram o não entendimento, 
ao menos parcial, das questões apresentadas. Podemos dizer, 
assim, que a hipótese inicial de que o texto propiciaria a geração 
de inferências diversas foi confi rmada.

A questão 3c, apesar de propiciar um raciocínio inferencial 
acaba por buscar sua resposta na linearidade do texto – o que 
vimos muito na análise não apenas deste LD.

Questão 3c: Para ela, é ruim envelhecer? Justifi que.
Gabarito: Não, conforme demonstra o trecho “Não 
que aos 50 não se tenham outras alegrias”. Contudo, ela 
reconhece que, com a idade, aumentam as difi culdades 
e limitações para viver a vida plenamente.

Cabe observar que a questão pede um julgamento sobre 
a opinião da autora sobre o envelhecimento. Entretanto, não 
existe trecho dos textos que nos revelam essa opinião. Por 
isso, o gabarito aponta para dois trechos que poderiam revelar 
uma possível opinião da autora, selecionando o trecho em que 
a autora indica que aos 50 existem outras alegrias e o que se 
refere aos problemas que a pessoa enfrenta ao se alcançar a 
velhice. Trata-se, portanto, de uma questão de nível literal. 
Porém, acreditamos que a questão desenvolva a possibilidade 
de um processo inferencial que permita que o aluno alcance 
uma conclusão sobre o tema.

Como se esperava, essa questão apresentou 57% (31 
respostas) de respostas inferenciais e 22% (12 respostas) 

de respostas literais, comprovando assim o alto potencial 
inferencial propiciado por esse tipo de questão. Além 
disso, 5 respostas (9%) revelaram não entendimento, ao 
menos em parte das questões, e outras 6 respostas (11%) 
apontam apenas para o conhecimento prévio dos alunos. 
Salientamos, porém, que isso também pode ser uma pista 
para a explicação de processos inferenciais desenvolvidos 
por esses alunos. 

Todas as respostas literais apontaram para o mesmo trecho 
apresentado pelo gabarito da questão:

4 – Não. (...) não que aos 50 não se tenha outras 
alegrias, outras compensações.3

15 – Não, pois se tem outras alegrias, outras 
compensações.
20 – Não. Quando ela diz “não que os 50 tenha outras 
alegrias”.

Dentre as respostas inferenciais, um grande grupo de 
alunos acredita que na visão da autora não é ruim envelhecer. 
Entretanto, um número considerável acredita que sim e, em sua 
maioria, ambas as respostas se baseiam em inferências globais 
derivadas da interação do aluno com o texto. Cabe destacar que 
a grande maioria dos alunos que acreditam que a resposta seja 
“não” e não buscaram esse dado na linearidade do texto indica, 
em suas respostas, algum tipo de concessão:

11 – Não basta envelhecer feliz e de bem com a vida.
25 – Não. Para a autora só será ruim se você não 
aproveitar a vida.
46 – Não. Ela não acha a velhice ruim, porém prefere 
a juventude.

Já os alunos que acreditam que a resposta seja “sim” 
partem do que a autora diz sobre a juventude para chegar à 
conclusão do que ela diria sobre a velhice, nunca buscando 
algum trecho do texto em que a autora houvesse falado sobre 
a velhice.

3 - Os números que antecipam as respostas correspondem à catalogação feita para a análise dos questionários aplicados.
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9 – Sim, pois ela da preferencia ao público jovem.
14 – Sim. Porque ela não poderá aproveitar a vida 
como antes ela aproveitara.
47 – Sim. Porque depois que envelhece, bate um 
arrependimento de não ter vivido a vida.

Salientamos a difi culdade que foi classifi car essas respostas. 
Para resolver isso, verifi camos o léxico utilizado pelos alunos 
que ou apontam explicitamente para o texto ou apontam para 
frames apresentados ao longo do texto, diferentemente das 
respostas que se embasam apenas no conhecimento prévio do 
aluno, como as citadas abaixo.

7 – Sim, porque você perde partes de você.
23 – Sim, por que ser jovem é muito bom pode fazer 
tudo o que der na cabeça sem precisar avisa ninguém 
e etc.
30 – Sim, porque tem responsabilidades.

Prosseguindo, verifi camos que apenas uma questão foi 
elaborada em um nível literal-inferencial: 

Questão 7: No 9º parágrafo, a autora aponta 
diretamente alguns “males” que inevitavelmente 
surgem com a idade. Quais são eles? Por que alguns 
desses males são necessários?
Gabarito: Ter insônia, pintar o olho, usar blush, fazer 
escova. Alguns desses recursos são usados para as 
pessoas fi carem mais bonitas ou para disfarçar rugas, 
olheiras, etc.

Trata-se de uma questão literal, que solicita o reconhecimento 
dos males indicados pela autora na superfície textual e está 
acompanhada de uma questão inferencial, que aponta para 
um julgamento do autor do LD sobre o texto, uma vez que 
ele classifi ca essas consequências da velhice como “males 
necessários”. Observe-se se trata de uma inferência gerada pelo 
autor do LD. Assim, o objetivo da questão passa a ser levar o 
aluno a recuperar um pensamento estabelecido pelo autor, e não 
o estabelecimento de uma interação entre texto e leitor.

 Resolvemos analisar, como um todo, as respostas das 
duas perguntas, ainda que elas se encontrem, em alguns casos 
separadas observando se o aluno expressou alguma inferência 
que tenha gerado. Podemos notar, então, que, de um total de 
54 respostas dadas, 11 (20%) são de nível literal, 21 (39%) 
expressam inferências e justifi cam essas inferências com base na 
linearidade do texto, sendo literais-inferenciais e apenas 3 delas 
(6%) são essencialmente inferenciais. Além disso, 13 (24%) são 
demonstrativas de um provável não entendimento da questão.

Entre as respostas literais, tem-se um grupo que apenas 
respondeu à primeira parte da pergunta, selecionando as 
informações explicitadas pela autora no texto:

3 – Ter de tomar comprimidos para dormir.
10 – Comprimidos, pintar os olhos, passar blush e 
fazer escova.
17 – Tomar remédio pra dormir, pintar o olho, botar 
um blush e fazer escova no cabelo.

Algumas respostas literais também demonstram a busca do 
estudante no texto por outros trechos que poderiam responder 
à questão, o que nos comprova a natureza seletiva de qualquer 
leitura:

22 – Fala que não tem mais alegria, outras 
compensações.
43 – O dinheiro está curto, o namorado sumiu, a melhor 
amiga fez uma falseta.
47 – Pintar o olho, botar blush, fazer escova. Porque é 
jovem ninguém pode tirar isso.

Entre as respostas literais-inferenciais, todas respondem 
à primeira questão com base na superfície textual, chamando 
a atenção para os remédios e/ou a maquiagem citados pela 
autora:

12 – Tomar remédio para dormir – muitas pessoas 
tomam por problemas de saúde, vão precisar de 
maquiagem, escova – porque depois de uma certa 
idade aparecem as rugas.
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36 – Tomar remédio para durmi , não precisa de 
maquiagem e nem fazer escova no cabelo quando 
acorda, para dar valor aos 25 anos.
53 – Beber comprimido para dormir e usar 
maquiagem. Na minha opinião é mais para a pessoa 
se sentir bem.

Nota-se que o entendimento da expressão “mal 
necessário”, citada no enunciado da questão, é variado, uma 
vez que não foi fruto do raciocínio dos alunos. Como nem 
todos podem considerar tais consequências como “males” ou 
como “necessidades”, os alunos buscam fazer um julgamento 
sobre a informação dada pelo texto em integração ao que eles 
sabem ou creem sobre a velhice. O mesmo se vê nas respostas 
completamente inferenciais:

5 – Pois a idade vai avançando e as pessoas crescem.
25 – O envelhecimento.
27 – O da aparência. Para mostrar que sua beleza não 
é apenas o que está por fora, mas por dentro.

Entre as respostas que apenas expressaram o conhecimento 
prévio dos alunos, temos algumas que revelam uma lista 
de problemas que os alunos consideram males da velhice, 
provavelmente ativados pelo enunciado da questão. Outras 
explicam porque os males são necessários para vida, também 
derivam da expressão citada no enunciado da questão.

2 – A diabetis.
23 – O cansaço, as dores por causa da idade.
44 – Os males são necessárias porque dentro deles há 
certa difi culdade na sua vida.
48 – Porque tem males que vem para o bem.

Por fi m, verifi camos a questão 5ª, que apresenta um 
problema de incoerência entre o que pede o enunciado e o que 
se apresenta nos gabaritos:

Questão 5: No 7º parágrafo, a autora dá uma série de 
conselhos que normalmente são recriminados nos dias 

de hoje, como, por exemplo, “Coma um sanduíche bem 
engordativo, beba um refrigerante não diet”. Levante 
hipóteses:
a) Por que ela recomenda aos jovens comer e beber 
alimentos como esses?
Gabarito: Porque são prazeres que também precisam 
ser experimentados.

Entendendo a natureza processual da leitura, não se pode 
conceber a geração de hipóteses de leitura após o texto ter 
sido lido. Estudos em metacognição já demonstraram que 
as hipóteses se desenvolvem e se fl exibilizam no fl uxo do 
processamento da informação (Israel et al., 2005). O que o autor 
do LD chama de hipótese no enunciado da questão, na verdade, 
pode ser considerada a explicitação de um processo inferencial 
ou a convocação à realização desse processo por parte do aluno. 
Além disso, o que se apresenta como resposta pelo gabarito 
é o reconhecimento de um julgamento de valor desenvolvido 
por seu autor e não uma orientação ao professor sobre como 
trabalhar com os processos inferenciais desenvolvidos pelos 
alunos, que podem ser diversos, como estamos comprovando 
ao longo dessa análise. Assim, outras “hipóteses” possíveis 
não são reconhecidas pelo gabarito, o que nega o comando da 
questão, e não há um trabalho de refl exão com o aluno sobre as 
inferências que ele gerou.

Tais falhas acabam resultando no que podemos ver ao 
analisar as respostas dadas pelos alunos, uma vez que 44% 
delas (24 respostas) foram realmente inferenciais e 52% 
(28 respostas), na verdade, representam a explicitação do 
conhecimento prévio ativado pelos alunos. Apenas uma 
resposta (2%) foi deixada em branco. Esses números revelam 
o caráter essencialmente inferencial da questão, mas também 
nos revelam o fato de que os alunos não reconhecem as 
inferências por eles mesmos geradas, nem quando isso lhes é 
solicitado, e acabam explicitando, em vez do resultado de seu 
processo inferencial, apenas uma parte dele, que é a ativação de 
conhecimento prévio.

As inferências geradas pelos alunos e explicitadas em 
suas respostas são de caráter bastante variado e demonstram 
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conclusões diversas, o que, como já dito, parece ser 
ignorado pelo gabarito do livro. Cabe citar, inclusive, que 
nenhum dos alunos respondeu de acordo com o gabarito 
dado pela questão. Observemos também que as respostas 
essencialmente inferenciais possuem base no mesmo frame 
construído pelo texto, que é o da juventude em comparação 
ao da velhice.

3 – Para aproveitar a vida, temos que fazer o que 
dermos vontade sem lembrar de regimes.
5 – Pois nessa idade temos saúde e na velhice não.
16 – Porque quando se está jovem não precisa de 
se preocupar com essas coisas. Tem que aproveitar 
enquanto pode.
35 – Por que na velhice não poderão comer.

Quanto às respostas que apontam apenas para o 
conhecimento prévio dos alunos, podemos verifi car que são 
diversas. Entretanto, apesar da variedade, apontam em sua 
maioria para questões de saúde e de beleza, o que nos revela 
também o fato de os alunos estarem expressando parte de 
seus processos inferenciais, uma vez que são temas tratados 
no texto e que, possivelmente, permitiram a ativação desse 
conhecimento por parte deles. 

1 – Porque o jovem tem uma neura em se preocupar 
com o peso, só comer alimentos diet.
10 – Por que os jovens tem muita energia para gastar.
24 – Por que a jovem de hoje só pensam em fi car com 
um corpo bonito.
42 – Por que o jovem tem muita desposição e é 
saudável, forte para perde todo prejuizo causado por 
esses alimentos.

Assim, de forma generalizante, podemos afi rmar que os 
alunos constroem inferências ao lerem os textos, porém, ao 
responderem às questões apresentadas, ainda apresentam 
problemas na explicitação de seus processos inferenciais. O 
livro, por sua vez, não auxilia o aluno nesta tarefa, buscando 
apenas avaliar se o aluno efetuou uma leitura autorizada por 

seu autor, que se baseia na reprodução de trechos explícitos do 
texto ou em julgamentos de valor por ele estabelecidos. 

 
Considerações fi nais

 
 Como hipotetizado, o LD atua como um objeto que 

busca a “homogeneização da escuta no mundo”. Entretanto, 
ainda que avaliados como errados, os alunos continuam 
“gritando” e construindo inferências, com base no mundo de 
onde leem os textos recebidos. Geraldi (2003) aponta que o 
trabalho com o texto seria a principal fonte de mudança para 
a concretização de um fazer pedagógico em que professores 
e alunos atuam como sujeitos ativos no processo de ensino-
aprendizagem, co-construindo seus saberes em sala de aula. 
Entretanto, apesar do constante trabalho de proliferação do 
uso do texto em aulas de língua portuguesa, sendo este o foco 
institucionalizado desde a criação dos PCN, há mais de dez 
anos, e mesmo com os textos predominando nos LD, ainda não 
é possível constatar essa mudança. 

 Neste sentido, Applegate et al. (2002) apontam para o 
fato de que a escola deveria desenvolver um ensino de leitura 
focado em questões que busquem julgamentos dos alunos a 
partir das informações apresentadas pelos textos. Porém, isso 
depende essencialmente de uma postura ativa dos alunos e 
também do professor, que não pode mais esperar a reprodução 
de respostas dadas a priori. É preciso que o professor tome 
consciência de como se dá o processamento da leitura e, que, 
principalmente, perceba como seus alunos leem, para que 
possa auxiliá-los no desenvolvimento de suas habilidades 
cognitivas. 

Ao professor, precisa ser possibilitada a avaliação crítica 
das atividades de leitura dos materiais didáticos, para se 
transpor o abismo e percorrer caminhos pedagógicos 
defi nidos pelas instituições comprometidas com a 
melhoria da qualidade do ensino. Sem deixar de olhar 
com atenção e interesse para o aluno, escola e pesquisa 
precisam, de uma vez, também passar a olhar, e com 
claros e urgentes projetos de mudança, para o professor 
(Gerhardt e Vargas, 2010, p. 164).
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Entendendo que a ótica dos estudos em cognição é capaz 
de atuar fortemente na alteração de um perfi l de material 
didático que constrói identidades reprodutoras e silenciosas, 
acreditamos que se torna urgente um trabalho de qualidade 
com as inferências geradas pelos alunos, que lhes valorize 
enquanto pessoas que têm algo importante a dizer sempre. 
Dessa forma, pretendemos alcançar a construção de materiais 
de leitura que busquem respostas que levem o leitor a responder 
ao texto e justifi car as relações estabelecidas, levando-se em 
conta seus processos inferenciais. Porém, para isso, é preciso 
que deixemos de entender o LD como um objeto de controle e 
condicionamento do comportamento de alunos e professores.
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Resumo

Este trabalho mostra uma ofi cina de tecelagem com leitura e 
escrita, perspectivada pelas fi losofi as da diferença. A proposição 
é laboratório esquizodramático, a partir do trabalho de Baremblitt 
(2008) com base na esquizoanálise de Deleuze e Guattari (2008). 
Trabalho que pretende pensar um ler e escrever rente a um corpo 
que artista com as mãos. Dispositivo (Foucault, 1926-1984) de 
pesquisa em educações e linguagens. Na intervenção-ofi cina, o 
emaranhado de fi os reúne os participantes que leem e escrevem 
enquanto andam, compondo uma trama que amalgama textos 
e materiais de tecelagem com o pensamento-corpo. O prédio 
histórico do Instituto de Educação de Minas Gerais é envolvido por 
uma urdidura móvel e movente que afeta participantes, passantes, 
pensantes. O dispositivo provocativo é máquina de fazer ver e 
falar que quer tornar visíveis as forças e formas que marcam o 
corpo. Gestos de ler e escrever compõem a ação, na escrituração-
procedimento que avança para o registro das marcas deixadas no/
pelo corpolido-escrito. As escritas ora se espalham ora são colhidas 
na instalação dos fi os entre os corpos que geram a invenção de 
corpos-outros, produzindo dessubjetivação. Pelos corredores do 
prédio, os participantes vão tramando leitura e escrita pela arte 
das mãos tecelãs, incorporando outros corpos que leem, veem ou 
juntam-se à caravana para fazer escrita e leitura coletivamente. 
Fluxos de corpos tecendo corpos, tramando vestígios de palavra 
na pele. Acontecimento inventivo de escrita outra, leitura outra, 
modo-corpo de escrita e leitura, na intenção de deslocar sentidos, 
experimentar modos outros de ler-escrever-corpo. 

Palavras-chave

Esquizoanálise; corpo; leitura-escrita; experiência; ofi cina.

Abstract

This paper displays a workshop in which the weaving of 
reading-writing is seen from the perspective of the philosophies 
of difference. The proposition here is a schizodramatic laboratory, 
inspired by Baremblitt’s work (2008) and based on Deleuze and 
Guattari’s schizoanalysis (2008). This  work aims to conceptualize 
a reading and writing right next to a body which creates art with 
its hands. A research device (Foucault, 1926-1984) in educations 
and languages. In the intervention/workshop, the entanglement of 
threads unites the participants who read and write as they go, forming 
a weft which brings together texts and weaving material into the 
thought-body. The historical Minas Gerais Institute of Education is 
wrapped up in a moving, movable warp which affects participants, 
passers-by and thinkers.  The provocative device is a machine which 
makes one see and speak and that wishes to make visible the forms 
which mark the body. Reading and writing gestures form an action 
in the writing procedure which moves forward towards the imprints 
made on/by the read-written body. The writings are either spread 
out or gathered up while placing the different threads in between 
the bodies, resulting in the invention of the body-other. Moving 
through the building’s hallways, participants weave reading and 
writing by the art of the weaver’s hands, incorporating other bodies 
who read, see or join the caravan to collectively read-write. The 
fl ow of bodies weaving other bodies, interlacing traces of words on 
skin. A creative occurrence of other-writing, other-reading, body-
manner of reading and writing, with the intent of shifting the senses, 
of experimenting with methods-other of body-reading-writing.

Keywords

Schizoanalysis; body; reading-writing; experimenting; 
workshop.
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Inurdindo e tecendo corposlidos-escritos

A primeira operação da tecelagem começa com a 
montagem da urdidura. Essa operação consiste na colocação 
de um sistema de numerosos fi os tensos que seguem a mesma 
direção dobrando-se em laçadas, ora para a direita, ora para a 
esquerda e que, por entrelaçamento, se prendem uns aos outros. 
A segunda operação chama-se trama, nela um outro conjunto 
de fi os é passado no sentido longitudinal com auxílio de uma 
agulha, denominada navete. A trama é passada seguindo o 
caminho previamente traçado pelos fi os da urdidura por uma 
abertura denominada cala ou calada.

O que acontece quando se tece sem urdir? No tecido 
inurdido, as fi bras, as linhas e os fi os se cruzam e se 
interpenetram seguindo o fl uxo do agenciamento que produzem 
a partir do próprio movimento. Criam espaços, dobras, abrigos, 
superfícies dentro e fora, ora abrindo-se à matéria-bruta, ora 
torcendo-se fortemente ao constituir um duro que logo se 
dissolve no encontro com outras texturas. Movimento e tom em 
tempos múltiplos que vibram o tecido, atravessando-o. Os fi os 
que se tecem no instante mesmo da trama não seguem sentidos 
prévios, mas deixam vestígios, pistas e marcas que sugerem um 
caminhar. Forma-fl exível de fi os, linhas e fi bras em movimento 
da trama do tecido não urdido.

Na inurdência da tecelagem coletiva, ler com o ouvido, 
escrever com a boca, com o ombro, barriga. Ombro que escreve. 
Barriga que lê. Leitura visceral, atrevida. Escrita gestual, 
movida, movente. Leitura de uma escrita tecida pelo corpo. 
Mãos tecedoras de leitura-escrita2, carnada, corpada, encorpada, 
in-corpo-rada. Leitura do/no corpo, múltiplos fi os e corpos. 
Experiência-acontecimento coletiva/singular de corposlidos 
nos tecidos escritos na/da/pela afetação. Escritor-leitor. 
Possibilidade de des-codifi car, desestratifi car, desterritorializar. 
Desorganizar a leitura. Desenformar a escrita. Subverter a 
leitura do olho. Dar a escrita para o corpo. Corpolido-escrito. 

Movimento vivido na invenção de uma máquina desejante. 
Agenciamento coletivo de enunciação. Leitura-escrita coletiva. Eu-
tu-ele-nós-vós-eles escrevelemoscorpo no fazer tecido. Processo 
disparador de afetos3. Afetos? O que afeta o corpo na leitura? 

Espinosa propõe aos fi lósofos um novo modelo: o 
corpo. Pro põe-lhe instituir o corpo como modelo: “Não 
sabemos o que pode o corpo...”. Esta declaração de 
ignorância é uma provocação: fala mos da consciência e 
de seus decretos, da vontade e de seus efeitos, dos mil 
meios de mover o corpo, de dominar o corpo e as paixões 
– mas nós nem sequer sabemos de que é capaz um 
corpo [Ética, III, escólio]. Porque não o sabemos, 
tagarelamos. Como dirá Nietzsche, espantamo-nos 
diante da consciência, mas “o que surpreende é, 
acima de tudo, o corpo...” (DELEUZE, 2002, p. 23).

 A ofi cina-laboratório é dispositivo, entendido a 
partir de Foucault, em Deleuze (2008),  como conceito 
multilinear, que  combina estrategicamente campos de saber, 
relações de poder e modos de subjetivação. Assim, faz-se 
do próprio corpolido-escrito e tecido - verbo e substantivo - 
um corpolidoescritatecido. Na ofi cina, o corpo é inurdidura 
de palavra, gesto e expressão. Construção coletiva, tecido 
inventado nos entre-uns. O corpolidoescritatecido é feito, faz-
se e deixa-se fazer. Movimento de escrita e leitura coletiva que 
agencia textos, gestos fi os e linhas para tecer uma experiência 
problematizadora de modos-outros de subjetivação. 
Acontecimento que se dá com elementos movidos pelo corpo: 
tecido de meia malha branca, caneta permanente, fi os, linhas, 
papel. Faz-se, assim, experiência de escrita e leitura coletiva a 
partir das afetações no/do corpo que deixam marcas. 

Paisagem da ofi cina

Ora, o que estou chamando de marcas são exatamente 
estes estados inéditos que se produzem em nosso corpo, 

2 - Quando grafamos “escrita-leitura”, ela é pensada enquanto amálgama de formas; ao fazê-lo “escrileitura”, pensamos escrita e leitura como composição 
provisória de forças.
3 - Entendido a partir de Espinosa (1632-1677).
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a partir das composições que vamos vivendo. Cada um 
destes estados constitui uma diferença que instaura 
uma abertura para a criação de um novo corpo, o que 
signifi ca que as marcas são sempre gênese de um devir 
(ROLNIK, 1993, § 5). 

A ofi cina esquizodramática4 (BAREMBLITT, 2008), 
“CORPOESCRITATECIDO: provocações de sentido entre 
leitura-escrita”, realizada em setembro de 2011, nas 
dependências do Instituto de Educação de Minas Gerais, por 
ocasião do III Congresso de Esquizoanálise e Esquizodrama: 
saúde mental e direitos humanos, em Belo Horizonte, 
é entendida como processo inventivo, desacostumador 
e problematizador de ações cotidianas, comumente 
naturalizadas pelo hábito. Na experiência agora apresentada, 
a escrita e a leitura são postas em movimento pelo fazer 
manual da tecelagem. A ofi cina, com participantes vindos das 
áreas da Saúde, Ciências Sociais e Humanas,  funciona como 
dispositivo promotor de mobilização da percepção, tornando 
visíveis forças e formas. “Não se trata, aí, de mostrar a 
decomposição dos elementos, nem a transformação da forma, 
mas os efeitos das forças diversas sobre um mesmo corpo 
[...]” (PERBART, 2009, p. 93). As forças da leitura marcam 
o corpo? As marcas formam a escrita?  O corpo lê? O corpo 
escreve? A leitura e a escrita se compõem com o fazer do 
corpo? A ofi cina de inspiração esquizoanalítica5 coloca em 
circulação estas questões, criando condições para a reativação 
pelo fazer corporal do lúdico, do afetivo e do poético, nos 
gestos de escrileitura cotidianos e, assim, problematizar os 
territórios existenciais que se produzem através deles.

Um corpolido-escrito carrega, no sentido que Sueli Rolnik 
(1993) lhe atribui, as marcas de sua escrileitura. Marcas como 

diferença, desassossego, devir-outro, marcas invisíveis, menos 
óbvias do que as que percebemos na interação com o ambiente, 
uma textura ontológica “que vai se fazendo dos fl uxos que 
constituem nossa composição atual, conectando-se com 
outros fl uxos, somando-se e esboçando outras composições. 
Tais composições, a partir de um certo limiar, geram em nós 
estados inéditos, inteiramente estranhos em relação àquilo de 
que é feita a consistência subjetiva de nossa atual fi gura” (§ 4). 
Um corpolido-escrito é composto de várias mãos, vários pés, 
cabeças e troncos múltiplos que tecem, pensam, escrevem e 
leem coletivamente. Algo que, em uma perspectiva espinozana, 
dita por Deleuze, acontece quando “[...] um corpo ‘encontra’ 
outro corpo, uma ideia, outra ideia, tanto acontece que as duas 
relações se compõem para formar um todo mais potente, quanto 
que decompõe o outro e destrói a coesão das suas partes [...]” 
(DELEUZE, 2002, p. 25). 

Cada corpolido-escrito carrega sua escrita-leitura e sua 
fazedura. Faz-se na/pela sua escrileitura de corpos-outros, 
múltiplos. O corpolido-escrito é tecido que sofre a ação e é a 
própria ação. Tudo ao mesmo tempo, múltiplos uns, relação 
entre corpos, em um jogo de forças tecidas e formadas por 
corpos muitos. O corpolido-escrito é meio, um local através 
do qual a experiência se dá. O corpolido-escrito é a própria 
experiência. O corpolido-escrito é um platô, um outro que se 
confi gura com corpo outro, corpo-outro-lido-escrito-tecido.

Cena primeira: leituras
 
A sala preparada, fi os e papéis espalhados sobre o tatame 

verde que forra o espaço. Vertigem. Como vamos fazer? Os 
participantes, chegando, perguntam. Capturar e liberar as 
forças inéditas e vitais, que agem sob as formas: trabalhando 

4 - O esquizodrama foi desenvolvido tendo como base, principalmente, a esquizoanálise de Deleuze e Guattari, pelo psiquiatra Gregório F. Baremblitt, durante 
a década de 1970. Sua metodologia procura proporcionar um espaço-tempo outro, onde os participantes do laboratório podem ampliar sua experiência do 
real, fazendo conexões, revendo aquilo que já percebem ou apropriando-se de outras dimensões, ainda não tão instituídas ou identifi cadas, colaborando para a 
articulação de novos modos de subjetivação.
5 - A esquizoanálise pode ser considerada uma abordagem do real por toda a sua superfície, onde a produção, o desejo e o registro são imanentes e produzem 
realidades. Nesta perspectiva, o ser humano é um conjunto de forças dinâmicas, heterogêneas e o mundo, em sua riqueza e complexidade é “cristal proliferante 
de trajetórias imprevisíveis” (ZOURABICHVILI, 2010, § 15).
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as potências que estas carregam e carreiam6. Neste primeiro 
momento, pensamos em entrar em contato com os materiais 
e com os textos espalhados pelo chão para ver como isto 
nos afeta. A sala pequena, a leitura intensa. Fragmentos de 
textos. Pedaços de panos. Vozes que leem. Mãos que mexem 
nos fi os. A fala contínua, abrupta. A atenção voltada para 
cada palavra lida. A experiência faz dizeres, falares, moveres, 
pensares no corpolido. Movimento feito acontecimento, afeto, 
percepto. Extrair acontecimentos das coisas, dos corpos, 
dos estados de coisas, dos seres: inventando personagens 
e estabelecendo ligações entre eles e os acontecimentos. 
Leituras. Marcas. Provocações. Vozes de papel. Vozes no 
papel. Vozes atravessadas pelo papel. Mastigação. Som. Grito. 
Ruídos do corpo. Movimentos de corpo. Mão que trama. Mão 
que pensa. Barriga que lê. Sensações. Sentidos no tempo. Fora 
dele. No liso do acontecimento. Marcas. A tensão do oculto, 
do insabido, da leitura subcutânea. Subterrâneos. Superfícies. 
Extensões. Permanente exercício. Constante investigação 
inconclusa. Movimento repetido na arte do corpo. Laboratório-
experimentação. Que inventa a leitura? Quem se inventa na 
leitura? O que se inventa com a leitura?

De fato, a atividade leitora apresenta [...] todos os 
traços de uma produção silenciosa: fl utuação através 
da página, metamorfose do texto pelo olho que viaja, 
improvisação e expectação de escritos, dança efêmera. 
[...] [O leitor] insinua as astúcias do prazer e de uma 
reapropriação no texto do outro: ali vai caçar, ali é 
transportado, ali se faz plural como os ruídos do corpo. 
Astúcia, metáfora, combinatória [...] (CERTEAU, 
2009, p. 48).

 
A leitura mais próxima do corpo, uma leitura-corpo. 

Fazendo do leitor, um aventureiro tecelão: “Quando eu fi co 
a idealizar a imagem de um leitor perfeito, acaba surgindo 
sempre um monstro de coragem e curiosidade, e além disso, 
algo fl exível, cheio de manhas, precavido, um aventureiro nato, 
um descobridor (NIETZSCHE, 1888/2009, p. 76). O fi o, a linha 

tramando o tecido incerto da leitura.  A leitura como carne do 
corpo, como resistência ao mecanismo de repetição do mesmo 
que o cotidiano naturalizado produz. O fi o da leitura como tato-
experiência, como experiência de corpo.

Cena segunda: escritas

[...] somos feitos de linhas. Não [...] apenas [...] linhas 
de escrita; estas se conjugam com outras linhas, linhas 
de vida, linhas de sorte ou de infortúnio, linhas que 
criam a variação da própria linha de escrita, linhas que 
estão entre as linhas escritas. (DELEUZE; GUATTARI, 
2008b, p. 66).

E agora? Alguém pergunta. Vertigem. Já pode escrever? 
Uma pessoa escreve em seu braço um fragmento do lido: 
tecer é novo a cada dia. Corpolido-escrito.  A sala pequena, a 
escrita intensa. Fragmentos. A fala contida, suspensa. Silêncio. 
A atenção voltada para o corpo do outro em movimento de 
mão que trama os fi os e compõem as linhas de escrita. Como 
tecer? Poderíamos ir tramando os fi os sem muita técnica, 
deixando a mão conduzir. Emprestar seu corpo à obra, dar 
à obra um corpo, ou ainda, fazer do corpo uma obra. Troca. 
Gestos. Afecção. A experiência faz corpo-escrita. Os dizeres 
distribuídos em rabiscos pelo pano: concordo com Sílvio 
Gallo quando diz que “Educar signifi ca lançar convites 
aos outros; mas o que cada um fará – e se fará – com estes 
convites, foge do controle daquele que educa...”. Olhares, 
notas, rasuras no tecido, marcas, rabiscos incompreensíveis. 
Esforço para escrever. Esforço para pensar. Esforço para 
se mover entre os fi os. Esforço sujeito ao fracasso. Isso que 
escrevo fala de algo que me inclui. Sujeito? Que sujeito se 
produz na escrita? Que sujeito produz a escrita? Que sujeita a 
escrita? Marcas. Panos. Fibras. Fios. A pele como tecido vivo, 
aberto à inscrição. Superfícies de papel e tecido. As marcas 
das afetações escritas no chão, escritas pelo chão. Para isso 
que escrevo, só há implicações. Sinais dos afetos no corpo do 
outro. Registros de vozes, dizeres, pensares, sentires, fazeres. 

6 - O texto em negrito e itálico refere-se aos textos de diversos autores selecionados para a leitura dos participantes como provocação inicial da ofi cina. 
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Relatórios de afetação plenos de sensações. A única coisa 
que conta são as maneiras de viver. Descobertas. Recobertas. 
Encobertas. Revestidas. Vestidas. Despidas de todo o comum.

É um modo de exercer a escrita em que ela nos transporta 
para o invisível, e as palavras que se encontra através 
de seu exercício, tornam o mais palpável possível, a 
diferença que só existia na ordem do impalpável. Nesta 
aventura encarna-se um sujeito, sempre outro: escrever 
é traçar um devir. Escrever é esculpir com palavras a 
matéria-prima do tempo, onde não há separação entre a 
matéria-prima e a escultura, pois o tempo não existe senão 
esculpido em um corpo, que neste caso é o da escrita, e o 
que se escreve não existe senão como verdade do tempo. 
Uma outra imagem ainda, para tentar dizer a mesma 
coisa: escrever é fazer letra para a música do tempo; e 
é esta música, sempre singular, que nos indica a direção 
da letra, que seleciona as palavras que transmitam o mais 
exatamente possível seus tons, seus timbres, seus ritmos, 
suas intensidades (ROLNIK, 1993, § 22). 

“São as marcas que escrevem” (Idem, § 21). Marcas que a 
vida-vida, o mundo, a leitura, o fazer deixam no corpo. Marcas 
que fazem escrita-corpo. Uma escrita mais próxima do corpo 
que se movimenta, movimento do corpo, movimento da mão. 
Escrita-manual. Escrita como fazer manual. A escrita que dá 
língua ao corpo afetado pelo fazer manual. Escrita que dá voz 
ao corpo afetado pelas leituras que movimentam o pensamento, 
que faz pensamento-vida, pensamento-corpo.

Cena múltipla: tecelagens de tudo
 

Em seu aspecto material ou maquínico, um 
agenciamento não nos parece remeter a uma produção 
de bens, mas a um estado preciso de mistura de corpos 
em uma sociedade, compreendendo todas as atrações 
e repulsões, as simpatias e as antipatias, as alterações, 
as alianças, as penetrações e expansões que afetam os 

corpos de todos os tipos, uns em relação aos outros 
(DELEUZE; GUATTARI, 2008a, p. 31).

E se a gente saísse pelo prédio, tecendo o prédio todo? 
Incentiva um. Vertigem.  A sala pequena dá lugar aos corredores 
imensos, salões e escadas. Acontecimento em espaço outro, 
espaço público, espaço de passagem. Os corpos unidos pela 
trama da escrileitura. Os fi os amarram os corpos que se movem 
com difi culdade, escrevendo e lendo sem parar. A ofi cina 
esquizodramática apresenta seu clímax: a intensidade do fazer 
desnaturalizando o escrever e o ler, tecendo escrita e leitura  
em tramas do corpo, movimento agenciado pela tecelagem. 
Atividade mobilizadora de estranhamentos, desconhecimentos, 
desterritorializando o conhecido, provocando dessubjetivação 
intensa: “É preciso ir mais longe: fazer com que o encontro 
com as relações penetre e corrompa tudo, mine o ser, o faça 
oscilar” (DELEUZE; PARNET, 2004, p. 75). 

Pelos corredores do Instituto de Educação, a leitura e a 
escrita se apresentam em um tecer intenso. Fragmentos de textos, 
impressões escritas, olhares estranhados, pensares inventados, 
explosão de sentidos, sensações. Nos tecidos marcados, as 
palavras se fazem questão: “Não sabia o que escrever, mas 
não conseguia parar de escrever, fui lendo e escrevendo sem 
parar7” (fotos 1 e 2). Fios e linhas tramados no corpo: “Não 
conseguia andar, só queria me soltar, queria gritar, aí eu 
pensei: o que a boca cala? Então eu escrevi” (foto 3). Papéis 
rasgados, rasurados, o corpo amarrado pela escrita: “Eu 
estava presa, amarrada, descendo a escada com difi culdade, 
junto com todo mundo, um bolo só, queria escrever uma 
palavra, mas aí eu me perguntei: é com esse ou com cedilha? 
Me deu uma raiva! Que importa se era com esse ou com 
cedilha? Que importa? A gente fi ca tão preso nisto que perde 
até o prazer de escrever. Lembrei, mas mesmo assim escrevi 
‘atraveça’ com cedilha, é preciso subverter o estabelecido, 
fazer pensar” (fotos 4 e 5). O corpo-inurdido, incerto. Tramado, 
tramando leituras outras. A escrita tecida no corpo. Sensação. 

7 - Em negrito, transcrição livre das falas dos participantes da ofi cina “corpoescritatecido: provocações em leitura-escrita”, durante a roda de partilha que 
aconteceu logo após a experiência.
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Cheiro. Pulso. Suor. Respiração. Movimento. 
A experiência acontece no laboratório exposto à 

contaminação. Os corpos tecidos são outros e mesmos, 
inquietos, atravessados, inurdidos, tramados pelo lido, pelo 
escrito. Marcas do papel no pano do corpo. Uma multidão 
se apresenta.  “Alguém amarrou um pedaço de pano na 
minha boca, me amordaçou e eu segui assim. Quando 
percebi, o fato de estar calada parecia estar fazendo com 
que minha pele fi casse mais sensível, meu ouvido abriu, 
escutei mais, vi mais, foi como se o corpo todo escrevesse, 
como se o corpo todo lesse e não só a fala, não só a boca, o 
olho” (foto 6). Na experiência-laboratório, o acontecimento 
leitura-escrita tecido no corpo. Tecido vivo no subterrâneo 
da pele. No profundo da pele, a escrita, o lido. Na superfície 
da pele. Na pele. Falas, dizeres, pensares, sentires tecidos, 
fazeres coletivos que se inventam, que produzem modos outros 
de subjetivação.  “Alguém escreveu ‘nada existe por si sol’ 
na fi ta crepe e pregou no chão. Quando li aquilo, entendi 
isto de coletivo. É impossível isolar alguma coisa, tudo 
sempre é como a gente ali, naquele momento: amarrado 
um no outro. A poesia, a música, a vida mesmo brota é 
deste tudo junto” (foto 7). Tecelagem-corpo-palavra-vida. 
A palavra tensiona, põe em questão. Que escritos se tecem 
no corpo? Que tecidos se leem com o corpo? Que corpos 
se escrevem no tecido? Que é tecido pela escrita-leitura do 
corpolido-escrito? “Um corpo enunciado pela máquina e 
exposto frontalmente por ela: ao mesmo tempo em que é a 
enunciação, a mensagem, é ele também quem, ao vivo, tem o 
poder de transformá-la [...]” (MELLO, 2003, p. 226). “Sabe, 
levei tudo muito a sério. Fiquei o tempo todo pensando 
na escola, no blá-blá-blá que fazemos na escola. Estava 
amarrada, meu corpo todo preso ao corpo de pessoas que 
eu nem conhecia, eu escrevia, pensava. Teve uma hora que 
escrevi: ‘blá-blá-blá... seu corpo na cadeira da escola’. Já 
pensaram nisto? Que corpo é este que fi ca sentado o tempo 
todo na escola?” (fotos 8 e 9). 

A tarefa central desta klinica8 é desarticular os chamados 
“blocos cristalizados de sentido” da realidade, sua mutação 
paradoxal, aporética, enigmática e absurda a favor dos 
encontros ao acaso que geram  novos sentidos. Pode-se, 
para tais fi ns, tomar os enunciados condutores de vida 
dos sujeitos e grupos [...], sobretudo quando se tornaram 
lemas existenciais (BAREMBLITT, 2008, § 51). 

Assim, desurdindo o corpo dos movimentos cotidianos, 
desacostumando escrita e leitura de seus lugares convencionais, o 
corpo-múltiplo do grupo participante da ofi cina esquizodramática 
vai tecendo novos pensares, fazendo novas composições de 
corpos lidos e escritas tecidas com a escola, com as práticas 
linguageiras, com o silêncio, a fala insignifi cadora, com o 
coletivo da existência. Torna-se, assim, visível a necessidade do 
fazer-pensar-sentir corpo. O esquizodrama termina, deixando 
suas marcas no espaço: panos escritos, fi os retorcidos, papéis 
com dizeres, pensares, ecos do fazido, do lido, do escrito, do 
acontecido. Nas peles, confi gurações outras se tornam possíveis. 
A ofi cina-laboratório potencializadora do real, que faz do mesmo, 
um outro, uma experiência de criação, de produção de devires, 
de invenção de um outro: simplesmente um corpo.

Foto 1 – “...fui lendo e escrevendo sem parar”

8 - Klínica (com K) para diferenciá-lo da clínica psicoterapêutica convencional. O termo Klínica tenta resgatar a etimologia do termo grego clinamen, que 
signifi ca desvio, invenção (BAREMBLITT, 2008). 
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Foto 2 – “Não sabia o que 
escrever, mas não conseguia 
parar de escrever...”.

Foto 3 – “...queria gritar, aí 
eu pensei: o que a boca cala? 
Então eu escrevi”.

Foto 4 – “Eu estava presa, 
amarrada, descendo a escada 
com difi culdade, junto com 
todo mundo, um bolo só, queria 
escrever uma palavra, mas aí 
eu me perguntei: é com esse 
ou com cedilha? Me deu uma 
raiva. Que importa se era com 
esse ou com cedilha? Que 
importa? A gente fi ca tão preso 
nisto que perde até o prazer de 
escrever...”.

Foto 5 – “...Lembrei, mas 
mesmo assim escrevi ‘atraveça’ 
com cedilha, é preciso subverter 
o estabelecido, fazer pensar”

Foto 6 – “Alguém amarrou 
um pedaço de pano na minha 
boca, me amordaçou e eu segui 
assim. Quando percebi, o fato 
de estar calada parecia estar 
fazendo com que minha pele 
fi casse mais sensível, meu 
ouvido abriu, escutei mais, vi 
mais, foi como se o corpo todo 
escrevesse, como se o corpo 
todo lesse e não só a fala, não 
só a boca, o olho”

Foto 7 – “... É impossível isolar 
alguma coisa, tudo sempre 
é como a gente ali, naquele 
momento: amarrado um no 
outro...”.

Foto 8 – “... Fiquei o tempo 
todo pensando na escola, no 
blá-blá-blá que fazemos na 
escola...”.

Foto 9 – “...Teve uma hora que 
escrevi: ‘blá-blá-blá... seu corpo 
na cadeira da escola’. Já pensaram 
nisto? Que corpo é este que fi ca 
sentado o tempo todo na escola?”.
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O LUGAR DO LIVRO NA ESCOLA: LEITURAS E OLHARES SOBRE BIBLIOTECA E 
FORMAÇÃO LEITORA ATRAVÉS DE UM PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

Fabrícia Vellasquez1

Andrea Berenblum1

Resumo

O trabalho tem como objetivo apresentar um projeto de 
extensão, em fase inicial, que trata de ações do Instituto de 
Educação da UFRRJ destinadas aos licenciandos em Pedagogia 
e que visa integrar teoria e prática educacionais no sentido de 
se tornar uma ação orientada à formação de leitores. Concentra-
se nos dados de que 73% dos livros encontram-se nas mãos 
de 16% da população (Paiva, Berenblum, 2008), além de 
89% dos municípios não apresentarem bibliotecas públicas. 
E Seropédica, município da baixada Fluminense no qual se 
encontra a UFRRJ, conta com uma população aproximada de 
79.000 habitantes (IBGE, 2009), uma única uma biblioteca 
aberta ao público e outra comunitária, o que nos faz refl etir 
sobre o lugar do livro neste município, bem como sobre as 
funções sociais das bibliotecas. Logo, para além de saber onde 
estão os livros, esperamos contribuir para a revisão da relação 
entre políticas de leitura e tipos de livros e, nesse sentido, o que 
fazer com eles. 

Palavras-chave

Leitura; biblioteca; letramento.

1 - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

Resumen

El trabajo tiene por objetivo presentar un proyecto de 
extensión universitaria, en fase inicial, que trata de acciones del 
Instituto de Educación de la UFRRJ destinadas a estudiantes de 
Licenciatura en Pedagogía y que busca integrar teoría y práctica 
educativas en el sentido de tornarse una acción orientada a la 
formación de lectores. Se fundamenta en datos que muestran 
que el 73% de los libros están en manos del 16% de la población 
(Paiva, Berenblum, 2008) y que el 89% de los municipios no 
tienen bibliotecas públicas. Seropédica, municipio de la Baixada 
Fluminense en cuyo entorno se ubica la UFRRJ, cuenta con una 
población aproximada de 79.000 habitantes (IBGE, 2009), una 
única biblioteca abierta al público y una comunitaria, lo que 
nos lleva a refl exionar sobre el lugar del libro en este municipio 
y sobre las funciones sociales de las bibliotecas. Así, además de 
procurar descubrir dónde están los libros, esperamos contribuir 
con la revisión de la relación entre políticas de lectura y tipos 
de libros y, en ese sentido, qué hacer con ellos.

Palabras clave

Lectura; biblioteca; alfabetismo.



O LUGAR DO LIVRO NA ESCOLA: LEITURAS E OLHARES SOBRE BIBLIOTECA E FORMAÇÃO LEITORA ATRAVÉS...

2851LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

Uma leitura introdutória

Ao pensarmos em leitura e tentarmos responder à 
provocação frequente: Onde estão os livros? também temos a 
tarefa de nos preocuparmos com o que veiculamos nos nossos 
círculos de leitura, em especial nas bibliotecas escolares. Nestas, 
especifi camente no processo de formação leitora, entendemos 
que se faz importante observarmos se vimos considerando 
efetivamente a circulação de textos diversos, de maneira que 
o acesso se realize não apenas aos livros, mas também à(s) 
leitura(s), no plural. Nesse sentido, entendemos que o foco 
de um projeto de leitura deve estar apoiado por uma política 
que considere uma concepção ampliada do ato de ler, donde 
qualquer livro seja capaz de compor os balaios de descobertas 
que chegam às escolas e às bibliotecas.  

Pensar em uma política de leitura ou em uma política de 
formação de leitores é condição básica para que o poder público 
possa atuar sobre a democratização das fontes de informação, 
sobre o fomento à leitura e à formação de alunos e professores-
leitores. Dessa forma, ela se constitui, como política pública, 
como uma possibilidade de reverter a tendência histórica de 
restrição de acesso aos livros e à leitura, como bem cultural 
privilegiado a limitadas parcelas da população. É importante 
considerar também que uma política de formação de leitores atua 
visando à superação de ações centradas apenas na distribuição 
de livros a bibliotecas e a alunos das escolas públicas.

A leitura, como prática sócio-cultural, deve estar inserida em 
um conjunto de ações sociais e culturais e não exclusivamente 
escolarizadas, entendida como prática restrita ao ambiente 
escolar. Portanto, pensar políticas de leitura extrapola o âmbito 
da escola –como lócus e como função –, mas evidentemente 
não pode prescindir dela, por sê-la, ainda, a instituição de 
reconhecimento e, muitas vezes, o primeiro contato da criança 
com práticas de leitura e de escrita verbalizadas.

Outro aspecto relevante quando se trata de política pública 
de leitura é a relação que se tem entre leitura e escrita. No 
entanto, o destaque que nesse momento consideramos está 
relacionado ao fato de que os suportes dos quais ela se vale 
não são tão facilmente acessíveis por toda a população. Isso 

signifi ca, obviamente, a caracterização de um sujeito não-leitor, 
mesmo quando alfabetizado, não por insufi ciência apenas do 
ensino público, mas, talvez, pela não democratização deste. 

Nesse sentido, a política de leitura que defendemos parte 
da concepção de que por meio da distribuição democrática e da 
consequente apropriação das diversas leituras, produzidas ao 
longo da história, é possível contribuir através de infl uências 
recíprocas para a fruição do leitor e para o despontar de 
indivíduos mais críticos e criativos, capazes de construir 
novas realidades e formas de pensar. Não pretendemos que a 
discussão seja encerrada neste suporte textual, mas, sim, que 
ela seja continuada, com o decorrer do projeto, em espaços 
outros de circulação dos livros, de leituras e de formação.

Uma leitura sobre leituras: políticas e projetos

Durante algum tempo, as ações de incentivo à leitura no 
âmbito do Ministério da Educação foram executadas como 
programas de aquisição e de distribuição de acervos. Fez-
se necessário, então, direcionar o foco em uma política, com 
seus respectivos programas, que conseguisse equilibrar o 
custo social de longo prazo com as necessidades imediatas de 
investimento na área. 

Era preciso, também, que se focasse em projetos 
interventivos, que proporcionassem alguma mudança na 
realidade construída. É nesse sentido que inserimos, inclusive, a 
hipótese da participação do professor da sala de aula e de demais 
profi ssionais que lidam com a leitura em nossa proposta de 
extensão. Logo, a fi gura dos licenciandos – como elemento não 
apenas participativo do projeto, mas também, e principalmente, 
como propositores de ações, por meio da participação ativa – 
viabiliza nossa intervenção ainda mais próxima da realidade de 
leitura no Brasil. De acordo com Rangel:

[...] a forma com que a leitura é trabalhada, na escola 
ou mesmo fora dela, pode ou não favorecer a aquisição, 
a transformação e a produção do conhecimento não 
alienante, desencadeador do processo de participação 
crítica nas diferentes situações vividas pelo leitor. 
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A leitura, então, envolve também um componente 
fundamental que é o movimento de conscientização e 
questionamento da realidade (RANGEL, 2005, p. 35). 

Além disso, seria justamente por meio de políticas públicas 
a possibilidade de apropriação da leitura com o intuito de 
formar leitores para além da profi ciência. Isso porque, dada 
a característica de participação em todo o território nacional, 
a política pública de leitura seria um instrumento efi caz de 
disseminação, por meio de programas e de projetos, do trabalho 
com a prática leitora de forma democrática e crítica. 

O uso de uma política pública afi na-se à proposta 
construída por meio de um projeto de extensão, pelo próprio 
processo inerente à ideia extensionista: tem-se, de um lado, a 
garantia prevista de profi ssionais preparados e uma posterior 
avaliação das práticas programadas; e, de outro, a realidade 
contextualizada na extensão universitária com objetivo de se 
ter o mínimo de cuidado para que não sejam destruídos os 
futuros leitores construídos pelo gosto do ato de ler – fatores 
essenciais para uma pesquisa com capital humano. Sobre isso 
nos acrescenta Machado:

Estes tempos de globalização tendem a ser também 
uma era de homogeneização, de predomínio da massa 
sobre o indivíduo, de horror à diferença e de recusa do 
alheio, ainda que tais tendências sejam hipocritamente 
mascaradas pelo discurso da aceitação do outro 
(MACHADO, 1999, 138).

Em resumo, as políticas públicas de incentivo à leitura, tal 
como se apresentam, não se destinam a formar determinados 
“tipos” de leitores. Querem simplesmente formar leitores. 
Sejam de manuais técnicos ou de alta literatura – e essa 
escolha ocorre independentemente do movimento do projeto 
e transcende os objetivos da política de fomento à leitura. 
Disso decorre também o necessário abandono da dicotomia 
do “ler por prazer” e ler “por necessidade”. Da mesma forma, 
o “ler por hábito”. A leitura é tão somente um instrumento – 
ainda que muito poderoso – de interação com todos os demais 
componentes da vida social. Ao Estado – através de políticas 

públicas de incentivo à leitura – cabe permitir que essas 
interações sejam as mais fl uidas possíveis, e concorrentes com 
outros fatores da vida social.

Nessa perspectiva se encontra a preocupação do presente 
trabalho: o fato de que cabe ao Estado, basicamente, tornar 
acessível o livro nas salas de aula, nas bibliotecas públicas, 
nos mais diferentes ambientes. Em seguida, cabe também, 
como complemento a esta ação, a avaliação dos resultados, em 
termos específi cos, em relação aos programas e aos projetos 
implementados para a distribuição do acervo: a compreensão 
dos textos e a capacidade de expressão através da escrita. 

A partir da avaliação, é possível encontrar, ainda, subsídio 
para estimular ações mais efi cazes, difundir essas experiências e 
alertar para a inefi cácia de outras. Essa é a concepção ampliada 
do que se pretende com a política pública como norteadora de 
projetos de formação leitora, ainda mais no campo da leitura 
que tem, em sua natureza, o poder de ampliar horizontes. É 
preciso, sim, que se trabalhe para interação entre leitor e livro, 
mas, também, entre leitor e leituras; ou, simplesmente, entre 
leitor-texto:

Compreender a mensagem, compreender-se na 
mensagem, compreender-se pela mensagem – eis aí 
os três propósitos fundamentais da leitura, que em 
muito ultrapassam quaisquer aspectos utilitaristas, ou 
meramente “livrescos”, da comunicação leitor-texto 
(SILVA, 2005, p. 45).

O resultado de um projeto, baseado em uma política que 
envolva leitura, não deve ser predeterminado; e nem o meio 
de fazê-lo imposto por um sistema hierárquico de tomada de 
decisões. Alguns alunos desenvolverão o gosto pela leitura, 
lerão por prazer e encontrarão esse prazer mesmo nas leituras 
mais áridas de elaboração de conhecimentos e de aquisição de 
informações. Outros, não. Esse resultado não é previsível em 
qualquer política de fomento à leitura, e o que pode ser medida, 
com intenção prévia, é a capacidade de compreensão e de 
expressão escrita – fato que justifi ca, novamente, a proposta de 
um projeto de extensão cujo enfoque dos livros está, também, 
para além do espaço escolar apenas. 
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Entendemos que, para que tal política se faça efi ciente, a 
concepção de leitura deve ser previamente identifi cada. Nesta, 
a que mais se aproxima de uma visão mais ampliada é que tem 
sido tratada como um processo de interpretação, de texto e de 
mundo, sendo, pois, um fenômeno social. Ler é interpretar com 
os próprios olhos, a partir de uma determinada perspectiva e 
aliada à experiência pessoal. Como nos afi rma Villardi:

[...] numa visão ainda mais ampla, ler é construir uma 
concepção de mundo, é ser capaz de compreender o que 
nos chega por meio da leitura, analisando e posicionando-
se criticamente frente às informações colhidas, o que se 
constitui como um dos atributos que permitem exercer, 
de forma mais abrangente e complexa, a própria 
cidadania (VILLARDI, 1999, p. 4).

Percebemos, pela defi nição acima, que o ato de ler permite 
a construção da ideia de que a leitura pode contribuir para 
o senso crítico, a partir do momento que exige, de cada um, 
em seu tempo e de acordo com sua vivência, o esforço de 
compreender os símbolos para além da mera decodifi cação. 
Há, nesse momento, um intrincado processo de ativação de 
memória, experiência e informação que, consequentemente, 
exige esforço. Ler, portanto, mesmo sendo um fazer prazeroso, 
é, antes, um exercício que requer concentração e adequação 
à realidade. A partir do momento que temos a construção de 
um conceito de leitura capaz de considerar culturas, lugares e 
experiências diversos também possibilitamos a compreensão 
da formação desses leitores a partir de uma perspectiva plural. 

Dessa forma, acreditamos que a participação de alunos e de 
professores como sujeitos ativos em programas de formação ou 
de incentivo à prática leitora pode possibilitar a co-autoria – ou 
a releitura – tão cara para a construção do ideal democrático e 
social do ato de ler. Boff elucida sabiamente esse pensamento: 

Ler signifi ca reler e compreender, interpretar. Cada um 
lê com os olhos que tem. E interpreta a partir de onde 
os pés pisam. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. 
Para entender como alguém lê, é necessário saber como 
são seus olhos e qual é sua visão de mundo. Isso faz da 

leitura sempre uma releitura. A cabeça pensa a partir 
de onde os pés pisam. Para compreender é essencial 
conhecer o lugar social de quem olha. Vale dizer: como 
alguém vive, com quem convive, que experiência tem, 
em que trabalha, que desejos alimenta, como assume os 
dramas da vida e da morte e que esperanças o animam. 
Isso faz da compreensão sempre uma interpretação. 
Sendo assim, fi ca evidente que cada leitor é co-autor. 
Porque cada um lê e relê com os olhos que tem. Porque 
compreende e interpreta a partir do mundo que habita 
(BOFF, 1997, p. 9).

A partir da metáfora espacial apresentada por Boff, 
temos uma defi nição ainda mais ampliada para o ato de ler. 
A interpretação constitui-se como um elemento diretamente 
relacionado à construção de mundo individualmente construída 
a partir de um ponto de vista ou de um lugar social. A defi nição 
está, pois, ancorada em um período sócio-histórico, de forma 
a se considerar um leitor particular, em um momento também 
particular, mas a partir de um lugar social, constituído por 
trocas de saberes culturalmente edifi cados. Logo, a concepção 
de leitura trabalhada em nossa proposta de formação leitora 
está intrinsecamente ligada à ideia de tempo e de espaço de 
uma dada sociedade. Assim, sendo um fato social, o ato de ler 
é, consequentemente, também cultural. Ler implica considerar, 
dentre outros fatores, a cultura e a sociedade em que se realiza, 
em que se permite difundir.

Para além de apenas chegarmos à resposta de Onde estão 
os livros?, caberia a nós, educadores, a constante refl exão do 
universo diversifi cado, cultural e socialmente, que nos chega 
todos os anos à escola – que não é nosso único foco de proposta 
para formação leitora, mas é de onde partem nossas inquietações. 
Ficam lançadas, então, as perguntas: Como garantir o acesso 
aos livros e às leituras que eles permitem? Como efetivar um 
projeto que viabilize uma formação leitora ampliada?

Essas inquietações, que acompanham a pergunta inicial 
e eixo temático do presente artigo, também nos lançam 
desafi os de se trabalhar efetivamente a formação leitora 
na perspectiva do letramento: considerando tais universos 
plurais de manifestação social nos processos formativos. A 
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escola, vale lembrar, é apenas mais um lócus de chegada 
e de saída desses sujeitos coletivos que têm, por meio da 
manifestação linguística, sua forma de identidade. Prescindir 
disso, como educadores, pode signifi car-lhes a negação de 
integração e de uso efetivo da Língua, com a não apropriação 
signifi cativa de seus principais instrumentos: a leitura e o 
livro. 

Uma leitura sobre a realidade: o município de Seropédica

Segundo Jorge Wertheim (Correio Brasiliense, 10/04/05), 
ex representante da Unesco no Brasil, no país, 73% dos livros 
estavam concentrados nas mãos de 16% da população e, segundo 
dados do IBGE, 89% dos municípios não têm bibliotecas 
públicas e 65% não possuem livrarias nem lojas de música. As 
bibliotecas equipadas estão localizadas em áreas urbanas ou 
nas áreas centrais das cidades. Estes dados alarmantes mostram 
as enormes desigualdades regionais e a má distribuição de bens 
culturais. 

O município de Seropédica é considerado como a “cidade 
dos estudantes” pela instalação, em 1948, do campus da 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro nas margens 
da antiga rodovia Rio – São Paulo. Com uma população 
aproximada de 79.000 habitantes (IBGE, 2009), atualmente 
conta com uma única biblioteca aberta ao público, a Biblioteca 
Pública Municipal de Seropédica, inaugurada em 2000; e uma 
biblioteca comunitária.

O primeiro nível de atendimento escolar é a creche, que 
teve 389 alunos matriculados em 2007, 86% na rede municipal. 
São 17 estabelecimentos, sendo 14 do município. A pré-escola 
teve 2.094 matrículas em 45 escolas. Para este nível de ensino, a 
Prefeitura atende 80% dos alunos em 80% dos estabelecimentos. 
O Ensino Fundamental teve 14.681 estudantes inscritos em 
2007.

A Prefeitura oferece 74% das vagas em 38 estabelecimentos. 
A rede estadual ainda atende outros 14% dos alunos em 7 
unidades próprias. O Ensino Médio foi oferecido em 13 
estabelecimentos para 4.960 alunos. O Governo Estadual é 
responsável por 87% das matrículas. O Ensino de Jovens e 

Adultos está disponível em 1.617 estabelecimentos, sendo 87% 
desses públicos. Do total, a rede estadual responde por 71% das 
matrículas, e a municipal, por 24%.

É importante destacar que ações conjuntas entre o município 
de Seropédica e a Universidade estão previstas no Plano Diretor 
Participativo do município de Seropédica (03/09/2006), no 
qual se afi rma a “necessidade de estabelecer parcerias entre as 
universidades e instituições de ensino, de forma a propiciar a 
troca de conhecimento e experiências para o aprimoramento 
profi ssional e a melhoria da qualidade do Ensino”  (Art. 102, 
VII). Ao mesmo tempo, o documento reforça a importância da 
“criação de bibliotecas escolares e atualização e ampliação do 
acervo bibliográfi co nas escolas, como meio de incentivar a 
leitura e a pesquisa”, a “implantação de bibliotecas públicas 
nos bairros”.

Ademais, em seu art. 100, entre as ações previstas para 
atingir o desenvolvimento educacional do município, afi rma 
a implementação da “construção de uma cultura de formação 
continuada de profi ssionais da educação”. Este é um dado 
importante, já que um programa para a formação de bibliotecas 
nas escolas, de “efi cácia operativa na distribuição de livros 
para as escolas benefi ciadas” (TCU, 2002) não pode manter-
se desvinculado das exigências de formação de professores, 
principais atores no incentivo e na dinamização da leitura de 
crianças e de jovens no espaço escolar.

Em pesquisa anteriormente realizada (MEC, SEB, 2006), 
concluímos que, no que se refere às concepções de biblioteca, 
existe geralmente uma ênfase nas características da estrutura 
física e uma separação entre esta e os projetos de incentivo à 
leitura. As escolas e a maioria dos professores não desenvolveram 
uma análise compreensiva acerca das fi nalidades sociais das 
bibliotecas no interior das escolas, remetendo-se a enfoques 
unicamente didáticos, simplistas e alienadores. 

Uma concepção mais cuidadosa dos usos sociais da escrita 
e de suas implicações no campo do desenvolvimento de 
sistemas de pensamento e de esquemas cognitivos mais amplos 
poderia considerar a potência geradora de conhecimentos que 
é a biblioteca – fonte de desenvolvimento da autonomia de 
pensamento e de criatividade – e poderia, principalmente, torná-
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la um instrumento indispensável na formação da identidade dos 
atores da escola e da comunidade.

Inúmeros depoimentos e ações apresentados pelos 
entrevistados naquela pesquisa referem-se à fragilidade 
da formação técnica dos profi ssionais que atuam na 
escola: professores, coordenadores, pedagogos e diretores, 
independentemente do tempo de formação de cada um e do 
nível de formação (magistério, formação universitária de 
graduação ou de pós-graduação). Além do nível de formação, 
do tempo e da experiência na docência ou na função exercida na 
escola, a insegurança, a ausência de interesse e de criatividade 
no uso dos recursos bibliográfi cos e da própria biblioteca foram 
características evidenciadas a partir da pesquisa.

O espaço da biblioteca escolar também pôde ser questionado. 
Em grande parte das escolas esse dispositivo não existe como 
tal, sendo substituído por salas de leitura, “cantinhos de leitura”, 
entre outros. Em muitos deles não existiam registros dos livros 
em catálogos, o que implicava desconhecimento por parte da 
comunidade escolar sobre a quantidade e a qualidade das obras 
de que dispunham.

Do ponto de vista do profi ssional que atua nas bibliotecas, 
registrou-se a inexistência quase total de bibliotecários com 
formação, a ausência de cursos que qualifi quem os responsáveis 
para a função e a pouca valorização da problemática do livro, 
da leitura e da biblioteca no currículo da maioria dos cursos 
de formação. A fi gura mais comum encontrada neste espaço é 
a do “professor readaptado”, ou seja, deslocado da função de 
regente de turma por problemas de saúde.

Uma leitura sobre a extensão: o projeto de formação de 
professores

O exposto aqui justifi caria ações de capacitação na rede 
municipal, no sentido de se constituir num conjunto de ações 
que permitem a parceria Universidade/Município com vistas à 
criação de âmbitos de refl exão e de formação dos docentes e 
profi ssionais que atuam nos espaços de leitura das escolas do 
município, buscando alcançar a meta de dinamizar a leitura, 
contribuindo para a consolidação de sujeitos leitores.

Optamos por um projeto de capacitação (PROEXT/
MEC/SESu 2010) no qual serão selecionadas escolas da rede 
municipal de Ensino Fundamental, na modalidade de ensino 
regular e na modalidade Educação de Jovens e Adultos. Tal 
opção se justifi ca na necessidade de atender à modalidade de 
educação historicamente postergada (a Educação de Jovens 
e Adultos), assim como aprofundar em estudos que analisem 
os impactos nas práticas de leitura nas escolas a partir da 
implementação do ensino de 9 anos.

O objetivo geral do Projeto é estabelecer âmbitos de 
refl exão e de formação de professores e diversos profi ssionais 
que atuam em escolas públicas de ensino fundamental da rede 
municipal de Seropédica no trabalho específi co em bibliotecas 
e/ou salas de leitura escolares.

Ao mesmo tempo pretendemos oferecer capacitação 
e qualifi cação específi ca em catalogação de acervos de 
bibliotecas escolares ou salas de leitura para professores e/ou 
profi ssionais que atuam nestes âmbitos, bem como contribuir 
com o estabelecimento de uma cultura de capacitação docente 
contínua dos professores de escolas públicas de ensino 
fundamental da rede municipal de Seropédica.

Dessa forma, entendemos como essencial a manutenção de 
espaços de discussão, de refl exão e de estudo sobre diversos 
aspectos e concepções referidos aos processos de leitura e de 
escrita na sociedade e na escola brasileiras junto aos professores 
da rede pública municipal de Seropédica. Para tal, propomos 
também, no projeto, a realização de um diagnóstico do estado 
das bibliotecas e salas de leitura instalados nas escolas públicas 
de ensino fundamental do Município de Seropédica e um estudo 
sobre a natureza da formação dos professores/bibliotecários que 
atuam nesses espaços, assim como as próprias necessidades das 
escolas em relação a pessoas qualifi cadas na área de catalogação 
e de organização de acervos, qualidade/quantidade dos acervos, 
equipamentos, estado de manutenção dos espaços de leitura e 
condições dos mesmos.

O projeto pretende, por fi m, propiciar instâncias de refl exão 
teórica sobre aspectos e concepções relativos aos processos de 
leitura e de escrita na sociedade e na escola brasileiras junto 
aos alunos dos cursos de licenciatura da UFRRJ, oferecendo-
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os a possibilidade de participar de uma experiência político-
pedagógica – tão necessária para a formação integral do futuro 
profi ssional. Em uma visão macrosocial, visa, ainda, a estes 
mesmos licenciandos, desenvolver o compromisso cidadão 
com a comunidade local, estabelecendo espaços de intercâmbio 
social e cultural entre os participantes do projeto e favorecendo 
a troca de saberes e de experiências.

A partir dos objetivos que norteiam o presente projeto 
de extensão, torna-se prioritário o estabelecimento de 
metodologias de trabalho e de ações conjuntas entre a 
universidade e a comunidade educacional local que privilegiem 
a construção de conhecimentos através da criação de espaços 
dialógicos de refl exão teórico-prática. Assim, ofi cinas de 
discussão teórica e troca de experiências serão oferecidas aos 
professores e profi ssionais que atuam nas bibliotecas e salas de 
leitura de escolas públicas municipais de ensino fundamental 
do município de Seropédica, nas modalidades regular e EJA, de 
forma a problematizar a prática docente e refl etir sobre diversas 
concepções de leitura, escrita, letramento, trabalho pedagógico 
e avaliação neste campo de conhecimentos.

Ao mesmo tempo, espaços de formação técnico-
pedagógicos serão oferecidos aos profi ssionais que atuam em 
espaços de leitura das escolas, abordando especifi camente o 
trabalho de catalogação e de organização dos acervos, assim 
como diversas formas de dinamizar o funcionamento desses 
espaços.

Como primeira etapa do projeto aqui apresentado, será 
realizado, pela equipe junto a Secretaria Municipal de Educação, 
um trabalho diagnóstico de conhecimento das instituições 
escolares de ensino fundamental do município, visando 
levantar as seguintes informações: existência de bibliotecas 
escolares nas escolas e nas salas de leitura; estado físico dos 
mesmos; características dos acervos (variedade e quantidade 
de volumes); formação profi ssional dos responsáveis por 
estes espaços; dinâmica e funcionamento das salas de leitura 
e bibliotecas escolares (formas de catalogação do acervo, 
informatização, horário de atenção ao público etc.).

Os professores e demais profi ssionais que farão parte do 
projeto serão escolhidos a partir dos resultados do diagnóstico 

inicial, utilizando critérios estabelecidos oportunamente. As 
ações previstas para  a realização deste projeto envolvem, 
ademais, um trabalho permanente de refl exão teórica, 
capacitação e discussão em espaços de discussão e ofi cinas dos 
coordenadores com os estudantes dos cursos de licenciatura 
da universidade envolvidos no projeto. Os mesmos serão 
selecionados a partir de entrevistas realizadas pela equipe de 
coordenação.

Ao término do ano de execução do projeto será elaborado 
um relatório contendo todas as informações relevantes sobre 
o mesmo. A ideia é, pois, a de realizar um seminário interno 
entre os participantes (alunos, profi ssionais das escolas e 
coordenação) com a fi nalidade de refl etir e socializar resultados 
e difi culdades encontrados ao longo do processo. Neste 
momento nos encontramos na primeira etapa de execução do 
projeto,  de seleção de quatro alunos bolsistas que integrarão a 
equipe e de diagnóstico da realidade das bibliotecas escolares e 
salas de leitura das escolas da rede municipal de Seropédica, a 
partir de entrevistas já agendadas com profi ssionais que atuam 
na Secretaria de Educação do Município. 

Uma leitura longe do fi m

Esperamos que este projeto, ainda incipiente, possa 
contribuir para o debate sobre os usos possíveis das bibliotecas, 
escolares ou não, mas entendidas como espaços de formação. 
Acreditamos que se torna necessário considerar e refl etir 
conjuntamente sobre as inúmeras difi culdades dos professores 
para trabalhar com os livros nas escolas, a possível ausência de 
formação que lhes permita pensar criticamente sobre sua prática 
pedagógica e discutir diferentes concepções de linguagem, de 
leitura e de escrita, os limites no aproveitamento do material 
disponível e a angústia pela falta de tempo para exercitar a 
própria leitura. 

Como resultados de execução deste projeto, esperamos 
fomentar uma refl exão ainda mais crítica, inicialmente, sobre 
política de leitura e de formação de leitores, como condição 
básica para que o Estado possa atuar sobre a democratização das 
fontes de informação, sobre o fomento à leitura e à formação 
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de alunos e de professores-leitores. Entendemos, por fi m, que o 
presente trabalho pode contribuir para levantar questões sobre 
como o livro, a partir de uma política pública, pode estar aliado 
a um processo de democratização da informação, com vistas à 
elaboração também democrática do conhecimento pela leitura.

Logo, a provocação Onde estão os livros? realmente requer 
de nós, com este projeto, uma tarefa contínua de não apenas 
procurar pelas obras, mas, especialmente, de compreender os 
movimentos que são realizados para que tais suportes de leitura 
sejam efetivamente considerados como uma produção que é 
social, e, portanto, de todos, ou se ainda restrita à degustação 
de poucos.
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Resumo

Neste texto, apresento o trabalho que tenho realizado em uma 
escola municipal do Rio de Janeiro, a primeira do município a 
receber o Programa “Um Computador por Aluno” (PROUCA). 
Meu objetivo geral é compreender os impactos deste projeto nas 
práticas pedagógicas da escola e os processos de recontextualização 
empreendidos nesse ambiente cultural. Em termos metodológicos, 
desenvolvo um trabalho de cunho etnográfi co, que conta 
com participação intensiva no cotidiano escolar, observações 
sistemáticas, registros em um diário de campo, entrevistas 
semiestruturadas e conversas informais. Durante a fase inicial do 
projeto, percebi que por mais que a escola tentasse integrar o uso 
dos netbooks em suas práticas (sobretudo pelo incentivo de uma 
professora de História, mais diretamente empenhada em incentivar 
o uso dos equipamentos pelos docentes e discentes), a resistência 
do professorado advém muitas vezes da falta de tempo do temor de 
não darem conta dos conteúdos curriculares que lhes são colocados 
como exigência nas avaliações. Com relação ao alunado, as turmas 
que já se familiarizaram com o equipamento têm aprendido muito 
sobre a linguagem digital.  Atuando mais próxima ao contexto da 
prática cotidiana na Escola Conecta e dos/as docentes que ali se 
inserem, pudemos perceber que os programas em torno do uso 
das tecnologias informáticas propostos para serem utilizados pelas 
escolas serão sempre o resultado de processos de recontextualização 
por hibridismo (LOPES, 2008a, 2008b, 2005), já que no cotidiano 
escolar serão múltiplas e complexas as ações e reações dos docentes 
para lidar com as demandas que o programa requer.

Palavras-chave

Diferentes linguagens; recontextualização; novas tecnologias.

Abstract

In this text, I present the work I have done in a municipal 
school in Rio de Janeiro, the fi rst in town to receive the 
program “One Laptop per Student” (PROUCA). My general 
purpose is to understand the impacts of this project in the 
pedagogical practices of school and the processes undertaken 
in recontextualizing cultural environment. In terms of 
methodology, I develop an ethnographic work, which includes 
intensive involvement in the school routine, systematic 
observations, records in a diary, structured interviews and 
informal conversations. During the initial phase of the project, 
I realized that while the school tried to integrate the use of 
netbooks in their practices (especially the encouragement of 
a professor of history, more directly engaged in encourage 
the use of equipment by faculty and students), the resistance 
the teachers often stems from lack of time and the fear of not 
realizing the curriculum they are placed as a requirement in 
the ratings. With respect to the student body, classes that are 
already familiar with the equipment have learned a lot about 
the digital language. Working Acting closer to the context 
of daily practice in the School Connects and / the teachers 
there that fall, we realized that the programs around the use 
of information technology proposed to be used by schools are 
always the result of processes of recontextualization through 
hybridization (LOPES, 2008a, 2008b, 2005), since in everyday 
daily school life are multiple and complex actions and reactions 
of teachers to cope with the demands that the program requires.

Keywords

Different languages  ; recontextualizing; new technologies.
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Introdução: clicando nos primeiros links

Nicholas Negroponte, autor que desenvolveu o Projeto Um 
Computador por Aluno (UCA), em seu livro “A Vida Digital”, 
pensava de forma entusiástica e visionária: “as escolas vão 
mudar, parecendo-se mais com museus e playgrounds onde as 
crianças poderão desenvolver ideias e se comunicar com outras 
crianças do mundo todo. O planeta digital será mais parecido 
com uma cabeça de alfi nete, e assim as pessoas vão percebê-lo” 
(NEGROPONTE, 1995, p.12, grifos meus).

Com suas assertivas, o autor pode até ter sido bem certeiro 
no que tange ao avanço tecnológico (TVs digitais, celulares, 
gadgets, I-PODs que em um único aparelho podem fazer 
todas as tarefas que anteriormente eram feitas separadamente), 
potencializando cada vez mais elementos como convergência 
de mídias (SANTAELLA, 2003, p. 17). Contudo, quando 
Negroponte discute suas perspectivas para as escolas, 
observamos que tal previsão ainda não se concretizara de tal 
forma. Como então pensar uma educação que acompanhe estas 
mudanças tecnológicas que se dão de forma cada vez mais 
intensa?

Sobretudo a partir de 1990, podemos perceber um movimento 
de reformas a nível mundial em que as novas tecnologias 
da informação e da comunicação e o posicionamento das 
instâncias educativas frente a seus impactos acabam entrando 
paulatinamente nesse bojo. É também no fi nal da década de 
1990 que o sociólogo espanhol Manuel Castells, publica sua 
coletânea de textos repensando o papel das novas tecnologias 
sobre nossas maneiras de lidar de forma diferenciada com o 
mundo. 

 Embora tenha se dedicado a analisar com rigor o papel da 
televisão, Castells (2011) elabora uma coletânea, cujo primeiro 
volume se intitula “A sociedade em rede”. Ele afi rma: “por 
meio da poderosa infl uência do novo sistema de comunicação, 
mediado por interesses sociais, políticas governamentais e 
estratégias de negócios, está surgindo uma nova cultura: a cultura 
da virtualidade real” (p.415). O termo pode parecer paradoxal, 

mas o que se está propondo é justamente uma revisão do 
entendimento que temos de “virtual” e “real”. Se contrapondo 
à máxima de Mcluhan de que o meio é a mensagem, na suposta 
“cultura da virtualidade real”, a mensagem é a mensagem, 
independente do suporte (ou do meio) em que esteja ou não 
vinculada.

No que se refere à difusão desses discursos que também 
se refl etiam no campo educacional, o que valem são os 
questionamentos que fazemos a estas tecnologias, pois elas 
por si só não garantem a aquisição de uma consciência crítica 
diante da quantidade de informações que essa “sociedade em 
rede” proporciona. Vale então indagarmos sobre os usos que a 
partir daí são feitos. 

Fomos, então, presenciando a consolidação crescente 
da visão de que os meios de comunicação representavam 
um veículo privilegiado para um projeto de cidadania, o 
que demandava um novo perfi l de docente que estivesse 
preocupado não mais apenas com uma formação para a 
leitura de livros, mas que levasse em conta outro tipo de 
alfabetização, a da informática e das multimídias (MARTÍN-
BARBERO, 2000, p.57). 

Este trabalho apresenta parte de minhas observações 
sobre o processo de difusão e integração de TICs na educação, 
tendo como foco a proposta do “Programa Um Computador 
por Aluno” (PROUCA) no Ensino Fundamental. Este texto 
intenta analisar as políticas voltadas para a integração 
das TICs na educação, em especial, do uso dos laptops 
educacionais, e sua relação com o contexto da Escola 
Conecta2, a primeira escola do município do Rio de Janeiro 
a receber o suposto programa. 

No campo da educação há um percurso histórico que foi se 
desenvolvendo em torno da valorização do uso das tecnologias 
“informáticas” nas escolas, desde as “máquinas de ensino” 
(CANDAU, 1969) individualizadas dos anos de 1970 até os 
atuais “netbooks” do PROUCA – do ano 2000. Somente em 
meados de 2010 este programa foi inserido no contexto da 
Escola Conecta, embora já estivesse em vigor em diversas 

2 - Para manter o anonimato dos sujeitos da pesquisa, todos os nomes utilizados neste texto, inclusive o da escola, serão fi ctícios.
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escolas pelo Brasil3 (pelo menos desde 2007) e por diversos 
lugares do mundo. 

O Rio de Janeiro foi um dos 10 estados do país contemplados 
pelo Projeto UCA do Ministério da Educação. De acordo 
com orientação do PROUCA, cada escola poderá utilizar os 
netbooks4 ou, como indicam Santos e Borges (2009, p.1), 
laptops educacionais,5 de acordo com seu projeto pedagógico. 
Por ser um projeto desenvolvido tanto no âmbito do Governo 
Federal quanto do estadual (que já havia iniciado a experiência 
a mais tempo) e do municipal, estas três esferas estavam se 
articulando naquele primeiro momento da chegada do projeto 
na rede municipal. 

Era importante que a SME/RJ contasse com a parceria 
desses profi ssionais oriundos de outras esferas no sentido 
de compartilhar suas experiências e auxiliar nesse primeiro 
momento da capacitação. Assim, as capacitações iniciais em 
que pudemos observar foram realizadas por integrantes da 
Gerência de Mídia da SME/RJ, do NTE (Núcleo de Tecnologia 
Educacional) do Estado do Rio de Janeiro e do Governo 
Federal6.  

Em termos metodológicos, afi no-me com as propostas de 
Geertz (2008), quando o autor identifi ca as características de um 
trabalho que forneça uma descrição mais densa dos fenômenos 
observados, através de um contato mais próximo com os/as 
sujeitos pesquisados. Nesse sentido, busco desenvolver um 
trabalho de cunho etnográfi co, que lança mão de observações 
sistemáticas, confecção de um diário de campo, entrevistas 
semi-estruturadas, conversas informais e participação de forma 
intensiva no cotidiano daquele espaço institucional.

Destaco então meu interesse em enfocar o desdobramento 
do Projeto “Um computador por aluno” e como será apropriado 
por essa escola da rede municipal. Minha investigação se pauta 
na tentativa de observar o impacto das novas determinações 
e regulamentações - que são oriundas das atuais políticas 
educacionais - na prática pedagógica e os processos de 
ressignifi cação e tradução, empreendidos nesse ambiente 
cultural.

1. Conectando a rede: o PROUCA e suas infl uências 

O PROUCA é a versão brasileira do Projeto internacional 
“One Laptop per Child” (OLPC), uma organização que se 
declara sem fi ns lucrativos e tendo surgido a partir do Media 
Lab. O Media Lab faz parte do Massachusets Institute of 
Technology (MIT), fundado pelo pesquisador e professor 
Nicholas Negroponte e o já falecido Jerome Wiesner, que previa 
a convergência de diferentes meios, alimentada por alterações 
na o setor de comunicações. 

 Durante o Fórum de Davos, em 2005, Negroponte desafi ou 
os países do mundo a se engajarem num esforço global de 
universalização do acesso às tecnologias da informação e 
comunicação (TICs), a partir da meta de garantir a todas as 
crianças o direito ao seu próprio computador, tomando como 
lema a ideia de um laptop para cada criança. O governo 
brasileiro traduziu esse lema no propósito de garantir “um 
computador por aluno” nas redes públicas de ensino, apoiado 
na ideia de que a disseminação do laptop educacional com 
acesso à Internet pode ser uma poderosa ferramenta de inclusão 

3 - Não pretendo aprofundar tais questões neste trabalho, mas muito em função de disputas políticas entre o Governo Federal e o Governo Municipal do Rio 
de Janeiro, o Projeto só foi recebido pela Prefeitura naquele ano, embora no Estado já estivesse em vigor. Para ver mais sobre as mudanças políticas na rede 
municipal do Rio de Janeiro e as repercussões no trabalho das escolas que desenvolviam projetos mídia-educativos (cf. Velloso, 2011).
4 - O termo netbook refere-se ao computador recebido, que difere dos tradicionais notebooks em seu tamanho bem menor e por sua baixa capacidade de ar-
mazenamento de dados. Conforme se observa, é um aparelho com recursos limitados ao acesso a internet a e ao uso de programas com fi nalidades didáticas.
5 - As autoras empregam o termo com a fi nalidade de diferenciar um tipo específi co de computador portátil projetado para crianças em fase escolar. O termo 
não tem a intencionalidade de refl etir um posicionamento teórico que entenda o computador como uma ferramenta didática com fi m em si mesma, mas que 
antes é entendida com um recurso que pode ser utilizado à serviço dos processos de ensino e aprendizagem. 
6 - O Governo Federal fi cou responsável pela capacitação à distância, pois todos/as os/as professores/as da escola foram cadastrados na plataforma virtual do 
Proinfo (http://eproinfo.mec.gov.br/), para que pudessem fazer parte de chats, fóruns e assistir aulas online.
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digital e melhoria da qualidade da educação. O governo também 
enxergou nessa estratégia uma possibilidade de inserção da 
indústria brasileira no processo e, para tanto, resolveu testá-la 
em algumas unidades de ensino (BRASÍLIA, 2008, p.15).

Nos anos 1990, várias reformas educacionais foram sendo 
propostas pelo Ministério da Educação (MEC), envolvidas 
em um contexto de uma suposta reestruturação da educação 
brasileira que evidenciava a produção de um currículo nacional, 
embora o discurso que permeasse os documentos fosse o da 
fl exibilidade e da não obrigatoriedade (TURA, 2008). 

Freitas (2002) considera a década de 1990 como a “Década 
da Educação”, quando a educação e a formação de professores 
ganham importância estratégica para a realização das reformas 
educativas. Sobretudo no ano de 1995, quando tem início 
o Governo Fernando Henrique Cardoso, são divulgados os 
“5 pontos” para que o governo pudesse melhorar o ensino 
público. Estes pontos envolviam a distribuição das verbas 
federais diretamente para as escolas, sem passar pelos estados 
e municípios; criação do Sistema Nacional de Educação a 
Distância, com a instalação de aparelhos de TV em cada 
escola, com o objetivo de “preparar os professores para que 
eles possam ensinar melhor”; a avaliação das escolas por meio 
de testes, premiando aquelas com melhor desempenho, dentre 
outros aspectos valorizados.

Em 1995, a UNESCO realizou sua 28ª Reunião da 
Conferência Geral, cujo documento orientado intitulava-
se “A UNESCO e a Sociedade da Informação para Todos”, 
que destacava a prioridade da participação dos países em 
desenvolvimento na sociedade da informação. No sentido 
de democratizar o acesso, falava-se de como as tecnologias 
poderiam surgir como recurso complementar efi caz às técnicas 
pedagógicas tradicionais, atingindo a um público cada vez mais 
amplo e tornando a aprendizagem mais efi caz e estimulante 
(TEDESCO, 2004).

Discutindo algumas relações entre a globalização 
econômica e a política educacional, Ball (1998, p.121) observa 
a presença de algumas soluções genéricas de política ao redor 
do mundo para tratar os supostos “problemas” educacionais. 
O autor nos alerta para o fato de que a oferta educacional 

está paulatinamente fi cando submetida a preocupações 
mercadológicas e subjacentes a uma cultura empresarial que 
vem sendo transposta de modo muitas vezes incisivo para as 
escolas.

Dias (2009) indica que o atual momento de globalização 
é propício para o surgimento de reformas, que surgem de 
forma intensa e de políticas curriculares que são produzidas, 
voltadas especialmente para a Educação Básica e a formação 
de professores. Analisando a tônica que perpassa os textos 
produzidos pelas reformas, a autora observa que, de um modo 
geral, os mesmos difundem um discurso na defesa de políticas 
que deem conta das exigências encetadas por este cenário de 
globalização e de um mundo constantemente em mutação. 

Nesse sentido, se atribui à educação o papel de responsável 
por assegurar as condições para que crianças e jovens se 
adaptem às confi gurações contextuais que se apresentam e, 
no caso em que estamos analisando, o uso das Tecnologias da 
Informação e da Comunicação (TICs).

Sancho (2006) argumenta que as escolas atualmente 
vivenciam dilemas ao lidarem com uma gama muito diversa de 
demandas, algumas delas por vezes contraditórias. Existem as 
advertências vindas dos organismos internacionais (UNESCO, 
OCDE, Comissão Europeia, etc.), sobre a necessidade de uma 
educação para a suposta “Sociedade do Conhecimento”, onde 
se aprenda a trabalhar fazendo uso intensivo e extensivo das 
TICs. Para que as escolas efetivem tais ações, necessitam 
também, de acordo a autora, de bons equipamentos, professores/
as convenientemente formados/as, currículos fl exíveis e 
avaliações adequadas.  

Embora se tenha em vista a infl uência decisiva das instâncias 
internacionais e políticas elaboradas nesse bojo, são de grande 
relevância as preocupações com os processos de tradução e de 
recontextualização - nos termos de Ball (1998) - envolvidos 
na execução nas políticas públicas em contextos nacionais e 
locais, repletos de idiossincrasias e especifi cidades. O autor 
então nos sugere que os processos nacionais de elaboração de 
políticas são, inevitavelmente, processos que ele denomina 
como de “bricolage” (p.132). Sendo assim, trata-se de tomar 
emprestado, de copiar trechos, segmentos e pedaços de ideias 
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de outros locais, aproveitando-se de abordagens localmente 
testadas e experimentadas, proporcionando esse mix no qual se 
interrelacionam global e local.  

Assim como Lopes (200a e 2008b) trabalhamos com 
a noção de recontextualização por hibridismo, para nos 
ajudar a compreender os processos através dos quais os/as 
professores/as ressignifi cam e produzem novos sentidos às 
propostas e documentos ofi ciais. A ideia de recontextualização 
é apropriada dos textos de Basil Bernstein (1996, 1998), que 
nos remete à transferência de textos de um contexto ao outro. 
Complementando tal processo de transferência, Lopes (2008) 
agrega à noção de recontextualização o conceito de hibridismo, 
que é creditado aos estudos de Néstor García-Canclini (2006). 
Hibridização se refere ao fenômeno difuso da cultura em um 
mundo cada vez mais complexo e multifacetado. Quando nos 
referimos à questão do hibridismo relacionado ao currículo, 
entendemo-lo como um processo de recontextualização de 
diferentes tendências teóricas

Desta forma por mais que a construção da mencionada 
“cultura digital” na Escola Conecta seja um dos objetivos 
mais incisivos do PROUCA, o que podemos inferir, a partir 
das práticas docentes, é que existe um mix entre diferentes 
linguagens e tecnologias: bits, bites, netbooks e hipertextos 
convivendo com lápis e caneta, cadernos e textos... tudo isto 
coexistindo no cotidiano da escola. 

2. A pesquisa de cunho etnográfi co: apropriações do 
Projeto UCA na Escola Conecta

Intenta-se identifi car não só os fatores institucionais 
(normas, cultura escolar, ações relacionadas ao uso das TICs no 
ensino), individuais (percepções sobre educação e tecnologia) 
e contextuais (natureza dos problemas de ensino, público alvo, 
características das tecnologias) envolvidos no processo de 
implantação do PROUCA. O trabalho apresenta-se como de 
cunho etnográfi co e enfatiza a visão dos/as atores sociais docentes 
que estão envolvidos/as na Escola que recebeu o programa.

Podemos entender que os argumentos apresentados 
nesse texto representarão sempre interpretações parciais e 

provisórias, de acordo com as diferentes teias semióticas nas 
quais nos enredamos. As perspectivas de McLaren (2000), são 
bastante elucidativas ao nos explicar o trabalho do “etnógrafo 
como um fl âneur pós-moderno”. Para o autor, a fl ânerie é vista 
como sendo uma determinada forma de produzir e consumir 
textos, atividades de observação, escuta e leitura. O fl âneur (a 
fl âneuse) interpretam o contexto em que se inserem, mediante 
uma postura epistemológica que situa os/as situa enquanto 
sujeitos e objetos do olhar. Eles/elas observam a teia social 
pelo lado de dentro enquanto parte integrante da mesma, numa 
concepção de engajamento narrativo.

O desenvolvimento da pesquisa de cunho etnográfi co 
permitiu-nos fazer uma série de observações acerca da chegada 
do PROUCA na Escola Conecta e o que será apresentado no 
presente texto são considerações de um determinado momento 
da pesquisa, em que se pôde perceber o desenvolvimento de 
atividades que congregaram diferentes linguagens, bem em 
consonância com o que propõe Santaella (2003) ao discutir 
sobre a noção de convergência de mídias. 

A Escola Conecta, situada em uma área movimentada da 
cidade, é de pequenas proporções, possuindo cinco salas de 
aula e dez turmas (cinco no período da manhã e cinco no da 
tarde), do sexto ao nono ano. De acordo com as informações 
cedidas pela coordenadora pedagógica, no início do ano letivo 
de 2011, a escola contava com 314 alunos/as matriculados/as 
e 23 professores/as regentes, além da professora da Sala de 
Leitura e outra professora que também atuava na Sala por estar 
readaptada. Havia também um pequeno pátio de entrada, sala 
dos/as professores/as, uma quadra de esportes e o refeitório. 

No momento inicial da chegada do PROUCA na Escola, 
foram identifi cadas tentativas de uso dos netbooks por parte de 
poucos docentes, pois a grande maioria admitia ter difi culdades 
e, sobretudo, medo (um termo recorrente entre as falas). Ao longo 
do ano, a Gerência de Mídia da SME/RJ esteve em contato com 
a Escola, mas o que pudemos perceber como elementos centrais 
para o andamento do PROUCA foram a atuação da professora 
de História, que chegou à Escola em 2011 e por ter toda uma 
formação que a aproxima dos usos educativos dos computadores 
(uma delas é ser tutora do Centro de Educação a Distância do 
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Rio de Janeiro – CEDERJ) e a outra presença essencial foi a do 
estagiário Fábio, que a SME/RJ havia direcionado para a escola 
especifi camente no sentido de atuar no PROUCA. Ele apresentava 
grande desenvoltura para lidar com os softwares, as redes e 
instalações dos aparelhos. Ambos formaram uma parceria que se 
dedicou a dividir as turmas para que, no horário do contraturno, 
tivessem oportunidade de entrar em contato e se familiarizar com 
os “Uquinhas” (apelido dado pela Escola aos netbooks). Foi todo 
um processo que envolveu tentativas, acertos e erros, e acabou 
produzindo frutos, como o que narro abaixo:

Ao chegar à escola no dia 14 de junho de 2011, dirigi-me à sala 
ao lado da de Leitura, encontrei com o estagiário Fábio e logo em 
seguida, nos dirigimos para a Sala de Leitura, onde Telma realizava 
as atividades dos “Uquinhas” com as turmas. Era o último dia7 da 
turma 1601, ela me avisa que seria o dia de criar o blog da turma, 
pois o passo anterior fora a criação de um e-mail coletivo. 

A turma entra e a docente avisa sobre a proposta do blog, o 
que causa entusiasmo entre o grupo. A turma escolheu o layout 
por votação e deram sugestões sobre a primeira postagem, algo 
que deveria ser de comum acordo entre a turma (gostar de recreio, 
educação física, comer, pular e cantar...). Telma, Fábio e eu fi camos 
tentando linkar o blog da 1601 com o da 1802. Enquanto isso, a 
turma fazia desenhos que eram pendurados no quadro para serem 
fotografados com o próprio “Uquinha” para postar no blog. Foram 
muito variados os desenhos da turma, que se reuniu em grupos de 
4 alunos/as para elaborar as imagens abaixo8: 

     

     

Como todo o processo foi terminado em tempo hábil, as 
imagens foram postadas imediatamente no blog. A turma fi cou 
muito feliz com o resultado e de terem seus desenhos expostos 
na Internet e, quando tocou o sinal, a professora de Ciências 
veio procurar Fábio para lhe pedir ajuda a instalar o novo 
projetor que vem com computador embutido. Telma informa 
que já havia tentado convencer a docente de Ciências a usar 
os “Uquinhas” na sala, mas ela parecia demonstrar medo, 
sobretudo com relação à indisciplina da turma durante as 
atividades. 

Este “medo”, expresso nos dizeres da professora Telma, era 
algo que parecia vir junto com muitas das resistências docentes 
ao uso do netbook. Silva (2003), ao nos falar sobre a dimensão 
da formação docente (e não o simples “adestramento” de 
sujeitos sociais com condições objetivas para satisfazer as 
suas necessidades informacionais e participar dignamente dos 
destinos da sociedade), constata a existência de um fenômeno 
que ele denomina “tecnofobia”, por parte de muitos/as docentes.

Com o termo “tecnofobia”, Silva (2003) se refere à recusa 
a qualquer tecnologia de natureza elétrica ou eletrônica e o que 
ele também identifi ca como certo “mal-estar docente” (uma 
confusão frente ao variado conjunto de tecnologias atualmente 
disponíveis). Tal “tecnofobia” então advém do que seriam as 
sérias lacunas na formação recebida pelos/as professores/as, 
em especial os de ensino fundamental e médio. A coordenadora 
pedagógica da Escola percebia este “mal-estar” em parte do 
corpo docente e ao chegar à Sala ao fi nal da atividade da turma 

7 - Geralmente cada turma passa pelo processo de familiarização com os netbooks entre 7 e 8 dias, dependendo da disponibilidade da turma e da docente responsável.
8 - Todas as imagens foram extraídas do blog criado pela turma 1601 da Escola Conecta, que terá seu endereço da Internet resguardado.
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1601, concordou com Telma que seria bom que a professora 
de Ciências se engajasse no projeto e que também tentaria 
convencê-la, embora já houvesse percebido seu medo. 

Concordando com os depoimentos da professora Telma, 
a turma 1601 pôde aproveitar bastante as possibilidades do 
Projeto nos dias em que esteve em contato com os “Uquinhas”, 
pois puderam mesclar o uso de diferentes mídias (os desenhos 
com canetas e lápis de cor no papel, a foto da imagem através do 
dispositivo de imagem contido no netbook, o envio da mesma 
por e-mail e a postagem no blog) e, quando fossem usá-los nas 
salas, muito provavelmente apresentariam uma desenvoltura 
que poderia deixar muitos/as docentes mesmo desconcertados. 

No dia 15 de junho de 2011, uma quarta-feira, dia em 
que ocorrem os momentos de Centro de Estudos (CE) nas 
escolas da rede municipal do Rio de Janeiro, encontraram-se 
a coordenadora, a professora Telma, e os/as professores/as de 
Geografi a, Matemática, Artes e a diretora da escola. Telma estava 
justamente exibindo no data-show a produção que a turma 1601 
fi zera com a experiência de desenhar no papel, fotografar com 
o netbook e colocar suas produções no blog da turma. Por mais 
que eu tenha percebido o apoio do professorado às atividades 
que Telma desenvolvera, não percebi voluntariamente algum/a 
docente motivado/a para auxiliar as turmas na continuidade do 
blog, mesmo com a proposta feita por Telma: “Cada professor 
pode estimular suas turmas a postarem conteúdos tratados em 
aula no blog”. Eles/as parecem apoiar a proposta, mas sem 
se aprofundar no assunto. Telma propôs que todas as turmas 
confeccionassem os seus e-mails e blogs, já que a Internet 
estava funcionando direto (salvo alguns dias em que havia 
problemas de rede).

Naquele mesmo dia, Telma me apresentou para a professora de 
Artes, Ana, que se dispôs a falar da única vez em que usou o netbook 
do PROUCA em sala. Ana me relatou que fez seu trabalho com 
a turma 1801, que já estava familiarizada com os equipamentos. 
Falou que foi uma experiência muito positiva, pois mesmo não 
sendo uma “afi ccionada por tecnologias”, não teve medo de pedir 
ajuda para o alunado quando precisou. Suas queixas se deram em 
função da demora no carregamento das imagens nos computadores 
dos/as alunos/as, devido à baixa capacidade do mesmo. 

Outra queixa que pude identifi car no discurso dos/as 
docentes da Escola Conecta, e que também é percebido por 
Silva (2003), é a questão da infraestrutura para a aprendizagem 
da informática e a ausência de um especialista ou técnico que 
pudesse prestar-lhes auxílio para que as máquinas não fi cassem 
paralisadas por falta de manutenção ou atualização, algo que 
fi ca explícito na fala da docente Ana. 

Quando lhe perguntei sobre se pretendia trabalhar com os 
netbooks em outras atividades, ela me relatou a problemática da 
falta de tempo, mas as parcerias com outros/as docentes seria 
algo que se desse com mais intensidade, colaboraria bastante. 
Ela indica que o trabalho com os netbooks implica: “uma 
organização que eu nem sempre tenho tempo de fazer: “Eu 
consigo muito com as parcerias que faço com professora de 
Português, porque ela dá aula usando no primeiro tempo na 
turma 1801 e eu continuo no segundo. (Trecho do depoimento 
de Ana, professora de Artes).

Considerações fi nais, embora parciais: criando outros 
links...

Ao analisarmos o PROUCA no caso do Brasil – 
especifi camente na rede municipal do RJ, que é o campo de estudo 
do presente texto - sentidos globais se mesclam com os locais, 
recontextualizando as propostas originais dos idealizadores dos 
projetos, introduzindo sentidos outros que vão sendo hibridizados 
em suas propostas (LOPES, 2006, p.43). 

Analisando documentos publicados pela Gerência de 
Mídia e Educação da SME/RJ (RIO DE JANEIRO, SME/
RJ, 2007b), que mais diretamente atuava na Escola Conecta 
junto aos docentes que estavam se familiarizando com o 
PROUCA, identifi camos – através dos/as autores citados no 
documento - uma determinada concepção de mídia e educação 
que gravita em torno de perspectivas como as defi nidas por 
autores como Martín-Barbero e Rey (2004), que defi nem como 
a mudança de protocolos de leitura, o que acarretaria um novo 
tipo de letramento propiciado pelo advento da cibercultura 
(LÈVY, 1999). As tecnologias então seriam responsáveis por 
(re)organizar as práticas sociais, acarretando uma série de 
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consequências consideráveis para pensar a leitura e a escrita no 
âmbito pedagógico. Para tanto fornecia para as Salas de Leitura 
e Laboratórios de Informática das escolas um acervo que 
contemplasse o uso de diferentes linguagens, que não somente 
livros e textos literários – vistos como a matéria-prima de 
trabalho -, mas também outros materiais como computadores, 
DVDs, vídeos, CDs, mapas, jornais e revistas. 

Diante do que Lajolo e Zilberman (2009) identifi cam como 
a emergência da “Era da informação” (p.17), o desafi o que se 
coloca para a escola é sobre como lidar com esta pluralidade 
de textos e hipertextos. A escola se vê diante da importância 
de uma formação de leitores/escritores críticos, de modo a 
“interagir com os diferentes tipos de texto e suportes textuais” 
(RIO DE JANEIRO, SME/RJ, 2007b, p.15). 

Em termos de críticas no que se refere às propostas do UCA, 
algumas delas podem parecer semelhantes às dos primeiros 
projetos ligados ao uso de computadores na educação (limitação 
técnica dos aparelhos, pois são frágeis e não comportam muitas 
elaborações – daí o baixo custo -, a busca por respeitar o ensino 
individualizado e o tempo de aprendizagem de cada aluno, 
a crença que o ensino adquire maior qualidade através das 
técnicas, a formação e preparação para uma sociedade cada 
vez mais informatizada), mas outras aparentam um caráter 
mais inovador, como a proposta da mobilidade (a criança 
pode carregar seu netbook para onde quiser) e a conectividade 
(propor que todos estejam conectados com a Internet).

Outro ponto igualmente central refere-se à formação 
profi ssional docente, já que os/as mesmos/as terão de lidar com 
toda esta “cultura das mídias” (SANTAELLA, 2003, p.15) em 
suas práticas e desenvolver projetos que visem sua interface com 
o cotidiano escolar, permeado por uma série de outras demandas 
como avaliações nacionais e internacionais e cumprimento de 
metas de desempenho para alcançar bonifi cações oferecidas 
pela SME/RJ.

Desde 1990, o discurso da capacitação para o uso das 
tecnologias manteve-se muito atrelado à formação do cidadão 
do século XXI, conforme indicou Macedo (2004), ancorada 
nos estudos do currículo nacional inglês. Contudo, vale 
atentarmos para as refl exões da autora, quando se preocupa 

com quais saberes serão selecionados nesse processo, já que 
“o computador que se mostra apenas como uma ferramenta 
esconde formas de organização e seleção do conhecimento 
válido” (p.57). 

Vender softwares curriculares como a verdadeira solução 
para os problemas educacionais pode parecer um nicho bastante 
lucrativo para grandes empresas que se envolvem na disputa 
por quem irá comercializar os netbooks do PROUCA, por 
exemplo. Tais aparatos podem servir tanto a propósitos de fato 
interessados no uso pedagógico e nas necessidades de docentes 
e discentes, quanto para atender a demandas de transmitir (via 
tecnologia) conteúdos cobrados em avaliações nacionais e 
internacionais.

Até hoje a preocupação com a formação docente e com 
a quantidade de materiais permanece, mas ao invés de trazer 
a comunidade para a escola como propôs Bossuet (1985), no 
PROUCA a proposta original é de que cada aluno/a levasse 
seus computadores portáteis para casa. Em uma cidade cuja 
violência urbana se faz tão presente em todos os espaços, 
podemos indagar até que ponto tamanha mobilidade seria 
exequível.

Embora permaneçam os esforços para incentivar a 
aceitação do Programa por parte dos docentes, as resistências 
permanecem, pois é preciso que cada vez mais se busque, não 
renegar a apropriação dos computadores pelas escolas, já que é 
uma demanda que se faz presente na nossa sociedade e já vem 
também como parte dos anseios de grande parte do alunado. 
Contudo, eles precisam ser introduzidos nos currículos a partir 
das diferentes lógicas de cada escola (MACEDO, 2004, p.58), 
cada qual um verdadeiro microcosmo.

Atuando com mais proximidade ao contexto da prática 
cotidiana na Escola Conecta e dos/as docentes que ali se inserem, 
podemos perceber que os programas em torno do uso das 
tecnologias informáticas propostos para serem utilizados pelas 
escolas serão sempre resultado de processos de recontextualização 
por hibridismo (LOPES, 2008a, 2008b, 2005), já que no cotidiano 
escolar serão múltiplas e complexas as ações e reações dos/as 
docentes para lidar com as demandas que o programa requer. Em 
suma, a tecnologia não determina a sociedade, mas ela é parte 



DO PAPEL À TELA E/OU DA TELA PARA O PAPEL: INFLUÊNCIAS DAS DIFERENTES MÍDIAS NO COTIDIANO ESCOLAR

2867LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

integrante dessa sociedade. Cabe-nos a tarefa de não ignorar esta 
assertiva, nem no sentido de supervalorizar os equipamentos que 
as escolas recebem, nem passar à revelia dos/as mesmos/as. Nisso, 
as diferentes práticas docentes têm muito a contribuir. 
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Resumo

O presente trabalho tem como objetivo discutir o conceito 
de narrativas transmídia e o processo de convergência 
midiática a partir do estudo das histórias produzidas por fãs da 
franquia Harry Potter – fanfi ctions. As fanfi cs (como também 
podem ser chamadas) ganharam maior proporção nos anos 
90 com o surgimento da internet e a posterior capacidade de 
converter vários formatos de informação em um só dispositivo. 
A pesquisa fundamentou-se em autores acerca da temática 
(JENKINS, 2009) (SANTAELA, 2010) (JOHNSON, 2001) e 
com uma análise descritiva de dois sites brasileiros de fanfi cs 
(Aliança 3 Vassouras e Floreios e Borrões) foi possível 
perceber o potencial transmidiático da franquia. Isto porque, 
pudemos constatar que os fãs imersos na cibercultura (LÉVY, 
1999) e interagindo com os beta-readers (revisores) e fóruns, 
produziram fi cções de forma colaborativa. Em suma, esta 
potencialidade transmidiática permite que a narrativa original 
seja ampliada, estendida e que esta, em convergência com 
outras mídias, interfaces e plataformas confi ra aos seus fãs o 
caráter de protagonistas e coautores.

Palavras-chave

Narrativas transmídia; Harry Potter; fanfi ctions; 
cibercultura.

Abstract

This p aper aims to discuss the concept of transmedia 
storytelling and explain the process of media convergence 
from the study of the stories produced by fans of the Harry 
Potter franchise - fanfi ctions. The fanfi cs (as they can be 
called) won highest proportion in 90 years with the emergence 
of the Internet and the subsequent ability to convert various 
formats of information in a single device. The research 
was based on authors from this subject (JENKINS, 2009) 
(SANTAELA, 2010) (JOHNSON, 2001) and a descriptive 
analysis of two Brazilian sites of fanfi cs (Aliança 3 Vassouras 
e Floreios e Borrões), it was possible to realize the transmedia 
potential franchise. It’s because, we found that the fans 
immersed in cyberculture (LEVY, 1999) and in a interaction 
with beta-readers and forums were able to produce fi ctions 
collaboratively. In short, this capability allows the original 
narrative can be expanded, extended, and that this, in 
convergence with other media interfaces and platforms leads 
the fans to assume the character of the protagonists and 
coauthors at this process.

Keywords

Transmedia storytelling; Harry Potter; fanfi ctions; 
cyberculture.
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Introdução

O tema proposto por este artigo é o universo de Harry 
Potter (ROWLING, 2000 - 2007), seu potencial transmidíatico 
e como isso impulsiona os fãs a produzirem textos a partir desse 
universo, textos estes denominados fanfi ctions. 

Para tanto, este trabalho propõe-se a estudar uma nova 
subcultura2, que surgiu acelerada pela popularização da 
Internet nos anos 90: a fanfi ction3. Fanfi ction é um termo 
inglês, que signifi ca: fi cção criada por fãs sem fi ns lucrativos. 
Esse fenômeno de fi cção feita por fãs surgiu por volta de 1966, 
quando o seriado norte-americano Star Trek (Jornada nas 
Estrelas) fazia sucesso nos Estados Unidos. Nesta época as 
fanfi cs (ou fi cs) eram distribuídas por fanzines4, em convenções 
que promoviam o encontro dos fãs de determinados produtos 
culturais produzidos em série. 

Um aspecto fundamental deste tipo de produção é que os 
autores escrevem histórias com as quais não poderão lucrar. 
O que nos leva a investigar como estes tipos de narrativas 
despertam interesse nos jovens, e ainda, o porquê dessas 
narrativas possuírem um potencial que faz com que os fãs se 
envolvam tanto com seu universo fi ccional ao ponto de criarem 
histórias baseadas nas “originais” sem a pretensão de obter algo 
em troca.

O artigo discute a aplicação do conceito de narrativas 
transmídia no universo fi ccional da série Harry Potter. A 
narrativa transmídia (JENKINS, 2009) pode ser considerada 
como um campo de investigação sobre a interação entre as 
produções fi ccionais disponibilizadas em diversas mídias, 
ou seja, uma narrativa complementando a outra e não apenas 
somando-se. Estamos considerando, portanto, as fanfi cs como 
desdobramentos da história original protagonizada pelos fãs.

Para realizar estas refl exões este artigo baseou-se 
inicialmente em uma pesquisa descritiva feita por Raz e 

Lucera (2008) em dois sites brasileiros de fanfi cs: www.
alianca3vassouras.com e www.fl oreioseborroes.net. Ambos 
possuem acervo digital com as narrativas produzidas 
pelos fãs, ressaltando que o estudo enfatizará o site www.
alianca3vassouras.com.

Tomando ainda como aporte teórico os estudos acerca das 
mídias digitais atuais (SANTAELLA, 2010) e de como essas 
se desenvolvem, a pesquisa teve como objetivo estudar os 
elementos que favorecem a convergência midiática da narrativa 
de Harry Potter, identifi cando seu potencial transmidiático.

1. Narrativas transmídia

As mídias atuais passam por um processo migratório de 
interfaces e plataformas, a fi m de atender ao espectador das mais 
diversas formas. Cada vez mais novos conteúdos baseados em 
uma determinada mídia são originados em outra, gerando uma 
convergência midiática, adequando-se à mudança tecnológica 
de cada meio, proporcionando novas experiências aos sujeitos 
culturais.

Henry Jenkins (2009), em Cultura da Convergência, 
analisa as possibilidades por trás de cada produção dentro do 
contexto midiático atual. Segundo o autor, “convergência é 
uma palavra que consegue defi nir transformações tecnológicas, 
mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está 
falando e do que imaginam estar falando.” (JENKINS, 2009, 
p. 29).

Ora, se a intenção é gerar novas experiências, então que o 
conteúdo migrado seja algo genuíno, inédito, mas que ainda 
traga traços de sua fonte original. Afi nal, é a mesma história, 
contada de outra maneira ou de outra perspectiva. Surge então 
a narrativa transmídia (transmedia storytelling), uma forma de 
contar uma determinada história, aproveitando possibilidades, 
trazendo novos elementos que prendam os sujeitos em um 

2 - Subcultura é um termo da antropologia que designa os segmentos culturais de uma sociedade complexa. Esses grupos apresentam elementos culturais 
restritos e específi cos. (HEBDIGE, 1998). 
3 - Histórias de fãs que utilizam as personagens de J.K. Rowling para criar suas próprias histórias e divulgá-las em sites e comunidades da Internet.
4 - De um modo geral o fanzine é toda publicação feita pelo fã. Seu nome vem da contração de duas palavras inglesas e signifi ca literalmente ‘revista do fã’ 
(fanatic magazine). Disponível em: http://kplus.cosmo.com.br/materia.asp?co=41&rv=Literatura Acessado em: 10/02/2012.
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universo fi ccional composto por múltiplas “timelines” – linhas 
do tempo. 

Em suma, a convergência ajuda a contar melhores 
histórias, a vender marcas e a seduzir o consumidor 
utilizando as múltiplas plataformas de mídia. Para 
lograr isso, não há como copiar modelos anteriores; 
por consequência, é preciso criar e adaptar novas 
possibilidades a partir dos caminhos já traçados. 
(RENÓ; VERSUTI; GONÇALVES; GOSCIOLA, 
2011, p. 206)

Durante a produção dessas mídias, os produtores pensam em 
tramas onde os sujeitos também possam participar e protagonizar. 
E os fãs correspondem a este esforço através da internet criando 
blogs, fóruns, ou comunidades virtuais, compartilhando opiniões 
e sugerindo mudanças no rumo da história. 

Nas narrativas transmídia também podemos evidenciar 
processos interativos como a hipertextualidade, ainda mais 
presente nas fanfi cs. Contudo, é a intertextualidade a maior fonte 
da transmidiação, que segundo Bakhtin (1986) é o diálogo entre 
inúmeros textos. Ou seja, nesse tipo de narrativa o esperado é 
o cruzamento de conteúdos em mídias distintas e não apenas a 
soma dos mesmos. Podemos dizer que a narrativa transmídia 
é um universo criado através de várias mídias, ampliando o 
conhecimento do sujeito sobre o conteúdo da obra, e fazendo 
com que o mesmo experimente desse universo fi ccional. 

De acordo com Bakhtin (1986), todo texto vem carregado 
de polifonias, ou seja, impressões sensoriais e emotivas, e 
infl uências dos contatos que o autor já teve com outras mídias. 
“A forma mais efi caz de persuadir um leitor é o dialogismo e a 
intertextualidade que empresta dinâmica ao texto, provocando 
o receptor à interação.” (RAZ; LUCERA, 2008, p. 7).

Assim, por trás de todo texto, encontra-se o sistema 
da língua; no texto, corresponde-lhe tudo quanto é 
repetitivo e reproduzível, tudo quanto pode existir 
fora do texto. Porém, ao mesmo tempo, cada texto 
(em sua qualidade de enunciado) é individual, único 
e irreproduzível, sendo nisso que reside seu sentido 

(seu desígnio, aquele para o qual foi criado). É com 
isso que ele remete à verdade, ao verídico, ao bem, 
à beleza, à história. Em relação a esta função, tudo o 
que é repetitivo e reproduzível é da ordem do meio, do 
material. (BAKHTTIN, 1986, p. 331)

Dessa forma o texto uma vez escrito, pode ser lido, 
repassado, desenhado e fi lmado, convergindo por várias mídias 
em diversas plataformas. Assim, tomando as características 
aqui apresentadas, podemos dizer que, em suma, uma narrativa 
transmídia se caracteriza pela capacidade de conexão entre uma 
migração entre as mídias, ou seja, a intertextualidade adequada 
ao ciberespaço.

San  taella (2010) explica que o ciberespaço é constituído 
pelos computadores e as redes que os conectam, mas que 
uma relação entre esses computadores deve surgir antes que 
qualquer objeto seja inserido no ciberespaço. 

Cada um terá sua página, seu mapa, seu site, seu 
ou seus pontos de vista. Cada um se tornará autor, 
proprietário de uma parcela do ciberespaço. Mas essas 
páginas, esses sites, esses mapas se correspondem, se 
interconectam e confl uem horizontalmente por canais 
móveis e labirínticos. (LÉVY, 2001, p. 141)

 
Assim, a partir das relevâncias dos dados aqui apresentados, 

explicitamos que as narrativas transmídias podem ser também 
produtos derivados dessa conexão proporcionada pelo 
ciberespaço, ou seja, as narrativas são os conteúdos que serão 
migrados nessa convergência de interfaces.

2. Ficção produzida por fãs

As fanfi ctions, - fi cções criadas por fãs - são histórias sem 
caráter comercial ou lucrativo, escritas por fãs, utilizando 
personagens e universos fi ccionais que não foram criados por 
eles (REIS, 2010), ou seja, a partir de uma história original, 
fãs criam suas próprias narrativas sem nenhum interesse em 
lucrar com suas produções. Essas narrativas também podem 
ser consideradas como uma subcultura, pois traz em si 
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características desta, como cita Hebdige (1998) em seu livro 
Subculture: the meaning of style, defi ne a subcultura através 
dos estilos, culminando em uma conclusão comparativa entre 
cultura e arte.

Subculturas (...) manifestam a cultura no sentido mais 
amplo, como sistemas de comunicação, formas de 
expressão e representação. Eles se conformam com 
a estrutura antropologista para a defi nição de cultura 
como ‘trocas codifi cadas de mensagens recíprocas’. 
Da mesma forma, os estilos subculturais, de fato, 
qualifi cam-se como arte, mas como arte (e de) contextos 
particulares, não como objetos eternos, julgado pelos 
critérios imutáveis   da estética tradicional, mas como 
‘dotações’, ‘roubos’, transformações subversivas, 
como movimento.5 (HEBDIGE, 1998, p. 129).

Esse tipo de narrativa produzida por fãs não é propriamente 
uma novidade, faz parte do cotidiano da maioria dos fãs 
se imaginarem dentro do universo fantasioso de sua mídia 
fi ccional favorita, seja livro, série de TV, fi lme, cartoon, ou 
histórias em quadrinhos. No entanto, os fãs aqui estudados são 
capazes de interagir com os personagens e se envolver de tal 
forma com a trama, ao ponto de poder produzir um produto 
novo e colaborativo derivado desse contato. 

É provável que essas produções de fãs tenham começado a 
ser produzidas após o lançamento do grande sucesso mundial 
que foi a série Star Trek (Jornada nas Estrelas) criada por Gene 
Roddenberry em 1966. Nessa época, os fãs que produziam 
suas fanfi cs, as divulgavam por meio de fazines difundidos em 
organizações de fãs. Porém, não podemos afi rmar com precisão 
dados sobre a primeira fanfi c produzida.  

 Juntamente com o computador pessoal (PC), surgem 
novas formas de pensar e escrever que articulam diferentes 

linguagens e novos signos que se constroem a partir da criação 
de novos signifi cados para os diferentes produtos culturais. 
(SANTAELLA, 2010). Johnson (2001) compara a difi culdade 
do ato de escrever um simples bilhete num papel com o esforço 
feito por um paraplégico ao tentar andar, pois, este seria um 
dos efeitos ocasionados pela cultura da interface, ou seja, 
os usuários se acostumam com o meio digital e esquecem o 
manual, tornando-se muito mais digitadores e não escritores.

É no bojo dessas mudanças, somadas à popularização da 
internet nos anos 90, que surgem novos meios para a publicação 
das fanfi cs. Sites ou comunidades virtuais (os chamados 
fandoms) que estimulam através de fóruns a comunicação 
entre fãs e a produção de textos fi ccionais originais, ignorando 
totalmente a existência dos direitos autorais sobre as obras 
utilizadas.

Se pensarmos que as comunidades criam mundos 
próprios, percebemos que é essa atividade cotidiana 
– que abrange a publicação de textos, a indicação de 
links, a produção de questões e a expectativa de receber 
uma resposta não se sabe de quem, a ida e vinda de 
mensagens, enfi m – o que cria, pouco a pouco, um 
mundo próprio de signifi cação, povoado por seres 
virtuais: idéias, conceitos, sentidos. O objetivo maior 
está na sensação de pertencer a um ambiente que todos 
constroem e compartilham. (COSTA, 2002, p. 71)

Dentre as fanfi cs mais populares destacam-se aquelas 
relacionadas ao universo de J.K. Rowling. No Brasil, um dos 
maiores acervos existentes sobre as diferentes versões para a 
trama da escritora britânica está sob domínio do site Aliança 
Três Vassouras. Porém, em julho de 2009 o site suspendeu 
suas atividades, tirando do ar todo o conteúdo existente 
em seu arquivo. Em nota emitida no próprio site6, a equipe 

5 - Tradução nossa: Subcultures (…) manifest culture in the broader sense, as systems of communication, forms of expression and representation. They con-
form to the structural anthropologists’ defi nition of culture as ‘coded exchanges of reciprocal messages’. In the same way, subcultural styles do indeed qualify 
as art but as art in (and out of) particular contexts; not as timeless objects, judged by the immutable criteria of traditional aesthetics, but as ‘appropriations’, 
‘thefts’, subversive transformations, as movement.
6 - Disponível em: http://www.alianca3vassouras.com Acessado em: 08/02/2012.
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responsável divulgou que ainda este ano (2012) todo o acervo 
será disponibilizado novamente.

3. A marca Harry Potter e suas fanfi ctions

No fi nal da década de 1990, poucos críticos acreditavam 
que os livros escritos pela até então estreante autora britânica 
J. K. Rowling7 venderiam tanto a ponto de se tornarem best 
seller. Quando o primeiro livro da série; Harry Potter e a Pedra 
Filosofal, publicado em 1997, foi recusado por diversas editoras 
antes de ser publicado pela editora Bloomsbury. Julgaram que o 
livro era muito grande e sem gravuras, de modo que as crianças 
não se interessariam por sua história complexa, cheia de 
personagens. O sucesso, porém, contrariando as expectativas 
iniciais, veio com vários prêmios literários, entre eles o British 
Book Awards de Livro Infantil do Ano na edição de 19978.

Após sua incursão literária e cinematográfi ca, a franquia 
conquistou seu espaço na internet. O universo criado por 
Rowling ganhou proporção; e os fãs juntaram-se para formar 
comunidades com mais de 50 mil usuários. Mesmo com o fi nal 
da série literária em 2007, a maioria dos sites que hospedam 
as histórias escritas por fãs relacionadas a Hogwarts e seus 
personagens são atualizados com uma frequência mensal.

Atualmente a franquia Harry Potter possui audiobooks 
(gravação em voz alta da leitura dos livros), 8 fi lmes (que 
segundo o site Somos das Masmorras10, ultrapassaram juntos 
a marca de 7 bilhões de dólares nas bilheterias mundiais), uma 
série de jogos para as mais diversas plataformas (incluindo 
a portátil), um parque de diversões (The Wizarding World of 
Harry Potter) em Orlando (EUA), além de um site que propõe 
ampliar a relação entre fãs de um ponto de vista transmidiático.

O Pottermore (http://www.pottermore.com) é uma criação 
da própria autora dos livros, em parceria com a Sony e 

desenvolvido pela TH_NK. O site é um projeto literário que 
estimula a leitura de forma interativa, proporcionando aos 
leitores a oportunidade de reviver a história. O site ainda está 
em seu formato beta, e só foi liberado para primeiro milhão de 
fãs que participaram de um concurso cultural. 

Segundo relatos dos próprios escritores comentados no 
blog, os elementos imaginários presentes nas fanfi ctions são 
os mais variados. Seus autores afi rmam não obterem lucro, 
ressaltando como motivação somente a satisfação e o prazer de 
escrever textos fi ccionais. Prazer também de conhecer pessoas 
de lugares e até países diferentes, fazendo novas amizades 
através da conexão proporcionada pela internet. Existem 
também aqueles fãs que apenas produzem seus textos para 
colocá-los em blogs. 

O que percebemos, ao analisar este fenômeno, é que 
o fã de Harry Potter não apenas recebe passivamente tudo 
que lhe apresentam. Segundo Jesus Martin Barbero (1997) 
há uma mediação na relação dos sujeitos com os conteúdos 
apresentados pelos meios de comunicação. Segundo o autor, os 
sujeitos fazem uma interpretação dessas histórias “comerciais” 
para poderem escrever as suas, utilizam meios tecnológicos 
pra divulgá-las e conectam-se em rede para discutir temas 
relacionados. 

3.1. Os fi cwriters

No universo das fanfi ctions, construir uma história exige 
mais do que apenas existir uma série, um livro ou um fi lme 
favorito. É preciso que o sujeito cultural faça parte de uma 
comunidade, de um fandom, que é o principal fator que 
impulsiona a criação (REIS, 2010). Comunidades online 
de fãs de uma determinada série, fi lme, programa de TV 
são denominadas Fandoms. Em um fandom, os integrantes 

7 - Livros de J. K. Rowling: Harry Potter e a pedra fi losofal. RJ: Rocco, 2000; Harry Potter e a câmara secreta. RJ: Rocco, 2000; Harry Potter e o prisio-
neiro de Azkaban. RJ: Rocco, 2000; Harry Potter e o cálice de fogo. RJ: Rocco, 2001; Harry Potter e a Ordem da Fênix. RJ: Rocco, 2003; Harry Potter 
e o enigma do príncipe. RJ: Rocco, 2005; Harry Potter e as relíquias da morte. RJ: Rocco 2007. Animais Fantásticos e Onde Habitam. RJ: Rocco escrito 
por J. K. Rowling sob o pseudônimo de Newt Scamander.
8 - Lista de prêmios disponível no site da editora Bloomsbury: http://harrypotter.bloomsbury.com/author/awards Acessado em: 03/03/2012.
10 - Disponível em: http://somosdasmasmorras.com/harry-potter-ultrapassa-a-marca-de-7-bilhoes-de-dolares-nos-cinemas/ Acessado em: 09/02/2012.
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trabalham em conjunto, em forma colaborativa, o que estimula 
a produção das narrativas e a participação nessa comunidade. 
Dentro dessa colaboração verifi cada nos fandoms, podemos 
destacar os beta-readers, corretores textuais que cooperam com 
os autores na criação de suas fanfi tions. 

Com o advento da internet, os fandoms passaram 
a agregar um número cada vez maior de pessoas, 
rompendo barreiras geográfi cas e até mesmo 
linguísticas e a produção de fanfi ctions também cresceu, 
particularmente na década de 1990. Isso fez com que a 
prática fosse quase restrita ao gênero fi cção científi ca, 
onde teria nascido, para a condição de amplamente 
exercida por fãs de vários outros gêneros, como séries 
policiais e de suspense, fi lmes, histórias em quadrinhos, 
videogames e livros fi ccionais. (VARGAS, 2005, p. 24)

O surgimento do microcomputador trouxe consigo uma 
nova forma de compartilhamento de dados através da rede, 
este proporcionado pela internet, fazendo surgir assim, uma 
nova modalidade de textos fi ccionais que viriam a superar em 
popularidade os fanzines. Esses textos não são apenas a versão 
digitalizada dos fazines impressos. O fato de agora produzidos 
e divulgados em comunidades virtuais (blogs, fóruns e sites) 
estabelece uma mudança na natureza das interações realizadas 
entre os fãs, uma vez que estas ocorrem agora no ciberespaço. 
Os consumidores dessas mídias se tornam produtores à medida 
que interagem produzindo/escrevendo sua própria narrativa 
fi ccional, estes denominados fi cwriters.

Os fãs que fazem parte dessas comunidades virtuais 
interagem de maneira dinâmica, comentando os textos que 
leram e gostaram e deixando estes comentários visíveis aos 
autores, incentivando-os a melhorarem e continuarem com as 
postagens. Essa interação entre fi cwriters ainda é presente no 
http://www.fl oreioseborroes.net. 

Os fi cwriters ganham experiência na escrita e satisfação 
pessoal, além de amizade com seus leitores, mas nenhum lucro 
fi nanceiro. O que garante a longevidade destas produções é a 
criação de um vasto mundo fi ccional, com muitas personagens 
e que embora mantenha uma relação com a mitologia da 

história original apresenta como potencialidade a possibilidade 
de novas criações. Esses fãs escritores vêem as personagens de 
J.K. com tal proximidade a ponto de poderem comentar sobre 
sua personalidade. Muitos veem Voldemort com respeito a sua 
inteligência comparando-o a Hitler e observando sua falha de 
caráter. 

Podemos dizer de acordo com estas considerações que a 
longevidade destas narrativas deve-se principalmente pelo seu 
caráter transmidiático, pois, embora a franquia Harry Potter 
tenha encerrado suas atividades, a interação com os fãs continua 
presente no site Pottermore.

3.2. Aliança 3 Vassouras

Um dos maiores acervos de narrativas fi ccionais produzidas 
por fãs de Harry Potter é o presente no site Aliança 3 Vassouras, 
que tem signifi cativa participação na divulgação dessas 
produções no Brasil. O site reúne, classifi ca e disponibiliza 
todo o conteúdo na rede. 

O Aliança 3 Vassouras surgiu com sua primeira versão em 
novembro de 2002, a partir da união de três sites: Corujas de 
Hogwarts, Pontas e Almofadinhas e Common Welsh Green, 
possuía no acervo apenas fotos e algumas fanfi cs. Os dois 
primeiros sites tratavam de notícias relacionadas ao universo 
Potteriano e o terceiro era uma escola de magia virtual.

O site, após algum tempo, passou a utilizar o sistema 
automático WebFanFics — hoje FanFiction.com.br. Mas, o 
sistema acabou sobrecarregado, então foram obrigados a sair 
do ar durante mais tempo além de perderem todo o acervo, 
que foi recuperado mais de um ano depois. (RAZ; LUCERA, 
2008).  

Em julho de 2006, foi criado o The Quibbler, um fanzine 
com quinze edições, publicadas durante os dois anos de sua 
existência. Como no universo das fanfi cs há muita polêmica, 
o fanzine foi cancelado, mas os arquivos ainda podem ser 
encontrados no site Aliança 3 Vassouras.

Mesmo que qualquer pessoa pudesse postar sua fanfi c no 
site, apenas clicando no menu “envie sua fanfi c” e seguindo 
as instruções, existia uma função desenvolvida por integrantes 
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do Aliança 3 Vassouras chamada de beta-reader, que pode ser 
chamado também de corretor gramatica ou revisor. Um beta 
tem como função revisar a história, tanto no que trata de erros 
ortográfi cos, quanto no que trata de compreensão, coesão 
e fi delidade à história original de Rowling. A escolha desses 
beta-readers era feita por uma seleção, na qual os candidatos 
passavam por duas provas de português. 

Além dos betas, o site contava com colunistas que escreviam 
em uma sessão própria. O assunto referia-se ao conteúdo das 
fanfi cs, sua escrita e sobre teorias acerca das personagens de 
J.K. Os colunistas ainda davam sugestões de como escrever 
uma boa fanfi ction.

No site Aliança 3 Vassouras ainda havia um ranking das 
melhores fi cs. O visitante após ler a fanfi ction podia dar uma nota 
de 0 a 10 à produção. Semanalmente, toda fi c que conquistava 
o primeiro lugar ia para a sessão destaque, na página inicial do 
site (HOME). Os autores destas fi cs passavam por uma votação 
para decidir quem seria o próximo a ser entrevistado pelo 
Aliança, atribuindo assim notoriedade ao fi cwriter.

Apesar de não estar mais no ar o site completo, como foi 
até 2009, (com corretores gramaticais, colunistas que davam 
sugestões para os escritores, opção de enviar fanfi c para 
publicação), encontra-se disponível na rede uma página do 
Aliança onde estão sendo divulgadas aos poucos as fanfi cs 
perdidas devido à sobrecarga sofrida pelo sistema que provocou 
a retirada do site do ar por algum tempo. A nova página entrou 
no ar no início de 2012, disponibilizando até o momento 
quarenta e oito das fanfi cs do acervo do Aliança 3 Vassouras.

Há uma divisão das orientações o dos formatos das fanfi cs 
apresentadas no site, conforme representada na tabela abaixo:

ORIENTAÇÕES DAS FANFICS

Hétero Narrativa contendo apenas relacionamento heteros-
sexual.

Mista Narrativa contendo relacionamento homo e heteros-
sexual.

Slash Narrativa contendo apenas relacionamento homo-
ssexual.

FORMATOS DAS FANFICS

Ficlet Narrativa de no máximo 1.200 palavras.

LongFic Narrativa com mais de um capítulo.

SongFic Narrativa com capítulos contendo letras de música no 
início ou intercaladas entre o texto.

   Tabela 1. Orientações e Formatos das Fanfi cs

E ainda, outro critério considerado é a faixa etária 
recomendada para as histórias publicadas, critério este que 
pode ser encontrado no item “classifi cação”, ou seja, há fanfi cs 
que variam de livre até as permitidas apenas para maiores de 
18 anos. Essa classifi cação evidencia a produção das narrativas 
entre jovens de diversas idades.

Ao analisarmos os elementos que compõe o site, a 
evolução da sistematização e da produção compartilhada, 
podemos entender como as fanfi ctions se classifi cam como uma 
subcultura que surgiu através das possibilidades trazidas pela 
cibercultura, potencializada pela transmidiação da franquia 
através das narrativas criadas pelos fãs de forma colaborativa. 

Conclusão

Narrativas transmídia são histórias que se desenrolam em 
diversas mídias a partir de uma história “original” que serve 
para aprimorar o conhecimento dos sujeitos, sobre um universo 
fi ccional. Ou seja, temos aqui a série Harry Potter como esse 
universo e as fanfi cs como as narrativas transmídia que são 
criadas por fãs e divulgadas através de mídias diferentes. Nosso 
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estudo destacou especifi camente as produções realizadas no 
site Aliança 3 Vassouras e esta nova maneira de interagir dos 
jovens fi cwriters com seus leitores e críticos é o que torna este 
processo criativo fundamentalmente colaborativo.

Portanto a narrativa transmídia é voltada à articulação 
entre narrativas complementares e ligada por uma 
narrativa preponderante, sendo que cada uma das 
complementares é veiculada pela plataforma que 
melhor potencializa suas características expressivas, 
principalmente porque hoje seu público tem 
comportamento migratório ao decidir qual será 
a sequência narrativa e por quais plataformas. 
(GOSCIOLA, 2011, p.8)

A potencialidade destas novas criações reside no fato de 
que neste formato transmidiático, a narrativa original pode 
ser ampliada, estendida e pode convergir com outras mídias, 
interfaces e plataformas,conferindo aos seus fãs o caráter de 
protagonistas. Além disso, constatamos que na produção das 
fanfi tions dentro das comunidades de fãs, as denominadas 
fandoms, há uma colaboração estreita entre os autores das fanfi cs 
e também entre autor e integrantes do grupo especializados 
para a função de colaborar, denominados beta-readers. Toda 
essa cooperação estimula a participação e permanência dos fãs 
na comunidade, e também estimula os fãs/autores a produzirem 
suas narrativas sobre o universo fi ccional do Harry Potter que 
serão criadas e divulgadas pelo e no ciberespaço.

Podemos dizer que os leitores da franquia Harry Potter 
possuem ao menos dois dos perfi s de leitores traçados por 
Santaella (2011). Antes de ser o leitor imersivo, aquele que 
interage e faz uso da hipermídia, verifi camos o perfi l do leitor 
contemplativo, que lê porque gosta e escolheu a sua leitura. Ao 
considerar que os livros da série têm poucas (ou quase nenhuma) 
ilustrações, podemos afi rmar que para os leitores a grande fonte 
de atração é justamente a narrativa e suas características. 

Por muito tempo a série Harry Potter ocupou o topo da lista 
de livros mais vendidos, e quando a história chegou ao fi m, 
as fanfi cs também deveriam terminar, sendo lembradas apenas 
como um fato de evidência momentâneo. No entanto, os sites 

que hospedam essas histórias continuaram a receber novos 
arquivos. 

 
As obras de Rowling com certeza não são escritas como 
tratados fi losófi cos, mas estão repletas de signifi cado 
fi losófi co. Elas não são apenas histórias interessantes e 
bem contadas, mas são também emocional, imaginativa 
e intelectualmente atrativas. Isso as torna um mapa 
útil para conduzir leitores através de um terreno com 
contínuas paisagens fi losófi cas. (IRWIN, 2004, p.15)

Esta ampla aceitação da narrativa relaciona-se à mitologia 
da história, fator importante para o desenvolvimento de uma 
narrativa trasmídia de sucesso. “Uma boa história pode ser 
retransmitida milhares de vezes, desde que se mantenha 
fi el à mitologia dos personagens” (RENÓ; VERSUTI; 
GONÇALVES; GOSCIOLA, 2011). Esta forma particular com 
a qual a trama se desenvolve pode ser um dos motivos que 
levam o leitor a se identifi car e se arriscar no ramo da escrita 
para expressar através das fanfi cs o que para ele é importante 
ou ainda o que ele mudaria na história. “Harry Potter mostra 
como um jovem, vulnerável a todos os medos que todos nós 
experimentamos, pode superar estas emoções e, com nobreza, 
seguir adiante para fazer o que deve ser feito”. (IRWIN, 2004, 
p. 32).

Para justifi car a longevidade e grande sucesso da série 
pudemos verifi car que esta possui um universo amplo, com 
muitos personagens, dando assim abertura para a criação de 
diversas histórias a partir da narrativa original. O site de fanfi cs 
mais citado no trabalho foi o (http://www.alianca3vassouras.
com), que é brasileiro e possui um dos maiores acervos de 
narrativas produzidas por fãs, tendo por base a história 
original. 

Contudo, percebemos que os fi cwriters constroem 
produções próprias em colaboração com colegas, após treinar 
a escrita com histórias de outros autores. Isso deixa claro 
que o universo fi ccional de Harry Potter está explorando seu 
potencial transmidiático nas características autorais das fi cções 
produzidas por seus fãs, bem como nas produções feitas pelas 
grandes empresas de conteúdos midiáticos. 
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Resumo

A leitura assume hoje um importante papel na formação 
pessoal e intelectual do homem, pois ela existe no contexto 
sócio-histórico, tornando-se ação cultural. É notório que no 
contexto escolar a leitura e a literatura são pouco signifi cativas 
para a formação leitora das crianças. Também os programas de 
formação inicial e continuada para a docência pouca ênfase dão 
a essas práticas, vigorando ainda uma concepção tradicional. 
A pesquisa de mestrado concluída na Universidade Federal de 
Mato Grosso investigou como vem sendo desenvolvidas as 
práticas de Leitura e Literatura Infantil na sala de aula do 4º 
ano da Escola Livre Porto Cuiabá, de acordo com os princípios 
da Pedagogia Waldorf. Foi proposto a seguinte questão: Como 
a Leitura e a Literatura Infantil vêm sendo trabalhadas nas 
Práticas Pedagógicas em uma sala do 4º ano da Escola Livre 
Porto Cuiabá de modo a contribuir na formação do aluno 
leitor?  Pautada na abordagem qualitativa teve como objetivo 
geral investigar como se desenvolve a proposição pedagógica 
sobre a Leitura e a Literatura Infantil na turma do quarto ano da 
Escola Livre Porto Cuiabá. A pesquisa revelou que a literatura 
infantil presente na prática leitora da professora e dos alunos 
tem sido fundamental para que estes desenvolvam cada vez 
mais o letramento literário, porém, o espaço da biblioteca não 
é frequentado por esses alunos. Os dados revelaram ainda que 
as concepções de leitura, metodologias aplicadas e a prática 
pedagógica da professora contribuem signifi cativamente para a 
formação de alunos leitores. 

Palavras-chaves

Leitura; literatura infantil; Pedagogia Waldorf.

Abstract

Reading today has a very important role in shaping and 
molding a person both personally and intellectuialy, because it 
exists in a socio-historical context, thus becoming cultural action. It 
is a well-known fact that school’s context of reading and literature 
are of poor signifi cance to children’s reading formation. Also, the 
programs for initial formation and continued studies for teaching 
purposes give little emphasis to such practice, a still traditional 
conception. In this sense, this research for Masters Degree in the 
Federal University of Mato Grosso investigates and analyzes how 
the practices of reading and reading of literature are being developed 
on fourth-graders at the Livre Porto Cuiabá School, in accordance 
with the principles of the Waldorf Pedagogy. In order to do this, 
the following question was considered: How have the Reading 
and the Children’s Literature been worked through in pedagogical 
practices with fourth-graders at the Livre Porto Cuiabá School 
in order to contribute for the formation of the readers? Based on 
qualitative approach, the main objective is to investigate how 
the pedagogical proposal on Reading and Children’s Literature 
develops in the group of fourth-graders at the Livre Porto Cuiabá 
School. The data revealed that the present Children’s Literature 
used in the teacher and students’ practice has been critical so they 
can increasingly develop literacy, since literary space of the library 
is not frequented by these students. The collected and analyzed data 
showed that conceptions regarding reading, applied methodologies 
and pedagogical praxis of the teacher contribute signifi cantly to the 
formation of pupils’ reading habits.

Keywords

Reading; children’s literature; Waldorf Pedagogy.
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Introdução

A fi nalidade deste artigo é apresentar o resultado de uma 
pesquisa de mestrado concluída do Programa de Pós Graduação 
em Educação/ UFMT - Mestrado em Educação, na Linha de 
Pesquisa Culturas Escolares e Linguagens e no Grupo de Estudos 
e Pesquisas em Leitura e Letramento. Nesta pesquisa investigamos 
as práticas de Leitura e Literatura Infantil; as concepções teóricas 
e metodológicas; os procedimentos e conceitos relacionados à 
Leitura e Literatura Infantil no fazer pedagógico; identifi camos 
os gêneros literários e as estratégias utilizadas nas atividades de 
leitura da professora em uma turma de 4° ano da Educação Básica, 
da Escola Livre Porto Cuiabá, em Cuiabá-MT que sustenta sua 
prática pedagógica nos pressupostos da Pedagogia Waldorf.

A obra literária se apresenta como instrumento de grande 
importância na formação do indivíduo, ajudando em seu 
desenvolvimento no processo de aprendizagem, contribuindo 
para a constituição leitor bem como possibilitando a 
compreensão da escrita como meio de comunicação presente 
em vários espaços por onde circulamos. A leitura tem com 
fi nalidade transmitir informações, expressar sentimentos, 
discutir conhecimentos e ideias, instrumentalizando o ser 
humano no estabelecimento das relações sociais, na resolução 
de problemas, na discussão de opiniões etc.

 Explicitaremos alguns aspectos da leitura literária, enfatizando 
que a obra literária infantil possibilita à criança compreender a escrita 
dentro do universo comunicativo, promovendo a interlocução, 
fazendo com que ela possa se apropriar da cultura letrada.

Referencial metodológico  

A abordagem qualitativa norteou esta pesquisa no sentido 
de compreender as práticas pedagógicas sobre a leitura e o uso 
da literatura infantil desenvolvida pela professora da escola 
Livre Porto Cuiabá.  

Lakatos, (1985), assim conceitua pesquisa:

A pesquisa pode ser considerada um procedimento 
formal com método de pensamento refl exivo que requer 

um tratamento científi co e se constitui no caminho 
para se conhecer realidade ou para descobrir verdades 
parciais. Signifi ca muito mais do que apenas procurar a 
verdade: é encontrar respostas para questões propostas, 
utilizando métodos científi cos (LAKATOS, 1985, p.44).

A pesquisa qualitativa se vale das experiências que 
podem e devem ser absorvidas a partir das pessoas com quem 
diretamente trabalha, ou que são observadas, não apenas, ou 
simplesmente considerando-as como objetos de investigação, 
e busca uma compreensão de forma minuciosa das situações 
que envolvem seus entrevistados. Assim, ela a pesquisa 
qualitativa se desenvolve na forma descritiva e interpretativa 
da experiência de determinada pessoa ou grupo de pessoas, 
vivenciadas em seu cotidiano.

Bordam e Biklen citam (Guba, 1978, Wolf, 1978) para 
enfatizar a investigação qualitativa em educação afi rmando que:

A investigação qualitativa é frequentemente designada 
por naturalista, porque o investigador frequenta os 
locais em que normalmente se verifi cam os fenômenos 
nos quis está interessado, incidindo os dados recolhidos 
nos comportamentos naturais das pessoas: conversar, 
visitar, observar, etc. (BOGDAN E BIKLEN, 1994, 
p.17).

De acordo com Bauer & Gaskell (2002, p.68) “A fi nalidade 
da pesquisa qualitativa não é contar opiniões, pessoas, mas 
ao contrário, explorar o espectro de opiniões, as diferentes 
representações sobre o assunto em questão”.

Nesse sentido, podemos dizer que para esses teóricos a 
investigação qualitativa em educação assume muitas formas 
e, é conduzida em múltiplos contextos. Na escola e na vida 
encontramos grande multiplicidade de pessoas e de modos de 
viver, de pensar e ser diferentes.

Pádua (2003) buscando dar uma defi nição a respeito de 
pesquisa, assim a caracteriza como:

Toda atividade voltada para a solução de problemas 
como atividade de busca, indagação, investigação 
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inquirição da realidade; é a atividade que vai nos 
permitir no âmbito da ciência elaborar um conhecimento 
ou um conjunto de conhecimentos que nos auxiliem na 
compreensão desta realidade e nos oriente em nossas 
ações. (PÁDUA, 2003, p.31).

Assim, as características da investigação qualitativa têm 
contribuído com os avanços da pesquisa qualitativa que segundo 
Bogdan e Biklen (1994) estão basicamente constituídas da 
seguinte forma:

1. O ambiente natural é a fonte direta dos dados na pesquisa 
qualitativa é onde há  interação do investigador  com os 
sujeitos, com o espaço de investigação por compreender 
que as ações são melhor compreendidas  quando estas se 
dão em seu ambiente .

2. A investigação qualitativa permite uma compreensão mais 
clara sobre o estudo relacionado ao objeto da pesquisa. 
Possui caráter descritivo abrangendo o lócus da pesquisa, 
os sujeitos, os instrumentos através dos dados que se 
levanta da realidade.

3. Os investigadores qualitativos se interessam mais pelo 
processo do que pelos resultados ou produto. O interesse do 
pesquisador está em retratar como um determinado problema 
se manifesta nas atividades e nas interações cotidianas.

4. A preocupação com os dados não é o de confi rmar 
suas hipóteses, os quais tendem a ser analisados pelos 
investigadores de forma indutiva. As abstrações são 
construídas nessa característica ao passo que os dados vão 
se agrupando.

5. Os investigadores qualitativos estão constantemente a 
questionar os sujeitos de sua investigação o qual se preocupa 
com a compreensão das indagações sobre as pessoas e 
suas vidas. Por isso estão constantemente a questionar os 
sujeitos de sua investigação.
Portando, no processo de investigação qualitativa, o 

investigador, baseado na realidade, deve possuir uma visão 
abrangente dos aspectos social, cultural e político, procurando 
considerar suas estratégias metodológicas da ação investigativa.

Problema da pesquisa e objetivos 

O problema proposto para a pesquisa foi: - Leitura e 
a Literatura Infantil vêm sendo trabalhadas nas Práticas 
Pedagógicas em uma sala do 4º ano da Escola Livre Porto de 
modo a contribuir na formação do aluno leitor? O objetivo geral 
foi investigar e analisar como acontece a proposição pedagógica 
das professoras sobre a Leitura e a Literatura Infantil na sala de 
aula da 4ª ano da Escola Livre Porto Cuiabá MT, de acordo 
com os princípios da Pedagogia Waldorf e como esta tem 
contribuído para o processo de construção de conhecimento e 
formação do leitor.

Outros objetivos também foram importantes no sentido 
de conseguir respostas no percurso da investigação, a seguir 
mencionados: 

• Investigar as concepções e práticas que permeiam o fazer 
pedagógico das professoras, dando enfoque à Leitura e na 
Literatura Infantil.

• Observar a aplicabilidade metodológica das professoras ao 
desenvolver as atividades em sala de aula.

• Analisar se a prática metodológica das professoras em 
relação à Literatura Infantil possibilita a construção da 
autonomia e formação de leitores, ampliando assim o 
letramento das crianças.

• Identifi car os gêneros literários que circulam na sala de aula.
• Refl etir como têm sido construídas as práticas pedagógicas 

relacionadas à Leitura e à Literatura Infantil por meio dos 
princípios da Pedagogia Waldorf na Escola Livre Porto 
Cuiabá e como estas têm contribuído para o processo de 
construção de conhecimento de seus alunos.

O lócus da pesquisa

A Escola Livre Porto Cuiabá, situada em Cuiabá-MT, 
oferece atendimento à Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Ensino Médio. 

A Escola defi niu sua fi losofi a a formação de indivíduos 
participantes e capazes de atuar crítica e criativamente em 
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todos os âmbitos da vida pessoal, familiar, profi ssional, social 
e espiritual no sentido de promover uma contínua construção 
de si mesmo, do meio e das relações homem-meio, orientados 
pelos valores cristãos universais. Tem como cerne o impulso 
crítico para a Humanidade, de onde se originam os valores 
espirituais trabalhados na mesma que são alicerçados no Amor, 
Justiça, Igualdade, Liberdade etc.

A Escola Livre Porto Cuiabá resume sua fi losofi a nos 
seguintes itens:

• O Homem, obra prima da Criação na Terra, ser dotado 
de corpo, alma e espírito, necessitam de respeitar e ser 
respeitado no seu desenvolvimento natural, para que possa 
fl uir na plenitude de suas potencialidades.

• Como parte integrante do universo, submetido às mesmas 
leis que o regem, o Homem é um ser capaz de evoluir, 
transformando, impulsionando positivamente o mundo ao 
seu redor.

• A pessoa é o centro do processo educativo e o currículo, 
metodologia e didática são meios de propiciar um 
desenvolvimento saudável para crianças e jovens, onde a 
informação acontece de forma mais ampla, carregada de 
vida, dada a imagem de Homem e de mundo que permeiam 
a Pedagogia.

O processo de aprendizagem cultiva o equilíbrio do Pensar, 
Sentir e Querer humanos, evitando todo e qualquer processo 
unilateral, optando pela aquisição de conceitos móveis, passíveis 
de evolução, contextualizados, artisticamente compartilhados.

Pressupostos teóricos

 A pesquisa desenvolvida sobre a leitura e literatura infantil 
teve como teóricos importantes Chartier (1995) com estudos sobre 
as práticas de leitura, Abramovich (1997), Oliveira (2005). Outros 
teóricos se fi zeram presentes por abordar questões relevantes sobre 
a Leitura e Literatura, entre eles: Paulo Freire (2008), Magda 
Soares (1999); Kleiman (2002 e 2004), Bakhtin (2006) que discute 
a linguagem como interação e os gêneros do discurso. 

Os teóricos como Tobias Richter (1995); Rudolf Lanz 
(1998); Rudolf Steiner (1988e2000) e Bernard Lievegoed 
(1994) foram utilizados como base para explicitar a Pedagogia 
Waldorf, tratando da abordagem antroposófi ca e percorrendo 
todos os planos ontológicos que compõem o ser humano desde 
o nascimento.

Abramovich (1997, p.16) ressalta “Ah, como é importante 
para a formação de qualquer criança ouvir muitas, muitas 
histórias... escutá-las é o início da aprendizagem para ser 
leitor, e ser leitor é ter um caminho absolutamente infi nito de 
descoberta e de compreensão do mundo”. A autora concebe 
que as crianças em contado direto com o livro, ao fazer a 
leitura buscam na imaginação construir fatos imaginários e se 
posicionar com suas concepções de mundo.

Os livros de literatura infantil são instrumentos 
importantíssimos, pois ajudam despertar a imaginação não 
somente das crianças que não sabem ler ou escrever, uma vez 
que a partir deles a criança é capaz de produzir e reproduzir a 
própria história, dentro de uma versão única, a sua. 

Oliveira (2005, p.127), ao se referir à literatura afi rma que 
ela não é um veículo para a instrução moral ou cívica, mas 
como ela é parte da própria vida, educa com ela, com altos e 
baixos, luzes e sombras.

Zilberman ao tratar a função da literatura infantil, apresenta 
a linguagem como um dos elementos adequados para a 
conquista da compreensão do real.

A linguagem, que é o mediador entre a criança e o mundo, 
de modo que, propiciando, pela leitura, um alargamento 
do domínio linguístico, a literatura preencherá uma 
função de conhecimento: “o ler relaciona-se com o 
desenvolvimento linguístico da criança, com a formação 
da compreensão do fi ctício, com a função específi ca 
da fantasia infantil, com a credulidade na história e a 
aquisição do saber (ZILBERMAN, 2003, p.45,46).

A literatura infantil pode proporcionar à criança uma 
compreensão ampla da sociedade como um todo, partindo das 
problemáticas contidas nas obras.  
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Podemos, assim, começar a compreender a importância da 
Literatura Infantil no desenvolvimento cognitivo das crianças. 
Ser leitor é o meio para conhecer os diferentes tipos de textos, 
de vocabulários. É uma forma de ampliar o universo linguístico. 
Para o “contador” de histórias, cabe o prazer de interagir com 
a leitura ao mesmo tempo em que oportuniza este prazer para 
os seus ouvintes. De acordo com Oliveira (2005, p. 130), as 
histórias ouvidas na infância criam laços afetivos entre quem 
diz e quem ouve ou entre quem lê e o livro que tem entre as 
mãos. Esse é um instante de interlocução em que os saberes 
conseguem interagir.  Cademartori, referindo-se à leitura afi rma 
que, 

...adquirindo o hábito da leitura a criança passa a 
escrever melhor e a dispor de repertório mais amplo 
de informações, a principal função que a literatura 
cumpre junto a seu leitor é a apresentação de novas 
possibilidades existenciais, sociais, políticas e 
educacionais. É nessa dimensão que ela se constitui 
em meio emancipatório que a escola e a família, como 
instituições não podem oferecer (CADEMARTORI, 
2006, p.19-20).

Silva (2005, p. 95) corrobora com a autora ao afi rmar que 
“O ato de ler é uma necessidade concreta para a aquisição 
de signifi cados e, consequentemente, de experiências nas 
sociedades onde a escrita se faz presente”.

A leitura nos permite estar em contato com a leitura 
do outro. Nesse sentido é necessário que o educador tenha 
aguçada sensibilidade para que possa, na relação direta 
com os alunos, perceber suas difi culdades, seus anseios, 
as interrogativas e buscar intervir de forma consciente, 
consistente e satisfatória, conduzindo-os ao desenvolvimento 
fl uente de leitura. Oliveira (2005) amplia a discussão ao 
afi rmar que 

A leitura é para o leitor oportunidade de aquisição de 
uma cultura geral. Nesse sentido, talvez seja preciso 
refl etir que nem tudo que o adulto julga útil como 
aquisição de conhecimentos, valores e regras, estão no 

campo dos interesses da criança, mas que dentre os bens 
culturais de uma sociedade existem saberes relevantes 
e irrelevantes, que cada leitor vai discernindo, à medida 
do desenvolvimento do seu processo. (OLIVEIRA, 
2005, p. 119).

Oliveira comentando sobre a leitura no contexto escolar 
atual, expressa que em função de ser objeto da cultura, fruto da 
necessidade humana, a leitura pode tornar-se, tanto instância com 
possibilidade libertadora quanto veículo para a doutrinação e 
alienação da consciência, quanto pode ser forma de expressão para 
a mudança da mentalidade social (OLIVEIRA, 2005, p. 105).

Assim, a leitura apresentada na concepção e nas práticas 
sustentadas pela Pedagogia Waldorf, se mostra de forma 
signifi cativa, pois no exercício da leitura com os alunos a 
professora atribui sentido às atividades atingindo uma dimensão 
que vai além de decodifi car a palavra. No vivenciar as práticas 
na sala de aula, a leitura se apresenta de maneira concreta, real 
e a atividade de leitura nessa perspectiva possui sentido, pois 
ela é viva.

Essa pedagogia foi introduzida por Rudolf Steiner em 
setembro de 1919 em Stuttgart, na Alemanha, com a primeira 
Escola Waldorf, visando atender os fi lhos de operários da fábrica 
de cigarros Waldorf – Astória. Na atualidade sua orientação 
fi losófi ca tem inspirado parte do universo educacional. 

 Diferentemente de outras teorias pedagógicas a 
Pedagogia Waldorf se baseia fundamentalmente numa 
observação íntima do ser criança e tudo que se faz necessário 
de um modo geral ao desenvolvimento infantil. Para atingir a 
formação do ser humano, seus pressupostos pretendem atuar 
no desenvolvimento físico, anímico e espiritual do aluno. 
Preza pela interação de seus alunos em uma realidade social 
e lida com fatos e situações concretas para dar significado 
ao que se faz, imbuído num contexto real em que vive o 
aluno.

Essa pedagogia tem como meta principal proporcionar aos 
alunos o despertar harmonioso de todas as suas capacidades, 
seja na esfera física, emocional ou espiritual com vistas ao 
desenvolvimento integral. Por meio desse método, que vem 
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modifi cando substancialmente os conceitos de educação escolar 
no mundo, jovens e crianças desenvolvem a criatividade, a auto 
estima e o discernimento para o pensar objetivo e uma visão 
mais ampla e completa do mundo.

A Pedagogia Waldorf possui um campo de aplicação que se 
estende do ensino fundamental até o ensino médio. No ensino 
fundamental com a idade de sete anos e no ensino médio com 
idade de dezoito anos. Como suas características nunca se 
esgotam por possuir vários detalhes possui em si uma que é 
considerada como o princípio do sistema Waldorf que é: “a 
de ser um corpo vivo, suscetível de assumir formas e aspectos 
diferentes de acordo com as circunstâncias reais e concretas 
de um determinado meio social, de um país, de uma legislação 
vigente em matéria de Educação” (LANZ, 2005, p.115). 

Na perspectiva sociointeracionista, na qual se fundamentou 
este estudo, a leitura é concebida como um processo de interação 
entre o leitor e o texto. O primeiro busca realizar os objetivos 
informacionais a que se propõe ao ler determinado texto. É o 
leitor quem constrói o signifi cado do texto, entendido como 
uma construção que envolve o texto, e os conhecimentos (Solé, 
1998, p. 22). Foi constatado que na pedagogia Waldorf a leitura 
acontece por meio de diferentes vivências que se manifestam 
pela audição de música, recitação de poemas, dramatizações, 
teatro e, ainda por meio da compreensão de textos visuais, o 
que vai ao encontro das práticas sociais de leitura. Sokolov, 
(1995) a esse respeito informa que:

Os professores Waldorf começam o ensino da leitura 
através do cultivo, na criança, do sentido da linguagem 
e de suas capacidades em formar imagens mentais. 
(...) As crianças cantam e recitam um vasto repertório 
de canções e poemas que muitos acabam decorando. 
As crianças vivenciam um mundo interior de que elas 
estão desenvolvendo as mais importantes capacidades 
necessárias para a leitura compreensiva, para ler e 
entender. Elas aprendem naturalmente e alegremente 
(SOKOLOV, 1995, p.23).

De acordo com Richter (2002, p.119) “a prática de leitura 
e da escrita no 4º ano está ligada, pelo conteúdo, e com 

frequência também formalmente aos conteúdos das primeiras 
classes”. Esse mesmo autor ressalta que dessa maneira “os 
alunos deparam com textos que já conhecem, já ouviram, já 
brincaram, já exercitaram sua sonoridade”.

Conforme concebe os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(1997, p. 61) a Literatura infantil é considerada o material 
mais adequado para um contato prazeroso da criança com a 
leitura por concentrar inúmeros atributos, entre os quais se 
destacam a qualidade da arte gráfi ca (ilustração e texto), o 
contexto imaginário, a diversidade de informações inerentes ao 
cotidiano e à afetividade da criança, etc. Na história, a criança 
se projeta momentaneamente nos personagens e penetra no 
mundo da fantasia, vivenciando um contato mais estreito com 
seus sentimentos e elaborando seus confl itos e emoções. Desta 
maneira, ela cresce e se desenvolve. A história funciona como 
uma ponte entre o real e o imaginário.

A análise de dados 
 
Para coleta e posterior análise de dados foram utilizados o 

questionário e entrevista gravada com a professora. Foi aplicado 
primeiramente um questionário para informações gerais quanto a 
dados pessoais, formação e dados profi ssionais cujo objetivo era 
identifi car o perfi l da professora que trabalha com a turma do 4º 
ano da Escola Livre Porto Cuiabá. A entrevista gravada apresentou 
três tópicos: o primeiro referentes à formação leitora; o segundo 
referente às concepções e práticas a partir dos pressupostos da 
Pedagogia Waldorf e o terceiro referente às práticas de leituras. 

Ainda para a coleta, observei as aulas ministradas pela professora 
de classe que trabalha com as diversas áreas do conhecimento, 
especifi camente leitura, literatura e língua portuguesa.

Resultados

 Respondendo ao problema desta pesquisa, por meio dos 
objetivos traçados, observação em sala de aula e entrevista 
gravada foi possível encontrar respostas referentes à prática 
pedagógica da professora quanto à leitura e literatura infantil no 
fazer pedagógico na sala do 4º ano da Escola Livre Porto Cuiabá.
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Bem! Como agora estou dando aula para os menores, 
eu gosto mais das leituras... Que se referem a eles - 
da literatura infantil. Então, eu gosto... Gosto muito 
de Monteiro Lobato, eu gosto muito de Ziraldo, eu 
gosto muito de Ana Maria Machado, Ricardo Azevedo. 
Então, eu estou assim nesse momento voltada para a 
literatura infantil (NUB).

A leitura da literatura infantil foi citada pela professora como 
uma de suas preferências de leituras. A professora mencionou 
que sua leitura pessoal está bastante voltada para a pedagogia 
Waldorf. Citou a leitura da literatura infantil enaltecendo seu 
gosto por alguns autores. 

Ao citar de sua experiência com a leitura na infância a 
professora explicou sua relação com a leitura dizendo:

A minha experiência na realidade, a minha infância 
não foi rica em leitura. É, fui adquiri-la bem mais 
tarde. Não foi uma experiência rica em leitura (NUB).

Hoje... Sim porque hoje eu me empenho mais na 
leitura. Eu me dedico mais à leitura. E me preenche 
muito mais também. Acredito que seja uma questão do 
amadurecimento. Então, hoje me considero uma boa 
leitora (NUB).

A professora citou que se considera boa leitora dando a 
seguinte resposta: 

Hoje... Sim, porque hoje eu me empenho mais na 
leitura. Eu me dedico mais a leitura. E me preenche 
muito mais também. Acredito que seja uma questão 
do amadurecimento. Então, hoje considero uma boa 
leitora (NUB).

A prática da professora em relação à leitura foi sendo 
construída ao longo de sua trajetória profi ssional, mais 
especifi camente durante o curso de Letras, em sua formação 
inicial, e foi ampliando seu repertório de leituras nos cursos de 
formação continuada, que acontecem na escola, relacionados 

à Pedagogia Waldorf, nos momentos de troca de experiência e 
reuniões pedagógicas.

Em sua prática pedagógica a professora demonstrou fi rmeza 
e postura na condução de suas aulas, ministrando de forma 
que gerasse interesse nos alunos. Numa rotina organizada, 
desenvolveu suas aulas de modo a produzir conhecimentos, 
exigindo questionamentos, indagações, participando junto e 
sugerindo.

Bom, eu sempre procuro passar para meus alunos 
algumas coisas: primeiro, que através da leitura 
nós podemos fazer viagens maravilhosas. E nós 
conseguimos fazer com que nossa imaginação cresça 
a cada dia mais. Então, a leitura, para mim, vem fazer 
com que o ser humano cresça, não para fora, mas para 
dentro. Ela te faz pensante. Então, a leitura é de extrema 
importância para cada ser humano, para que a pessoa 
cresça, para que a pessoa possa se transformar. A 
leitura transforma o leitor, o que é fundamental (NÚB).

Em seu fazer pedagógico a professora apresenta 
concepção de que a leitura pode estar relacionada ao fator 
desenvolvimento do imaginário, ao comparar a leitura 
como viagem maravilhosa, embora esta tenha uma visão 
romântica sobre a leitura. Por outro lado, ela acredita na 
leitura como instrumento de transformação interior, que 
desperta sentimentos e valores, tais como: solidariedade, 
dedicação, humildade. Mostra ainda uma concepção, que se 
próxima da sociointeracionista, de que a leitura torna o leitor 
crítico, sendo este capaz de se posicionar e de argumentar em 
diferentes situações sociais e culturais.  

Foi observado que a prática da professora possibilita 
amplamente a construção da autonomia e formação de leitores, 
utilizando diversas estratégias de leitura, em que os alunos a 
realizam de diversas maneiras, tais como: leitura silenciosa, 
oral, dramatização da leitura realizada, produção de textos 
escritos e através de desenhos. Também foi constatada a 
circulação de diversidade de gêneros do discurso. Os gêneros 
mais frequentes, na prática da professora, e trabalhados com os 
alunos, foram os tidos como gêneros primários, como relatos e 
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diálogos, pois permitia que a oralidade acontecesse sempre de 
forma organizada em sala de aula. 

Ah! Eu sou muito poética! (risos) Eu gosto muito de 
poesia. Eu acho os contos maravilhosos. A poesia e os 
contos são riquíssimos para mim (NUB).

São várias, a que eu mais gosto é a dramatização, 
porque através da dramatização praticamente ele 
coloca tudo que ele viu no livro. Quando você dá a 
liberdade para a criança dramatizar aquilo que ela 
leu (...) para mim é algo fantástico, porque a criança 
se coloca, naquele momento, diante de tudo que 
ela leu e que ela compreendeu da leitura. Então, a 
dramatização para mim é o principal. A questão da 
interpretação. Depois vai para o registro no caderno. 
Depois da dramatização vai recontar essa história. Na 
dramatização estão recontando e ao recontar é outra 
maneira. E ao registrar no caderno como interpretou, 
outra maneira (NUB).

Os gêneros literários frequentemente se fi zeram presentes 
na prática da professora, tais como: contos, poemas, músicas, 
teatro. Dentre esses, os mais aprofundados foram os poemas 
e o teatro. As dramatizações vinham sempre posteriormente à 
leitura de um livro. Outros gêneros se fi zeram presentes, tais 
como o bilhete trabalhado quando surgiu um bilhete feito por 
um aluno, convidando os colegas para irem ao shopping. A 
professora explicou a estrutura de um bilhete de um modo geral 
sem, no entanto, ter aprofundado numa atividade prática. A 
professora poderia ter explorado mais esse gênero.
Considerações fi nais

Esta pesquisa permitiu conhecer a concepção fi losófi ca 
que sustenta a Escola Livre Porto Cuiabá em Mato Grosso, por 
intermédio da prática docente vivenciada por uma professora, 
a qual vem desenvolvendo um ensino com vistas à formação 
intelectual e integral do homem no contexto social. É nesse 
processo social, educativo e cultural que o aluno vai construindo 
sua própria identidade.

Nas observações da prática da professora e na em suas 
falas percebeu-se que há uma grande preocupação com o 
desenvolvimento intelectual do aluno onde as professoras 
utilizam metodologias e desenvolvendo práticas de leitura 
que permitam a construção de sua autonomia, bem como a 
aquisição de novas habilidades e competência da linguagem 
relacionada ao letramento e formação do leitor. Embora, o 
espaço da biblioteca não seja frequentado por esses alunos.

Pode-se concluir que a prática pedagógica desenvolvida 
pela professora possibilita aos alunos construírem seu caminho 
rumo a uma formação leitora profi ciente, e que estes possam 
paulatinamente tornar-se a cada dia leitores mais críticos 
e conscientes de seu papel na sociedade, por se mostrarem 
convictos da importância que tem a leitura na vida das pessoas, 
e um reconhecimento do papel que a escola desempenha em 
suas vidas.
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Resumo

A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SEE), 
implantou no ano de 2008 o projeto “O Cinema vai à Escola 
– A Linguagem Cinematográfi ca na Educação” como parte de 
um projeto maior: Cultura é Currículo, que visa propiciar aos 
alunos atividades culturais como complemento às atividades 
pedagógicas praticadas no espaço escolar, com a fi nalidade de 
os alunos aprimorarem seu senso estético e sua atitude crítico-
refl exiva. Para o cinema, assim como para outras artes, se 
pressupõe funções sociais e a sua utilização na formação escolar 
do aluno de ensino médio. Procurando compreender como essa 
proposta pode ser observada à luz das questões contemporâneas 
tais como: identidade, currículo e globalização e qual a 
formação esse projeto destina aos alunos e ao grupo escolar, 
decidimos pela leitura dos textos introdutórios do material 
destinado às escolas, particularmente ao professor. Para essa 
discussão, fundamentamo-nos nos estudos sobre globalização 
e identidade de Bauman (1999, 2005), na concepção entre 
cinema e pedagogia de Duarte (2002), nos estudos culturais de 
Hall (2006) e nas teorias pós-críticas de Silva (2011).

Palavras-chave

Cinema; educação; currículo; identidade.

Abstract

The Secretaria de Educação do Estado de São Paulo 
(SEE), implemented in 2008 the project “O Cinema vai à 
Escola – A Linguagem Cinematográfi ca na Educação”, as 
a part of a larger project Cultura é Currículo, which aims 
to provide students cultural activities as a complement to 
pedagogical activities practiced in the school environment, 
in order that students enhance their aesthetic sense and their 
critical and refl ective attitude. To cinema, such as other arts, 
social functions are assumed and its use in upbringing of the  
high school student. Trying to understand how this proposal 
can be seen in light of contemporary issues such as: identity, 
curriculum and globalization and which training this project 
designs for students and the school group, we decided by the 
reading of the introductory texts of the material for schools, 
particularly to the teacher. For this discussion, we based in 
studies of globalization and identity of Bauman (1999, 2005), 
in the conception between cinema and pedagogy of Duarte 
(2002), in the cultural studies of Hall (2006), in the post-
critical theories of Silva (2011).

Keywords

Cinema; education; curriculum; identity.
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1. Introdução

Este texto pretende apresentar algumas refl exões sobre 
a proposta de inserção de obras cinematográfi cas como 
apêndice curricular. Nesse sentido é entendido como um 
material de apoio as atuais mudanças curriculares do sistema 
educacional do Governo Estadual de São Paulo, implantadas 
pela Secretaria Estadual de Educação (SEE), com a fi nalidade 
de apresentar novas metodologias para o Ensino Médio. Essa 
proposta incide tanto sobre a formação do professor como a 
do aluno. Considerando a produção desses sujeitos nas práticas 
discursivas que circulam nos documentos produzidos pela 
Secretaria Estadual de Educação, pretendemos desenvolver 
uma análise sob o olhar das teorias curriculares e dos estudos 
culturais.

Para essa discussão, abordamos a temática curricular 
a partir das teorias pós-críticas, que discutem as relações de 
poder que atravessam as escolhas do que deve ou não ser 
ensinado aos alunos. O espaço escolar se constitui assim, no 
lugar em que dispositivos são organizados e utilizados para 
moldar os sujeitos ao modelo que se considera ideal para 
assumir diferentes papéis sociais (SILVA, 2011). Dos estudos 
culturais aborda-se aspectos relacionados às discussões sobre 
a contemporaneidade e a globalização, visando analisar 
os efeitos desses processos nas relações entre os sujeitos e 
as reorganizações sociais (BAUMAN 1999, 2005; HALL, 
2006; WOODWARD, 2000). Nesse movimento pretendemos 
apontar como sujeitos e instituições deslocam os eixos de 
sustentabilidade da sociedade moderna.

Por fi m, nos interessa problematizar as possibilidades 
pedagógicas de instrumentos artísticos, particularmente o 
cinema, através de obras que procurem reproduzir histórias que 
abordem as mudanças sociais, políticas, econômicas e científi cas 
do século XX e XXI. Pois o cinema, ao retratar aspectos de uma 
sociedade em transformação, torna-se uma prática social tão 
importante para a formação cultural e educacional das pessoas 
como a leitura de obras literárias, fi losófi cas, entre outras.

Para atingir nosso objetivo, tomamos como corpus de análise 
o documento ofi cial intitulado Caderno de Cinema do Professor 

Um/2008, através dos textos introdutórios, distribuídos entre: 
apresentação do projeto, assinados pela Secretária da Educação 
do Estado de São Paulo, pelo Presidente e pela Diretora de 
Projetos Especiais da FDE; a proposta dirigida aos professores e 
sem assinatura. Esses textos estarão representados por recortes 
analisados e discutidos mais adiante.

2. Cinema e currículo: entrecruzamentos na sociedade 
contemporânea

O cinema nasce ofi cialmente em 1895, em Paris, como 
instrumento e meio que, ao todo instante, dialogará com a 
modernidade. Se fosse apenas uma máquina, um instrumento 
científi co, uma curiosidade, como imaginada pelos seus 
criadores, os Irmãos Lumière, nasceria com a data de sua 
morte impressa em sua própria estrutura, algo particular à 
modernidade.

Este destino aparentemente certo se tornou incerto pela 
ação humana: ao perceberem na máquina algo além de suas 
engrenagens, enxergaram num metabolismo luminoso, a chama 
que proporciona vida ao que estava congelado pelo tempo. A 
representação da vida, primeiramente cinza, desbotada e muda, 
aos poucos se torna falante e colorida.

Essa máquina, um Frankenstein amado pela humanidade, 
tornou-se uma velha e célebre contadora de histórias, com 
mais de cem anos. Durante esse período, imagens e sons, 
proporcionaram milhares de histórias: mudanças sociais, 
políticas, econômicas, culturais e científi cas de uma sociedade 
em transformação, notadamente do século XX, no qual o 
cinema triunfou como maior representação artística.

Assistir fi lmes, como a educação, “constitui uma prática 
social importante que atua na formação das pessoas e contribui 
para distinguí-las socialmente” (DUARTE, 2002, p. 14), pois a 
educação escolar é ímpar, mas não única na formação humana, 
cabendo também a outros meios, entre eles os artísticos e os 
midiáticos, transmitir e transformar o conhecimento, e, assim, 
possibilitar às pessoas acesso a padrões e valores que norteiam 
uma determinada sociedade.

Logo, o cinema carrega em si uma natureza eminentemente 
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pedagógica se aproximando de funções e expectativas presentes 
nas propostas da educação escolarizada. Nessa perspectiva, 
o cinema ao associar-se às atividades escolares, torna-se uma 
experiência potencialmente importante para a formação social 
dos sujeitos da escola, interferindo na formação “de saberes, 
identidades, crenças, valores e visões do mundo” (DUARTE, 
2002, p. 102).

Mas não apenas as histórias da modernidade o cinema há de 
contar. Esse diálogo se dá também com a pós-modernidade, o 
mundo contemporâneo e globalizado. Momento esse particular 
que para Bauman (1999) alterou as estruturas e a organização 
das relações sociais, econômicas, políticas e culturais até então 
estabilizadas. O mundo se pôs em um movimento cada vez 
mais acentuado, e espaços antes conhecidos foram colocados 
abaixo pela virtualização das trocas, primordialmente do 
dinheiro e da informação. Assim, cada vez mais, diminui-se o 
tempo real no processo de comunicação, tudo se torna próximo 
e acolhedor, e barreiras vão deixando de existir para aqueles 
que tenham acesso aos meios e a produção de informação. 
Para os demais, distantes desse mundo, tudo se fragmenta, se 
quebra, se distancia.

É neste mundo movediço e veloz que, cada vez mais, 
se vivencia uma crise de identidade, pois identifi car a si e o 
outro em momentos de constante transformação, torna-se 
cada vez mais complexo o reconhecimento dentro de classe, 
gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade. Como sujeitos 
vivemos em um momento de instabilidade e de deslocamento. 
Para Hall (2006), esse sujeito pós-moderno se contrapõe ao 
sujeito iluminista que permanece, ao longo de sua existência, 
imutável; e ao sujeito sociológico, formado no diálogo entre o 
meio social e o seu eu interior.

Esses sujeitos em crise estão e são moldados pela 
escola através do currículo, uma seleção sobre uma gama 
de conhecimentos já existentes, lugar onde se discute qual 
conhecimento deve ser ensinado e o que os alunos devem 
saber. Para Silva (2011), a composição e a prática curricular 
implicam no desenvolvimento de identidade(s), ou seja, 
ao escolher o que se deve ser ensinado, diretamente está se 
escolhendo que protótipo de sujeito é ideal e desejado para a 

formação e ocupação dos espaços sociais. Logo, o currículo 
ao tratar de uma questão identitária e construtora de sujeitos, 
pode ser entendido como um conjunto de saberes e práticas que 
instituem os modos de vida e os sujeitos do espaço escolar, e 
compreendendo o cinema como um artefato cultural e como tal 
formador de identidade, tomamos a defi nição de Silva (2011, p. 
148-9) para cultura:

um campo de produção de signifi cados no qual os 
diferentes grupos sociais, situados em posições 
diferenciais de poder, lutam pela imposição de seus 
signifi cados à sociedade mais ampla. A cultura é, nessa 
concepção, um campo contestado de signifi cação. O que 
está centralmente envolvido nesse jogo é a defi nição 
da identidade cultural e social dos diferentes grupos. A 
cultura é um campo onde se defi ne não apenas a forma 
que o mundo deve ter, mas também a forma como as 
pessoas e os grupos devem ser. A cultura é um jogo de 
poder.

Como representação cultural, o cinema se confi gura como 
espaço para a produção de sentidos e discussão das relações 
de poder tecidas no currículo, possibilitada pela exposição 
de diferentes representações de sujeitos - dos sertões às 
metrópoles, dos grupos sociais aos étnicos - nas suas mais 
diversas identidades e diferenças.

O corpus proposto para esse trabalho identifi ca na 
linguagem cinematográfi ca uma possibilidade curricular 
e, como tal, formadora de identidade. Ao considerarmos o 
cinema como um artefato cultural e como tal um produtor de 
signifi cados, o percebemos como um campo de signifi cação 
da contemporaneidade e da globalização, um articulador de 
identidade cultural e social para os diferentes grupos presentes 
no espaço escolar. Logo o cinema, assim como a cultura, é um 
jogo de poder.

Nesse primeiro passo, procuramos apresentar o cinema 
como instrumento pedagógico e curricular confrontá-lo com sua 
importância estética e histórica, e, ao mesmo tempo, promover 
o diálogo com teorias que discutam sobre o mundo atual, 
pós-moderno e globalizado. Um mundo de mil personagens, 
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identidades fracionadas e múltiplas, que se traduz na difi culdade 
de autoreconhecimento.

 
3. Possíveis diálogos entre cinema e educação

A adoção do projeto O Cinema Vai à Escola – A Linguagem 
Cinematográfi ca na Educação - parte de um projeto maior: 
Cultura é Currículo, que visa propiciar atividades culturais: 
teatro, música etc - tem sua importância medida pelo ineditismo 
ao associar a linguagem cinematográfi ca ao currículo escolar, 
promovendo a discussão de aspectos gerais sobre a vida e o 
mundo contemporâneo, e aprimorando o senso crítico-refl exivo 
de professores e alunos através de conhecimentos práticos e 
estéticos sobre o cinema. É, justamente, por acreditar numa 
função social para o cinema que buscamos refl etir sobre sua 
importância no universo escolar.

O cinema não é somente diversão e entretenimento, 
assim como não somente os saberes escolares formam os 
sujeitos e promovem a socialização dos alunos. Logo, 
reconhecemos a compatibilidade entre o cinema e a 
educação, por percebermos a escola não como única, mas 
“uma das muitas formas de socialização de indivíduos 
humanos, como um entre muitos modos de transmissões de 
conhecimento, de constituição de padrões éticos, de valores 
morais e competências profi ssionais” (DUARTE, 2002, 
p.16). O governo do Estado de São Paulo também reconhece 
essa situação ao afi rmar no texto introdutório escrito pela 
Secretária de Educação do Estado de São Paulo: “Como a 
literatura, o cinema é capaz de nos tornar seres humanos 
melhores” (CASTRO, 2008, p. 4).

Do mesmo modo que as competências de ler e escrever 
preparam o aluno para a vida social, os objetos artísticos também 
o fazem. O cinema, em particular, por ser, ao mesmo tempo, 
indústria e arte, objeto de consumo e linguagem artística; por 
atravessar o século XX interferindo no processo de criação e 
realidade do mundo, também (re)organiza a vida, o conteúdo, o 
currículo do mundo e do espaço escolar, atravessando o aluno 
com questões e olhares múltiplos sobre um mundo cada vez 
mais múltiplo de olhares e práticas, constituindo identidades 

que são (re)formadas a partir de representações, que Woodward 
(2000, p. 17), defi ne como

práticas de signifi cação e sistemas simbólicos por meio 
dos quais os signifi cados são produzidos, posicionando-
os como sujeito. É por meio dos signifi cados produzidos 
pelas representações que damos sentido à nossa 
experiência e àquilo que somos. Podemos inclusive 
sugerir que esses sistemas simbólicos tornam possível 
aquilo que somos e aquilo no qual podemos nos 
tornar. A representação cultural estabelece identidades 
individuais e coletivas e os sistemas simbólicos nos 
quais ela se baseia fornecem possíveis respostas as 
questões: Quem eu sou? O que eu poderia ser? Quem eu 
quero ser? Os discursos e os sistemas de representação 
constroem os lugares a partir dos quais os indivíduos 
podem se posicionar e a partir dos quais podem falar.

Tomar o cinema como fonte de conhecimento para além da 
percepção de elementos históricos e geográfi cos, é reconhecê-
lo não somente como diversão e entretenimento. Na França, o 
cinema tem sua importância reconhecida na formação cultural e 
educacional das pessoas, visto que é “entendido como legítima 
forma de expressão cultural, (...) e sua difusão integra os objetivos 
da educação nacional” (DUARTE, 2002, p. 17-8). Dessa forma 
o cinema deixa de ser um elemento externo e secundário às 
práticas escolares e à formação de identidades, assumindo um 
novo papel: o de promover competências para ver - conjunto de 
informações sociais e culturais, mas também cinematográfi cas.

E essa parece ser uma das intenções do projeto, visto a 
manifestação de Castro (2008, p. 4), ao afi rmar que “não se trata 
apenas de aprender mais e melhor os conteúdos curriculares, 
mas também de ampliar os conhecimentos em relação à própria 
linguagem cinematográfi ca – saber como ver e apreciar fi lmes 
dos mais diferentes tipos e não apenas veiculados pelos canais 
de televisão”. Lima & Arantangy (2008, p. 5), reafi rmam 
o pensamento da Secretária de Educação ao descreverem a 
função e a intencionalidade do material enviado as escolas ao 
abordar “o cinema, seus códigos e artifícios com o intuito de 
apurar o olhar refl exivo do aluno espectador”.
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Assim, o projeto põe o cinema em diálogo com a educação 
e, consequentemente, com o currículo. O documento reconhece 
o cinema como uma possibilidade para a prática pedagógica, 
como também as relações entre o cinema e a formação social, 
compreendendo as possibilidades da análise do discurso 
fílmico na construção de saberes. Isso leva o uso da linguagem 
cinematográfi ca para além do mero entretenimento, pressuposto 
esse defendido por Duarte (2002, p. 106):

Analisar fi lmes ajuda professores e estudantes a 
compreender (...) a forma como diferentes povos 
educam/formam as gerações mais novas. É sempre 
um novo mundo, construído na e pela linguagem 
cinematográfi ca que se abre para nós quando nos 
dispomos a olhar fi lmes como fonte de conhecimento 
e informação.

4. Cinema, currículo e identidade(s)

Ao propor a inserção do cinema como ponto de apoio ao 
currículo da rede estadual de educação, o Governo do Estado 
antecipa e pressupõe uma determinada formação para o 
aluno.  Visto que currículo é o espaço em que se discute qual 
conhecimento deve ser ensinado e o que os alunos devem saber, 
ao determinar uma seleção de fi lmes, tal escolha pré-determina 
uma quantidade de saberes e representações que, sob o olhar do 
projeto, são um conjunto de conhecimentos já existentes.

Mas currículo não é apenas espaço de um legado tradicional, 
resumido a uma grade curricular ou uma lista de conteúdos 
que procuram englobar um determinado saber, mas também é 
um espaço de reprodução das relações sociais de poder e de 
estruturas sociais. Sob os pressupostos das teorias pós-críticas, 
o currículo se expande para além dos muros que fora confi nado 
pelas teorias tradicionais. De acordo com Silva (2011, p. 150), 
o currículo “é lugar, espaço, território. O currículo é relação de 
poder. O currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é 
autobiografi a, nossa vida, curriculum vitae: no currículo se forja 
nossa identidade. O currículo é texto, discurso, documento. O 
currículo é documentos de identidade”.

Assim, currículo se trata de uma questão identitária e 
construtora de sujeitos. Logo a proposta de inserção do mundo 
cinematográfi co no espaço escolar traz em seu bojo, entre 
múltiplas possibilidades, uma formação identitária para o 
aluno, que pelo exposto no projeto deverá se pautar para além 
da formação estética cinematográfi ca, em um sujeito refl exivo 
sobre o mundo atual que o circunda, visto que a proposta se 
preocupa em articular

o currículo escolar com questões socioculturais da 
atualidade de uma maneira instigante. Os roteiros 
para discussão dos fi lmes convidam refl exão, sugerem 
pontos de vista para observação, lançam temas para 
debates, criam polêmicas que desafi am estudantes e 
professores a encontrar respostas e buscar explicações e, 
principalmente, formular novas perguntas para entender 
mais sobre o mundo. (LIMA & ARANTANGY, 2008, 
p. 5)

A proposta apresentada pelo Governo do Estado de São 
Paulo mostra-se em consonância com a formação juvenil, um 
dos objetivos expostos pela LDB, lei n° 9394/96, ao atribuir 
a importância da ampliação da experiência estética e cultural 
dos alunos. Desta forma se espera que a escola desenvolva o 
aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e 
do pensamento crítico. Essa questão pode ser identifi cada pela 
preocupação observada com a seleção dos fi lmes.

Assim, a seleção dos títulos teve como critérios 
primeiros a reconhecida qualidade estética do fi lme, 
sua potencialidade para o estabelecimento de relações 
signifi cativas com objetos de conhecimento de áreas 
curriculares e sua capacidade de provocar leituras e 
refl exões críticas sobre o mundo. (CADERNO DO 
PROFESSOR UM, 2008, p. 9)

Entretanto, não é a um mundo qualquer que esse aluno 
está exposto e sobre o qual deverá realizar o difícil processo 
de refl exão e compreensão para nele inserir-se. É um mundo 
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que perdeu o esteio sobre o qual repousava seus alicerces 
e fundações, um mundo em que a solidez tornou-se líquida. 
Este é o mundo contemporâneo, pós-moderno e globalizado. 
É importante notar que não há como escapar ao momento 
presente. Ele é parte, quer queiramos ou não, das nossas vidas, 
alterando a noção de espaço e tempo da modernidade. Global e 
local são as novas palavras postas em prática pelo movimento, 
voluntário, ou não, das nossas percepções, que Bauman (1999, 
p. 7) defi ne como “o destino irremediável do mundo, um 
processo irreversível; é também um processo que nos afeta a 
todos na mesma medida e da mesma maneira. Estamos todos 
sendo ‘globalizados’ – e isso signifi ca basicamente o mesmo 
para todos”.

Na globalização, os limites antes conhecidos foram 
colocados abaixo e o movimento da informação, do capital 
e dos corpos têm a liberdade de circular por onde lhe for 
conveniente. A mobilidade “tornou-se o fator de estratifi cação 
mais poderoso e mais cobiçado, a matéria de que são feitas e 
refeitas diariamente as novas hierarquias sociais, políticas, 
econômicas e culturais em escala cada vez mais mundial” 
(BAUMAN, 1999, p. 7). Com o realinhamento da produção de 
signifi cados e valores, se acentua a ruptura e o distanciamento 
nas sociedades, e com isso, uma progressiva separação e 
exclusão espacial.

É nesse mundo onde as relações humanas se tornam 
distantes e descompromissadas, que o projeto Cinema Vai 
à Escola propõe promover aos alunos, como também a todo 
ambiente escolar. Um momento diferenciado em que somente o 
discurso da modernidade não é capaz de tratar de temas que lhe 
são caros e para alcançar esse objetivo a Secretaria de Educação 
propõe o uso do cinema e da linguagem cinematográfi ca como 
ferramenta articuladora do currículo com temas atuais, além de 
discutir e aprimorar o senso crítico-refl exivo sobre a vida na 
contemporaneidade.

“Ao convidar o cinema para vir à escola, esta Secretaria 
reafi rma sua disposição em articular questões 
polêmicas e relevantes da contemporaneidade como 
currículo e a sua concretização em sala de aula. (...) 

Assuntos delicados e complexos como preconceito, 
violência, exclusão social, sexualidade, injustiça, 
entre tantos outros, fazem parte do cotidiano dos 
jovens e de seus professores que, como todos nós, tem 
difi culdades em lidar com eles. Os fi lmes permitem 
que nos aproximemos deles de uma maneira ímpar: 
testemunhamos situações chocantes, que nos obrigam a 
refl etir, observamos modos de vida, que nos aguçam a 
curiosidade, presenciamos diálogos, que nos despertem 
para o nosso próprio preconceito” (CASTRO, 2008, p. 
3).

O diálogo proposto pelo projeto encontrará dentro do 
espaço escolar um sujeito pós-moderno, fragmentado e 
composto por volúveis identidades, envolvido por uma 
multiplicidade de sistemas de signifi cação e representação 
cultural, que entre contradições e improvisações, não permitem 
uma identidade fi xa, permanente e estática. Para Hall (2006, 
p.19) “A identidade torna-se uma celebração móvel: formada e 
transformada continuamente em relação às formas pelas quais 
somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que 
nos rodeiam”. 

Esse sujeito fragmentado da pós-modernidade se refl ete 
na fragmentação da ordem social anteriormente constituída. O 
mundo se rearticula e se acelera nas mudanças promovidas pela 
globalização. As antigas estruturas sociais são alteradas para 
que possam comportar as multiplicidades de vias interligadas 
no espaço e da fragmentação temporal, criando a impressão de 
descontinuidade e descentramento. Como consequência, para 
os indivíduos e para a sociedade, não há mais uma identidade 
mestra que organize o mundo, mas a desorganização dessa 
numa multiplicidade de identidades que mudam de acordo 
como o sujeito é personifi cado pelos novos movimentos sociais 
e pelas diferenças que o constituirão. Hall (2006, p. 7) defi ne 
esse momento.

As velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram 
o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas 
identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até 
aqui visto como um sujeito unifi cado. A assim chamada 
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‘crise de identidade’, é vista como parte de um processo 
mais amplo de mudança que está deslocando as 
estruturas e processos centrais das sociedades modernas 
e abalando os quadros de referência que davam aos 
indivíduos uma ancoragem estável no mundo social.

Assim, identifi car-se a si e ao outro nesse momento 
de transformação, reconhecer-se dentro de classe, gênero, 
sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, a que nos acostumamos 
a utilizar como recorte de classifi cação identitária e social, não 
mais é sufi ciente nessa confi guração da contemporaneidade. 
Como sujeitos, em um momento de crise, vivenciamos a 

perda de um ‘sentido de si’ estável e chamado, algumas 
vezes, de deslocamento ou descentração do sujeito. 
Esse duplo deslocamento - descentração dos indivíduos 
tanto de seu lugar no mundo social e cultural quanto de 
si mesmos - constitui uma ‘crise de identidade’ para o 
indivíduo. (HALL, 2006, p. 9)

Nos textos introdutórios do projeto, à escola é reservado o 
papel de construção de identidades crítico-refl exivas que, de certo 
modo, teriam a oportunidade de reconstruir as relações humanas, 
a partir da conscientização do processo de desumanização 
desencadeado pela globalização. Para isso, pensa-se o uso dos 
mecanismos da arte, aqui em especial o cinema, para promover a 
interação e o diálogo entre as múltiplas formas de representação 
da sociedade. Para tanto, o projeto defende no Caderno do 
Professor Um (2008, p. 9) defi ne a importância em “privilegiar a 
diversidade, seja em relação a temas, a escolhas estéticas de seus 
realizadores, à representatividade de momentos da história ou à 
origem dos realizadores”.

Cabe lembrar que um fi lme, além de uma gramática 
particular, um conjunto de elementos (planos, luz, som e 
montagem), um sistema de códigos diferentes de outros 
processos culturais como a escrita, com uma narratividade 
criada dentro do contexto em que é visto e/ou produzido, 
pode também ser um elemento de exclusão. Tomando como 
exemplo o cinema produzido e exportado por Hollywood, tem-
se um modelo de narratividade que prioriza uma determinada 

identidade fi xa: “o olhar masculino, branco, ocidental e, 
sobretudo, heterossexual” (DUARTE, 2002, p. 55.).

Mas não somente desse olhar hollywoodiano é feito o cinema 
e o projeto propõe uma diversidade de olhares, ao promover 
uma fragmentação através de diferentes formatos narrativos, 
gêneros e nacionalidades, possibilitando que determinadas 
convenções cinematográfi cas não se estabeleçam como únicas 
e padronizadas, visto que propõe e se permite discutir um 
mundo amplo, de múltiplos olhares. E tão fragmentado como a 
leitura da obra artística é o mundo contemporâneo, constituído 
por múltiplas identidades.

Cabe repetir que o cinema, além de objeto de consumo e 
entretenimento é também arte, e como tal implica na “refl exão 
sobre valores, realidades, ideologias, sentimentos, enfi m sobre a 
vida e sobre o mundo (...). Evidentemente, não existe uma única 
leitura de uma obra de arte” (CADERNO DO PROFESSOR 
UM, 2008, p. 9). 

5. Considerações fi nais

Nesse artigo, preocupamo-nos em analisar o projeto O 
Cinema Vai à Escola – A Linguagem Cinematográfi ca na 
Educação desenvolvido pela SEE e FDE, para utilizar os 
recursos da linguagem cinematográfi ca no âmbito escolar, 
promovendo o desenvolvimento e os olhares dos alunos e do 
grupo escolar como um todo sobre os problemas do mundo 
contemporâneo e globalizado.

Defendemos que o cinema deva ser incorporado ao ensino, 
pois circunda em nosso meio social e faz parte da vivência 
dos alunos e para que não se torne “mais um fi lme”, deve ser 
compreendido como política educacional e cultural, transmissão 
de conhecimento e de valores morais e éticos, auxiliando na 
construção de valores e conhecimentos. Para tanto, cabe lembrar 
que o cinema foi um elemento transformador do homem do 
século XX, que “jamais seria o que é se não tivesse entrado em 
contato com a imagem em movimento” (HOBSBAWM apud 
DUARTE, 2002, p. 18).

Entretanto, há alguns questionamentos a serem levantados 
em relação à apresentação do projeto. Inicialmente, refere-
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se à questão de que a educação formal, através do currículo, 
estabelece determinadas relações de poder na formação do 
individuo, baseando-se na manutenção de uma ordem já 
pré-estabelecida pela organização social, o cinema, dentro 
dos muros escolares, acaba sendo colocado como elemento 
aglutinador dessa ordem, como apresentado no Caderno do 
Professor Um (2008, p. 9):

Os fi lmes que você recebeu foram selecionados tendo-
se em vista sua potencialidade como recurso para 
diversifi car e tornar mais interessante o tratamento de 
conteúdos curriculares. Atribuindo igual importância, 
pretende-se a ampliação da experiência estética e 
cultural dos alunos, de forma que a interação com 
esse material contribua para o trabalho da escola de 
“aprimoramento do educando como pessoa humana, 
incluindo a formação ética e o desenvolvimento da 
autonomia intelectual e do pensamento crítico”, um dos 
objetivos do Ensino Médio, defi nidos para a formação 
dos jovens e pela LDB n° 9394/96”.

Ver o cinema como arte e não como um elemento 
complementar ao currículo, vê-lo como potência 
transgressora e de resistência cultural, (re)signifi cador de 
conceitos antes estabelecidos e determinados, seria uma 
possibilidade para alcançar os objetivos apresentados pelo 
projeto. Como também, olhar para o cinema através do seu 
imenso campo de representações, de possibilidades para a 
organização e socialização do mundo, pela diversidade de 
maneiras de transmissão do conhecimento, de valores morais 
e éticos.

Em segundo lugar, os pressupostos de uma construção 
de identidades crítico-refl exivas tal como é apresentado no 
projeto, podem ser relacionadas as perspectivas teórico-críticas 
onde “o conhecimento e o saber constituem fonte de libertação, 
esclarecimento e autonomia” (SILVA, 2010, p. 250). Indo 
para além dos pressupostos críticos, em uma perspectiva pós-
estruturalista se procura estabelecer um olhar diferenciado sobre 
o sujeito, para além do sujeito consciente, centrado, cognitivo. 
O cinema, objeto artístico e industrial, e como tal campo de 

poder, na escola poderia possibilitar novos papéis para alunos 
e professores, (re)dimensionando as relações de poder, agindo 
naquilo que as teorias pós-críticas do currículo, de acordo com 
Silva (2010, p. 250) promovem:

Uma perspectiva que reconhece o descentramento 
da consciência e do sujeito, a instabilidade e 
provisoriedade das múltiplas posições em que são 
colocados pelos múltiplos e cambiantes discursos 
em que são constituídos, começa por questionar e 
interrogar esses discursos, desestabilizando-se em sua 
inclinação a fi xá-los numa posição única que, afi nal, se 
mostrará ilusória.

Em terceiro lugar, é possível identifi car uma não 
percepção pelos textos do projeto de que o universo escolar 
é um universo múltiplo e fragmentado, composto pelas mais 
diferentes identidades, uma vez que foi posto em movimento 
pela globalização. Por mais louvável que seja a iniciativa da 
SEE e da FDE, deve-se reconhecer que os muros escolares não 
mais isolam a escola e seus habitantes dos problemas atuais. A 
escola apresenta solidez apenas na arcaica estrutura física de 
seus prédios, ademais tudo se liquefez, inclusive os muros e 
os cadeados que permitiriam a escola isolar-se como uma ilha. 
No mundo contemporâneo esse isolamento é um disfarce, por 
compreender que os problemas, as diferenças e o outro estão 
fora do espaço escolar, quando na verdade, eles estão e são o 
espaço escolar.

Questionando-se os pontos centrais do projeto, 
reconhecemos a importância do uso da história e da linguagem 
cinematográfi ca, e compreendemos que o silêncio que paira 
sobre os muros escolares, poderia ser questionado, a partir de 
uma outra abordagem, para nós pós-crítica e pós-estruturalista, 
uma vez que entendemos que

o problema da condição contemporânea de nossa 
civilização moderna é que parou de questionar-se. Não 
formular certas questões é extremamente perigoso, 
mais do que deixar de responder às questões que já 
fi guram na agenda ofi cial; ao passo que responder 
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o tipo errado de questões com frequência ajuda a 
desviar os olhos das questões realmente importantes. 
O preço do silêncio é pago na dura moeda corrente do 
sofrimento humano. Fazer as perguntas certas constitui, 
afi nal, toda a diferença entre sina e destino, entre andar 
à deriva e viajar. Questionar as premissas supostamente 
inquestionáveis do nosso modo de vida é provavelmente 
o serviço mais urgente que devemos prestar aos nossos 
companheiros humanos e a nós mesmos. (BAUMAN, 
1999, p.11)

A estrutura escolar foi e ainda está constituída e organizada 
no momento e modelo da modernidade, diferentemente ao que 
hoje nos encontramos. Se anteriormente o Estado, como um 
porto onde reinava a segurança, determinava e vigiava as regras 
que abasteciam a sociedade, em que ter uma identidade era uma 
sensação de pertencimento a algo muito maior que o indivíduo.

Esse Estado, de acordo com Bauman (2005), teve seus muros 
implodidos e em seu lugar colocou-se outro, pós-moderno e 
líquido formulado por conceitos diferentes de modernidade, 
entre eles o enfraquecimento da nacionalidade associado à 
desilusão e à incerteza para com mundo contemporâneo. Dos 
tijolos e pedras caídos dos antigos muros, a sociedade reconstroi 
suas identidades e necessidades de pertencimento. Vive-se 
um sentimento ambíguo, pois nada se mantém fi xo, tudo se 
movimenta, dos corpos à informação, e por mais que se queira 
manter parado, tudo se movimenta ao seu redor. O desmanche 
do antigo porto proporcionou uma miríade de novos mares e 
portos para atracamento, porém, ao mesmo tempo, a sensação 
de um mar infi nito, sem margens visíveis aos olhos, um salva-
conduto aos momentos de tormenta, uma casa que nos recolha.
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Resumo

No momento histórico atual, vivemos uma crise em que 
prerrogativas antes estabelecidas na modernidade deslocam-se de 
seu eixo inicial e incidem sobre os sujeitos e a sociedade estilhaçando 
as referências identitárias constituídas nos múltiplos espaços de 
linguagem. Dentre as diversas possibilidades de linguagens e 
leituras que são colocadas na contemporaneidade, o cinema se 
apresenta, também, como um lugar de produção e reprodução 
dessas identidades fragmentadas. O cinema, fruto e motor da 
modernidade, como um “espelho” do mundo procura reproduzir o 
momento presente através de diversas abordagens e personagens: 
uma delas, o adolescente e suas crises, e entre elas; a família. 
Procurando estabelecer uma relação entre “as crises”, assemelhando 
à fi gura paterna à fi gura do Estado, decidimos pela leitura de dois 
fi lmes sobre adolescentes e para contribuir com essa discussão, 
fundamentamo-nos nas observações sobre o cinema brasileiro da 
retomada de Avellar (2007), nos estudos sobre globalização de 
Bauman (1999) e nos estudos culturais de Hall (2006).

Palavras-chave

Cinema; identidade; globalização.

Abstract

In the current historical moment, a crisis in which we 
live prerogatives established before the modern move its axis 
and the initial focus on the subject and society shattering 
the identity references made   in multiple areas of language. 
Among the various possibilities of language and readings that 
are presented in contemporary cinema presents itself also as 
a place of production and reproduction of these fragmented 
identities. The cinema, fruit and engine of modernity, as a 
“mirror” of the world seeks to reproduce the present moment 
through various approaches and characters: one, the teenager 
and its crises, and among them, the family. Looking to establish 
a relationship between “crises”, similar to the father fi gure to 
the fi gure of the State, decided by the reading of two fi lms 
about adolescents. This discused is based on observations of 
Avellar (2007) about on the return of Brazilian cinema, in 
studies about globalization of Bauman (1999) and the cultural 
studies of Hall (2006).
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1. Introdução

Este texto pretende apresentar algumas leituras e refl exões 
sobre a contemporaneidade, particularmente sobre o processo de 
globalização, a partir de uma comparação proposta por Avellar 
(2007) no texto Pai, país, mãe, pátria, em que a ausência da 
fi gura paterna em alguns fi lmes por ele analisados2 e a ausência do 
Estado como provedor do bem estar social. Essa análise avançará 
um pouco mais no tempo e utilizará dois fi lmes – As Melhores 
Coisas do Mundo e Antes que o Mundo Acabe, respectivamente 
dirigidos por Lais Bodanzky e Ana Luiza Azevedo, duas mulheres. 
Ambos tratam do universo adolescente, que além das crises e 
dúvidas habituais à idade, têm em comum a ausência da fi gura 
paterna nesse momento crucial que é adolescência. 

O desenvolvimento desse texto se dará: a) nos estudos 
culturais da contemporaneidade, visto que o momento histórico 
da globalização atua sobre o indivíduo, alterando as relações 
dele para com a sociedade e si próprio, deslocando os eixos 
de sustentabilidade da sociedade moderna; b) pela relação 
entre pai e Estado através dos conceitos da globalização e do 
neoliberalismo, que se afasta e reduz cada vez mais o ideal 
de bem estar social proposto na modernidade, bem como a 
fl exibilização das antigas fronteiras territoriais, interferindo no 
modo de vida e interesses da população local.

Para atingir nosso objetivo, constituiremos como corpus os 
fi lmes As Melhores Coisas do Mundo (2010), de Lais Bodanzky e 
Antes que o Mundo Acabe (2009), de Ana Luiza Azevedo. O texto 
se organizará em três partes: Da tela para a realidade que apresenta 
breve consideração sobre os textos que darão suporte a este artigo; 
Antes que acabem com as coisas do mundo, que apresenta os fi lmes 
e se procura interpretar as relações entre a família (particularmente 
o pai) e o Estado; e as Considerações fi nais.

2. Da tela para a realidade

A novidade no cinema reside na ilusão; ver algo na tela 
que sabemos de antemão não corresponder à realidade, mas 

tomá-lo como verdadeiro, real. Temos a impressão de que a 
vida acontece a nossa frente, como se fosse nossa a história a 
ser contada, assim “no cinema, fantasia ou não, a realidade se 
impõe com toda força” (BERNADET, 1983, p. 13).

Ao aceitarmos a ilusão como algo real, um momento da vida 
congelado e, que através de um mecanismo luminoso, ganha 
movimento novamente, podemos, através do cinema, reinterpretar 
a História e as repercussões sociais, culturais, econômicas e 
políticas contadas através de imagens e sons. Assim, através 
do cinema podemos tomar contato com diferentes aspectos e 
possibilidades sobre a humanidade, bem como produzir diferentes 
olhares sobre um fi lme. Logo em um fi lme de adolescentes em 
crise com a família e com o mundo, podemos ver também as 
relações que constituem a sociedade, o governo, o país.

O cinema, nascido em uma sociedade que propôs transformar 
os meios de produção, as relações de trabalho e a vida, hoje arte 
para entreter e/ou refl etir, busca através de seus olhos mecânicos 
capturar retratos de um mundo diferente àquele que o criou. Um 
mundo em que a organização das relações sociais, econômicas, 
políticas e culturais até então estabilizadas na modernidade (pai 
do maquinismo cinematográfi co), vêm-se modifi cadas pela 
globalização. Agora, na contemporaneidade, o mundo se pôs em 
um movimento ininterrupto, fragmentando e descentrando antigas 
verdades estabelecidas outrora. Essa mobilidade, introdutora de 
um novo paradigma, colocou em xeque as singularidades que 
anteriormente constituíam/construíam nossas identidades. Nessa 
nova organização, o tempo real se liquefaz nos processos de 
comunicação, tudo se torna próximo, mas não acolhedor; limites 
territoriais vão sendo transpostos por aqueles que tenham acesso 
aos meios e à produção de informação. Alicerces e fundações, 
muito antes construídas e símbolos de uma eternidade, jazem sob 
a fl uidez das águas dos oceanos. 

Nesse mundo movediço e veloz, os sujeitos se encontram 
em crise de identidade, pois se identifi car nesse momento 
de transformação, reconhecer-se dentro de classe, gênero, 
sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que nos acostumamos 

2 - Esses fi lmes representam um momento particular no cinema brasileiro, conhecido como “retomada”, com o retorno da participação do Estado através de leis de 
incentivo e verbas destinadas à produção cinematográfi ca, após o desmonte das estruturas de fi nanciamento, produção e exibição promovida pelo governo Collor.
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a utilizar como o recorte de classifi cação identitária e social, 
não mais é sufi ciente para esse momento da pós-modernidade. 
Como sujeitos nos vemos em um momento de instabilidade, de 
deslocamento e descentralidade. 

O corpus proposto para esse trabalho trata de um 
momento de instabilidade, a adolescência, turbinada pela pós-
modernidade. Nos fi lmes selecionados buscamos semelhanças 
com este momento de crise, relacionando-os com a crise que 
vive os Estados-Nações; logo, a sua população. Escolhemos 
a linguagem cinematográfi ca como o start de nosso texto, 
por considerá-la um artefato cultural e como tal um produtor 
de signifi cados, um defi nidor de identidade, um campo de 
signifi cação na contemporaneidade e na globalização.

3. Antes que acabem com as coisas do mundo

“O cinema é a arte de olhar pela câmera, criando, por 
meio da ligação com o cenário, uma refl exão sobre o 
homem no mundo.”
Luiz Carlos Merten

O cinema, como outras artes, promove a possibilidade de 
conhecermos o processo contemporâneo que nos atravessa, através 
de histórias e momentos comuns que se esboçam, permitindo 
conhecer e refl etir sobre a relação do país e do mundo com a história 
e com as identidades que se formam na contemporaneidade. 

Em As Melhores Coisas do Mundo (2010), de Lais Bodanzky, 
e Antes que o Mundo Acabe (2009), de Ana Luiza Azevedo, 
temos a oportunidade de observar o cinema brasileiro falando 
sobre o universo adolescente, algo não usual, descobrindo a 
necessidade de falar sobre e com esse mundo tão particular que é 
a adolescência, um lugar aparentemente inacessível aos adultos; 
período entre a infância e a maturidade, de transformações 
rápidas e momentâneas, como a globalização. Lerina (2010, p. 
63-4), observa as difi culdades que o cinema tem em incorporar 
as transformações juvenis.

Extremamente identifi cados com um universo de 
referências culturais volátil, em estado de permanente 

e veloz modifi cação, os jovens facilmente podem 
aparecer desfocados quando retratados pelo nosso 
cinema – cujo esquema de produção demanda pelo 
menos três a quatro anos entre a concepção e a exibição 
de um fi lme. Não é apenas o rosto desses protagonistas 
que muda: tudo o que o fi lme pretendia registrar (o 
comportamento, os valores, os gostos estéticos) pode ser 
alterado sensivelmente durante o processo de produção 
da obra, impedindo mesmo que os espectadores se 
identifi quem com os jovens personagens na tela.

As Melhores Coisas do Mundo é um fi lme que abarca um 
pouco de tudo sobre as múltiplas identidades do adolescente 
pós-moderno: drogas, sexualidades, amor, fetiche midiático, 
ética. Mano (Francisco Miguez) tem de enfrentar os problemas 
decorrentes da separação dos pais, com um componente a mais: 
uma relação homossexual, em que o pai abandona a família 
para viver com o namorado; como também as difi culdades do 
ambiente escolar, a depressão do irmão, a perda da virgindade, 
a busca de um amor estável numa sociedade instável.

Antes que o Mundo Acabe, conta a história de Daniel (Pedro 
Tergolina) que se defronta com o reaparecimento, por cartas, 
do desconhecido pai biológico, um fotógrafo que viaja pelo 
mundo procurando retratar os mais diferentes povos. Além da 
fi gura paterna, há outros problemas comuns a outros milhares 
de adolescentes: as dúvidas sobre o futuro, o fi m do primeiro 
amor, os hormônios em ebulição, a incompreensão dos seus 
sentimentos pelos demais.

Nesses fi lmes, estão presentes os problemas essenciais do 
adolescente, um mixto de angústias, incertezas, insegurança 
e sofrimento - o primeiro amor, o núcleo familiar em crise, o 
descontentamento como o mundo – midiatizados pelos novos 
instrumentos que os jovens têm a sua disposição: de celulares a 
redes sociais turbinadas pela internet.

A fi gura do pai é emblemática nesses dois fi lmes, pois é 
o momento de transição/subjetivação da adolescência para as 
personagens em que a ausência (o pai que se separa da mãe para 
viver um novo relacionamento; o pai que nunca conheceu o 
fi lho e, por cartas, procura reativar esse contato) e/ou a presença 
(as personagens substitutas do pai biológico, pais adotivos, que 
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percebem os dramas, mas não representam a imagem paterna, 
e sim, a de um amigo que sempre se coloca à disposição para 
tentar ajudar na solução dos confl itos e angústias) se torna 
o objeto que interfere diretamente nos problemas que se 
desenvolvem durante o fi lme.

O cinema é uma janela, um espelho do mundo e como a 
contemporaneidade permitiu a formação de núcleos familiares 
diversos e diferentes aos construídos pela modernidade, nos 
fi lmes a fi gura paterna, central na confi guração moderna, além 
da ausência física e emocional, é substituída pela fi gura da mãe, 
que assume o duplo papel de ser mãe e chefe da casa, do clã, 
aquela que deverá impor limites e ter todas as soluções para 
os confl itos vividos pelos adolescentes. Além disso, reforça a 
constituição materna do núcleo familiar e, subsequentemente, o 
esvaziamento do universo masculino: um pai assume seu amor 
por outro homem; o outro assume os trabalhos domésticos no 
lugar da mulher que trabalha fora e sustenta a casa.

Avellar (2007, p. 226), ao analisar alguns fi lmes brasileiros 
realizados entre os últimos anos do século XX e o início do 
século XXI, momento que fi cou marcado como retomada do 
cinema nacional, procurou demonstrar o esvaziamento da 
fi gura paterna nesses fi lmes, o esvaziamento da fi gura paterna 
no país, o esvaziamento do Estado.

Na medida em que nos fi lmes da década de 1960 
as relações familiares e os traços individuais dos 
personagens apareciam fora de foco, para que eles 
pudessem ser compreendidos enquanto representações 
da cena política e social, para deslocar o confl ito do 
particular para o geral, na mesma medida, nos fi lmes 
que começamos a fazer na década de 1990 o foco 
parece se concentrar no individual e nas relações 
familiares, para que os personagens possam ser 
sentidos enquanto reafi rmação da cena política e social 
no individual, na família: o pai como o país. Quando 
em Abril Despedaçado, os dois pais se encontram no 
velório do fi lho de um deles morto pelo fi lho do outro, 
se comportam como Chefes de Estado reunidos para 
discutir a paz, ou uma trégua, depois da perda de muitos 
soldados numa guerra.

Esse momento cinematográfi co dialoga com o momento 
histórico, pressentindo que a organização da família e do 
Estado, montada sobre os sólidos ideais da modernidade, 
apresentavam rachaduras e que, aos poucos, essas fi guras ainda 
utilizavam a força concedida pelo cetro/centro que os imbui de 
poder. Porém aos olhos da corte revelam-se como meras fi guras 
representativas de uma realidade não mais existente, que

revela-se uma das características centrais do pai nos 
recentes fi lmes brasileiros, característica que faz dele 
uma representação/reprodução do poder, do Estado, do 
país, no espaço familiar: opressor que se explica para si 
mesmo como protetor, ele é um opressor violento, sim, 
mas impotente (AVELLAR, 2007, p. 228)

Se no limiar do século XX e no início do século XXI o 
poder patriarcal, o Estado forte e responsável por todos seus 
fi lhos, o Estado-Nação construtor de políticas de bem estar 
social e das identidades de seus cidadãos, vê suas estruturas 
se desmancharem em pleno ar sob o efeito da globalização e 
da pós-modernidade; como esse Estado, os alicerces familiares 
centrados numa única possibilidade de existência: na unicidade 
de pai e mãe unidos até que a morte os separe, formadores 
das referências juvenis, torna-se fragmentária, múltipla, em 
que, como em As Melhores Coisas do Mundo e Antes que o 
Mundo Acabe, os pais, os adultos são apenas coadjuvantes, ou 
seja, os adolescentes perdem as referências outrora presentes 
no núcleo familiar, na projeção de um porto seguro no futuro, 
na capacidade de sonhar. Avellar (2007, p. 228), ao comentar 
os fi lmes de Murilo Salles (Nunca Fomos tão Felizes, 1983, e 
Como Nascem os Anjos, 1996), compara a ausência do pai com 
a ausência de país, ao afi rmar:

Um e outro pais distantes, ausentes, que saíram de 
casa e, para proteger a si mesmos, não querem mais 
saber dos fi lhos, ou que abandonam os fi lhos para que 
eles cuidem da própria vida como bem entendem, 
mudam de cidade, mudam de país. O outrora protetor/
controlador/opressor, de repente, trocou a ditadura pelo 
neoliberalismo.
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O movimento neoliberal é o processo econômico da 
globalização, que como a violenta espiral de um furacão, não 
permite que nada e ninguém lhe escape. Assim se faz presente, quer 
queiramos ou não, nas nossas vidas, alterando a noção anterior 
de espaço e tempo da modernidade. Com o impulso das velozes 
redes de compartilhamento de dados e informação, o mundo se 
ressignifi ca em global e local, novas palavras postas em prática 
pelo movimento, voluntário ou não, das nossas percepções. Para 
Bauman (1999, p. 7), a globalização é irreversível.

Para alguns, “globalização” é o que devemos fazer 
se quisermos ser felizes; para outros, é a causa da 
nossa infelicidade. Para todos, porém, “globalização” 
é o destino irremediável do mundo, um processo 
irreversível; é também um processo que nos afeta 
a todos na mesma medida e da mesma maneira. 
Estamos todos sendo “globalizados” – e isso signifi ca 
basicamente o mesmo para todos.

A velocidade seja no deslocamento dos corpos, seja no 
deslocamento da informação, também vem alterando as 
relações humanas, pois ao encurtarem as distâncias, mero 
produto social, sofrem mudanças de signifi cação. Como, cada 
vez mais, diminui-se o tempo real no processo de comunicação, 
tudo se torna próximo e acolhedor, e barreiras vão deixando de 
existir para aqueles que tenham acesso aos meios e à produção 
de informação. Para aqueles que estão distantes dos meios e 
da velocidade dos acelerados processos de comunicação, tudo 
se fragmenta, se quebra, se distancia. Antigas relações que 
mantinham comunidades e criavam identidades entre seus 
habitantes se fi ndam, já que

os mais recentes desenvolvimentos tiveram imensos 
resultados gerais. Seu impacto na interação social – 
associação/dissolução – foi amplamente assinalado e 
descrito em detalhe. Assim como se nota a “essência do 
martelo” somente quando ele se quebra, agora vemos 
com mais clareza do que nunca o papel desempenhado 
pelo tempo, o espaço e os meios de utilizá-los na 
formação, na estabilidade/fl exibilidade e na extinção 

de totalidades políticas e socioculturais. As chamadas 
“comunidades intimamente ligadas” de outrora foram 
produzidas e mantidas, como agora podemos ver, pela 
defasagem, entre a comunicação quase instantânea 
dentro da pequena comunidade (...) e a enormidade de 
tempo e despesas necessários para passar a informação 
entre as localidades. Por outro lado, a atual fragilidade 
e curta duração das comunidades parece ser sobretudo 
resultado da redução ou completo desaparecimento 
daquela defasagem: a comunicação intracomunitária 
não leva vantagem sobre o intercâmbio entre 
comunidades, uma vez que ambos são instantâneos 
(BAUMAN, 1999, p. 22).

Esse momento histórico atua sobre os indivíduos, alterando 
as relações deles para com a sociedade e consigo. Algo que Hall 
(2006, p. 7) chama de “crise de identidade”. Antigas certezas 
e concepções sociais que não mais comportam os sujeitos 
formados na modernidade tardia e na globalização, deslocando 
os eixos de sustentabilidade da sociedade moderna.

As velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram 
o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas 
identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até 
aqui visto como um sujeito unifi cado. A assim chamada 
“crise de identidade”, é vista como parte de um processo 
mais amplo de mudança que está deslocando as estruturas 
e processos centrais das sociedades modernas e abalando 
os quadros de referência que davam aos indivíduos uma 
ancoragem estável no mundo social.

O sujeito pós-moderno, assim como as famílias, é 
fragmentado e compõe-se por volúveis identidades, na 
multiplicidade de sistemas de signifi cação e representação 
cultural, que entre contradições e improvisações, não permitem 
uma identidade fi xa, permanente e estática, “A identidade 
torna-se uma celebração móvel: formada e transformada 
continuamente em relação às formas pelas quais somos 
representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos 
rodeiam” (HALL apud HALL, 2006, p. 13). A fragmentação 
do indivíduo na pós-modernidade se refl ete na fragmentação da 
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ordem social anteriormente constituída. O mundo se rearticula 
e se acelera pelas mudanças promovidas pela globalização. 
As antigas estruturas sociais são alteradas para que possam 
comportar as multiplicidades de vias interligadas no espaço e da 
fragmentação temporal, criando a impressão de descontinuidade 
e descentramento. Como consequências, para os indivíduos 
e para a sociedade, não há mais uma identidade mestra que 
organize o mundo, mas uma desconstrução dessa para uma 
multiplicidade de identidades que mudam de acordo como o 
sujeito é personifi cado pelos novos movimentos sociais e pelas 
diferenças que constituirão o sujeito. Com o realinhamento de 
produção de signifi cados e valores, se acentua a ruptura e o 
distanciamento nas sociedades, e com isso, uma progressiva 
exclusão espacial, separação e exclusão.

O conceito de unidade familiar e da adolescência, como 
momento de transição entre duas extremidades muito bem defi nidas, 
assim como o conceito de ordenação dos Estados, nasceram com 
a modernidade, bem como a espacialidade bem defi nida pelas 
fronteiras. Dentro dos limites estabelecidos podiam se impor regras 
e normas que ditavam o desenvolvimento e a soberania da nação, 
visando preservar a autonomia e soberania executiva e legislativa, 
bem como as fronteiras que limitavam o território. Esse estado 
moderno apoiou-se num tripé que unia a militarização, a economia 
e a cultura, percebido por Bauman (1999, p. 69-70) como

necessários para sustentar a instituição e a manutenção 
da ordem administrada pelo Estado. Uma efi ciente 
capacidade ordenadora era impensável a menos que 
apoiada na capacidade de defender com efi ciência 
o território contra os desafi os de outros modelos de 
ordem, tanto internos como externos ao reino; na 
capacidade de fazer balanço da Nationalokonomie e 
de reunir recursos culturais sufi cientes para sustentar 
a identidade e a distinção do Estado através da distinta 
identidade dos seus súditos.

A modernidade construiu países, construiu famílias, 
onde as coisas tinham signifi cados e pareciam fi rmemente 
controladas. Também desenvolveu conceitos como: civilização, 
desenvolvimento, convergência, consenso, além da ideia de 

universalização. Já na pós-modernidade e na globalização, este 
conceito ordeiro de mundo jaz por terra, visto que se transmite, 
profundamente, a ideia e o caráter “indeterminado, indisciplinado 
e de autopropulsão dos assuntos mundiais; a ausência de um 
centro, de um painel de controle, de uma comissão diretora, de 
um gabinete administrativo” (BAUMAN, 1999, p. 67).

A globalização transformou o mundo com a destruição da 
sustentação do estado moderno, logo da família constituída 
nesses alicerces. O enfraquecimento político dos Estados perante 
a nova ordem global produz Estados fracos, reduzidos a cães de 
guardas do poder econômico global, e não mais ordenadores 
das relações sociais e culturais de sua territorialidade.

O conceito de nação é também de pertencimento e, por mais 
diferentes que as pessoas sejam (sexo, raça, cor, credo), busca-
se a integração dessas diferenças no discurso da representação 
nacional, contornando as diferenças e criando possibilidades 
de pertencimento único a uma “identidade cultural, para 
representá-los todos como pertencendo à mesma grande família 
nacional” (HALL, 2006, p. 59).

A globalização promoveu o deslocamento das identidades 
culturais ao pluralizá-las, constituindo novas possibilidades e 
variedades de identifi cação, reordenando os espaços, o tempo 
e as fronteiras nacionais, interconectando o mundo. É nesse 
novo jogo global de identidades que se movimenta, aquilo que 
Robins e Bhabba, de acordo com Hall (2006, p. 87-9), defi nem 
como “Tradição”, uma tentativa de recuperar a “pureza anterior 
e recobrir as unidades e certezas que são sentidas como tendo 
sido perdidas” e, seu oposto, “Tradução”, uma releitura das 
tradições, um produto, fruto de negociações, composto e 
pertencente a diferentes culturas interconectadas.

Assim, como sujeitos, nos vemos num momento de crise, de 
perda do completo sentido de si, de uma estabilidade anterior. 
Os ventos do momento presente individualizam a sociedade, 
que recusa vínculos com o passado e perspectivas para o 
futuro. Wisnik (apud AVELLAR, 2007, p. 235), no folheto de 
divulgação do fi lme Terra Estrangeira, comenta: “Já se disse de 
vários modos que no Brasil vive-se a falta crônica da fi gura do 
pai, aquele instaurador da lei que põe limite ao gozo e confere 
nome aos sujeitos”.
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4. Considerações fi nais

“A adolescência traz consigo a descoberta da injustiça, o desejo 
da independência, o desmame afetivo, as primeiras curiosidades 
sexuais. É, portanto, a idade crítica por excelência, a idade dos 

primeiros confl itos entre a moral absoluta e a moral relativa dos 
adultos, entre a pureza do coração e a impureza da vida, é enfi m, 
do ponto de vista de qualquer artista, a idade mais interessante a 

ser iluminada”
François Truffaut

Nesse artigo, preocupamo-nos em analisar a constituição 
do Estado contemporâneo e globalizado, estabelecendo uma 
analogia com a fi gura paterna presente em dois fi lmes recentes: 
As Melhores Coisas do Mundo e Antes que o Mundo Acabe, 
respectivamente dirigidos por Lais Bodanzky e Ana Luiza 
Azevedo.

As crises habituais da adolescência, na construção de sua 
identidade pelas quais os adolescentes passam, são retratadas 
nos fi lmes com o acréscimo do confl ito proporcionado pela 
fi gura paterna, também em transformação. Pais e fi lhos 
são uma representação dos confl itos que vive o Estado 
contemporâneo, constituído mais por ausências e papéis 
coadjuvantes em relação às propostas de sua constituição 
dentro da modernidade.

A globalização pôs tudo em movimento, dos Estados às 
famílias. A juventude cada vez mais isolada e individualizada, 
presa a um presente que nega as referências passadas e a 
quem, em determinado momento, será dada a continuação 
deste em um futuro a se construir, herdará e constituirá esse 
mundo.

O futuro é incerto como a adolescência. São momentos de 
metamorfose e transformações, momentos a serem iluminados 
para que permaneçam acesos valores morais e éticos identifi cados 
com este universo múltiplo e fragmentado, composto pelas mais 
diferentes identidades, do outro. Cabe a refl exão de Merten (2010, 
p. 79) sobre o destino do adolescente Mano, principal personagem 
do fi lme de Lais Bodaznky: “O belo dessa história é que o amor de 
um irmão (Mano) salva o outro e mantém a família ligada, senão 
realmente unida, após a separação”.
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5.1. Filmes

ANTES que o mundo acabe. Direção: Ana Luiza Azevedo. 
Produção: Nora Goulart; Luciana Tomasi. Roteiro: Giba Assis 
Brasil, Ana Luiza Azevedo e outros. Intérpretes: Eduardo Cardoso; 
Murilo Grossi; Caroline Guedes e outros: Casa de Cinema de Porto 
Alegre; 2009. 1 fi lme (104 min), som., color., 35 mm

AS MELHORES coisas do mundo. Direção: Lais Bodanzky. 
Produção: Caio e Fabiano Gullane e outros. Roteiro: Luiz 
Bolognesi, Gilberto Dimenstein, Heloísa Prieto. Intérpretes: 
Francisco Miguez; Denise Fraga; Fiuk e outros: Gullane fi lmes; 
2010. 1 fi lme (100 min), som., color., 35 mm.
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Resumo

Este texto traz uma refl exão acerca dos resultados obtidos 
na pesquisa de mestrado intitulada “Desafi os do cotidiano 
na formação e práxis dos (as) educadores (as) de uma 
escola ribeirinha no município do Careiro-AM”, que teve 
como objetivo principal conhecer o cotidiano de uma escola 
ribeirinha, identifi cando como a temática das diferenças 
se projeta na formação e na prática dos(as) professores(as) 
que atuam nessa realidade. Neste sentido, este trabalho nos 
possibilita traçar um diálogo teórico com as categorias: 
Interculturalidade – diversidade cultural e formação docente, 
articulando com os desafi os enfrentados pelos professores de 
uma escola ribeirinha no interior do Amazonas. Para responder 
aos questionamentos da pesquisa, optamos por trilhar os 
caminhos da pesquisa com características etnográfi cas, 
pautando-se principalmente na observação participante e na 
entrevista. Os resultados nos possibilitaram refl etir sobre 
a formação docente enquanto mecanismo de construção de 
uma postura crítica frente às diferenças culturais bem como 
sobre as formas de enfrentamentos construídas diante dos 
desafi os do cotidiano escolar em uma comunidade ribeirinha 
na Amazônia.

Palavras-chave

Interculturalidade; escola ribeirinha; formação docente. 

Resumen

Este artículo presenta una refl exión sobre los resultados 
obtenidos en la investigación de maestría titulada “Desafíos 
de la formación y la práctica diaria de los (las) educadores (s) 
de una escuela en la ciudad de Riverside Careiro-AM”, que 
tenía como objetivo cumplir con el día a día una ribera de la 
escuela, la identifi cación de cómo el tema de si las diferencias 
en la enseñanza del diseño y la práctica de (la) maestro (s) 
que participan en esta realidad. En este sentido, este trabajo 
nos permite llegar a un diálogo teórico con las categorías: 
Interculturalidad - la diversidad cultural y la formación del 
profesorado, la vinculación con los retos que enfrentan los 
profesores de una escuela en el río Amazonas. Para responder 
a las preguntas de la investigación, se optó por caminar por los 
senderos de la investigación con las características etnográfi cas, 
basándose principalmente en la observación participante y la 
entrevista. Los resultados nos han permitido refl exionar sobre 
la formación del profesorado como un mecanismo para la 
construcción de una lectura crítica de las diferencias culturales, 
así como sobre la manera de hacer frente, construido frente 
a los desafíos de la vida escolar cotidiana en una comunidad 
ribereña Amazonas.

Palabras clave

Interculturalidad, escuela ribereña, la formación del profesorado.
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Introdução: “Nos caminhos desse rio, muita história pra 
contar”2... 

Nos caminhos dos rios da Amazônia, encontramos vidas 
humanas que se entrelaçam com esse espaço geográfi co e 
social. São homens, mulheres, crianças e jovens que, na 
dança do cotidiano, inscrevem suas histórias e trajetórias. São 
culturas caboclas que, construídas por esses povos ribeirinhos 
que habitam o interior, às margens dos rios, lagos e igarapés, 
representam experiências e conhecimentos sobre formas de 
coexistência e utilização do meio local (CAVALCANTE; 
WEIGEL, 2002: 01).

São diferenças no modo de ser e viver, em uma realidade 
marcada pela dimensão do viver em comunidade, onde se 
constroem laços e traços próprios de convívio com o meio, na 
relação homem – natureza e dos homens entre si. 

 E a escola que nasce nessa realidade não escapa de 
viver as particularidades desse cotidiano, na medida em que 
constrói, a partir daí, um jeito diferente de se fazer educação, 
materializando-se naquilo que, para Souza (2005), constitui-se 
no “Currículo das águas”. Um currículo que envolve “cultura, 
dinamismo, relações sociais, descobertas, desafi os, interação 
com meio ambiente (água, terra, fl oresta, saberes) e relações de 
produção”. (p.173).  

No processo de desdobramento de uma refl exão em torno 
das especifi cidades de uma escola rural, nos aproximamos 
daquilo que denominamos de uma escola ribeirinha, no sentido 
de uma escola que se localiza, vivencia e problematiza as 
relações políticas, econômicas, sociais e culturais da vida de 
uma comunidade ribeirinha, que nasce e se desenvolve à beira 
dos rios e lagos que, por sua vez, comandam o cotidiano de 
homens e mulheres, que pautam suas vivências culturais e 
sociais, principalmente, na relação com o rio. 

As refl exões aqui apresentadas nascem da vivência 
construída na pesquisa de mestrado intitulada “Desafi os do 
cotidiano na formação e práxis dos(as) educadores (as) de uma 
escola ribeirinha no município do Careiro – Am, que teve como 

objetivo central conhecer o cotidiano de uma escola ribeirinha, 
identifi cando como a temática das diferenças se projeta na 
formação e na prática dos(as) professores(as) que atuam nessa 
realidade.  

Como se confi guram as questões relativas à pluralidade / 
diversidade cultural, em uma escola que vivencia os desafi os 
geográfi cos, climáticos, bem como políticos e pedagógicos, 
da educação ribeirinha? Como é o cotidiano dessa escola? No 
auxiliando a responder a estes questionamentos, dialogamos 
teoricamente com as categorias multi/interculturalismo, 
formação de professores e escola rural/ribeirinha com as quais 
iremos dialogar a seguir.

Formação docente e diversidade cultural: um olhar sobre 
a realidade ribeirinha.

Pensar a formação docente na perspectiva de uma educação 
intercultural é tarefa complexa. Se múltiplas são as realidades, 
se nosso país se destaca por sua diversidade cultural, não nos 
identifi camos com grandes propostas que insistem em se apresentar 
como – a resposta – às questões relativas ao processo de formação, 
escondendo, não raro, sua submissão à cultura hegemônica.

Com Candau e equipe (2002), defendemos a postura 
radical, como sendo a que

Interpreta que a preservação das diferenças só é 
possível através de escolas diferenciadas que respeitem 
os universos culturais específi cos de cada grupo 
sociocultural. A integração entre os diferentes traria 
como consequência a neutralização das diferenças, 
levando à negação das identidades dos grupos 
minoritários na relação com os grupos socioculturais 
dominantes na sociedade. (p. 98)

Ajudando-nos a pensar os processos educativos numa 
perspectiva intercultural, valemo-nos da refl exão sobre 
a realidade das escolas ribeirinhas, e o que aprendemos 
investigando uma dessas escolas.    

2 - Trecho da Música Caminhos de Rio, de Natacha Andrade.
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Viver a diversidade cultural no contexto de uma comunidade 
ribeirinha da Amazônia implica abrir-se para o reconhecimento 
de que vários são ainda os desafi os na compreensão do 
signifi cado e da importância em torno do respeito às diferenças.

A visão preconceituosa em relação àqueles que habitam 
o meio rural ainda é um entrave no caminho das escolas 
das comunidades ribeirinhas. As diferenças culturais que 
caracterizam o cotidiano dos ribeirinhos são negadas e até 
mesmo apagadas, quando comparadas aos padrões que 
caracterizam o cotidiano das cidades.  

Dentre os dilemas em torno das diferenças culturais se destaca 
a não valorização dos traços identitários de uma comunidade 
ribeirinha, expressos, sobretudo, na relação com o rio e suas 
histórias, e nas formas de trabalho, de modo especial no roçado 
e nas atividades de produção de farinha. Tais características 
são colocadas de lado nos conteúdos trabalhados pela escola. 
Portanto, a interculturalidade, enquanto caminho crítico de 
compreensão das diferenças, poderá propiciar, no cotidiano das 
escolas ribeirinhas, uma refl exão mais aprofundada acerca dos 
elementos que compõem a cultura ribeirinha.

É necessário que a escola fomente a discussão sobre 
a realidade que a cerca, e os desafi os de se viver em uma 
comunidade rural/ribeirinha, com as suas especifi cidades, o 
que, em sua grande maioria, continua sendo esquecido nas 
políticas educacionais. Dessa forma, as ações, que delas 
precisariam ser emanadas, não acontecem. A diferença, neste 
caso, merece ser ressaltada como sendo um modo diferente de 
se viver e de conceber o mundo, mas não menos importante e 
não menos portador de direitos essenciais a uma vida digna. 
Neste sentido, defendemos uma formação feita no chão 
da escola, formação esta que permita enxergar e analisar 
criticamente as difi culdades enfrentadas no cotidiano escolar. 
Em outras palavras, defendemos que a escola se torne o locus 
da formação continuada, possibilitando o processo de refl exão 
crítica sobre a prática pedagógica aí desenvolvida e, portanto, 
sobre os reais problemas enfrentados pelos(as) professores(as) 
no dia-a-dia.  

Vemos, pois, a formação de professores, seja inicial ou 
continuada, um dos grandes temas de debate e de pesquisa 

nos últimos tempos, como expressão de uma intencionalidade 
política. Conforme acentua Belém (2004), em qualquer 
que seja a esfera, “o sentido último que incorpora é sempre 
expressão de uma concepção, de uma determinada forma de ver 
o mundo, e, por extensão, a educação” (p. 25). Caminhos são 
apontados, concepções reveladas, novas estratégias esboçadas, 
mas sempre algo de inquietante nos impulsiona a refl etir 
sobre este processo e a problematizá-lo, levando em conta seu 
signifi cativo papel para a transformação do espaço escolar. 
Considerando-se a multifacetada realidade educacional, 
compreende-se a complexidade de formar profi ssionais para 
atender a tão variadas demandas. 

Desse modo, ao pesquisar sobre os limites e desafi os colocados 
no cotidiano dos professores de uma escola ribeirinha no interior do 
Amazonas, a discussão em torno da formação docente apresentou, 
para nós, novos contornos, revelando suas especifi cidades e a 
importância de pensá-la, repensá-la, rever percursos e buscar 
novos direcionamentos. Pois viver o cotidiano de uma escola 
ribeirinha é, sem dúvida, uma experiência enriquecedora, marcada 
pela peculiaridade de um espaço onde a relação com o rio se 
confi gura como sendo algo determinante no desenvolvimento de 
suas atividades. Um lugar onde a convivência pessoal no dia-a-dia 
se entrelaça com a relação profi ssional, onde a escola se apresenta 
como espaço de trabalho e como casa, moradia, e, portanto, 
impregnada no cotidiano dos professores.

Estas especifi cidades, porém, nem sempre são elucidadas 
nos processos de formação de professores, o que faz com que 
esta realidade se torne distante, mesmo daqueles que nela 
vivem.

Assim, neste cenário, diante dos desafi os que envolvem 
a escola e das inúmeras difi culdades encontradas, o(a) 
professor(a) é convidado a assumir postura e atitude de 
intelectual, no sentido daquele que refl ete criticamente sobre 
sua prática e “cuja refl exão é coletiva no sentido de incorporar 
a análise dos contextos escolares no contexto mais amplo e 
colocar clara direção de sentido à refl exão: um compromisso 
emancipatório de transformação das desigualdades sociais” 
(PIMENTA, 2000: 27). Aos profi ssionais da educação cabe, 
pois, a problematização dos confl itos que cercam o universo 
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escolar, fazendo ouvir a voz da gritante realidade educacional 
de nosso país, há muito marcada pelo desinteresse de sua classe 
dirigente. 

Moreira e Macedo (2001) destacam que

O professor/intelectual ajuda a estabelecer relações mais 
democráticas  no interior da escola e da sala de aula. 
Se mais democracia na escola não vai necessariamente 
garantir mais democracia na sociedade, sua promoção 
constitui um fato bastante positivo, o que deve ser 
estimulado (p.33).

Se muito tem se falado a respeito da formação do professor 
enquanto sujeito transformador, ou seja, um educador 
comprometido com a construção de uma sociedade menos 
excludente, é preciso, porém, caminhar tendo clareza sobre 
o tipo de formação que estamos defendendo para nossos 
professores.

Sabemos que, historicamente, este foi um dos aspectos 
da vida escolar sempre relegado ao segundo plano, pois a 
formação de um profi ssional que refl ita criticamente sobre 
sua prática signifi ca um professor sintonizado com as 
lutas contra a degradação do ser humano; o que não é um 
direcionamento comumente adotado nas políticas públicas 
de formação de professores, sempre mais voltadas a aspectos 
técnicos.

Assim, não é qualquer formação que vai atender a essa 
necessidade, pois, como bem argumentam Canen e Moreira 
(1999),

O horizonte é a formação de um profi ssional refl exivo 
multiculturalmente comprometido, isto é, aquele capaz 
de refl etir criticamente sobre seus discursos e suas 
práticas. Tal profi ssional procura permanentemente 
avaliar em que medida suas aulas introduzem e 
desenvolvem habilidades, conceitos e questionamentos 
que sejam úteis para os alunos viverem na sociedade 
multicultural contemporânea e bem responderem a 
suas características e problemas (p. 20).

Essa proposta de formação, contudo, não é um movimento 
simples, na medida em que esbarra na falta de compromisso 
daqueles que gerenciam as políticas de educação, o que, no 
entanto, não impede a concretização de ações pedagógicas 
pautadas no diálogo, no respeito ao outro, na luta contra a 
exclusão e na construção dialética da identidade profi ssional.

Embora sejam inúmeros os desafi os para consolidação 
de uma política de formação voltada para a preparação de 
um profi ssional comprometido com o ser humano, e com 
a prática do diálogo, não podemos dizer que esta seja uma 
tarefa impossível.  O que realmente se torna desafi ador é a 
superação dos obstáculos postos por uma estrutura injusta de 
sociedade que desvaloriza o que não se encaixa nos padrões 
por ela estabelecidos, e que, portanto, reforça uma concepção 
de formação desvinculada do compromisso político e social da 
educação.

Diante do exposto, fi ca evidente o quanto é preciso 
ter clareza de como estão sendo engendrados os cursos de 
formação de professores, se voltados para uma formação mais 
técnica ou se para uma formação como prática de liberdade, de 
humanização e de reconhecimento das especifi cidades culturais 
que compõem o cenário amazônico.

Poderíamos, então, nos perguntar: quais os mecanismos 
que podem estar contribuindo para a condução de um processo 
de formação que leve em consideração a teia dinâmica das 
relações sociais? Quais os caminhos que podem ser percorridos 
nesse processo? Como diferenciar os processos de formação?

Existem, nos estudos sobre formação docente, alguns 
aspectos que podem nos ajudar na compreensão e defi nição 
de trilhas que contribuem para nos guiar nessa difícil tarefa de 
fazer da formação espaço de signifi cativo envolvimento com as 
mudanças necessárias para a transformação da educação. 

Neste sentido, acreditamos que uma formação pautada na 
valorização do ser humano, dentro daquilo que Saul (1996) 
nos apresenta como “tradição de reconstrução social” e Pereira 
(2002), como “modelo crítico de formação docente”, representa 
um forte instrumento para a consolidação de uma escola, onde 
o valor do respeito ao outro seja o cerne da prática pedagógica, 
materializando-se em uma educação comprometida com o 
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diálogo intercultural, no sentido da promoção do ser humano, 
o que não signifi ca fechar os olhos às relações de poder e 
dominação, imbricadas no cotidiano de nossa sociedade.  

Sabemos que esse não é um movimento fácil, na medida 
em que os programas de formação nem sempre se preocupam 
realmente com a formação de um professor comprometido 
com a problematização das relações de poder que permeiam 
as práticas pedagógicas e políticas da instituição escolar e da 
sociedade como um todo. Uma constatação que vem se tornando 
frequente tem sido a de que a problemática da formação do 
professor se “constitui um conjunto de práticas institucionais 
que raramente resulta na radicalidade dos professores. Os 
programas de formação difi cilmente estimulam os licenciados 
a levar a sério o papel do intelectual que trabalha em benefício 
de uma visão emancipatória” (GIROUX; McLAREN, 1995, 
p. 131). Reconhecendo, porém, a história como possibilidade, 
acreditamos ser esta uma visão superável, pois assumimos 
que “ensinar exige a convicção de que a mudança é possível” 
(FREIRE, 1996, p.85). 

Diante das refl exões aqui apresentadas, a pesquisa teve 
como objetivo: Conhecer o cotidiano de uma escola ribeirinha, 
identifi cando como a temática das diferenças se projeta na 
formação e na prática dos(as) professores(as) que atuam nessa 
realidade. 

Para atingir a este objetivo, trilamos os caminhos da 
pesquisa qualitativa com características do tipo etnográfi co, 
pautado principalmente na observação participante.

A escola ribeirinha e a diversidade cultural.

A escola acolhe em si múltiplas identidades, com suas 
características e peculiaridades, representando um espaço onde 
ideias e valores são trabalhados. É nesse sentido que ela se torna 
um importante instrumento no qual as ideias de valorização 
e respeito às diferenças e a luta por melhores condições de 
vida podem ganhar força e valor. Para tanto, a pluralidade / 
diversidade cultural deve ser um importante argumento a ser 
considerado na escola e nos programas dos cursos de formação 
de professores.  “Considerar a pluralidade cultural no âmbito 

da educação e da formação docente implica, portanto, pensar 
formas de se valorizar e se incorporar as identidades plurais em 
políticas e práticas curriculares” (CANEN; MOREIRA, 1999, 
p.12).

Assim, a realidade das escolas ribeirinhas nos possibilita 
inúmeras refl exões acerca do desafi o de viver a diferença 
cultural. Uma cultura expressa, na maioria das vezes, nas 
celebrações religiosas, na relação com as lendas e mitos, no 
simbolismo com a água e com as plantas medicinais, enfi m, 
como acentua Fraxe (2004)

[...] Uma cultura de profundas relações com a natureza, 
que perdura, consolida e fecunda o imaginário desse 
conjunto social, isto é, no âmbito de uma “cultura 
híbrida” com relação aos cânones urbanos, o caboclo 
busca desvendar os segredos de seu mundo, recorrendo 
a mitos, lendas, plantas medicinais, rezadeiras, 
assim como ao trabalho, ao labor e ao lazer; onde o 
homem viveu e ainda vive, em algumas áreas de 
forma tradicional, alimentando-se de pratos típicos, 
celebrando a vida nas festividades e danças originais, 
banhando-se prazerosamente nas águas dos rios e das 
chuvas, curando-se de suas doenças com as plantas e 
ervas das fl orestas (p. 20) 

Uma cultura que, frequentemente, não é valorizada e é até 
mesmo pouco estudada. O currículo das escolas ribeirinhas 
necessita contemplar elementos de compreensão dessa 
realidade por elas vivida. Trata-se de uma escola que tem suas 
diferenças, suas características, suas marcas, e que precisa ser 
respeitada enquanto escola que abriga um outro modo de viver 
as relações pedagógicas e cujo currículo precisa voltar-se para 
suas necessidades cotidianas. 

Souza (2006) enfatiza que a escola poderia 

[...] se fazer mais presente na vida do estudante 
ribeirinho, se ela estivesse voltada para compreender e 
analisar a realidade do estudante, procurando valorizar 
o saber local associado ao saber universal formal. Para 
que ela possa se integrar cada vez mais, é necessário 
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fazer mudanças, principalmente no que diz respeito 
ao currículo ofi cial, onde aprender não seja visto 
como uma obrigação ou dever a cumprir, mas como 
possibilidade de ver o mundo com outros olhos [...].

A discussão sobre o respeito às diferenças, no âmbito da escola 
ribeirinha, encara também o desafi o de reafi rmar uma identidade, 
bem como de articular um processo de luta em defesa de suas 
características, pois, na maioria das vezes, isso não é levado em 
consideração quando da formulação de projetos educacionais, 
muito mais preocupados com números e avaliações.

Numa sociedade com tantas desigualdades, onde o saber 
torna-se, até certo ponto, privilégio de algumas pessoas, é 
preciso trilhar o caminho da práxis como meio de romper com 
o tradicionalismo que se utiliza da educação como instrumento 
para perpetuar as desigualdades sociais, tornando-as, inclusive, 
fatos considerados normais aos nossos olhos. Neste sentido, 
Candau (2008) aponta que

Para a promoção de uma educação intercultural é 
necessário penetrar no universo de preconceitos e 
discriminações que impregna – muitas vezes com 
caráter difuso, fl uido e sutil – todas as relações 
sociais que confi guram os contextos em que vivemos. 
A “naturalização” é um componente que faz em 
grande parte invisível e especialmente complexa essa 
problemática (p. 53). 

Neste sentido, são expressivas as falas da professora 
Marcela e do professor João:

As crianças do interior eu acho que elas se sentem 
inferiores em relação às crianças da cidade. Assim eu 
tenho exemplos de dois sobrinhos meus. Eles foram 
estudar em Manaus, chegaram lá eles disseram que era 
diferente, eu acho que pelo fato assim de ter meninos 
assim mais “mauricinhos”, patricinhas,” essas coisas; 
aí eles se sentiam inferiores e acabaram estudando dois 
meses só em Manaus e voltaram e foram pro Castanho, 
fi zeram a mesma coisa; não só eles como outros alunos 
aqui da oitava série.(Profª Marcela)

Eu creio que alguns [alunos] se sentem inferiores, 
porque eu tive essa experiência. Quando eu fui estudar 
na cidade, em 2000, eu achava que eu não era capaz, 
ou seja, não teria aquele aprendizado igual aos alunos 
da cidade, mas, pra gente que já tirou essa dúvida, 
sabe que é uma coisa que não é verdade. (Prof. João)

Perguntando aos professores como eles trabalhavam a 
questão da pluralidade / diversidade cultural em sala de aula, em 
sua maioria, eles relatam que, na escola São Pedro, não existe 
ações e projetos voltados especifi camente para a discussão sobre 
diferença cultural; o que existe são temas isolados que são, ou 
não, trabalhados pelos professores, como, por exemplo, datas 
comemorativas: dia do índio, dia da mulher, dia da consciência 
negra, mas tudo ainda muito focado nas festividades.  

Eis um aspecto a ser trabalhado no interior das escolas, 
tanto as rurais quanto as urbanas, pois o que se percebe é que 
as questões relativas à formação cultural de nosso país são 
tratadas superfi cialmente, muito mais nas festividades, o que 
ao nosso olhar contribui para a não valorização de elementos 
importantes de culturas como a indígena ou a ribeirinha, que 
tanto têm a nos ensinar.

Uma educação que questione os acontecimentos, que vá 
além dos conteúdos prontos e acabados, uma educação que 
saia do comodismo, é o desejo daqueles que procuram fazer da 
escola um lugar de construção da verdadeira democracia. Para 
tanto, a escola e a educação como um todo precisam rever suas 
posições, muitas das vezes enraizadas, pois o mundo modifi ca-
se, modifi cando-se também as relações que se dão no interior da 
sociedade. “A educação, inclusive a educação escolar, passa a 
ser desafi ada por outros papéis e outras exigências, não apenas 
conceituais, mas procedimentais e organizativas, sobretudo em 
termos de seus conteúdos e práticas pedagógicas” (SOUZA, 
2002, p.183). A fala a seguir, nos mostra um dos desafi o vividos 
no cotidiano e que difi cultam o trabalho dos professores com os 
aspectos específi cos da cultura ribeirinha.

O terreno onde está a escola é um terreno particular, 
nós queríamos cercar e ele não deixou. Uma mãe 
reclamou porque ele tinha bastante bodes que faziam 
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a maior sujeira dentro da escola e ele disse: - ei, o 
colégio tá feito onde é a casa dos animais; aí é o lugar 
deles. Tem os porcos aí em baixo, o gado, não tem nem 
onde as crianças brincarem direito, nem construir a 
nossa horta escolar. (Professora Jéssica)

Construir alternativas para o trabalho pedagógico voltado 
para o multiculturalismo/interculturalismo vai se tornando, 
pois, um desafi o diário dos professores e da escola como 
um todo para que se possam abrir novos caminhos, onde 
aprender com o outro signifi que aprender com a diversidade, 
com o diferente, projetando no horizonte novas perspectivas 
de se fazer educação. Uma educação que consolide a 
construção de uma escola cidadã, aqui concebida, de acordo 
com Paulo Freire, citado por Gadotti e Romão (2001) no 
livro “Autonomia da escola: princípios e propostas”, como 
sendo

[...] aquela que se assume como um centro de direitos 
e deveres. O que a caracteriza é a formação para a 
cidadania. A Escola Cidadã, então, é aquela que 
viabiliza a cidadania de quem está nela e de quem 
vem a ela. Ela não pode ser uma escola cidadã em 
si para si. Ela é cidadã na medida mesma em que se 
exercita na construção da cidadania de quem usa o seu 
espaço. A Escola Cidadã é uma escola coerente com 
a liberdade. E coerente com seu discurso formador 
e educador. É toda escola que, brigando para ser ela 
mesma, luta para que os educandos e educadores 
também sejam eles mesmos. E como ninguém pode 
ser só, a Escola Cidadã é uma escola de comunidade, 
de companheirismo. É uma escola de produção 
comum do saber e da liberdade. É uma escola que vive 
a experiência tensa da democracia.

Fazer educação voltada para uma prática que refl ita sobre 
os aspectos excludentes da sociedade signifi ca “promover uma 
educação intercultural em perspectiva crítica e emancipatória, 
que respeite e promova os direitos humanos e articule questões 
relativas à igualdade e à diferença” (CANEN; OLIVEIRA, 
2002, p. 63) Nesse fazer, as autoras  enfatizam que a educação 

multicultural e, diríamos nós, intercultural, apresenta uma 
dupla dimensão: 

[...] de um lado, a necessidade de promovermos a 
equidade educacional, valorizando as culturas dos 
alunos e colaborando para a superação do fracasso 
escolar. Por outro, a quebra de preconceitos contra 
aqueles percebidos como “diferentes”, de modo que 
se formem futuras gerações nos valores de respeito 
a apreciação à pluralidade cultural, e de desafi o a 
discursos preconceituosos que constroem  as diferenças 
(p.63). 

Na construção de uma educação guiada pela perspectiva da 
interculturalidade, alguns cuidados devem ser tomados, para 
que esta não se torne apenas mais um modismo, um clichê. É o 
que nos adverte Candau (2007), ao esclarecer que

A educação intercultural não pode ser reduzida a 
algumas situações e/ou atividades realizadas em 
momentos específi cos ou por determinadas áreas 
curriculares, nem focalizar sua atenção exclusivamente 
em determinados grupos sociais. Trata-se de um 
enfoque global que deve afetar a cultura escolar e a 
cultura da escola como um todo, a todos os atores e a 
todas as dimensões do processo educativo, assim como 
a cada uma das escolas e ao sistema de ensino como um 
todo; (p.59).

Consolidar dentro da escola uma ação que valorize e respeite 
o outro em sua diferença (e aqui destacamos a diferença cultural) 
é um grande desafi o, na medida em que tal perspectiva assume 
postura contrária aos interesses daqueles que procuram fazer 
da escola o lugar da “ordem e do progresso” e da manutenção 
de uma aparente normalidade. É neste sentido que somos 
desafi ados a desvendar esses discursos, contrariando posições 
que tentam deslocar o foco das discussões, atribuindo ao outro 
a culpa de seu fracasso.

São muitos os caminhos na luta pela melhoria de condições 
das escolas públicas e, consequentemente, pela melhoria das 
práticas que as permeiam, porém, não podemos perder de 
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foco o que para nós se apresenta como central nesse caminho, 
o reconhecimento e a valorização das diferenças, aliados ao 
compromisso pela superação das desigualdades.

Considerações fi nais: “... navegar nessa canoa é ter um 
mundo pra se entranhar”. 

Navegar nas águas do cotidiano desse universo fascinante, 
encantador e, ao mesmo tempo, desafi ante, no qual se 
confi gura o universo da escola rural/ribeirinha do Amazonas, 
é, sem dúvida, uma viagem que nos proporciona aprendizados 
múltiplos acerca do tipo de educação escolar que defendemos.

Viver o cotidiano de uma escola ribeirinha representa uma 
experiência enriquecedora, marcada pela peculiaridade de 
um espaço onde a relação com o rio se confi gura como sendo 
algo determinante no desenvolvimento de suas atividades. Os 
desafi os do cotidiano, no processo de formação permanente 
e na práxis dos(as) educadores(as) desta escola, precisam ser 
melhor compreendidos, para que estes não se tornem obstáculos 
perenes à melhoria da escola.

Faz-se necessário, pois, a formulação de políticas públicas que 
incorporem um sentido maior de formação, levando à transformação 
do cotidiano de nossas escolas, de modo que os problemas nelas 
enfrentados sejam encarados e/ou resolvidos de forma coletiva. 
Uma formação que, efetivamente, leve em conta a diversidade 
de culturas, de valores, de tempos e ritmos de aprendizagem. 
Uma formação que fuja à padronização, à uniformização, mas 
que privilegie a igualdade de atenção e de direitos, salientando, 
portanto, que “o que se quer é uma igualdade que se constitua num 
diálogo entre os diferentes, capaz de explorar a riqueza que vem 
da pluralidade de tradições e de culturas”. (CANDAU e equipe, 
2002: 71). Uma formação comprometida com a valorização do 
magistério, com a luta por melhores condições de trabalho e salário 
digno para os(as) professores(as);  enfi m, por políticas públicas 
que atendam a essas reivindicações .

Defendemos, pois, que a escola se torne um espaço de 
debate dos problemas que afl igem o dia-a-dia dos comunitários, 
um lugar onde se materialize o real signifi cado de se viver em 
comunidade; onde se fomente a discussão sobre a realidade que 

a cerca, e os desafi os de se viver em uma comunidade rural/
ribeirinha, com as suas especifi cidades, e que, em sua grande 
maioria, continua sendo esquecida nas políticas educacionais. 
Avançar sobre as águas profundas desse universo multifacetado 
signifi ca também assumir o compromisso de avançar na 
discussão em torno do signifi cado dessa escola, contribuindo na 
construção de um currículo que tenha como foco a vida da escola 
e seus problemas, bem como o signifi cado de ser aluno(a) e ser 
professor(a) em uma escola ribeirinha, no contexto amazônico.
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Resumo

Neste texto, teço refl exões, ancoradas em autores que 
discutem a língua e seu ensino, em torno das seguintes 
inquietações: O que se ensina e o que se deixa de ensinar nas 
aulas de língua portuguesa? Quais posturas pedagógicas e 
políticas implicam as escolhas por uma ou outra abordagem 
de ensino de língua portuguesa? Longe de propor respostas, 
tangencio essas questões a partir de Bakhtin (2006), que defende 
uma concepção de linguagem como lugar de diálogo, interação 
humana e, portanto, permite-me compreender o ensino da 
língua de forma dialógica. Trago, também, as considerações 
de Geraldi (2006; 2010), que, de uma perspectiva bakhtiniana, 
defende a promoção de práticas de alfabetização que, para além 
de garantir o domínio das “letras da cidade”, tornem os sujeitos 
autores de uma outra cidade, de outras vozes; as refl exões de 
Lerner (2002), que aposta na escola como espaço possível e 
necessário para a formação de leitores e escritores; e, ainda, 
dialogo com Kramer (2003), que mostra a leitura e a escrita 
como arma (com seu signifi cado social, político) e sonho 
(com seu sentido humano, estético). Além de me apoiar nestes 
e em outros autores, compartilhando leituras, socializo os 
meus escritos, narrativas de minhas vivências em sala de aula, 
nas quais surgem inquietações de uma professora de língua 
portuguesa quanto ao que ensinar em suas aulas.

Palavras-chave

Ensino de língua portuguesa; leitura; escrita.

Résumé

Dans ce texte, je tisse des réfl exions, m’en appuyant dans 
quelques auteurs qui discutent la langue et son enseignement, à 
propos des questions suivantes: Qu’est-ce que s’enseigne et qu’est-
ce que ne s’enseigne pas dans les classes de langue portugaise? 
Quelle sont les positions pédagogiques et politiques resultantes des 
choisis par une ou l’autre approche d’enseignement de la langue? 
Loin de proposer des réponses, je m’approche de cettes questions 
à partir de Bakhtin (2006), qui défend une conception de langage 
comme lieu de dialogue, intération humaine et, donc, autorize-moi 
à comprendre l’enseignement de la langue de façon dialogique. 
Je présents aussi des considérations de Geraldi (2006; 2010), qui, 
d’une perspective bakhtinniene, défend la promotion des pratiques 
d’alfabétization qui n’assurent pas seulement le domaine des 
“lettres de la ville”, mais qui transforment les sujets en auteurs 
d’une autre ville, d’autres voix ; les réfl exions de Lerner (2002), 
qui s’engage pour une école como lieu possible et nécessaire à 
la formation des lecteurs et auteurs ; et, encore, je dialogue avec 
Kramer (2003), qui propose la lecture et l’écrit comme arme (dans 
sa signifi cation sociale, politique) et rêve (dans son sens humain, 
estétique). À part des dialogues avec ces auteurs-là et l’autres, je 
partage mes écrits, récits de mes expériences dans la classe, où ont 
lieu des incertitudes d’une professeure en relation à qu’enseigner 
dans ses classes.

Mots clés

Enseignement de la langue portugaise, lecture, écriture.
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Introdução

Texto que nasce de uma vontade de escrita: falar sobre o 
ensino da língua materna. Vontade que nasce da experiência: 
professora de língua portuguesa para o Ensino Fundamental 
II e Ensino Médio. Escrever para refl etir, para dialogar, para 
defi nir posturas, marcar posicionamentos. Inquietações: o que 
se ensina, o que se deixa de ensinar, o que ensino, o que deixo 
de ensinar? Quais posturas pedagógicas e políticas implicam 
as escolhas por uma ou outra abordagem de ensino da língua? 
Neste texto, entrelaço refl exões, a partir de autores que discutem 
essas temáticas.

As discussões acerca do ensino da língua atravessam 
décadas. Desde os anos 80, o ensino da língua na educação 
básica brasileira vem sendo o centro dos debates, sobretudo, 
em decorrência do fracasso2 de alunos diante da relação ensino-
aprendizagem da língua materna (ZUIN; REYES, 2010, p.20). 

Fracasso escolar como consequência de um ensino sobre 
a língua, a saber, ensino de gramática, com abordagens que 
não contribuem signifi cativamente para formar bons leitores 
e escritores. Surge, assim, a necessidade de repensar o ensino 
da língua e redimensionar o objeto de estudo da disciplina de 
língua portuguesa.

Necessidade de repensar e recusar perspectivas que 
entendem as aulas de língua portuguesa como de gramática 
normativa, memorização de nomenclaturas e classifi cações, 
estudo vazio da metalinguagem técnica, ensino sobre a língua 
que perdurou – e, infelizmente, em muitos contextos ainda 
perdura – e sobre o qual as críticas recaem quando se discute 
a questão do baixo desempenho linguístico-discursivo dos 
educandos brasileiros.

Repensando para refazer caminhos, surgem perspectivas 
outras, como a de tornar o texto o objeto principal do ensino 
de língua portuguesa, mais coerentes com a necessidade de 
se ensinar e aprender a língua, de se aproximar das práticas 
sociais (tão necessárias!) – do ler e escrever para a vida, 

principalmente –, de contribuir para formar sujeitos autônomos 
no uso da língua.

Na tentativa de se efetivar essas mudanças por meio de 
políticas públicas surgem os Parâmetros Curriculares Nacionais 
de Língua Portuguesa (PCNs), em 1996, que, dentre outras 
recomendações, sugerem o uso texto na sala de aula como 
unidade básica para o ensino de língua materna.

A despeito da chegada dessas discussões nas escolas, 
via documentos ofi ciais (PCNs e outros), livros e manuais 
didáticos, poucas mudanças são efetivadas. Resistem nas salas 
de aula abordagens que ainda defendem o estudo aprofundado 
das nomenclaturas da gramática normativa como pressuposto 
para o bom desempenho linguístico-discursivo dos educandos. 
Ou surgem perspectivas supostamente novas, mas que, na 
realidade, propõem uma nova substituição, o estudo das 
superestruturas textuais como requisito para se ler e escrever/ 
produzir e compreender textos. 

Refl exão vazia posto que desvinculada do uso, o que me 
leva a acrescentar mais uma questão às colocadas inicialmente: 
qual a razão da distância entre as políticas públicas para o ensino 
de língua portuguesa, tais como as publicações de referenciais 
curriculares, e as práticas pedagógicas? E quais os caminhos 
possíveis para que os professores (dentre os quais me incluo) 
se reapropriem das políticas públicas em favor de uma língua-
fl uxo? Começo tangenciando as questões iniciais.

1. Posturas pedagógicas, posicionamentos políticos

Parece simples, mas não é. Enveredar-se pelas encruzilhadas 
da língua e de seu ensino implica assumir posturas pedagógicas, 
não desvinculadas de modos de conceber a língua/linguagem 
e, portanto, entrelaçadas a posicionamentos políticos. Três 
concepções de linguagem historicamente defendidas, refl etindo 
modos de ver o mundo, o homem, o conhecimento, a sociedade: 
1) a linguagem como expressão do pensamento; 2) a linguagem 
como instrumento de comunicação; 3) a linguagem como forma 

2 - Não cabe problematizar aqui as diversas determinantes desse fracasso e a complexidade da instituição escolar, que se confi gura no âmbito histórico, político, 
social e cultural. 
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de interação. Três concepções que correspondem, grosso modo, 
a três grandes correntes da linguística: a gramática tradicional, 
o estruturalismo e a linguística da enunciação, sendo as duas 
primeiras formas monológicas e a terceira uma forma dialógica 
de compreender a língua/linguagem.

Escolher por uma maneira de ensinar a língua, seja a que 
privilegia o estudo da gramática tradicional ou a interação entre 
os sujeitos implica eleger, de maneira consciente ou não, uma 
dada concepção de linguagem e, com esta, posturas pedagógicas 
e posicionamentos políticos, posto que a linguagem não se 
desvincula de sua face social, política, cultural, ideológica.

Privilegiar o estudo da gramática normativa tradicional, em 
detrimento da promoção de práticas signifi cativas que possam 
contribuir para o desempenho linguístico-discursivo dos 
educandos, é entender a língua de uma perspectiva monológica, 
de um lugar que não considera as práticas sociais e interações 
entre os sujeitos.

Monológico é o estudo, vazio de sentido, das prescrições da 
gramática normativa, monológicas são as aulas sobre a língua 
e não aulas de língua materna, a refl exão sobre a língua que 
se esquece do seu uso.  Dialógico é trazer para a sala de aula 
as práticas sociais de uso da língua, mais próximas possíveis 
das que os alunos irão enfrentar fora da escola. Diálogo com 
textos diversos, com um estudo signifi cativo da língua materna, 
inclusive, em sua variedade padrão/culta; interação entre 
os sujeitos e destes com os diversos textos, diálogo com o 
conhecimento.

Monólogo, fala sem resposta, escrita sem interlocutor, sujeito 
sem voz. Para formar leitores e escritores, sujeitos praticantes 
de uma cultura escrita, é preciso dar voz aos alunos, atores 
principais, tirá-los da plateia, onde são meros expectadores de 
uma cultura letrada da qual não participam. Que os educandos 
tomem o palco, se tornem participantes ativos dessa cultura, 
lendo e escrevendo, produzindo e compreendendo textos. 
Postura com implicações políticas, que resiste pela mudança do 
status quo que a escola, como instituição inserida nas malhas 
do capitalismo, tende a perpetuar

(...) trata-se [a leitura e a escrita] de práticas sociais 
que historicamente foram, e de certo modo continuam 
sendo, patrimônio de certos grupos sociais mais que 
de outros. Tentar que práticas “aristocráticas” como a 
leitura e a escrita sejam instauradas na escola supõe, 
então, enfrentar – e encontrar caminhos para resolver – a 
tensão existente na instituição escolar entre a tendência 
à mudança e a tendência à conservação, entre a função 
explícita de democratizar o conhecimento e a função 
implícita de reproduzir a ordem social estabelecida 
(LERNER, 2002, p.19).

Proposta, aposta em um ensino de língua materna que 
garanta o ler e escrever, o compreender e produzir na e pela 
língua. Projeto de resistência, re-existência3, posto que vai 
contra a corrente ideológica neoliberal, cujos planos não é 
democratizar o saber, o que implicaria democratizar também 
o poder. Difícil nadar contra a corrente, necessário, porém, 
continuar:

Continuar para quem sabe se dar conta de toda a riqueza 
presente no ato de falar, de ler e escrever. Continuar 
e captar toda a magia e prazer da leitura. Continuar e 
reconhecer, pois, que ao lado do signifi cado social e 
político que tem a leitura-escrita, existe esse sentido 
de humanidade, de tornar-se humano, de descoberta 
(KRAMER, 2003, p.125).

Falar, compreender, ler, escrever. Armas oferecidas pelo 
conhecimento na luta para produzir um discurso contra-
ideológico. Caminhando junto a esse sentido duro que tem o 
ler/escrever, falar/produzir discursos orais ou escritos, o sentido 
humano, de sonho, liberdade, devaneio, viagem. Signifi cado 
social e político que não se desvincula de outros signifi cados 
inerentes ao humano, uma vez que é no ser humano que as 
dimensões do social, político, cultural, simbólico, ético e 
estético se conjugam.

Leitura e escrita, arma e sonho. Questão ética e política: 
contribuir para a formação de sujeitos que leem, não só o 

3 - (VARANI, 2005).



O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA E SEUS ATRAVESSAMENTOS POLÍTICOS

2916LEITURA: TEORIA & PRÁTICA (SUPLEMENTO), n.58, jun.2012

mundo, mas que enriquecem a leitura do mundo (FREIRE, 
2009) com a leitura da palavra, que, pela leitura, escrevem 
sua própria história, inscrevem-se na história. Ética no sentido 
de que contribui para a construção da cidadania, de que se 
coloca contra qualquer forma de degradação, opressão social 
ou alienação cultural. Política no sentido de que busca efetivar 
esses valores éticos, sem os quais não se pode falar em humano 
e humanização.

Humanizar, educar para a cidadania é garantir o acesso 
aos bens sociais, econômicos, políticos, culturais, simbólicos. 
Garantir, pois, acesso ao conhecimento, bens culturais, 
simbólicos, que facilitam as vias de acesso aos bens sociais, 
econômicos, políticos. Ter acesso ao conhecimento pressupõe 
leitura, compreensão, domínio do código escrito, meio pelo 
qual o conhecimento se materializa e se mantém no tempo, 
historicamente. Além de ter acesso, produzir conhecimento, 
pela escrita, materializando modos de ver o mundo. Portanto, 
ler e escrever são, ou pelo menos deveriam ser, a aposta primeira 
da escola, de todos os professores – principalmente, mas não 
apenas, do professor de língua portuguesa –compromisso 
de uma escola empenhada em um projeto de sociedade mais 
democrática.

2. Experiências e inquietações

Questão ética, política. Aposta, compromisso. Mas como 
propor na sala de aula situações que não enclausurem a 
língua, que não a encarcerem, encerrando-a em estilhaços 
sem sentido? Há que se recusar uma língua-morta, língua-
poça-d’água, língua-estanque, água-calada-pura4. Antes, há 
que se propor uma língua-fl uxo, correndo solta na sua terceira 
margem. Às vezes, essa vontade de fazer fl uir a língua na 
sala de aula permanece apenas no plano das ideias de uma 
professora em início de carreira. Fragmentos de teorias, 
de relatos de experiências: vozes de autores lidas/ouvidas 
pelos livros, pelos corredores das escolas; acadêmicos 
e professores que defendem essa língua-correnteza, ou 

o oposto, propagando o insistente ensino exclusivo da 
gramática normativa da língua, sua face morta. Vozes que 
vão me acompanhando, apontando-me caminhos a seguir e 
atalhos a não trilhar.

 
Diário de uma professora, 16 de fevereiro de 2011
Depois da leitura [de um texto motivador, no qual um 
menino narrador está na escola, na volta às aulas, 
tendo de escrever uma redação sobre as férias], discuti 
com eles o que era escrever um texto, se era legal ou 
não. Expliquei que precisava que eles escrevessem 
um texto e que este seria uma carta. Disse que eles 
poderiam escolher qualquer colega da sala e pedi 
para que contassem, assim como o personagem do 
livro, sobre as suas férias. Todos fi zeram, alguns com 
entusiasmo, outros nem tanto. Percebi que os alunos 
se sentiram mais à vontade em escrever para o colega 
(foge daquilo de escrever para o professor).

Vontade de formar leitores, escritores, produtores de textos 
diversos; vontade que se faz realidade por tentativas e erros, 
experiências e acertos. Acerto: para formar leitores e escritores, 
há que se ler e escrever, contos, crônicas, cartas, notícias, artigos. 
Mesmo a mais corriqueira proposta de redação (Escreva uma 
redação de 30 linhas sobre as férias) pode se tornar signifi cativa 
se precedida de diálogo, de leitura (para escrever, é preciso ler) 
e devidamente proposta (em tom de pedido e não de ordem). 
Erro: as propostas de escrita, mesmo que realmente pró-postas, 
a favor das aprendizagens, não precisam ser necessariamente 
delimitadas (gênero, tema, interlocutores) pelo professor. Há 
que se mudar “a maneira como se distribuem os direitos e 
obrigações entre o professor e os alunos.” (LERNER, 2002, 
p.18).

Se o objetivo é formar leitores e escritores/produtores 
de textos, há que se promover o uso constante da língua, em 
situações claras e contextualizadas. Ler como leitor e escrever 
para leitores e não para um professor para quem se “deve 
mostrar que sabe escrever” (GERALDI, 2010, p.98). Este não 

4 - Referência à letra da música “A terceira margem do rio”, de Caetano Veloso e Milton Nascimento.
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constitui motivo sufi ciente para que ocorra a escrita, assim 
como ler apenas por obrigação não motiva o aluno a encontrar 
na leitura uma atividade signifi cativa. 

Escrita que fl ui: “se tivermos resolvido o que temos a 
dizer, para quem dizer, razões para dizer, então estaremos em 
condições de escolher estratégias de dizer, porque elas dependem 
de nosso assunto, de nossas razões, de nossos interlocutores” 
(Ibidem, p. 98). Leitura que acontece se proposta de maneira 
signifi cativa, apoiada em certos objetivos, motivações: ler para 
manter contato com alguém, para encontrar informações, ler 
por prazer, para deleitar-se com a leitura. Se fora da escola 
lemos por estes motivos, por que dentro da escola tem que ser 
diferente?

Ler e escrever, ação que precede a refl exão, mas não 
prescinde do pensar sobre a língua, do estudo das regras da 
gramática normativa, posto que não se trata de negar aos alunos 
o conhecimento das normas  que regem a variante de prestígio 
social.

Diário de uma professora, 24 de fevereiro de 2011
Hoje a primeira aula da tarde foi com a 7ª série. Levei 
a última produção deles corrigida. (...)
Depois que eles observaram as correções, expliquei 
o uso da vírgula. Para não fi car um amontoado de 
regras sem sentido, pedi para que eles analisassem o 
uso da vírgula em seus textos e tentassem descobrir as 
regras. Eles conseguiram identifi car a maioria delas: 
depois do nome da cidade nas datas, com o vocativo, 
expressão de lugar e tempo, enumeração. (...)

Quase que uma profi ssão de fé: defender o ensino da língua 
como ensino da leitura e escrita, produção e compreensão de 
textos, posto que a língua não surge por aí em palavras ou 
frases soltas sem sentido e sim materializada textualmente/
discursivamente, nos seus mais diversos gêneros: 

Aprender a falar [e a escrever] signifi ca aprender a 
construir enunciados (porque falamos por enunciados 
e não por orações isoladas e, evidentemente, não por 
palavras isoladas). Os gêneros do discurso organizam 

nosso discurso quase da mesma forma que organizam 
as formas gramaticais (sintáticas). Nós aprendemos 
a moldar o nosso discurso em formas de gênero e, 
quando ouvimos o discurso alheio, já adivinhamos o 
seu gênero pelas primeiras palavras (...) (BAKHTIN, 
2006, p. 283).

 Língua, forma de interação social. O que signifi ca 
defender o ensino da língua materna dessa perspectiva? 
Caminhos possíveis: fazer da sala de aula um espaço de 
intercâmbio social, de trocas entre os alunos, sujeitos, sim, 
constituídos, imersos na linguagem. Usar a língua em sala de 
aula, oral e escrita. Não apenas escutar o professor e falar o que 
se espera, teatro onde só se encena a mesma peça, discursos 
vazios. Falar, discutir, se posicionar, de preferência de maneira 
nunca antes colocada em cena. Escrever como quem brinca 
com “bola, papagaio e peão” (PAES, 2001). 

Diário de uma professora, 17 de setembro de 2011
A aula com a 7ª série foi maravilhosa! Fizemos um 
agradável trabalho em grupo. A montagem dos grupos 
foi diferente. Estamos fazendo uma matéria [sobre o 
tema da adolescência, que sairá na revista da escola] 
e eles já tinham, cada um, escrito um texto. Então, 
de acordo com o subtema que cada um escreveu, 
montamos os grupos. Isso misturou bastante a sala e 
foi bom. (...)
Percebi um trabalho coletivo bem agradável e a 
impressionante desenvoltura para escrever. Não estou 
dizendo de uma escrita sem desvios ortográfi cos, 
gramaticais, mas de uma escrita coerente. Cada um 
escreveu um texto enorme, com refl exões interessantes, 
sem bloqueios. A escrita não é vista por eles como algo 
distante, estranho. Faz parte da vida deles. As folhas 
enfeitadas para escrever...sinais...

Que os alunos entendam, sim, o “signifi cado social” da 
escrita, que aprendam a lidar com a norma-padrão e suas regras 
e exceções, mas que antes se entendam como produtores de 
signifi cados/sentidos na e pela língua, sujeitos escritores/
produtores de língua. Não simplesmente “letrar-se” para ler 
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o que se escreve na “cidade das letras”, onde prevalecem os 
discursos de quem tem o poder e legitimidade para escrever, 
mas antes “alfabetizar-se” para “produzir” letras, discursos, 
fazer falar a “não-língua”, a língua-calada, as histórias-não-
contadas, as opiniões-não-circuladas: 

A cidade das letras, tal como entre nós tem existido, 
tem produzido sujeitos da ‘não-língua’ mais do que 
sujeitos prontos a dizerem a sua história, uma outra 
história. Sempre é possível, no entanto, encontrar nesta 
mesma cidade, usando também a escrita, aqueles que 
se contrapõem à cidade das letras para construir uma 
cidade outra, de outras vozes. Penso que a aposta das 
alfabetizações cotidianas reside precisamente nisto: 
não o ‘letrar-se’ para pertencer à sociedade letrada 
nos níveis que esta prevê para cada segmento social, 
mas o alfabetizar-se para recuperar na ‘não-língua’ os 
silêncios, para soltá-los com nós nas gargantas, apesar 
dos infortúnios impostos pelo pensamento globalizado, 
este que se pensa único e tem sido capaz de nos roubar 
qualquer sonho! (GERALDI, 2006, p.69).

Ainda que as convicções sejam confi rmadas no diálogo com 
outros autores (da academia ou da escola), na interação com os 
alunos, nos saberes produzidos na e a partir da experiência, a 
dúvida e a insegurança insistem e resistem, tomando o lugar 
da quase certeza de que este (o da leitura e escrita, o do uso da 
língua) é o caminho:

Diário de uma professora, 01 de agosto de 2011
O fato é que eu não mudei signifi cativamente a minha 
prática e, na verdade, ainda não sei quais práticas 
devo mudar e como mudar.
Continuo seguindo os Cadernos do Professor, mas com 
adaptações de atividades. Com toda essa cobrança por 
resultados, sinto-me insegura em dedicar mais tempo 
à leitura e à escrita, pois sei que eles serão avaliados 
com base em outros critérios (...).

De encontro ao anseio por mudança o vento que tende a 
levar as coisas para onde sempre (ou durante tempo mais que 

sufi ciente) estiveram. Alguns mecanismos para manter o estado 
das coisas: referenciais curriculares prescritivos (dizendo o que 
e como ensinar) e avaliações externas que garantam o uso de tais 
referenciais. Sobre haver referencias não me oponho, mas vale 
lembrar que para formar leitores e escritores é preciso dedicar 
tempo ao ler e escrever; que a leitura e a escrita são práticas 
que (felizmente) resistem à fragmentação e distribuição dos 
conteúdos no tempo e à necessidade institucional em controlar 
a aprendizagem (LERNER, 2002, p.18). É preciso mudar os 
critérios de avaliação, as maneiras de distribuir o tempo em 
sala de aula. É necessário arriscar-se, enfrentar, inclusive, a si 
mesmo.

3. Políticas públicas e práticas pedagógicas

Importância de se efetivar mudanças no ensino de língua 
portuguesa na escola e de se promover, no ambiente escolar, 
práticas signifi cativas que garantam a formação de leitores e 
escritores, portanto, uma questão que se coloca como política. 
Política porque deve ser considerada não apenas no plano 
individual, por parte de alguns professores, algumas escolas, 
mas num âmbito coletivo, público, políticas públicas.

Em se tratando de quantidade, até que caminhamos alguns 
passos, as políticas públicas para o ensino da língua, numa 
perspectiva que enfatiza o ensino da leitura e da escrita, 
existem: publicações de referenciais, diretrizes curriculares e 
livros didáticos que sugerem o uso do texto e o ler e escrever 
nas salas de aula, distribuição de livros de literatura nas 
escolas etc. Esbarramos, porém, na questão da qualidade 
dessas políticas:

Apesar das diretrizes curriculares contidas nas políticas 
públicas para o ensino da língua, como trabalhar com 
seus conteúdos e quais desses conteúdos o professor 
deve ensinar continuam sendo algumas das indagações 
de muitos professores e objeto de pesquisa de inúmeros 
pesquisadores da área de ensino-aprendizagem [...]
(...) os trabalhos na área de ensino da língua apontam 
que ainda que novas propostas teórico-metodológicas 
preconizem o conhecimento da língua em detrimento 
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do conhecimento de sua estrutura gramatical, as 
práticas de ensino nas salas de aula continuam voltadas 
para o conhecimento gramatical (ZUIN; REYES, 2010, 
p.20-24).

Qualidade não garantida porque não considera que as 
mudanças, de fato, ocorrem no cotidiano, de dentro para fora. 
Propostas que vêm de fora, mas não adentram as salas de aula, não 
pró-postas. Por que a escola ainda esbarra na questão do ensino 
da língua? Talvez por que as sugeridas novas perspectivas, via 
documentos ofi ciais, leis, decretos, chegam, contraditoriamente, 
empacotadas em um discurso monológico, do faça-como-eu-digo.

Proposta de um ensino que concebe a língua como 
“sistema de signos histórico e social”, repleta de “signifi cados 
culturais” e “modos pelos quais as pessoas do seu meio social 
entendem e interpretam a realidade e a si mesmas”, mas que 
não busca compreender o modo como os professores – de 
língua portuguesa, mas não apenas – vêm compreendendo e 
ensinando essa mesma língua, quais signifi cados culturais 
estes vêm construindo sobre o que é ensinar e aprender uma 
língua materna, como estes sujeitos entendem e interpretam a 
realidade na qual estão inseridos e o papel que desempenham?

Difícil pensar que existam referenciais curriculares 
nacionais que concebem a linguagem como interação social e 
colocam a questão da leitura e da escrita no centro das discussões 
sobre o ensino da língua ao passo que predominam nas salas 
de aula práticas pedagógicas que propagam um ensino da 
língua como conhecimento de sua estrutura gramatical, apenas. 
Mas existem. E existem por que, embora estes referencias 
proclamem práticas dialógicas, na prática, não são dialógicos, 
pouco se aproximam da realidade da escola e do professor 
brasileiro, que insiste em fazer fl uir a língua e seu ensino, ainda 
que cercado por um contexto social e institucional que só faz 
encarcerar o conhecimento.

Fácil entender por que, em termos de qualidade de ensino 
da língua materna – calcanhar de Aquiles da educação brasileira 
– não houve uma mudança signifi cativa pós-PCNs e outros. 
Novo objeto de ensino: o texto, em seus mais diversos gêneros. 
Nova concepção de linguagem: como forma de interação 

humana. Novas perspectivas, porém, sem grandes mudanças de 
fato: das aulas de nomenclatura gramatical chega-se facilmente 
ao estudo das superestruturas textuais, das características dos 
tipos e dos gêneros textuais. Em resumo, a mesma postura 
pedagógica:

Sabemos que um problema do ensino é o tratamento 
inadequado, para não dizer desastroso, que o texto 
vem recebendo, não obstante as muitas alternativas 
e experimentações que estão sendo tentadas. Com 
efeito, introduziu-se o texto como motivação para o 
ensino sem mudar as formas de acesso, as categorias 
de trabalho e as propostas analíticas (MARCUSCHI, 
2008, p. 52).

Aulas de gramática normativa transformadas arriscadamente 
em aulas teóricas sobre os gêneros textuais, comprometendo a 
função primeira da escola: formar leitores e escritores, tarefa 
árdua, que necessita de tempo:

Para formar leitores e escritores, é necessário dedicar 
muito tempo escolar ao ensino da leitura e ao da 
escrita. Não corramos o risco de substituí-los de novo 
por outros conteúdos: pouco se terá ganho quanto à 
formação de leitores e escritores, se o tempo que antes 
se dedicava a trabalhar gramática oracional se consagra 
à verbalização das características do diferentes formatos 
textuais (LERNER, 2002, p. 57).

Necessita de tempo, mas não apenas: para formar leitores e 
escritores é necessário pensar, antes, na formação de professores, 
posto que as proclamadas mudanças apenas se materializam 
na voz dos professores em sala de aula. Mudança curricular 
não se faz apenas por documentos e decretos, livros didáticos 
e materiais pedagógicos, avaliações externas e gratifi cações. 
Qualidade educacional se garante primeiramente pela produção 
ativa do professor, pela refl exividade crítica sobre suas práticas, 
no diálogo com seus pares, pelo investimento na pessoa do 
professor, e pela valorização do saber da experiência (NÓVOA, 
2006, p.25, grifos do autor).
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Urgente e necessária, para se efetivar reais transformações, 
uma política de formação docente que proponha mudanças 
de dentro para fora, que considere esses sujeitos e seus 
saberes e experiências, saberes da experiência, que ofereça 
espaço para a troca de experiências, para a refl exão sobre as 
práticas. Espaço promovido e constituído de forma dialógica, 
pautado na coletividade. Se o objetivo comum é formar 
alunos leitores e escritores, sujeitos que possam habitar 
o mundo das letras, respondendo a ele com a sua palavra 
e contrapalavra, há que se promover, pois, uma formação 
docente pautada nos mesmos princípios: considerando os 
discursos e contradiscursos dos professores, reconhecendo-
os como sujeitos produtores de conhecimento, dando 
legitimidade às suas vozes.

 
Conclusão

No tecido composto por vozes diversas, no diálogo 
com alguns autores, na refl exão sobre cenas da experiência, 
surgem as questões: “E, diante de tudo isso, o que faz a 
escola? O que fazemos na escola?” (KRAMER, 2003, p. 
125). O que podemos fazer para que a escola cumpra a 
árdua tarefa de formar leitores e escritores? Para que os 
professores se reapropriem das políticas públicas em favor 
de uma língua-fl uxo?

Inseridos na engrenagem do capitalismo, que transforma 
tudo, inclusive o conhecimento, em mercadoria, muitas 
vezes, não fazemos o que deveríamos na escola. Rendemo-
nos à distribuição dos conteúdos no tempo, esquartejando 
a leitura e a escrita, por nos faltar coragem para dedicar 
tempo sufi ciente ao ler e escrever; aceitamos a hierárquica 
divisão dos direitos e obrigações entre professor e aluno, o 
que muitas vezes impede que o educando e suas opiniões 
e sugestões sejam consideradas; aderimos a formas de 
controle da aprendizagem, ensinando, portanto, conteúdos 
mais acessíveis à avaliação (a gramática normativa, por 
exemplo).

O que ensino, o que deixo de ensinar? Ensino movendo-
me pela vontade de formar leitores e escritores, mas rendo-

me, muitas vezes, a essa lógica da instituição escolar, 
resignando-me a sua organização espaço-temporal, às 
relações de poder histórica e socialmente constituídas. E 
diante disso, desse contexto no qual estamos inseridos, o que 
podemos fazer? 

Como professores de língua portuguesa, precisamos ter a 
clareza de que o conhecimento da língua difere do conhecimento 
da sua gramaticalidade, sem é claro, prescindir deste. Como 
educadores, ter a certeza de que apostar na alfabetização, 
no ensino da língua, da leitura e da escrita, é um projeto de 
resistência. Acreditar que estamos no caminho. Continuar 
caminhando, refazendo percursos, sempre que necessário. 
Continuar e resistir. Re-existir.
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Resumo

Neste artigo apresentamos uma leitura de poemas de Jorge 
de Lima que abordam a infância como temática explícita ou em 
associações que a tomam como referente. Embora o referido escritor 
não fulgure como autor de poemas infantis, argumentamos que sua 
produção poética, marcada por uma qualidade estética singular pode 
e deve ser apreciada também pelas crianças. O corpus analisado 
neste artigo foi constituído por seis poemas que por motivos di(e)
versos podem ser associados a infância, a saber: a sua seleção em 
antologias destinadas as crianças; a retextualização em/para outras 
linguagens; os aspectos de ludicidade empregados pelo escritor em 
sua tessitura poética. Na análise dos poemas destacamos os aspectos 
de ludicidade e de crítica social evidenciados na poética limiana 
e o diálogo como recurso que imprime uma feição narrativa aos 
seus poemas, reverberando-se a concepção de uma infância que 
fala, reclama, brinca, sofre com as mazelas sociais e os dramas da 
vida. A expressiva quantidade de poemas que abordam a infância 
e/ou suas associações evidenciam que são vários os motivos de 
infância para o referido escritor. Portanto, por motivos de infância 
precisamos partilhar com as crianças esse manancial de poemas na 
perspectiva de colocá-los em estado de poesia para que possam ser 
lidos, apreciados e ressignifi cados por/para elas.

Palavras-chave

Jorge de Lima; infância; ludicidade; poemas.

Abstract

This paper present a reading of poems by Jorge de Lima 
addressing childhood as a explicit theme or associations 
that take it as referent. Although the writer is not seen as an 
author of child’s poems, we argue that his poetry is marked 
by a unique aesthetic quality, that should also be appreciated 
by children. The corpus analyzed in this article consisted 
of six poems, that by different ways, can be associates with 
childhood, namely its selection in anthologies for children, 
the retextualization/ to other languages; the aspects of 
playfulness used by writer in his poetic fabric. In the analysis 
of the poems, we highlight aspects of playfulness and social 
critique limiana evidenced in the poetry and dialogue as a 
feature that prints a feature a narrative in its poems, echoing 
the conception of a child who speaks, calls, jokes, suffers 
from social ills and dramas of life. A signifi cant number 
of poems that deal with children and / or their associations 
show that there are several reasons to consider Jorge de 
Lima as child writer. Therefore, children need to this wealth 
of poems from the perspective of putting them in a state of 
poetry to be read, appreciated and reinterpreted by/for them.

Keywords

Jorge de Lima; childhood; playfulness; poems.
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1. Introdução

A nossa vivência de professoras no curso de Pedagogia da 
Universidade Federal de Alagoas vem nos encaminhando para 
discutir autores e suas respectivas produções literárias no intento 
de formar leitores, concomitantemente à formação para a docência. 

Considerando que a dimensão formativa da leitura, neste 
contexto a literária, reclama pelo (des)conhecimento de 
escritores, sobretudo os locais e pelo reduzido repertório de 
textos e de leitura dos nossos alunos, esta comunicação visa 
partilhar poemas do ilustre escritor alagoano Jorge de Lima 
na perspectiva de que possam ser apreciados pelas crianças 
dos anos iniciais do ensino fundamental – um dos campos de 
atuação dos pedagogos.

A constatação de que os futuros professores, e alguns já em 
atuação, pouco conhecem essa produção tem sido um ponto de 
base para (re)pensar as nossas pesquisas, notadamente as que 
vem culminando em monografi as de conclusão de curso.

Na esteira desta preocupação estamos desenvolvendo 
estudos da poética do escritor Jorge de Lima em diversas 
vertentes, visando preencher esta lacuna relativa ao (des)
conhecimento dos seus poemas e a consequente ausência 
de seus textos em sala de aula. Tal preocupação justifi ca-
se, igualmente, pela diversidade de poemas de sua autoria 
que tematizam a infância, seja pela via do lúdico e/ou da 
memória. Na etapa posterior da pesquisa, os poemas serão 
abordados, considerando-se, além do texto, a sua recepção 
pelas professoras em formação e/ou atuação nos anos iniciais 
do ensino fundamental e, posteriormente, pelas crianças. 

Cabe destacar que Jorge de Lima não fi gura na lista de autores 
que escreveram para crianças ou literatura infantil. Contudo, 
a sua participação como integrante da Comissão Nacional de 
Literatura Infantil (CNLI) do Ministério da Educação (1936); 
o recurso ao mundo lúdico infantil e a memória de sua infância 
identifi cadas em alguns dos seus poemas são credenciais 
que fazem do poeta um profundo conhecedor da infância 
que reinventa, por meio da linguagem e de imagens, sendo a 
sua poética marcada pelo humor, o nonsense, a ludicidade, a 
musicalidade; mas também a crítica social. Conforme destaca 

Cavalcanti (2010, p. 150) o citado escritor, além da “expressiva 
quantidade de poemas dedicados ao tema da infância e suas 
associações, Jorge de Lima também se dedicou à literatura 
infantil com dois livros, Vida de São Francisco de Assis e 
Aventuras de Malasarte”. 

Para a constituição do corpus analisado neste trabalho 
utilizamos critérios diversos, por vezes combinados, que 
vão desde o título como referente até a retextualização do 
poema para outras linguagens, como é o caso da linguagem 
musical. Desta composição foram selecionados os seguintes 
poemas: “Boneca de pano”; “Domingo”; “Noite de S. João”; 
“Poema das duas mãozinhas”; “Minha sombra”; “Meninice” e 
“Enchente”. Na análise, destacamos a temática e os recursos 
textuais empregados na construção poética na perspectiva de 
evidenciar as presenças da infância e da ludicidade bem como 
a crítica social empreendida pelo poeta; guiando-nos pelo 
seguinte pressuposto:

é principalmente da memória infantil que Jorge de Lima 
retira grande parte de seu repertório poético, por meio 
das temáticas referentes à sua meninice, estendendo-
as ao aspecto geográfi co e sociocultural do Nordeste, 
servindo-se, pois, da imaginação criadora para elaborar 
sua poesia. (CAVALCANTI, 2010, p. 143)

Portanto, na esteira deste pressuposto apresentamos e 
analisamos alguns dos poemas de Jorge de Lima, atados 
pela infância, seja pela via da temática ou da forma de sua 
elaboração, entrelaçando os aspectos que marcam a a tessitura 
poética do escritor e sua relação com o mundo lúdico infantil.

2. Critérios de seleção dos poemas para análise

Os poemas que integram o corpus de análise neste artigo 
foram selecionados tendo por base os seguintes critérios de 
ordem mais geral: a) poemas cujos títulos apontassem como 
referentes temas evocativos da infância (com base neste 
critério selecionamos os poemas Boneca de pano; Meninice; 
Domingo; São João, Cavalinhos; Minha sombra; O mundo do 
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menino impossível; Poema do nadador e A voz da igrejinha); 
b) poemas retextualizados em/por outras linguagens (critério 
que nos encaminhou para a leitura dos poemas “Boneca de 
pano”; “Poema das duas mãozinhas”; “Essa negra Fulô” e 
“Enchente”.

A leitura dos referidos poemas aliada à necessidade de 
delimitação do corpus a seis poemas encaminhou-nos ao 
cruzamento dos critérios gerais e a opção pela seleção daqueles 
que rememorassem brinquedos e brincadeiras da infância 
revisitada pela memória do autor, seja sob a forma humorística 
ou de crítica social e evidenciassem em sua elaboração aspectos 
relacionados à ludicidade. Mediante tais critérios, os seguintes 
poemas foram selecionados: Boneca de pano; Domingo; Noite 
de S. João; Poema das duas mãozinhas; Minha sombra e 
Enchente.

Aspectos considerados na análise dos poemas

Os poemas são apresentados e analisados guiando-nos pela 
análise temática e recursos textuais estilísticos utilizados pelo 
escritor na perspectiva de evidenciar os sentidos de infância e 
os aspectos de ludicidade presentes. Para tanto, no programa 
de análise, os poemas foram agrupados pelas aproximações 
temáticas e/ou de feituras, podendo repetir-se um poema em 
mais de um agrupamento, considerando-se os aspectos que 
se deseja evidenciar. Os agrupamentos poéticos foram assim 
constituídos:

 

       

    

3.1. “Domingo” e “Poema de duas mãozinhas”: o jogo 
intertextual

 A elaboração poética destes dois poemas é marcada 
por um intenso jogo de intertextualidade. O poeta recorre às 
conhecidas parlendas de “domingo” em sua variante “Amanhã 
é domingo” e a parlenda de nomear os dedos e sua consequente 
brincadeira de interrogar, iniciada pela expressão “cadê? As 
parlendas são aspeadas nos dois poemas, destacando a não 
autoria de Jorge de Lima. 

No poema Domingo o escritor faz uma paráfrase, 
misturando fragmentos da parlenda “hoje é domingo”, o poema 
“Meus oito anos” de Casimiro de Abreu e lembranças de sua 
infância, do dia de domingo, da igreja, do sino, do galo, da 
mata, nominando o tenente Zuza de Lica e Aurora Carvalho, 
cunhada do padre, marcando a diferença de signifi cados de 
aurora (substantivo comum) e Aurora (substantivo próprio). 

No Poema de duas mãozinhas, estas de tão juntinhas, 
parecendo irmãzinhas são comparadas pelo poeta a João e Maria 
(personagens crianças do conto de mesmo nome). As mãozinhas 
em sua singularidade vão sendo caracterizadas como tão leves e 
tão brancas e em seus movimentos ou peratilces: “riscavam as 
paredes / quebravam os bonecos, / armavam castelos de areia 
/ na praia” (LIMA, 2007, p.47). O autor recua grafi camente 
os três últimos versos da primeira estrofe no referido poema 
reproduzindo a imagem de um castelo.

Além da parlenda, o autor também destaca textualmente 
os versos iniciais do “sinal da cruz” (ação realizada pelo 
Cata-piolhos em que rezava baixinho). Assim cada dedo vai 
sendo apresentado, destacando-se suas ações singulares e 
contextualizadas espaço-temporalmente: “O Cata piolhos 
rezava à boca da noite”; “Sêo Fura-bolos / contava as 
estrelas...” “Nas noites de lua, / cheinhas de estrelas”. “O pai-
de-todos / cuidava dos outros” (LIMA, 2007, p. 48). A ação 
de Sêo Fura-bolos resultou que “nasciam berrugas / no Cata-
piolhos (id.). Nestes versos, o autor recorre a superstição 
popular de que nascem berrugas quando se aponta ou conta-se 
estrelas. E o Dedo-mindinho? A expectativa é quebrada quando 
se enuncia no poema em tom de profunda tristeza: “Um dia”, 
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seguido da expressão (que dia!) - destacada entre parênteses 
e acompanhada do ponto de exclamação. “o Dedo- mindinho 
/ feriu-se num espinho”... Aquelas mãozinhas que “dormiam 
unidinhas” / “viviam sujinhas”, entristeceram e “o Cata-piolhos 
deixou de rezar” (verso em que a presença da morte é sinalizada 
e se faz sentir acentuadamente). Os versos seguintes parecem 
eternizar a cena:

e João mais Maria, juntinhos,
 ligados,
 pararam em cruz

cobertos de fi tas
que nem dois bonecos

sem molas, quebrados...
(LIMA, 2007, p. 48)

Com um monóstico, o autor fi naliza o poema fazendo uma 
indagação: “Quem compra um boneco da loja de Deus”? O poeta 
recorre a um eufemismo para (não) aludir à morte, já anunciada 
pelo símbolo da cruz feita pelas mãozinhas unidinhas, em que 
destaca a posição do Cata-piolhos que já não podia realizar a 
ação de rezar. 

Em meio a brincadeiras infantis como as parlendas, em que 
se joga com as palavras e com o corpo por meio de movimentos, 
o escritor surpreendeu o leitor no “Poema de duas mãozinhas” 
reafi rmando que na feitura da poesia, “ao mesmo tempo, 
repete e inventa; reitera e rompe; em aparente contradição 
(CADEMARTORI, 2009, p. 104)”.

Evidencia-se nos dois poemas um intenso jogo entre 
textos e imagens em que o escritor constrói um texto singular 
e extremamente poético. Se no “Poema de duas mãozinhas” 
parece haver uma quebra da infância; em “Domingo”, o tenente 
mofi no parece desejoso de reencontrar sua infância, inferência 
que fazemos considerando que os meninos eram muitos: “E a 
gente trepava na torre da igreja” e o tenente “Subia na torre 
atrás do menino!” (do menino que fora), já que ao subir na 
torre estava se igualando as crianças por meio da brincadeira. 
A expressão desdenhosa e repetida “Tenente mofi no! Tenente 
mofi no!” empregada pelos meninos que “olhavam de cima” 

com os olhos carolhos denotam a sensação ou sentimento de 
quem se sente por cima, diante de alguém que julgam ser/estar 
infeliz.

3.2 Enchente e Noite de S. João: contextos apreciados pelo 
menino poeta

No poema enchente,o fenômeno apreciado e observado 
pelo poeta é narrado por meio das peripécias de um rio que, 
antropomorfi zado, dialoga com uma velha e um canoeiro: 

- “Não duvide que eu levo
a sua almofada de fazer renda, minha velha!”

[...]
- “Não duvide, seu canoeiro

que eu emborco a sua canoa!”
(LIMA, 2007, p. 60).

A princípio a observação do autor antecedendo a fala do rio: 
“E o rio deu pra falar grosso / e bancar Zé-pabulagem:” denota 
uma certa incredulidade, inclusive reforçada por ocasião da fala 
do rio por meio da jocosa expressão “não duvide”. O emprego 
dos verbos de ação no pretérito perfeito (rodou, virou, entrou, 
saiu, subiu, pulou) mostram o rio em seu desvario “espumando 
como um doido”. Vejamos a sequência dos versos:

[...]
E rodou com o canoeiro
e virou a canoa mesmo.

E entrou no fundo das casas
e saiu nas portas da rua.

Subiu no olho da ingazeira,
tirou ingá e comeu.

Pulou das pedras embaixo, espumando como um doido.
Fez até medo às piabas, que correram

pra os barreiros.
(LIMA, 2007, p. 60).

O rio menino brinca, desafi a e mostra sua ferocidade ao 
realizar façanhas, tais como: levar a almofada de fazer renda 
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da velha, rodar com o canoeiro e virar a sua canoa, fazer medo 
as piabas, dentre tantas travessuras. “Só os meninos estão 
satisfeitos”, afi rma o poeta. A enchente é subjetivada com o 
desejo dos meninos, que em coro e repetidamente entoam: - 
“Deus permita que o rio encha mais!” / - “Deus permita que o 
rio encha mais!” (LIMA, 2007, p. 61).

O poema que se inicia com um preâmbulo: um diálogo 
explicativo em que o poeta recorre a um sinal (gritos de 
jandaias e periquitos) que noticia a passagem de “uma cabeça 
de enchente” parece que vai avolumando-se, deixando apenas 
os meninos satisfeitos já que “a professora fechará a escola!” 

Em “Noite de S. João” o poeta explora as sonoridades das 
letras “ch” e “x” para imitar o som dos fogos de artifício, que, 
aliás, são de muitos tipos (foguetes, bombas, chuvinhas). As 
onomatopeias “Chá-Bum!” e “Tchi-bum!” remetem a explosão 
fi nal dos fogos que, inicialmente produzem chiados. O convite-
desafi o que introduz o poema é feito por meio de uma pergunta: 
“Vamos ver quem é que sabe / soltar fogos de S. João?”

O poeta-menino parece ter se distraído com a menina bonita que 
saltara a fogueira dos seus olhos emitindo uma fumaça de sonhos de 
encher os olhos do menino. Um fato inusitado rouba a cena:

Um tiro chocho chamusca
o dedinho

do Zezinho. 
   Xi!

(LIMA, 2004, p. 48)
 
Todas as atenções foram voltadas para o pequeno Zezinho 

e as ações providenciais que vão da tentativa de distraí-lo, 
passando por expressões de carinho e muito mimo até as ações 
de envolver o seu dedo com um chumaço de água gelada e 
chupá-lo para que fi que bonzinho, “o dedinho queimadinho 
do Zezinho” vão culminar na reintrodução de Zezinho na 
brincadeira típica da noite de São João:

Vamos agora, Zezinho,
ver quem sabe soltar fogos, 

foguetinhos de assobio,
sem lágrimas meu coração?

 - Chuvinhas?
 - Chuvinhas!

(LIMA, 2004, p. 49)
 
Cabe destacar que o poeta assume vários eu-líricos no 

referido poema. Adultos e crianças interagem e, a propósito, 
registra-se no poema em itálico: “O delegado proibiu bombas, 
foguetes, busca-pés.”

Com relação à presença do lúdico na leitura desse poema, 
reafi rmamos que esta se realiza nas interfaces da esfera 
semântica com a esfera sonora.

3.3. “Boneca de pano” e “Minha sombra”: outrora 
brinquedo e brincadeira de crianças

Brincar com a sombra, observando-a e falando com ela, eis 
a brincadeira que o poeta descreve: uma sombra que cresce, 
diminui, alonga-se; conforme as horas do dia e o olhar atento 
do menino que a tudo acompanha. Brincar de arremedar os 
gestos do menino em companhia do macaco e do papagaio 
(capaz de arremedar com palavras). Igualada aos animais, a 
sombra vivifi ca a imagem do poeta e o faz relembrar o menino 
fi cando do “tamaninho” que já tivera outrora. 

A sombra que acompanha o poeta desde a infância, 
mesmo sem saber ler e escrever, participara das primeiras 
elaborações dos seus poemas, ainda em fase de rascunho. As 
motivações que levam o eu-lírico a tê-la como companhia e/ou 
brinquedo de desejo tem relação com a infância, a ludicidade, a 
cumplicidade, evidenciadas nos versos em que o poeta dirige-
se à sombra, expressando a sua admiração. A propósito, seria a 
sombra o arquétipo da infância que acompanha o poeta, da qual 
não pretende se desvencilhar?! Vejamos os versos:

Minha sombra eu só queria
ter o humor que você tem,

ter a sua meninice,
ser igualzinho a você.

E de noite quando escrevo,
fazer como você faz,
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como eu fazia em criança:
Minha sombra

você põe a sua mão 
por baixo da minha mão,

vai cobrindo o rascunho dos meus poemas
sem saber ler e escrever.

(LIMA, 2007, p. 41)

Nos versos acima, o eu-lírico saudoso deseja ter a meninice 
da sombra, expressando os sentidos que atribui a infância: 
humor, brincadeira, companheirismo.

Em “Boneca de pano”, o brinquedo é assim descrito nos 
quatro primeiros versos: “Boneca de pano dos olhos de conta, 
/ vestido de chita, / cabelo de fi ta, / cheinha de lã.” (LIMA, 
2004, p. 97). Boneca de pano que mais parece gente e que vive 
de olhos abertos “olhando os bonecos que sabem marchar; / 
calungas de mola que sabem pular”. 

Desvalorizada pelo valor que custa: um tostão (apesar de 
cair e não se quebrar). Brinquedo das meninas infelizes que 
“são guias de aleijados, que apanham pontas / de cigarro, que 
mendigam nas esquinas” e que são motivo de dó para o eu-
lírico que as consideram “coitadas”; é comparada a elas pelo 
abandono, sujeira, desleixo e por parar na sarjeta. O trágico 
desfecho em que foi levada pelo homem do lixo “coberta de 
lama, nuinha, / como quis Nosso Senhor”, sugere ser este um 
destino do qual não consegue fugir. O tom de conformismo que 
parece saltar do poema pode ser visto como uma crítica social 
ao olhar atento do poeta que alude à infância roubada. Ademais, 
a crença comum entre os mais humildes de que as coisas 
acontecem pela permissão de Deus, imobilizaram no poema as 
ações da boneca e das meninas infelizes, que abandonadas à 
própria sorte foram vítimas dos humanos e da sociedade como 
um todo.

Sobre o poema “Boneca de pano” destacou Claufe 
Rodrigues (2004, p. 10) ao prefaciar a obra “Poemas” de Jorge 
de Lima em edição publicada pela Editora Record: 

[...] outra evocação de sua infância, revela um traço 
marcante da poesia de Jorge de Lima: a sensibilidade 
primitiva de um homem que sabe reverter à alma 

de criança sem contudo cair nas armadilhas da 
ingenuidade. Quanta ternura em versos tão simples! E 
quanto carinho pelos despossuídos: “Boneca de pano 
das meninas infelizes que / são guias de aleijados, 
que apanham pontas / de cigarro, que mendigam nas 
esquinas, coitadas!”.

O poema apresenta rimas externas e internas com aliterações 
marcadas pelo “nh” e o sufi xo “inha” (sujinha, ceguinha, 
nuinha) como indicativo da pequenez da boneca humanizada 
via comparação com as meninas, cujos destinos se equivalem: 
seres diminutos e motivo de compaixão do eu-lírico (coitadas!). 

3.4. “Meninice” e “Domingo”: evocação da infância e 
saudosismo

O retrato de familiares; a mobília; a postura dos pais; a 
surpresa extasiante vivida junto à irmã, a saber: a chegada de 
“O Grande Circo Internacional de Vigo” com suas atrações:

- O palhaço Serafi m...
- O anão que engolia espada...

- O cachorro que sabia números...
- O homem que sabia mágicas...

- O cavalo ensinado...
- O burrico que mordia o palhaço...

- O palhaço que levava tombos...

   A charanga do circo!
Que beleza a charanga!

(LIMA, 2004, p. 43)

Para Cruz (1997, p. 32) quase toda poética de Jorge 
de Lima origina-se de sua meninice. Ao destacar marcas 
que evidenciam tal observação afi rma: “O grande Circo 
Místico” é o mesmo “Circo Internacional de Vigo” do poema 
“Meninice”.

Com relação às visões/versões de infância, ao dialogar 
com a irmã no já citado poema; o eu-lírico apresenta-nos 
a infância da irmã: caracterizada como inocente, mas que 
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chorava por tudo e uma infância forte, masculina que não 
se permite chorar; uma infância que ao se aproximar da 
adolescência já enxerga com outros olhos a moça do trapézio. 
Lembranças das suas vestes, dos acontecimentos e saudoso do 
circo que se foi embora, a fortaleza do menino é evocada por 
meio dos versos reiterados no fi nal das duas últimas estrofes: 
“Eu era um menino de olhos extasiados / que tinham saudades 
/ mas não choravam nunca!”.

A meninice de “Domingo” remete aos oito anos do poeta, 
parafraseando o poema “Meus oito anos” de Casimiro de Abreu; 
aurora que o eu-lírico situa, temporal e comparativamente, 
como “um domingo bonito”: 

Ah! que saudades que eu tenho
     da aurora de minha vida”

Ah! Casimiro, a aurora de minha vida 
     Foi um domingo bonito:

(LIMA, 2007, p. 42)

 Uma infância feita de acontecimentos simples: a 
chamada da missa; o cantar do galo; subir na torre da igreja; 
provocar o tenente mofi no: peraltices dos meninos que olhavam 
de/por cima com os olhos carolhos! 

A criança nos poemas de Jorge de Lima não é uma 
categoria etária abstrata, mas um ser humano exposto a 
contextos sociais, sentimentos, experiências concretas de 
vida. O escritor torna perceptível, literariamente, no poema 
“Meninice” a busca do autoconhecimento, desvelando as 
iniciações, a construção da alteridade do/no sujeito.

4. A tessitura da poética limiana: por motivos de 
infância 

O fi lósofo italiano Giambattista Vico apud Cavalcanti 
(2010) parece nos auxiliar a olhar a obra de Jorge de Lima “por 
dentro”, desvelando a matéria-prima do seu fazer poético, qual 
seja: a infância em seus diversos modos de ser-estar no mundo. 
Para o fi lósofo citado por Cavalcanti (2010, p. 136) “o mais 
sublime ofício da poesia é o de conferir sentido e paixão às 

coisas insensatas. E é propriedade dos infantes o tomar coisas 
inanimadas entre as mãos e, entretendo-se, falar-lhe como se 
elas fossem pessoas vivas”. 

Os poemas de Jorge de Lima que integram o corpus deste 
texto evidenciam essa preocupação de atribuir signifi cados às 
pequenas coisas vistas, vividas ou percebidas pelo seu aguçado 
senso poético na medida em que vivifi ca personagens, cenas, 
experiências. 

O tema da infância aparece nos seus poemas sob as mais 
diversas motivações: “como reconfi guração de passagens 
signifi cativas de sua biografi a” (ALMEIDA, 2010, p. 54); 
como espaço-tempo da ludicidade ou mesmo como denúncia 
de infâncias roubadas. De acordo com Bosi (2000, p. 177) 
na lírica memorialística de Jorge de Lima “[...] o movimento 
do texto visa ao reencontro do homem adulto com o mundo 
mágico da criança nordestina”.

 Na elaboração poética de Jorge de Lima, os 
brinquedos e as brincadeiras, inclusive as realizadas com 
palavras (parlendas) são apresentadas em estado de poesia e 
encantamento. Desviantes, renomeadas e/ou redimensionadas, 
as palavras vão virando ludicidade, jogo, poesia, convidando as 
crianças a jogar com a sonoridade e a signifi cação, juntinhas, 
qual João e Maria. Corpo e poesia são postos em diálogo na 
poética limiana, entrelaçando-se brincadeiras, sentimentos e 
imaginário. 

 O diálogo como recurso empregado por Jorge de 
Lima em muitos dos seus poemas imprime-lhes uma feição 
narrativa, reverberando-se a concepção de uma infância que 
fala, reclama, brinca, sofre com as mazelas sociais e os dramas 
da vida.

Em grande parte dos poemas limianos, o resgate da infância 
ocorre como rememoração; matéria-prima de sua imaginação; 
ludicidade. A expressiva quantidade de poemas que abordam 
a infância e/ou suas associações evidenciam que são vários 
os motivos de infância para o referido escritor. Portanto, por 
motivos de infância, precisamos partilhar com as crianças esse 
manancial de poemas na perspectiva de colocá-los em estado 
de poesia para que possam ser lidos, apreciados e resignifi cados 
por/para elas.
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5. Algumas considerações

Na tessitura deste trabalho procuramos evidenciar a lírica 
limiana que se volta para a infância, sob a forma de abordagem 
temática, memorialística ou agregando-lhe aspectos de 
ludicidade, por meio do jogo poético e de recursos expressivos 
que podem/devem ser apreciados pelas crianças em seus 
poemas. 

Reafi rmamos que os elementos folclóricos e culturais 
presentes nos poemas de Jorge de Lima são recursos 
importantes para a sua elaboração poética, (de)marcando a 
sua fase regionalista. Nesse sentido, revisita-os, relendo-os e 
ressignifi cando-os na perspectiva da valorização do mundo 
infantil e apostando na sua experiência como geradora de 
imaginação e/ou como centelha capaz de instigar as crianças. 
Aliás, quando da sua participação nos debates da Comissão 
Nacional do Livro Infantil, Jorge de Lima propusera que a 
Comissão estimulasse a publicação de cartas escritas pelas 
crianças, argumentando já ter apreciado em seus escritos 
aspectos “de raro lirismo e de teor poético difi cilmente 
encontrados em literatura de adultos”, conforme destacam 
Fritzen e Cabral (2011, p. 143).

Ademais, os poemas apresentados neste texto há muito se 
prestam a realização de performances e vocalizações poéticas 
como “possibilidades de apreensão sensorial do texto literário 
na sala de aula” (OLIVEIRA, 2010, p. 278). Considerando-
se que Jorge de Lima dá vez e voz às personagens, além de 
provocar o imaginário do leitor, a mediação do professor torna-
se fundamental para auxiliar a criança a olhar o/para o texto. 
Dialogar com o texto, sentindo-o, eis o signifi cado da leitura 
em performance.

Finalizamos este texto com o desejo de que a referência 
biográfi ca do poeta-menino Jorge de Lima, a saber: sua 
participação em saraus infantis, os versos de Casimiro de 
Abreu decorados e recitados em sala de aula; as leituras dos 
irmãos Grimm e suas histórias imaginativas (CAVALCANTI, 
2010); assim como a apreciação dos seus poemas possam 
ser fontes a alimentar o repertório e o imaginário das nossas 
crianças. 
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Resumo

O leitor de narrativas está acostumado a focar sua atenção 
nas ações de uma personagem central, que são, em sua maioria, 
organizadas em uma estrutura linear de tempo, ou em um 
fl ashback simples.  É nesse sentido que um espectador de um 
videoclipe como o “Like a rolling Stone”, do diretor Michel 
Gondry, pode sentir-se desamparado. Ele difi cilmente conseguirá 
atribuir uma interpretação imediata à obra, pois apenas 
conseguirá racionalizá-la após assisti-la inúmeras vezes. Em um 
primeiro momento, estará entregue a um amálgama de sensações 
e, provavelmente, suas interpretações se manifestarão muito 
mais por conta da sensoriedade provocada pela música e pelas 
imagens do que pela decifração de um enredo propriamente dito. 
Não há como negar, porém, que esse videoclipe trata-se também 
de uma obra narrativa. Nele há nitidamente uma personagem, 
pela qual o espectador sente-se envolvido e sobre a qual ele 
procura entender alguma coisa. Provavelmente tentará situá-la 
em um espaço e tempo para compreender o seu confl ito, pois ele 
percebe, no videoclipe, a existência desses elementos narrativos; 
estes, no entanto, não estão dados de uma forma explícita. Esse 
artigo apresenta algumas hipóteses sobre o videoclipe “Like a 
rolling stone”, aponta efeitos de sentido e entende a personagem 
como fundamental para provocação desses efeitos, percebendo 
nela características de um tipo de personagem que se perde 
em meio a sonsignos e opsignos, apontada pelo fi lósofo Gilles 
Deleuze em seu livro “A imagem-tempo”.

Palavras-chave

Narrativas; interpretação; Deleuze.

Abstract

The reader of narratives is accustomed to focus attention 
on the actions of a central character, which are mostly arranged 
in a linear time, or in a simple fl ashback. In this sense, a 
viewer of a video clip as “Like a Rolling Stone”, by director 
Michel Gondry, may feel helpless. He can hardly give an 
immediate interpretation to the work, because he is only able 
to rationalize it after watching it numerous times. At fi rst, he 
will be delivered to an amalgam of sensations and, probably, 
their interpretations will manifest much more because of the 
sensoriedade caused by the music and the images than by 
deciphering a story itself. There is no denying, however, that 
this video clip it is also a narrative work. In it there is clearly a 
character, in which the viewer feels involved and upon which 
he tries to understand something. Probably try to situate it in 
space and time to understand its confl ict, because he perceives, 
in the video, the existence of these narrative elements; these, 
however, are not given in an explicit manner. This article 
presents some hypotheses about the music video “Like a 
rolling stone,” indicates the effects of sense and understands 
character as central to provocation these effects, realizing it 
features a character type that is lost in the middle of sonsigns 
and opsigns, appointed by philosopher Gilles Deleuze in his 
book “The time-image”.

Keywords

Narrative; interpretation; Deleuze.
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“How does it feel
To be on your own

With no direction home
Like a complete unknown

Like a rolling stone?”2

O leitor de narrativas está acostumado a focar sua atenção 
nas ações de uma personagem central, que são, em sua 
maioria, organizadas em uma estrutura linear de tempo, ou 
em um fl ashback simples.  É nesse sentido que um espectador 
de um videoclipe como o Like a rolling stone3, do diretor 
Michel Gondry, pode sentir-se desamparado. Ele difi cilmente 
conseguirá atribuir uma interpretação imediata à obra, pois 
apenas conseguirá racionalizá-la após assisti-la inúmeras vezes. 
Em um primeiro momento, estará entregue a um amálgama 
de sensações e, provavelmente, suas interpretações se 
manifestarão muito mais por conta da sensoriedade provocada 
pela música e pelas imagens do que pela decifração de um 
enredo propriamente dito. Não há como negar, porém, que 
esse videoclipe trata-se também de uma obra narrativa. Nele há 
nitidamente uma personagem, pela qual o espectador sente-se 
envolvido e sobre a qual ele procura entender alguma coisa. 
Provavelmente tentará situá-la em um espaço e tempo para 
compreender o seu confl ito, pois ele percebe, no videoclipe, a 
existência desses elementos narrativos; estes, no entanto, não 
estão dados de uma forma explícita.

Há narrativas que não apresentam esses elementos de 
imediato, mas vão construindo-os ao longo da história, de forma 
que, no fi nal, o leitor consiga unir os pontos e compreender 
elementos que até então estavam soltos, talvez por conta da não 
linearidade do enredo ou de outras estratégias narrativas. Não é 
esse, porém, o caso de Like a rolling stone, pois, mesmo quando 
o videoclipe termina, os fatos apresentados não fi cam claros 
para o espectador. Isso permite levantar hipóteses a respeito 
dessa obra. É possível encará-la como um fragmento ou como 
um tipo específi co de narrativa. Ou como as duas coisas juntas. 

Ou mais. O interessante é perceber que os efeitos de sentido que 
ela provoca são amplos e desencadeados por diversos fatores.

Esse artigo apresenta algumas hipóteses sobre o videoclipe 
Like a rolling Stone, aponta efeitos de sentido e entende a 
personagem como fundamental para provocação desses efeitos, 
percebendo nela características de um tipo de personagem 
apontada pelo fi lósofo Gilles Deleuze em seu livro “A imagem-
tempo”.

O gênero

O videoclipe apresenta uma estrutura mínima que se repete 
em grande parte das produções, mas que não é a característica 
defi nitiva do gênero. Podemos considerar, em termos bem 
gerais, que um dos elementos que podem defi nir o videoclipe 
é o fato de ser uma produção visual feita para se aliar a uma 
música e, por isso, seu tempo de duração acompanha, ou é 
muito próximo, ao tempo da canção. Não há um único perfi l 
para essa produção: ela pode ser narrativa, pode apresentar 
imagens do artista (o que costuma ser mais comum devido a seu 
caráter publicitário), pode estar articulada à letra da música, ou 
pode utilizar um recurso completamente inesperado, diferente 
de todos os anteriores. Contudo, apesar de características tão 
amplas e variáveis, há um certo padrão que o constitui enquanto 
gênero audiovisual:

O que é um videoclipe? Diremos que videoclipe é um 
pequeno fi lme, um curta metragem, cuja duração está 
atrelada (mas não restrita) ao início e fi m ao som de 
uma única música. Para ser considerado um videoclipe, 
este curta-metragem não pode ser jornalístico, não é 
a simples fi lmagem da apresentação de um ou mais 
músicos. Ele é a ilustração, a versão fi lmada, de uma 
canção. Há intenções artísticas em sua realização, e, 
quase sempre, ausência de linha narrativa. (Pontes, 
2003: p.36)

2 - Como se sente?/Por estar sem um lar?/Como um completa estranha?/Como uma pedra rolando?
3 - LIKE a rolling stone. Direção: Michel Gondry. Produção: The Rolling Stones. Intérpretes: The Rolling Stones. Composição: Bob Dylan. (4:17 min), son. 
color. Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=tuGjBNSRi1c. (último acesso em 08/03/2012).
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Portanto, o videoclipe utiliza várias técnicas visuais 
de fi lmagem que instauram uma sequência imagética ágil 
e aparentemente aleatória, elabora uma nova instância 
interpretativa para uma canção, mantendo relações imediatas 
com sua letra ou não. Certamente, a letra direciona o espectador 
para uma interpretação específi ca. Mas pensemos no espectador 
não falante de inglês que assiste a um videoclipe cuja letra da 
canção é nesse idioma. Ele provavelmente não conseguirá 
apreender o sentido da letra de imediato e se baseará apenas na 
narrativa visual para tecer suas interpretações. 

A letra de Like a rolling stone4 apresenta uma narrativa 
sobre uma personagem pertencente ao high society que, perdida 
em meio aos prazeres desenfreados que seu meio lhe oferece, 
se perde, restando-lhe a miséria, solidão e desnorteamento. 
O videoclipe desta canção, dirigido por Michel Gondry, 
tenta reproduzir o mesmo enredo da canção e introduz as 
peculiaridades que são próprias do videoclipe na construção 
dessa personagem que se perde e fi ca à mercê de suas sensações 
e reações.

A personagem

Perdidas, dissolvidas em meio à obra: assim se encontram 
as personagens que compõem a imagem-tempo. Para melhor 
entendê-las, é necessário resgatarmos este conceito nas 
discussões propostas pelo fi lósofo Gilles Deleuze em seus 
estudos sobre cinema. Ao realizá-los, o autor faz uma divisão 
básica entre cinema clássico e cinema moderno, criando 
conceitos que caracterizam um e outro. No livro A imagem-
movimento, ele destaca a maneira como o cinema clássico se 
estrutura em uma relação que subordina o tempo ao movimento 
em uma série de percepções sensório-motoras. Em A imagem-
tempo, os fi lmes analisados são do período pós-segunda 
guerra e, neles, Deleuze aponta como se dá o rompimento 
das estruturas sensório-motoras, pois são obras que não mais 
subordinam o tempo ao movimento, mas fazem com que este 
se subordine àquele. 

Apresentando de forma muito resumida a divisão 
cinematográfi ca proposta pelo autor, destacam-se os conceitos 
de Imagem-Ação e Imagem-Movimento, o primeiro atrelado ao 
cinema clássico e o segundo ao cinema pós-guerra. Na imagem-
ação:

(...) as qualidades e as potencias se atualizam ou se 
efetuam em um meio, isto é, em estados de coisas em 
espaços-tempos determinados, geográfi cos, históricos, 
sociais, e os afetos se encarnam em comportamentos, 
isto é, em ações que se fazem passar de uma situação 
a outra, que respondem a uma situação para tentar 
modifi cá-la. É o realismo do cinema, como relação 
de meios e comportamentos: meios que atualizam, 
comportamentos que encarnam. A imagem-ação é a 
relação variável entre os dois. (Machado, 2009, p. 265)

A imagem-ação ocorre a partir de coordenadas bem 
defi nidas: de “espaços-tempos determinados, geográfi cos, 
históricos, sociais”. Ela se constitui a partir do comportamento 
humano que sempre responderá a algo. Dessa forma, nas 
obras formadas pela imagem-ação, tudo foca-se na ação da 
personagem, que é indispensável nesse contexto e traça uma 
ordem, quase sempre cronológica para os acontecimentos.

Na imagem-tempo isso se rompe, visto que ela é composta 
por sensações. “O que a constitui é a situação puramente 
ótica e sonora, que substitui as situações sensório-motoras 
enfraquecidas.” (Deleuze, 2007, p. 12). Por conta disso, a 
certeza em relação a todo, ou grande parte, do enredo se perde 
e o caos toma conta de narrativas antes estruturadas. Dessa 
forma, o espectador, aparentemente, não possui mais domínio 
daquilo que acontece e sente-se perdido e desorientado. O 
cinema moderno, da imagem-tempo propõe

“a ruptura do vínculo sensório-motor, que é, na verdade, 
a crise da imagem-ação e, mais profundamente, do 
vínculo do homem com o mundo. (...) Os fi lmes deixam 
de apresentar uma história para desenvolver problemas, 

4 - Disponível em < http://letras.terra.com.br/bob-dylan/11903/traducao.html> Último acesso em 08/03/2012.
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invadindo defi nitivamente a seara do pensamento: há o 
encontro do pensamento com a imagem, ou, como diz 
Deleuze: um fi lme deixa de ser uma mera associação de 
imagens, o pensamento torna-se imanente à imagem.” 
(Vasconcellos, 2008, p. 159)

O pensamento fi lmado, a imagem do pensamento 
vislumbrada na tela, bem diferente da ação, do par causa-
consequência, ocasiona uma necessária falta de orientação que 
abre espaço para que se possa criar uma gama muito maior de 
interpretações, forçando, assim, o próprio pensar, deparando-se 
com o sentido de forma ativa e não mais passiva.

É essa a situação da personagem 
do videoclipe Like a rolling stone 
de Michel Gondry. Ela não parece 
ser dona de seus próprios passos, 
não podemos acompanhá-la 
compreendendo claramente seus 
atos, onde está, como chegou até ali, 
para onde vai e o que quer. O recorte 
de vida que nos é apresentado é 
muito pequeno, atrelado à duração 

da música, e não parece acabado em si mesmo. É um meio, é um 
entre. Entre tempos, entre personagens, entre possibilidades. 
Um fragmento que não anseia por um todo, mas desperta 
inferências e, principalmente, sensações.  Por conta desses 
fatores: imagens, sons e tema que envolve este videoclipe, ele 
uma personagem da imagem-tempo.

As imagens surgem. Imagens de pessoas estáticas, imagens 
de um mundo sem movimento, sem sentido aparente. Qual o 
tempo dessas imagens? A personagem principal aparece em 
outro cenário. Ela se movimenta, mas não controla os próprios 
movimentos, caminha pela rua como se fosse movida por algo 
que não domina. Tanto faz. Ela, nesse contexto, não é nada de 
importante, de destacável. Ela não se diferencia das pedras do 
caminho. Minúsculas pedras sem vida, que rolam conforme 
chutadas. Seu destino? Incerto. A personagem, assim como as 
pedras que vemos por aí, é só mais um elemento cênico. Perde-

se em meio a imagens distorcidas, desfocadas. Nada é claro, 
nada é nítido. Essa personagem atônita, calada e congelada, 
torna-se uma espectadora das mesmas imagens e sons que 
observamos, que constituem um mundo novo da narrativa, a 
imagem-tempo, onde o tempo escapa das ações sendo legado a 
novos tipos de signos, os sonsignos e opsignos que envolvem 
tanto espectador quanto personagens.

 “Ora, se é verdade que a situação sensório-motora 
impunha a representação indireta do tempo como 
consequência da imagem-movimento, a situação 
puramente ótica ou sonora abre-se com base numa 
imagem-tempo direta. A imagem-tempo é o correlato 
do sonsigno e do opsigno (...) Em vez da ‘situação 
motora – representação indireta do tempo’, temos o 
‘opsigno ou sonsigno - apresentação direta do tempo’.” 
(Deleuze, 2007, p. 323s) 

Com a utilização de sonsignos 
e opsignos, signos sonoros e óticos 
puros, é oferecido ao espectador um 
amálgama de imagens e sons que são 
sentidos pela personagem, perdida 
em meio a uma profusão de signos 
que torna o seu devir uma grande 
indefi nição. Essa personagem, 
vagando ao léu em meio a esses 
sonsignos e opsignos produz, ao espectador da obra, sentidos 
que, ao invés de seu objetivarem em uma interpretação única, 
possibilitam novas aberturas de signifi cação, novas relações de 
sentido, novas sensações e sensibilizações.

“De repente as situações já não se prolongam em ação 
ou reação como exigia a imagem movimento. São puras 
situações óticas e sonoras, nas quais a personagem 
não sabe como responder, espaços desativados nos 
quais ela deixa de sentir e agir, para partir para a fuga, 
a perambulação, o vaivém, vagamente indiferente ao 
que lhe acontece, indecisa sobre o que é preciso fazer.” 
(Deleuze, 2007, p. 323s)
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A personagem do videoclipe 
Like a rolling stone perambula em 
meio à apatia, e à falta de reação em 
que se encontra. Nessas cenas há 
imagens em que ela está em outro 
contexto: aparece acompanhada por 
outros personagens e, assim como 

todos, está parada, como que posando para uma fotografi a. 
Obviamente trata-se de uma realidade distinta da que nos é 
apresentada em outros momentos, em que ela vaga pelas ruas de 
uma cidade, estafada e maltrapilha: nesta, ela possui dinheiro, 
conforto e está rodeada de pessoas. Nem por isso pode-se 
afi rmar que há, nesses momentos, reações por parte dela. Como 
já mencionado, ela aparece estática, é apenas mais um signo em 
meio a outros, sem destaque. Além disso, percebe-se que essas 
cenas atribuem ao videoclipe um caráter de imagem-tempo 
ainda mais evidente por conta da maneira como compõem a 
sua temporalidade.   Esses momentos em que a personagem 
aparece bem vestida, em uma casa luxuosa, pertencem a qual 
tempo? Seriam lembranças da moça que caminha? Delírios? 
Ou delírio é a própria moça? São presentes incompossíveis? 
Deleuze afi rma que “a força pura do tempo põe a verdade em 
crise”. Este é o paradoxo dos “futuros contingentes”: 

“Se é verdade que uma batalha naval pode acontecer 
amanhã, como evitar uma das duas consequências 
seguintes: ou o impossível procede do possível, (já 
que, se a batalha acontece, não é mais possível que 
ela não aconteça), ou o passado não é necessariamente 
verdadeiro (já que ela podia não acontecer). É fácil 
tratar tal paradoxo como sofi sma. Mas ele não deixa 
de apontar a difi culdade que há em apontar uma 
relação direta da verdade com uma forma do tempo, e 
nos condena a situar o verdadeiro longe do existente, 
no eterno ou no que imita o eterno.” (Deleuze, 2007: 
p.160)

 Para explicar esse paradoxo, ele recorre a Leibniz, que diz 
que a batalha naval acontece em um mundo e em outro não. 
Esses dois mundos são possíveis, mas não compossíveis, dessa 

forma, “o passado pode ser verdadeiro sem ser, necessariamente, 
verdadeiro”. Os dois contextos em que a personagem do 
videoclipe aparece não precisam necessariamente ser dois 
tempos distintos de um mesmo espaço. São realidades que 
podem existir em um mesmo tempo, em mundos diferentes. 
Percebemos por esse olhar que a temporalidade dessa história, 
por fi m, não é clara.

Isso porque, ao contrário da imagem-movimento, na 
imagem-tempo não é possível discernir o plano da memória, 
do sonho, do virtual, do plano do real. Não há uma correlação 
lógica entre as imagens que permita extrair-se delas uma ideia 
cronológica de tempo, pois esse não resulta mais da ação, não 
se conclui no espaço. No regime cristalino: 

“o atual está cortado de seus encadeamentos motores, 
ou o real de suas conexões legais, e o virtual, por sua 
parte, se exala de suas atualizações, começa a valer 
por si próprio. Os dois modos de existência reúnem-
se agora, num circuito em que o real e o imaginário, 
o atual e o virtual, correm um atrás do outro, trocam 
de papel e se tornam indiscerníveis.” (Deleuze, 2007: 
p. 156)

Segundo Deleuze, “Se o tempo aparece diretamente é nas 
pontas de presente desatualizadas, é nos lençóis de passado 
virtuais” (Deleuze, 2007: p. 159). Michel Gondry explora essas 
situações e nos desperta novas sensações, quebrando conceitos 
narrativos pré-estabelecidos.

Videoclipes como Like a rolling stone possibilitam novas 
experiências de sentido para o espectador. Novos sentidos do 
corpo e do mundo que são despertos com novos olhares, novas 
sensações óticas e sonoras. Neste videoclipe um enredo mínimo 
nos é apresentado, mas não de forma objetiva. Insistimos em 
objetivar um enredo, já que vemos apenas imagens desconexas, 
perdidas, sensações, sons, imagens. Temos uma personagem que 
não está nem em seu passado nem em seu futuro. Está em um 
entre, um presente que a todo o tempo de transforma e possibilita 
infi nitas possibilidades a ela mesma e a ao seu espectador. Esse 
espectador, em meio a esse turbilhão de sentidos, acaba por se 
enveredar por novos caminhos de signos e pensamentos, sai 
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da mera representabilidade, amplia os limites de seu próprio 
mundo. Sente, com seus sentidos novos sentidos.
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